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 Förord 
 
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av avd. för Träbyggnad vid Luleå 
tekniska universitet och utgör det avslutande momentet på civilingenjörsutbildningen 
inom Väg- och vattenbyggnadsteknik. Examinator och handledare har varit Lars Stehn. 
 
Under min tid vid avd. för Träbyggnad har jag ständigt omgivits av personer som äger 
förmågan att entusiasmera och inspirera människor i deras närhet. Dessa egenskaper har 
givit upphov till en lättsam och positiv arbetsmiljö. Lars Stehn och Helena Johansson, 
vilka varit närmast berörda av projektet, har alltid haft tid för livfulla och givande 
diskussioner. Detta har gett mig motivation och styrka, speciellt under stunder med 
tillfällig motgång. 
 
Ytterligare en person vars kunskaper och engagemang djupt uppskattats, är Milan 
Veljkovic på avd. för Stålbyggnad vid LTU. Milan förfogar över en oerhörd 
kunskapsbas inom byggnadsmekanik och finita element beräkningar. 
 
Vid laborationsförsöken fick jag förmånen att samarbeta med den synnerligen 
kompetenta personalen i TESTLAB, LTU – Georg Danielsson, Håkan Johansson och 
Lars Åström. Vid försöksarbetet hade jag även assistans av Anders Björnfot, numera 
doktorand på avd. för Träbyggnad. Anders har dessutom givit värdefulla kommentarer 
vid framställandet av denna rapport. 
 
Under de oräkneliga timmar som tillbringats i datasalen under det senaste året, har 
tillvaron förgyllts av kamratskapen med andra examensarbetare. Vi har tillsammans 
skapat en glädjefull atmosfär, med en ständigt humorfylld jargong. Dessutom har ett 
ansenligt antal diskussioner rörande eventuella kommande yrkesbefattningar varit ett 
gott stöd i mitt personliga grubblande kring framtiden. Jag vill härmed innerligt 
uttrycka min tacksamhet till alla examensarbetare – ingen nämnd, ingen glömd – som 
jag umgåtts med under denna tid. 
 
Slutligen hoppas jag du som läsare får en intressant och lärorik stund när du tar del av 
innehållet i denna skrift. 
 
Luleå, januari 2002 
 
Kalle Börjes 
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 Sammanfattning 
 
I bärande konstruktioner bör spröda brottförlopp i största möjliga mån undvikas. Sega 
brott ger högre säkerhet och bättre utsikter att utrymma en byggnad innan kollaps 
inträffar. De material eller konstruktioner som innehar egenskaper som ger upphov till 
ett kontrollerbart segt brott, har en hög duktilitet. 
 
Inom områden med hög seismisk aktivitet är dämpning av dynamiska laster genom 
energiupptagning i byggnadsdelar särskilt avgörande för säkerställande av bibehållen 
bärförmåga. Hög duktilitet i förband och balkar utnyttjas för detta. 
 
Ett vanligt sätt att uppnå duktila egenskaper i träkonstruktioner är genom utnyttjande 
av lokal plasticitet hos fästelement (spikar, dymlingar, bultar etc.) vid förband. 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka duktila förbands inverkan på global 
bärförmåga och deformationskapacitet för ett limträbärverk. Ett fenomenologiskt 
samband söks mellan last-förskjutningskurvan för en spik i ett förband och brottlasten 
för en hel struktur. Utredningen skall ge motiv för ökning av säkerheten genom 
utnyttjande av plasticitet i förband. Dessutom skall en beskrivning av seismisk 
dimensioneringsteori presenteras för att bredda kunskapsbasen inom utnyttjande av 
energiupptagning i byggnadskonstruktioner. 
 
Det bärverk som ingår i studien är ett limträfackverk med en typ av förband som vid 
försök uppvisat såväl hög bärförmåga per förbindare som goda duktila egenskaper. 
Förbandstypen går under benämningen spikförband med inslitsade plåtar. Vid tillverkning 
av förbandet sågas två spår i limträ, varvid plåtar förs in. Spikar skjuts sedan rakt igenom 
limträ och plåtar med tryckluftsdriven spikpistol.  
 
En tvådimensionell finita element (FE) modell av fackverket skapas. Beräkningar 
genomförs med finita element metoden i programmet ABAQUS. Materialparametrar 
för limträ och plåtar inhämtas från litteratur. Arbetskurvor (last-förskjutningskurvor) för 
spikar i förband erhålls från tidigare utförda förbandsförsök parallellt med fibrerna och 
från försök vinkelrätt mot fibrerna utförda i detta examensarbete. Dessa egenskaper är 
ickeelastiska. Spikar modelleras i FE-modellen med fjäderelement. Den FE-modell som 
används inkluderar ej sprickinitiering och propagering. Då spikar uppnått 
brottdeformation slutar fackverket ta last. 
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Verifikationskontroller av den skapade modellen med tvådimensionella solida element 
utförs genom jämförelser med balkelementmodeller av fackverket och tidigare gjorda 
försök på en simulerad fackverksknutpunkt. 
 
Totalt tolv skilda spikarbetskurvor behandlas i parameterstudien. En avgörande effekt 
på limträfackverkets brottlast och deformationsförmåga noteras vid jämförelse mellan 
elastiskt och ickeelastiskt beteende för spikar. Brottlasten är 27 % högre vid jämförelse 
mellan ett fall med spikarbetskurva enligt tidigare utförda försök och enligt normerna i 
Eurocode 5. Mittnedböjningen blir 22 % högre. Denna deformationsökning kan 
accepteras i lokaler utan nedböjningskrav, exempelvis hallbyggnader. 
 
Med stöd av FE-analyserna föreslås en beräkningsmodell för framtagning av fackverkets 
brottlast utifrån en given spikarbetskurva. Vid jämförelse mellan brottlast enligt denna 
ekvation och enligt FE-analys är överensstämmelsen mycket god. Korrelationskoeffi-
cienten vid betraktelse av samtliga tolv spikarbetskurvor beräknas till 0,99. En vidare 
utredning av ekvationens giltighet för annan lastfördelning och andra bärverk 
rekommenderas. 
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 Abstract 
 
When considering design of load-carrying structures, brittle behaviour at failure should 
be avoided. A higher safety is reached with non-brittle fracture. The possibilities of 
evacuating a building before total collapse are higher in this case. Materials and 
structures with properties that contribute to controllable tough failures possess a high 
ductility. 
 
Within regions where seismic activity is common, the moderation of dynamic loads 
through energy dissipation in different parts of the structure is of major significance. 
The load-carrying ability must remain constant. High ductility in connections and 
beams is used to reach this purpose. 
 
In wood structures, a customary way of providing high ductility is by taking advantage 
of plasticity in connectors (nails, dowels, bolts etc.) in joints. 
 
The purpose of this master’s thesis is to investigate the influence of ductile connections 
on the global load-carrying capacity and deformability of a glulam truss. A 
phenomenological relation between the load-displacement curve for one nail in a 
connection and the failure load of a whole structure is searched. The investigation 
should convey motives for increasing the safety through utilization of plasticity in 
connections. A description of seismic design theory is presented. The intention with 
the seismic study is to broaden the knowledge in the field of energy dissipation in 
structures. 
 
The load-carrying structure dealt with in the study, is a glulam truss with a type of joint 
that has shown high resistance per nail as well as high ductility during laboratory tests. 
The connection type is called nail connection with slotted-in steel plates. When producing 
the connections, steel plates are slotted in the glulam. Nails are shot through both 
glulam and steel plates with a pneumatic nailer. 
 
A two-dimensional finite element (FE) model of the truss is created. Calculations are 
performed with the finite element method in the computer software ABAQUS. 
Material properties for glulam and plates are collected from literature. Load-
displacement curves for nails in connections are taken from results of previous 
connection tests along the grains and from tests perpendicular to the grains carried out 
in this master’s thesis. These properties are elasto-plastic. Nails in the FE-model are 
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modelled by spring elements. The FE-model that is being used does not include crack 
initiation and propagation. Once the nails have reached the failure deformation, the 
load carrying capacity of the truss is reached. 
 
The model created with two-dimensional solid elements is verified by comparison to 
beam element models of the truss and to tests made on a simulated truss joint. 
 
A total number of twelve different load-displacement curves for nails are treated within 
the parameter study. A comparison between elastic and elasto-plastic behaviour of the 
nails reveals a significant effect on the failure load and the deformation capacity for the 
glulam truss. The global failure load is 27 % higher when using a curve according to 
test results in comparison with a curve taken from Eurocode 5. The mid deflection of 
the truss increases by 22 %. The increase in deformation might be accepted in buildings 
without requirements on deflection, for example large single storey buildings. 
 
A method for calculating the failure load of the truss, given a specific load-displacement 
curve for the nails, is derived by support of the FE-analysis. By comparison between 
failure load calculated with this equation and a direct calculation with FE-analysis, the 
conformity is good. The correlation coefficient is calculated to 0,99 when considering 
all twelve load-displacement curves for nails. A further investigation regarding the 
validity of the equation for other load distributions and other load-carrying structures is 
recommended. 
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 Beteckningar och symboler 
 
Romerska versaler 

Adel 1 Yta under spikarbetskurva mellan origo och elastisk förskjutning 
Adel 2 Yta under spikarbetskurva mellan elastisk förskjutning och 

förskjutning vid uppnådd maximal last 
Adel 3 Yta under spikarbetskurva mellan förskjutning vid uppnådd maximal 

last och förskjutning vid brott 
Aelement Elementarea som fjäderelement verkar på 
AF, χ Variabel som används som exponent vid beräkning av brottlast 
Akvot del i, χ Förhållande mellan delyta under spikarbetskurva för förband χ och 

förband med egenskaper enligt labförsök, medelvärde 
Akvot del 1-3, χ Summa av kvoter mellan delytor under spikarbetskurva från förband χ 

och förband med egenskaper enligt labförsök, medelvärde 
Atot Total yta under spikarbetskurva 
Ct Termisk koefficient 
Df, Du, Dfu, Df/u  Duktilitetsmått 
Eelement Elasticitetsmodul i fjäderelements längdriktning 
Ek Elasticitetsmodul för stål 
Ex, Ey Elasticitetsmodul parallellt med respektive vinkelrätt mot fibrer för 

limträbalkar 
F Last 
Ffjäder Kraft i fjäderelement 
Ff Last vid slutgiltigt brott 
Fi Term i lastvektor 
Fmax, FE Fackverkets maximala last beräknad ur FE-modell 
Fmax, χ Maximal last för fackverk vid bruk av spikarbetskurva χ, beräknad 

med stöd av FE-beräkning och spikarbetskurva KFÖR 
Fm, KFÖR Medelkraft för spik i förband med spikarbetskurva KFÖR 
Fmkvot, χ Förhållande mellan medelkraft i spikförband χ och KFÖR 
Fspik(u) Last, beroende av förskjutning i spikarbetskurva 
Fu Maximal last 
Fx, förb, Fy, förb Kraftpåverkan på förbindare i x- respektive y-riktning 
Fy Last vid uppnådd hålkanthållfasthet för trä 
Felabs Absolutbelopp av fel 
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Felabs, medel Absolutbelopp av fel, medelvärde 
Felabs, stdav Absolutbelopp av fel, standardavvikelse 
Fås i Punktlast från takås på fackverkets överram 
Gxy, Gxz, Gyz Skjuvmodul i xy-, xz- och yz-planet för limträbalkar 
Hd Dimensionerande last parallellt med fibrer verkande på spikförband 
Ip Polärt tröghetsmotstånd för spikgrupp 
K Global styvhetsmatris 
Ki

ee Elementstyvhetsmatris 
Kij Styvhetsterm i global styvhetsmatris 
Kser, Ku Förskjutningsmodul per skär och förbindare vid dimensionering i 

bruksgränstillstånd respektive brottgränstillstånd, enligt Eurocode 5 
Md Dimensionerande moment verkande på spikförband 
My, My, d Flytmoment respektive dimensionerande flytmoment för förbindare 
P Kraft verkande på byggnad vid jordskalv 
R2 Korrelationskoefficient 
Rd, spik Dimensionerande bärförmåga per spik vid fyrskärigt trä-stål förband 
Rd, spik, försök Teoretiskt beräknad bärförmåga för spikförband som labtestats 
Rd, spik, skär Dimensionerande bärförmåga per skär vid tvåskärigt trä-stål förband 
Rd, spik, skär, komb i Dimensionerande bärförmåga per skär vid förbandskombination i 
Rd, spik, verklig, försök Verklig bärförmåga för spikförband som labtestats 
Rd, spik, verklig, x Sökt verklig bärförmåga per förbindare i förband χ 
Rvd Dimensionerande bärförmåga för en tvärkraftsbelastad spik 
Vd Dimensionerande last vinkelrätt mot fibrer verkande på spikförband 
V0 Basskjuvning på struktur vid jordskalv 
W Tyngden för en struktur 
 
 
Romerska gemener 

amax Maximal markacceleration i samband med jordskalv 
bdiagonal Virkesbredd för limträfackverkets drag- och trycksträvor 
belement Elementbredd som fjäderelement verkar på 
bunderram Virkesbredd för limträfackverkets underram 
böverram Virkesbredd för limträfackverkets överram 
ctakstol Centrumavstånd limträfackverk 
d Förbindares diameter 
f Global lastvektor 
fh, fh, d Hålkanthållfasthet respektive dimensionerande hålkanthållfasthet 
fi

ee Elementlastvektor 
fuk Brottgräns för stål 
fyk Flytgräns för stål 
g Tyngdacceleration 
gk, tak, linje Linjelast av tak 
gk, tak, utbredd Ytlast av tak 
hdiagonal Virkeshöjd för limträfackverkets drag- och trycksträvor 
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helement Elementhöjd som fjäderelement verkar på 
hunderram Virkeshöjd för limträfackverkets underram 
höverram Virkeshöjd för limträfackverkets överram 
k Seismisk koefficient 
kA,…,kF Koefficienter vid beräkning av upplagskrafter för kontinuerlig balk 
lelement Elementlängd som fjäderelement verkar på 
lås, deln Delning takåsar 
n Antal spikar i förband 
qd, linje Dimensionerande linjelast på limträfackverk 
rx, ry Avstånd mellan förbands tyngdpunkt och betraktad spik i x- 

respektive y-riktning 
s0 Snölast, grundvärde 
sk, linje Karakteristiskt värde på snölast 
t Virkestjocklek 
teff Effektiv tjocklek 
u Förskjutning 
ufjäder Förskjutning i fjäderelement 
u Förskjutningsvektor 
uf Förskjutning vid brott, slutförskjutning 
ui Förskjutningsterm i förskjutningsvektor 
uu Förskjutning vid uppnådd maximal last 
uy Elastisk förskjutning, förskjutning vid uppnådd hålkanthållfasthet för 

trä 
x Koordinataxel sammanfallande med en limträbalks längdriktning, 

normalt parallellt med fibrerna, i ABAQUS motsvarande 1-riktning 
y Koordinataxel vinkelrät mot balkens längdriktning, i ABAQUS 

motsvarande 2-riktning 
z Koordinataxel riktad ut från planet, i ABAQUS motsvarande 3-

riktning 
 
 
Grekiska gemener 

αtak Taklutning 
β(T) Markens medelacceleration vid jordskalv 
ε1, ε2, ε3, εmax Töjningar i schematisk arbetskurva för stål 
εelement Töjning i fjäderelements längdriktning 
κF Variabel använd vid beräkning av fackverkets brottlast 
µ Formfaktor 
ν Tvärkontraktionstal 
ρd, ρk Dimensionerande respektive karakteristiskt värde på densitet 
ρlimträ Densitet för limträ 
σ Spänningstensor 
σx, σy Normalspänning i x- respektive y-riktning 
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σelement Spänning i fjäderelements längdriktning 
τxy, τyx Skjuvspänning i xy-planet 
 
 
Beteckningar för balkelementmodeller av fackverk 

BIFA Isotropt material, fast inspända diagonaler, modellerad i ABAQUS 
BIFM Isotropt material, fast inspända diagonaler, modellerad i MATLAB 
BILM Isotropt material, ledat infästade diagonaler, modellerad i MATLAB 
BOFA Ortotropt material, fast inspända diagonaler, modellerad i ABAQUS 
 
 
Beteckningar för tvådimensionella solida element modeller av fackverk 

SIHA Isotropt material, homogent limträfackverk, modellerad i ABAQUS 
SOFA Ortotropt material, fackverk med spikförband, modellerad i 

ABAQUS 
SOHA Ortotropt material, homogent limträfackverk, modellerad i ABAQUS 
 
 
Beteckningar för spikarbetskurvor 

KEC5 Enligt Eurocode 5 
KFÖR Enligt labförsök, medelvärde 
KFÖR2 Egenskaper parallellt fibrer enligt försökskropp 2 vid Johanssons 

(2001) labförsök 
KFÖR5 Egenskaper parallellt fibrer enligt försökskropp 5 vid Johanssons 

(2001) labförsök 
KFÖRK1 Konstant styvhet till brott, styvhet som initiell styvhet för KFÖR 
KFÖRK1K2 Enligt labförsök, fram till uu 
KFÖRUF-20 Enligt labförsök, uf minskad med 20 % 
KFÖRUF20 Enligt labförsök, uf ökad med 20 % 
KFÖRUU-17 Enligt labförsök, uu minskad med 16,67 % 
KFÖRUU25 Enligt labförsök, uu ökad med 25 % 
KFÖRUY-17 Enligt labförsök, uy minskad med 16,67 % 
KFÖRUY25 Enligt labförsök, uy ökad med 25 % 
KLÅG Konstant mycket låg styvhet till brott 
KPLAST Nära idealplastiska egenskaper 
 
 
Förkortningar 

2D Tvådimensionell 
BE21 Balkelementtyp med två noder per element och tre frihetsgrader per 

nod, x- och y-förskjutning samt z-rotation 
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BKR Boverkets konstruktionsregler 
BSK Boverkets handbok om stålkonstruktioner 
CAD Computer aided design – datorstött designverktyg 
CPS3, CPS4 Tvådimensionella solida elementtyper för plan spänningsanalys med 

tre respektive fyra noder per element och två frihetsgrader per nod, x- 
och y-förskjutning 

DXF Filformat för överföring av data från AutoCAD till FEMGV6 
EC5 Eurocode 5 – Dimensionering av träkonstruktioner 
EC8 Eurocode 8 – Jordbävningsresistent dimensionering av strukturer 
EN European norm – europeisk norm 
FE Finita element 
FEM Finita element metoden 
INP Indatafil för analys i ABAQUS 
ISO International organisation for standardisation – Internationell 

standardiseringsorganisation 
LVDT Linear variable differential transformer – förskjutningsgivare 
LTU Luleå tekniska universitet 
SLS Serviceability limit state – bruksgränstillstånd 
ULS Ultimate limit state – brottgränstillstånd 
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    1 
 

1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

När bärförmågan överskrids i träkonstruktioner kan brottförloppet vid vissa brottmoder 
vara hastigt, något som ur säkerhetssynpunkt är högst ofördelaktigt. Ett segt (duktilt) 
brott bör alltid eftersträvas i bärande konstruktioner, eftersom detta ökar säkerheten och 
ger ökade möjligheter att undvika personskador. Vid ett sprött brott ges mindre eller 
ingen förvarning och ringa möjligheter till spänningsomlagringar till angränsande 
konstruktionselement, vilket innebär att risken för katastrofala följder är avsevärt högre. 
 
I seismiska regioner (områden som med jämna mellanrum drabbas av jordbävningar) är 
ett duktilt beteende direkt nödvändigt hos en byggnadsstomme, för att den skall kunna 
motstå de upprepade dynamiska laster som uppstår i samband med ett jordskalv. Vid ett 
flertal tillfällen genom historien har hela städer ödelagts, med tiotusentals människor 
begravda under byggnader där den bärande konstruktionen gett vika till följd av de 
extrema dynamiska lasterna. Vid återuppbyggnaden av dessa samhällen och tätorter 
krävs att en annan säkerhetsfilosofi tillämpas för att säkerställa att konsekvenserna av 
ytterligare en kraftfull jordbävning minimeras. Träkonstruktioner har visat sig vara 
mycket lämpliga i seismiska regioner, om förbanden utformas så att de klarar betydande 
deformationer. Detta innebär bl.a. en design där fästelementen (spikar, bultar, 
dymlingar, etc.) tillåts deformera plastiskt. Fördelar med träkonstruktioner i dessa 
områden framhävs bl.a. av Ceccotti et al. (1995). 
 
Takkonstruktionen utgör en byggnadsdel där fördelarna med ett segt brottbeteende 
kommer till sin rätt. En plötslig kollaps av takbärverk och bjälklag medför de största 
riskerna för personskador. I föreliggande examensarbete analyseras experimentellt och 
numeriskt hur duktila förband påverkar brottförloppet hos ett limträfackverk med 
spikade knutpunkter. Limträfackverket är avsett att verka som bärverk i en 
yttertakskonstruktion. 
 
I examensarbetet av Johansson (1998) utförs en utvärdering av limträfackverk där 
spikförband med inslitsade plåtar används. Konkurrenskraften gentemot stålfackverk 
diskuteras utifrån ekonomiska och estetiska ståndpunkter. Arbetet resulterar i en 
licentiatsuppsats, Johansson (2001), vari även produktionstekniska problem vid 
framställandet av förbanden behandlas. I förslagen till fortsatt forskning inom området 
anges behovet av en utredning där betydelsen av duktila spikförband på en strukturs 
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bärförmåga och deformationskapacitet undersöks. I föreliggande examensarbete är det 
just detta som ägnas störst utrymme. 
 
Arbetet initierades av Lars Stehn på avdelningen för Träbyggnad vid Luleå tekniska 
universitet i december 2000, som ett led i avdelningens intresse för en duktil 
spikförbandstyp med inslitsade plåtar i limträ. 
 
 
1.2 Syfte och mål 

Huvudsyftet med examensarbetet är att undersöka duktila förbands inverkan på global 
bärförmåga och deformationskapacitet för ett limträbärverk. Därtill söks ett 
fenomenologiskt samband mellan last-förskjutningskurvan för en spik i spikförband och 
brottlasten för en hel struktur. Tanken är att konstruktörer i framtiden skall kunna 
fastställa brottlasten för en struktur utifrån global maxlast i ett referensfall med en viss 
typ av spikarbetskurva samt utseendet på en specifik spikarbetskurva. Detta under 
förutsättning att denne vid dimensioneringen tillser att brottet inträffar i spikförbanden. 
I utredningen behandlas speciellt ett limträfackverk med förband bestående av inslitsade 
plåtar och genomgående skjutspik. Den vetenskapliga undersökningen skall ge motiv 
för ökning av säkerheten genom utnyttjande av plasticitet i förband. 
 
Dessutom skall en beskrivning av seismisk dimensioneringsteori presenteras för att 
bredda kunskapsbasen inom utnyttjande av energiupptagning i byggnadskonstruktioner. 
 
Som ovan nämnts är hög duktilitet ett absolut krav på byggnationer i seismiskt aktiva 
regioner. Ett delmål som inte explicit genomarbetas är därför att utformningen av 
fackverk blir sådan att de blir lämpliga att använda i trakter som ofta drabbas av 
jordskalv. Om detta kan uppnås så finns en stor potential för export av fackverken. 
 
 
1.3 Metod 

Information inhämtas från litteratur om duktilitet, lastöverföring, jordbävningsdesign 
och om finita element metoden. En parameterstudie med avseende på duktiliteten hos 
spikförband med inslitsade plåtar utförs med stöd av ett dataprogram, ABAQUS, 
version 5.8-16, som utför beräkningar baserade på finita element metoden, FEM. 
 
Analysen sker successivt, inledningsvis behandlas en enklare struktur som testats i 
laboratorium i ett examensarbete av Ageby (2000), varefter limträfackverket framtaget 
av Johansson (2001) analyseras. Provresultat från laborationstester utförda av Ageby 
(2000), Johansson (2001) samt under detta examensarbete utnyttjas i FEM-
beräkningarna. Modelleringen sker i programmet FEMGV6, version 6.1-02, med stöd 
av AutoCAD Architectural Desktop, version 2.0. 
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I examensarbetet görs även en dokumentation om design av bärande konstruktioner i 
jordbävningsdrabbade områden. Litteraturstudien inom detta område inriktas på 
träkonstruktioner med spik- och dymlingsförband. 
 
 
1.4 Avgränsningar 

I examensarbetet behandlas bara den geometri på fackverket som tagits fram av 
Johansson (2001) på avdelningen för Träbyggnad. Enbart en tjocklek av inslitsade plåtar 
betraktas, liksom en typ av skjutspik. En jämnt utbredd symmetrisk statisk last används 
som förs över till fackverket via symmetriskt placerade tvärgående åsar, varför endast 
halva fackverket behöver modelleras. Vidare behandlas två försökskroppar från Agebys 
(2000) studie för att bekräfta den valda modellens riktighet. De modeller som skapas är 
förenklade i det avseendet att geometrin endast anges i planet. Beräkningarna på 
strukturerna utförs med antagande om att plant spänningstillstånd råder, vilket innebär 
att spänningar vinkelrätt mot planet är noll. 
 
Vid analysen av beräkningsresultat betraktas först och främst vad som sker vid 
spikförbanden. Det rör sig således inte om en fullständig kontroll av lasteffekter, som 
normalt skulle vara fallet vid dimensionering av strukturerna. Tanken är vid eventuellt 
kommande användning av förbandstypen att fackverk skall konstrueras så att det 
avgörande brottkriteriet blir spikböjbrott i förbanden. Denna brottmod ger ett segt 
brott i konstruktionen i kontrast till det minst önskade brottbeteendet, brott vinkelrätt 
mot fibrer (fläkning), som har ett mycket hastigt och svårkontrollerat förlopp. 
 
Snözon 2,0 antas vid framtagning av variabel last på fackverket, eftersom 80 % av de 
tänkta byggnaderna på den svenska marknaden befinner sig inom det geografiska 
område som omfattas av denna snözon. Normer i BKR 94 (1994) och EC5 (1998) 
nyttjas. 
 
De tester som utfördes på förband med belastning vinkelrätt mot fibrer omfattades 
enbart av två provkroppar, varför statistiska slutsatser från dessa försök ej kunde dras. En 
tendens hos förbandets beteende kunde emellertid ses. 
 
Analysen med FEM kan till viss del sägas ersätta laborationstester. Eftersom provningar i 
laboratorium ofta är tidskrävande och kostsamma, så kan det vara fördelaktigt att 
genomföra analyser i ett inledande skede av forskningen med FEM. Om det sedan visar 
sig vara gynnsamt för säkerheten och totalkostnaden av fackverket att tillgodoräkna sig 
av ett segt brottbeteende i spikförbanden, blir nästa steg att utföra ytterligare tester i 
laboratorium på förband och eventuellt fullskaleförsök på limträfackverk med syfte att ta 
fram tillförlitliga normvärden. 
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1.5 Rapportens disposition 

Nedan ges en kort presentation av det huvudsakliga innehållet i rapportens samtliga 
kapitel. 
 
Kapitel 1 innehåller motiv och problemställning till examensarbetet. Läsaren får 
information om anledningen till forskningen inom området och det övergripande syftet 
med arbetet. Målsättningen med den vetenskapliga undersökningen förklaras. De 
avgränsningar som gjorts beskrivs. Slutligen presenteras i föreliggande avsnitt hur 
rapporten är disponerad och vad avsikten bakom innehållet i varje kapitel är. Meningen 
är att det första kapitlet skall ge en förståelse för problemet och den tänkta vägen till 
lösningen av det samma. 
 
Teori rörande duktilitet (seghet vid brott) för spikförband avhandlas i Kapitel 2. 
Begreppet definieras och påverkan av en hög duktilitet på bärförmåga och 
deformationskapacitet i en struktur beskrivs. En förklaring ges till den plasticitetsteori 
som presenteras av Johansen (1949). 
 
Vikten av ett segt beteende hos bärande element i byggnader inom områden med 
seismisk aktivitet diskuteras i den senare delen av Kapitel 2. Särskilt inriktas 
resonemanget mot spik- och dymlingsförband i träkonstruktioner. Motivet med 
redogörelsen är att understryka betydelsen av forskning inom duktilitet och 
lastöverföring, samt bredda läsarens kunskaper om duktilitet och energiöverföring inför 
analyserna som presenteras i denna rapport.  
 
De bärverk som studeras, beskrivs grundligt i Kapitel 3. Inledningsvis förklaras 
hopfogningsmetoden spikförband med inslitsade plåtar, som i samtliga av rapporten 
behandlade fall används. Skäl för valet av konstruktioner förklaras. Aktuella lastfall 
anges. Detta kapitel kan ses som en inledning till den kommande modelleringen och 
analysen som upptar en avgörande del av denna skrift. Efter genomläsning av kapitlet 
skall all information gällande global geometri och lastförutsättningar vara inhämtad.  
 
Innan modelleringen av de valda strukturerna inleds skall materialparametrar för limträ, 
plåtar och spikar fastställas. I Kapitel 4 beskrivs hur trovärdiga värden på 
elasticitetsmoduler och skjuvmoduler för limträ, hållfasthetsvärden för plåtar samt 
arbetskurvor för spikar bestäms. Materialvärden för limträ tas från tre litteraturkällor. 
Last-förskjutningskurvor för spikar i förband med inslitsade plåtar fås genom att 
utvärdera tester såväl parallellt med som vinkelrätt mot fiberriktningen. Kapitlet avslutas 
med ett avsnitt som beskriver en metod för omräkning av bärförmåga på förband med 
andra geometriska och fysiska parametrar än testade förband. Läsaren har i detta läge av 
rapporten tagit del av samtliga fysiska förutsättningar som utgör basen för skapandet av 
finita element modellen. 
 
I det påföljande Kapitel 5 ges inledningsvis en allmän introduktion till FEM och 
modellering med finita element (FE). Tillvägagångssättet för skapande av FE-nät i 
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programmet FEMGV6, version 6.1-02 redovisas. Det som därefter gås igenom är ett 
antal olika modelleringar av de strukturer som valts att analyseras i enlighet med 
innehållet i Kapitel 3. Valen av modelltyper motiveras. Innehållet i kapitlet utgör, 
tillsammans med de fysiska parametrarna tidigare beskrivna, plattformen för den 
kommande beräkningsfasen. 
 
En allmän orientering inom området för FE-analyser ges i början av Kapitel 6. På 
modellerna som skapats med stöd av FEMGV6 utförs nu beräkningar i programmet 
ABAQUS, version 5.8-16. För de framtagna resultaten utförs jämförelser mellan olika 
FE-modeller och mellan FE-modeller och labförsök. Betydelsen av limträparametrar 
och egenskaper på förband studeras ingående. Här utreds hur duktila spikförband 
påverkar den globala bärförmågan för valda strukturer, vilket kan sägas vara det mest 
centrala i analysen. På detta sätt kan relevanta slutsatser dras innan eventuella 
fullskaleförsök genomförs, något som inte minst ur ekonomisk synvinkel är ytterst 
fördelaktigt. Det bör leda till färre och bättre utformade försök. 
 
I den avslutande delen av Kapitel 6 ges ett förslag till en relation mellan en spiks 
arbetskurva i ett förband och en global strukturs brottlast. Den hypotetiska formeln 
testas i ett limträfackverk för att kontrollera tillförlitligheten och exaktheten. 
 
I Kapitel 7 sammanfattas och diskuteras väsentliga resultat och teorier. Givetvis finns det 
mycket utöver de i denna skrift uppvisade utredningar och resultat som kräver vidare 
forskning, varför kapitlet avslutas med rekommendationer för fortsatt arbete inom 
området. 
 
Fullständiga referenser till de källor som hänvisas till i rapporten, ges i Kapitel 8. Med 
stöd av förteckningen kan ytterligare information rörande innehållet i examensarbetet 
inhämtas inom området för den intresserade läsaren. 
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    2 
 

2 Duktilitet och seismisk 
dimensionering 

 
2.1 Duktilitet 

Begreppet duktilitet används vid beskrivning av brottbeteendet hos ett material, 
konstruktionselement eller en byggnadskonstruktion. Sega brott har hög duktilitet 
medan motsatsen spröda brott uppvisar låg duktilitet. Karakteristiskt för material och 
konstruktioner med hög duktilitet är att deformationen kan öka utan avgörande 
minskning i bärförmåga, Hu et al. (1996). Vid spröda brott sker en plötslig förlust av 
bärförmåga. Skillnaden mellan dessa brottbeteenden illustreras i Figur 2.1. 
 

Duktilt
Sprött

F

u

 
 

Figur 2.1 Schematiska last-förskjutningskurvor som visar skillnaden mellan duktila och spröda 
brott. 

 
Ett antal definitioner av duktilitet presenteras inom litteraturen. Björnfot (2001) 
behandlar nio olika samband för duktilitet, och använder dessa vid analys av försök på 
spikförband med inslitsade plåtar. Samtliga uttryck grundar sig på förhållanden mellan 
specifika nyckelförskjutningar. Tre skilda punkter på last-förskjutningskurvan används 
för beräkning av duktilitet. De framgår av Figur 2.2, där en förenklad last-
förskjutningskurva visas. Förskjutningarna som markerats motsvarar elastisk 
förskjutning, förskjutning vid uppnådd maxlast samt förskjutning vid brott. 
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Figur 2.2 Punkter på last-förskjutningskurva som betraktas vid framtagning av 

nyckelförskjutningar för beräkning av duktilitetsmått. 

 
Exempel på relationer för duktilitetsbestämning som utreds av Björnfot (2001): 
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I detta examensarbete är intresset framförallt inriktat på hur duktilt beteende för spikar i 
förband med inslitsade plåtar påverkar den globala duktiliteten hos limträbärverk. 
Förbandstypen som används är utvecklad av Johansson (2001). Den består av två plåtar 
som slitsas in i limträbalkar, varvid spikar skjuts rakt igenom limträ och plåtar. I Figur 
2.3 (a) visas den principiella utformningen av förbandet. En utförlig beskrivning av 
förbandet presenteras i Avsnitt 3.2. Karakteristiska last-förskjutningskurvor som erhållits 
vid dragbelastning parallellt med fibrerna i labförsök av Johansson (2001) kan studeras i 
Figur 2.3 (b). Här ses att förbandstypen har ett relativt segt brottbeteende och således en 
hög duktilitet. Detta erhålls tack vare att flytleder utbildas i spikarna. Duktiliteten som 
kan uppnås i förbandet är beroende av vilken brottmod som utbildas, eftersom den styr 
kraftöverföringen mellan spik och trä. De möjliga brottmoderna härleds i Avsnitt 2.2. 
 
I seismiska normer (dimensioneringsregler gällande i områden som frekvent drabbas av 
jordskalv) tillgodoräknas duktilitetens positiva inverkan på säkerheten, vilket inte är 
fallet för statiska dimensioneringar. Bärverk rangordnas m.a.p. använda förbands 
duktilitet. Detta sker bl.a. i den europeiska jordbävningsnormen Eurocode 8 enligt 
Carvalho (1995) och i japanska normer enligt Yasumura (1995). En redogörelse av 
dimensionering i seismiska regioner ges i Avsnitt 2.3, i syfte att bredda kunskapsbasen 
kring duktilitet och energiöverföring mellan konstruktionselement och förband genom 
plasticering av material. 
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                        (a)                                                       (b) 
 
Figur 2.3 Spikförband med två inslitsade stålplåtar, (a). Last-förskjutningskurvor från 

labförsök parallellt med fibrer på förbandstypen, (b). Mätvärden från Johansson 
(2001). 

 
En liknande positiv syn på duktila konstruktioner vid statisk dimensionering skulle för 
vissa typer av bärverk vara att föredra. Takbärverk i hallbyggnader utgör en typ av 
strukturer där en ökad duktilitet inte medför olägenheter, under förutsättning att en 
ökning av nedböjningen kan accepteras. Högre duktilitet medför en ökning av 
bärförmågan, vilket senare i detta examensarbete visas vid FE-analyser på ett 
limträfackverk. 
 
 
2.2 Brottmoder för spikförband 

De brottmoder som är tänkbara för tvåskäriga trä-stålförband med inre tunna eller 
tjocka plåtar visas i Figur 2.4. Johansen (1949) beskriver teorin bakom de tre skilda 
brottmoderna och beräkningsmetodiken för fastställande av vilken mod som blir den 
avgörande. Den första brottmoden (mod I) innebär att ingen plasticering i spiken äger 
rum, utan förbandsbrott sker genom hålkantbrott i trä. Denna brottmod är den minst 
duktila av de tre, men kan inte betraktas som en spröd brottmod. Vid brottmod II 
plasticeras spiken och en flytled per skär uppträder. Denna brottmod uppvisar en högre 
duktilitet än brottmod I. Mod III innebär plasticering av spikar med två flytleder per 
skär för förbindaren. Denna brottmod är normalt den mest duktila av de tre. 
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Figur 2.4 Brottmoder i tvåskäriga förband. Stehn och Johansson (2002). 

 
Vilken brottmod som utbildas beror bl.a. på spikens diameter, virkestjockleken och 
träets densitet. Spikförbandet som illustreras i Figur 2.3 har totalt fyra skär, och har 
testats för belastning parallellt med fibrer av Johansson (2001) och Björnfot (2001). Vid 
den sistnämndes tester varierades träslag och avstånd mellan plåtar. Med stöd av 
röntgenfotografering av provkroppar efter brott kunde brottmoden konstateras. Det 
framkom att en ökning av avstånd mellan plåtar och användning av träslag med högre 
densitet medförde en övergång från brottmod II till III. För en del av spikarna i förband 
med stort avstånd mellan plåtar erhölls emellertid brottmod I i de yttre limträdelarna. 
 
I den europeiska normen för träkonstruktioner Eurocode 5, EC5 (1998), presenteras 
ekvationer för beräkning av bärförmåga i spikförband. Bärförmågan per skär i 
spikförband av den typ som visas i Figur 2.3 fås med stöd av följande samband som är 
baserade på Johansens plasticitetsteori, Johansen (1949) där uttrycket som ger lägst 
resultat brukas: 
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Beteckningarna är i enlighet med Figur 2.4. I EC5 (1998) modifieras ekvationerna då 
hänsyn tas till friktion mellan stål och trä då flytleder utbildas. I Avsnitt 4.6 nyttjas dessa 
formler vid beräkning av bärförmåga för spikförband med två inslitsade plåtar. De 
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kombineras för fyrskäriga förband på ett sätt som beskrivs av Hartl (1995), vilket 
redovisas i samband med beräkningen. 
 
Ekvationerna (2.2a-c) är framtagna genom jämviktsanalyser av förband. Vid dessa 
analyser antas att både spik och trä är idealplastiska material, d.v.s. oberoende av 
deformationen. Bärförmågan uppnås för en förbindare vid uppnådd hålkanthållfasthet i 
trä, alternativt när hålkanthållfastheten uppnås samtidigt med flytgränsen i förbindaren. 
 
 
2.3 Design av träkonstruktioner i seismiska områden 

Traditionella träkonstruktioner har världen över visat goda prestationer under 
jordbävningar, enligt Ceccotti et al. (1995). Den främsta förklaringen till detta är att 
duktilitet och energiupptagning åstadkommes genom lokal plasticering i mekaniska 
förband som används för att foga samman träelementen. Eftersom träkonstruktioner 
numera även används i större byggnader, där konsekvenserna av en kollaps kan vara 
förödande, är forskning rörande orsakerna till detta goda beteende essentiell. Det är mot 
denna bakgrund som föreliggande avsnitt om byggande av träkonstruktioner i 
jordbävningsdrabbade områden inkluderats i denna rapport. 
 
I följande underavsnitt ges en introduktion till förutsättningar för byggande i seismiskt 
aktiva områden och till dimensioneringsfilosofier som tillämpats genom historien. 
Vidare beskrivs den gällande dimensioneringsnormen i Europa för byggande i seismiska 
regioner, Eurocode 8. De sista två underavsnitten avhandlar praktiska råd för byggande 
i allmänhet inom dessa områden och särskilda detaljer att beakta vid användning av trä 
som stommaterial. 
 
 
2.3.1 Allmänna förutsättningar för byggande i jordbävningsområden 

Jordskorpan är uppdelad i ett antal kontinentalplattor, eller tektoniska plattor som de 
även benämns. När dessa rör sig i förhållande till varandra alstras energi p.g.a. friktion i 
kontakten mellan plattorna. Energin frigörs då de tektoniska plattorna rör sig från 
varandra, och vid hastiga rörelser yttrar det sig i jordbävningsvågor. Vågorna ger 
upphov till horisontella krafter med växlande riktning, vilka vid kraftiga jordskalv kan 
medföra kollapser för byggnader och infrastruktur. En kraftfull jordbävning kan 
innebära katastrof i tätbebyggda områden, och det finns exempel på tillfällen genom 
historien där så många som 240 000 människor mist livet i samband med ett skalv, Hu 
et al. (1996). 
 
Styrkan av jordskalv uppmäts i seismisk magnitud, ett begrepp som introducerades av 
C.F. Richter 1935. Richterskalan är logaritmisk. Den största magnitud som registrerats 
är 9,0 enligt Hu et al. (1996). Varje år äger c:a 1 000 jordbävningar av magnituden 5 
eller större rum. 97 % av dessa sker längs skarvar mellan tektoniska plattor. I Figur 2.5 
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presenteras en världskarta som åskådliggör de tektoniska plattorna och registrerade 
epicentrum. 
 

 
Figur 2.5 Tektoniska plattor och jordbävningsepicentrum, Hu et al. (1996). 

 
Seismik är en vetenskap som beskriver relation mellan tid, rum, styrka och frekvens hos 
jordbävningsförekomster inom en specifik region. Vetenskapen grundar sig till stora 
delar på behandling av statistik och användande av empiriskt framtagna samband. Med 
stöd av seismografen, ett instrument som mäter markens förskjutningar, har seismologer 
kunnat insamla data om jordbävningars karakteristik. De allra första seismiska 
instrumenten framställdes i Kina redan år 132 e.Kr. Den moderna typen av seismograf 
utvecklades under 1700-talet. Ingenjörer använder sig av accelerografen – ett 
instrument som fastställer vibrationskarakteristiken vid en specifik plats och hur den 
påverkar byggnadsverk som uppförts på området, Hu et al. (1996). 
 
Byggande inom seismiska områden kräver omfattande kunskaper inom dynamik och 
mekanik, för att säkerställa att valda konstruktionslösningar är lämpligt utformade. Ofta 
är det emellertid ekonomiska faktorer som fäller avgörandet vid val av material och 
utformning, i synnerhet i länder med bristande tillgång på pengar. Därför är det i tredje 
världen vanligt att bygga stenhus, eftersom de är billiga att producera. Vid större 
jordskalv har denna typ av byggnader dock mycket liten förmåga att uppta den 
avsevärda energi som de horisontella vibrationerna ger upphov till, Hu et al. (1996). 
 
 
2.3.2 Historisk återblick på seismisk dimensioneringsfilosofi 

Sedan början av 1900-talet har dimensioneringsprinciper inom seismiska områden 
bearbetats. En beskrivning av utvecklingen inom denna vetenskap ges i Hu et al. 
(1996), varifrån informationen i detta underavsnitt är hämtad. 
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Utvecklingen kan delas in i tre skeden. Det första omfattar slutet av 1800-talet och 
första hälften av 1900-talet då statisk beräkningsteori brukades. På 1930-talet växte en 
teori fram som byggde på responsspektrum av jordbävningar. Från 1970-talet fram till 
dagens läge har dynamisk teori alltmer tillämpats. Nedan följer en beskrivning av 
huvuddragen i nämnda teorier. 
 
Redan i början av 1800-talet inledde europeiska ingenjörer studier av kraftiga 
jordbävningar. Förslag framkom att man skulle dimensionera byggnationer för en statisk 
last, med en storlek motsvarande några procent av strukturens massa. Japanerna som av 
naturliga skäl var mycket intresserade av den seismiska vetenskapen (Japan ligger i 
skarven mellan två kontinentalplattor och drabbas således frekvent av jordskalv) 
använde sig av idéerna och förde utvecklingen framåt. I slutet av århundradet föreslog 
japanen Omori följande formel för beräkning av kraften från en jordbävning på en 
struktur: 

,kWW
g

a
P max ==      (2.3) 

där W är byggnadens vikt och k är en seismisk koefficient som varierar mellan 1/12 
och 1/8. Redan vid den tiden var jordbävningars dynamiska natur väl känd, men den 
statiska metoden var enkel att använda sig av varför den blev populär hos konstruktörer. 
Dessutom kunde byggnader vid denna tid betraktas som relativt stela. Den statiska 
teorin bygger på stela strukturer med koefficienten k lika för alla typer av strukturer. 
 
Amerikanarna inledde på 1930-talet ingående studier av jordbävningsrörelser. 
Accelerationer vid jordbävningar uppmättes, med start 1933 i Long Beach i USA. Ett 
stort antal mätningar ledde så småningom fram till responsspektrumteorin. Denna teori 
kombinerar spektrat hos markrörelser med dynamiska egenskaper hos byggnaden. 
Följande ekvation upprättades: 

,W)T(kV0 β=       (2.4) 

där β(T) är medelaccelerationen och V0 är basskjuvningen på strukturen. 
 
Den dynamiska teorin för jordbävningsdesign utvecklades starkt inom 
strukturmekaniken under 1970-talet. Flera faktorer spelade in på utvecklingen. Datorer 
gjorde sin entré och tillsammans med bättre anpassade experimentella metoder för 
utredning av ickelinjärt beteende hos strukturer vid kraftiga skalv, ökades förståelsen för 
hur strukturerna gick till brott. Vidare anlades ett antal speciella byggnadsverk som 
krävde hög säkerhet mot jordbävningar. Kärnkraftverk, oljeplattformar och pipelines är 
exempel på några av dessa. Under 1950- och 1960-talet förekom en hel del svåra 
jordskalv som försåg forskare med mycket information. Erfarenheter förvärvades kring 
hur byggnader, dammar och pipelines skadades, vilket i sin tur hjälpte till att öka på 
kunskapsbasen. 
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Dimensionering i seismiska regioner behandlar allmänt nedanstående fyra faktorer.  
 

 Markens rörelser inläses. 
 En dynamisk modell av strukturen och dess delelement upprättas. 
 En praktisk dynamisk responsmetod för analys tas fram. 
 Slutligen tillämpas en dimensioneringsprincip.  

 
I den dynamiska teorin tas markens rörelser in i beräkningen som accelerationer i en 
eller tre dimensioner med beroende av tiden. Accelerationen tecknas a(t) och är en 
probabilistisk (sannolikhetsteoretisk) funktion. Modellen av strukturen kan uppvisa 
ickelinjärt hysteresiskt beteende, vilket innebär att energi kan upptas genom plastiska 
deformationer. Hysteres beräknas som det skuggade området Ed i Figur 2.6. Den 
tillgängliga potentiella energin motsvaras av Ep. 
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Figur 2.6 Upptagning av energi genom hysteres. Ceccotti (1995a). 

 
Analysen beaktar alla responser i tidsramen med ickelinjär deformation och 
energiupptagning. Dimensioneringen kräver att konstruktören beaktar ett antal krav på 
funktion och bevarande av strukturens bärförmåga. Varje enskild balk kontrolleras med 
stöd av testresultat vid den dynamiska metoden, till skillnad från andra metoder som 
enbart betraktar den globala strukturen. 
 
Generellt gällande för dagens dimensioneringsregler inom seismiska regioner världen 
över är enligt Cecotti (1995a) att byggnader skall motstå en s.k. ”bruksjordbävning”, 
vilket är en medelstark jordbävning med en återkommande frekvens av 50 år, utan 
nedsättning av byggnadens funktion. Vidare skall de ha en sådan bärförmåga att en 
allvarlig jordbävning, d.v.s. ett mycket kraftigt skalv med en återkommande frekvens av 
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250 år, kan motstås utan en total kollaps. I det senare fallet tillåts emellertid betydande 
skador på bärande element.  
 
 
2.3.3 Eurocode 8 – Seismiska dimensioneringsregler 

Den europeiska normen för byggande i seismiska regioner, Eurocode 8 (EC8), är 
uppdelad i fem huvuddelar; generella regler, broar, torn-master-skorstenar, silos-tankar-
pipelines samt grundläggningar med geotekniska aspekter. De generella reglerna är i sin 
tur uppdelade i fyra avsnitt som berör seismiska rörelser och generella krav för 
strukturer, generella regler för byggnader, specifika regler för diverse material och 
konstruktionselement samt förstärkning och reparering av byggnader. Carvalho (1995) 
beskriver huvuddragen i Eurocode 8, vilket i kommande text redovisas. 
 
EC8 innehåller enbart uppgifter som direkt kan relateras till seismisk design. Den skall 
kombineras med andra dimensioneringsregler i övriga delar av Eurocode. Högsta 
prioritet i EC8 ges till räddande av människoliv vid jordbävning, därefter skall skada 
begränsas och slutligen skall tillses att byggnader viktiga för civilt skydd är operationella. 
 
Två grundkrav anges i EC8. De är i enlighet med beskrivningen i föregående avsnitt: 
 

”Ingen kollaps eller begränsning i utnyttjande av byggnaden vid dimensionerande 
jordbävningsstyrka, samt begränsning av skada vid ett mycket kraftfullt skalv.” 

 
Indataparametrar för jordbävningar, t.ex. effektiv maxacceleration i mark, tas fram av 
respektive lands myndigheter och expertis inom området. 
 
Strukturer dimensioneras i brottgränstillstånd respektive bruksgränstillstånd, med de 
engelska förkortningarna ULS (Ultimate Limit State) och SLS (Serviceability Limit 
State). Definitioner för respektive tillstånd kan variera beroende av strukturtyp. ULS 
motsvarar en situation nära kollaps, men med en viss bibehållen residualbärförmåga hos 
konstruktionen. Detta skiljer sig från det normala förfarandet vid dimensionering då 
ULS är förknippat med maximal bärförmåga. SLS är vid jordbävningsdimensionering 
förknippat med begränsning av skada. 
 
Konstruktören har att välja mellan olika duktilitetsklasser, något som är utmärkande för 
jordbävningsnormer. En hög duktilitets gynnsamma inverkan på säkerheten för bärande 
delar tillgodoräknas således, vilket ej är praxis vid statisk dimensionering. 
 
EC8 kräver inte användning av ickelinjär analys, utan presenterar jordbävningsrörelser 
med en beteendefaktor. Ytterligare en faktor som tas fram är beroende av 
konsekvenserna av en kollaps. Den beror således på vad byggnaden används till. Vidare 
klassificeras byggnaden efter hur regelbunden geometrin är, i plan och sektion. För mer 
komplicerade geometrier krävs datorkraft för att erhålla en tillförlitlig dimensionering. 
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Strukturer behandlas som system, det räcker följaktligen inte med att kontrollera 
enstaka konstruktionselement för sig. 
 
 
2.3.4 Generella råd för byggande i seismiska regioner 

Vid byggande i områden som mer eller mindre frekvent påverkas av jordskalv finns ett 
antal grundläggande aspekter som bör tas hänsyn till. Hu et al. (1996) anger några 
generella råd för förbättring av säkerheten i dessa regioner. Några av dessa presenteras i 
detta underavsnitt. 
 
Först och främst skall, om möjligt, en plats för byggnationen väljas som har stabila 
markbeskaffenheter och därmed innebär minst risker för skador vid en jordbävning. 
Således bör platser intill sluttningar undvikas, eftersom risk för skred föreligger vid 
jordskalv. Vidare gäller att det på lös jord, t.ex. sand, silt och mjuk lera lätt uppstår 
sättningar i samband med markrörelser. På sådan mark är det ofördelaktigt såväl tekniskt 
som ekonomiskt att konstruera med tillfredsställande säkerhet. 
 
Utformningen av byggnaden i planet och på höjden när det gäller dimensioner, massa, 
styvhet och duktilitet bör vara så uniform och symmetrisk som möjligt. Detta för att 
undvika oönskade effekter av vridning, lokala vibrationer och 
deformationskoncentrationer, som kan orsaka skador på byggnaden. 
 
Byggnadskonstruktioner skadas vid jordskalv p.g.a. energi som överförs via vibrationer. 
För att uppta denna energi bör byggnadsdelar designas så att dämpningen eller 
duktiliteten blir god. Detta kan åstadkommas genom dämpningsmekanismer eller 
genom utförande av detaljer så att plastiska deformationer säkerställs. Konstruktören 
måste således se till att deformationskapaciteten beaktas då bärförmågan ökas. De 
ingående konstruktionselementen och förbanden bör ha ungefär likvärdig bärförmåga. 
Detta innebär inte att alla delar går till brott samtidigt, men att samtliga delelement har 
samma höga säkerhet mot värsta tänkbara belastning. Det är fördelaktigare med 
flerfaldigt obestämda konstruktioner gentemot statiskt bestämda, eftersom ett lokalt 
brott i ett konstruktionselement då inte innebär global kollaps. 
 
 
2.3.5 Jordbävningsresistent design av träkonstruktioner 

När det gäller dimensionering av träkonstruktioner m.a.p. seismiska krafter, finns ett 
antal specifika krav beroende på materialets beskaffenheter. Trä är i sig inte ett duktilt 
material, speciellt inte vid dragbelastning. Extra viktigt är det således att detaljer vid 
förband utformas på ett för trä korrekt sätt. Ceccotti (1995a och 1995b) upprättar ett 
antal rekommendationer för träbyggande, vilka i nedanstående text presenteras. 
 
Limmade knutpunkter är inte speciellt lämpliga vid byggande i seismiska områden, 
eftersom de i likhet med trä har liten möjlighet till energiupptagning. Det samma gäller 
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för strukturer som är perfekt ledade. Halvstyva (semiduktila) mekaniska förband, t.ex. 
spikförband, kan vid rätt utformning medföra goda möjligheter till energiöverföring. 
För att duktiliteten skall garanteras krävs att avstånd mellan spikar och kantavstånd följs 
enligt norm, exempelvis BKR 94 (1994) och EC5 (1998). 
 
Vid seismisk aktivitet påförs förbanden cykliska laster med växlande kraftriktning under 
några sekunder. Om en spik i ett spikförband studeras under försök med cyklisk 
belastning, ses att träet drabbas av hålkantbrott intill spiken vid en viss lastnivå. Detta 
medför att en hålighet bildas, se Figur 2.7. Inom detta område saknar sedan spiken vid 
påföljande lastcykler motstånd från träet. Spiken fungerar som en konsoll över 
håligheten. 
 

 
Figur 2.7 Hålighet bildas mellan spik och trä vid upprepade cykler, (a). Spiken kan dras ut 

efter belastning, (b). Ceccotti (1995a). 

 
Vid ökad förskjutning följer last-förskjutningskurvan ungefär den ursprungliga från ett 
rent statiskt lastfall. Små skillnader kan uppstå om spiken dras ut eller smalnar av. I Figur 
2.8 kan last-förskjutningskurvor studeras för olika typer av förband utsatta för cykliska 
laster.  
 

 
Figur 2.8 Möjlighet till energiupptagning vid olika typer av förband. Ceccotti (1995a). 

 
I Figur 2.8 (a) uppvisas ett bra utformat dymlingsförband, där energiupptagning sker 
dels av hålkanttrycket mot trä och plastiskt beteende hos spiken. I Figur 2.8 (b) är 
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dymlingen så grov och stel att den inte böjs, varför enbart hålkanttrycket utnyttjas för 
energiupptagning. Vid Figur 2.8 (c) rör det sig om ett mjukt stål i förbandet som 
utnyttjas för energiupptagning. 
 
Vid tester av spik- och dymlingsförband har visats att lastnivån vid cyklisk belastning är 
ungefär den samma som vid statisk belastning, skillnaden är mindre än 10 %. Således är 
förbandet relativt oberoende av hur lasthistorien ser ut. Undantag är när spikar dras ut 
mycket. Således bör släta spikar undvikas i förband vid seismisk belastning. Det finns 
inga bevis för att cyklisk last ökar risken för uppsprickning av trä. Vid jordbävningar 
varierar lastnivåerna, medan konstant amplitud används vid cykliska tester. Det har 
dock inte visat sig att de verkliga cyklerna vid en jordbävning påverkar duktiliteten 
nämnvärt, varför cykliska tester, kvasi-statiska, betraktas som tillförlitliga. Om det 
cykliska beteendet hos förbandet är stabilt, så kan seismisk dimensionering utföras i 
enlighet med dimensionerande värden i EC5 (1998). 
 
Slanka spikar är bättre på att uppta energi eftersom flytleder utbildas, se Figur 2.8 (a). 
Eurocode 8 rekommenderar virkestjocklekar >8 ggr diametern av spik/dymling och 
dymlingar <12 mm. Brottmod III är den som efterfrågas för att uppnå högst duktilitet. 
 
Vid bruk av bultade förband är det av största vikt att hålen för bultarna har låga 
toleranser. Följden kan annars bli ojämn lastfördelning på bultar, vilket kan leda till 
sprickbildning. 
 
De horisontella krafter som uppstår i samband med jordskalv påverkar hela strukturer, 
varför det är väsentligt att byggnaders konstruktionselement är kontinuerligt 
sammanfogade så att de verkar som en effektiv enhet. De förband som används måste 
kunna ta upp krafter i flera riktningar, eftersom rörelserna under jordbävningar är 
riktade åt två olika håll. Utformningen av förbanden skall vara sådan att drag vinkelrätt 
mot fibrerna undviks. Därtill skall duktilitet hos förbanden eftersträvas, eftersom 
energiupptagningen främst sker genom hysteres, se Figur 2.6, i mekaniska förband.  
 
I Figur 2.9 kan en trästomme betraktas, där ett antal vitala detaljlösningar belyses. Vid 
trästommens anslutning mot grunden är det väsentligt att upplyftning och förskjutning 
av väggreglar och syll förhindras, varför användande av vinkelbeslag och bultar är av 
största vikt, Figur 2.9 (a) och (f). Vid övergången mellan våningsplan tillses att 
kontinuitet hos väggreglar uppnås med beslag, Figur 2.9 (b). Öppningar i väggar styvas 
upp med vinkelbeslag, bultar och extra hammarband, Figur 2.9 (c). Bjälklagsöppningar 
förses med dubbla bjälkar och hörnbeslag för att uppnå högre styvhet, Figur 2.9 (d). 
Golvbjälkar styvas av med kortlingar vid väggupplag, Figur 2.9 (e). 
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Figur 2.9 Detaljlösningar för en trästomme i seismiska områden. Ceccotti (1995b). 

 
Särskild hänsyn skall tas till belastningsfallet drag vinkelrätt mot fibrer, eftersom 
brottbeteendet i detta fall är mycket sprött. I Eurocode 8 föreskrivs, i enlighet med 
Figur 2.10 (d), att avståndet be är minst 2/3 av balkhöjden h. Detta krav anges även i 
EC5 (1998). I Figur 2.10 ges exempel på lämpliga och mindre lämpliga detaljlösningar 
m.a.p. detta belastningsfall.  
 

 
Figur 2.10 Detaljlösningar vid dragkraft vinkelrätt mot fibrerna. Ceccotti (1995b). 

 
I Figur 2.10 (a) och (c) finns stor risk för uppsprickning av reglarna i vilka dragsträvorna 
är infästade. Bättre lösningar framgår av detaljerna i Figur 2.10 (b), (d) och (e), där 
kraften antingen upptas parallellt fibrer eller angriper så pass långt ifrån dragen kant att 
uppsprickningsrisken minimeras. 
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Intressant är även att studera äldre byggnadsverk som utnyttjat fördelarna med 
materialet trä i seismiskt aktiva områden på ett intelligent sätt. Även om flera av 
detaljlösningarna inte är aktuella i dagens byggande, är de ofta snillrikt utformade och 
bygger på principer som fortfarande tillämpas. En typ av byggnadsstomme som 
användes är träreglar med tegel inmurat mellan reglar. Energiupptagningen i samband 
med skalv skedde vanligtvis genom friktion mellan trä och sten, samt genom hysteres 
vid tryck vinkelrätt mot fibrerna i trädelarna. I Figur 2.11 visas ett exempel från de 
Grekiska öarna – ett hus byggt år 1800 som kombinerar massiva murade stenväggar 
med en trä- och tegelstomme. 
 

 
Figur 2.11 Exempel på kombinerad sten- och trästomme från Grekiska öarna år 1800. Ceccotti 

(1995b). 

 
Den tunga, massiva stenväggen, Figur 2.11 (c), används för att ta upp de horisontella 
krafterna i samband med jordskalv. Om stenväggen delvis rasar, tas den vertikala lasten 
från övre planet upp av en träpelarrad, Figur 2.11 (d), som är placerad innanför 
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stenmuren. Se även längst nere till höger i Figur 2.11. Den del av muren som rasat kan 
relativt enkelt repareras efter skalvet, och husets vitala funktioner kan under hela tiden 
upprätthållas. I figuren illustreras ett antal andra goda lösningar. Trästommen för det 
övre planet förankras i stenväggen, Figur 2.11 (b). Diagonaler vid hörn för stabilisering 
av väggar visas i Figur 2.11 (a). De upptar först och främst tryckkrafter, vilket innebär 
att hörnregeln belastas av tryck vinkelrätt mot fibrer, vilket verkar energiupptagande. 
Ytterväggen styvas upp ytterligare av bågformade trädelar i ett stycke, Figur 2.11 (e). På 
samma vis styvas takkonstruktionen upp, Figur 2.11 (g). Speciella förbandstyper som är 
enkla att reparera kan studeras enligt detaljen i Figur 2.11 (f), som även förstoras i nedre 
vänstra hörnet. Underramen till takstolarna, Figur 2.11 (h), tar upp dragkraft för att 
undvika momentbelastning på yttervägg. Slutligen illustreras inmurningen av tegel 
mellan väggreglar, Figur 2.11 (i). Vid jordskalv bildas tryck vinkelrätt mot fibrer i 
väggreglar som medverkar till energiupptagning. 
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    3 
 

3 Beskrivning av bärverk i studien 
 
3.1 Allmänt om valda bärverk 

Arbetet i examensarbetet är framförallt fokuserat till det limträfackverk med 24 m 
spännvidd som presenteras av Johansson (2001). I fackverket fogas limträbalkarna 
samman i förband med inslitsade plåtar och genomgående skjutspik. En stor del av 
arbetet i föreliggande examensarbete inriktas mot finita element (FE) modelleringar och 
analyser av fackverket. Vid arbete med FE-modelleringar är det alltid väsentligt att 
kontrollera rimligheten i framtagna resultat. I detta fall utförs denna granskning genom 
jämförelser mellan FE-modeller och försök i laboratorium, utförda av Ageby (2000). I 
provningarna testades responsen av normalkraftsbelastning på provkroppar som 
simulerade en knutpunkt i ett limträfackverk. Två av försökskropparna modelleras i 
programmet FEMGV6 med påföljande FE-analys i ABAQUS, varvid last-
förskjutningsjämförelser kan göras mot det verkliga testet. Vid god överensstämmelse 
mellan försök och beräkningar kan den upprättade modellen betraktas som tillämpbar 
även i limträfackverket. 
 
Den behandlade förbandstypen, skjutspikförband med inslitsade plåtar, beskrivs närmare 
i Avsnitt 3.2. De simulerade knutpunkterna ges en närmare presentation i Avsnitt 3.3, 
och i det därpå följande Avsnitt 3.4 får läsaren information om det limträfackverk vars 
geometri framtagits av Johansson (2001). 
 
 
3.2 Spikförband med inslitsade plåtar 

Vid tillverkningen av spikförband med inslitsade plåtar sågas två spår om 3 mm, varvid 
plåtar med tjockleken 2 mm förs in. Sammanfogningen sker med spik av härdat stål 
med diametern 3,7 mm som med tryckluftsdriven spikpistol skjuts rakt igenom limträ 
och plåtar. En illustration av förbandstypen ges i Figur 3.1. Stålkvaliteten på plåtarna 
har vid försök varit S275JR alternativt S355N. 
 
Plåttjockleken har valts med hänsyn till det lufttryck som vanligtvis kan åstadkommas 
hos limträfabrikanter, kring 8 bar. Försök utförda vid avdelningen för Träbyggnad, 
LTU, har givit vid handen att större plåttjocklekar av dessa stålkvaliteter ej kan skjutas 
igenom med nämnt lufttryck. Större tjocklek på plåtar innebär en lägre slankhet, vilket 
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medför att en högre tryckkraft kan överföras innan buckling inträffar. Johansson (2001) 
rekommenderar att använda stål med lägre hållfasthet, eftersom grövre dimensioner då 
kan brukas. Ytterligare en fördel är att toleransen för spåren som sågas med klinga blir 
lägre, eftersom klingan blir mer kontrollerbar i sidled. Vid för högt förhållande mellan 
klingans diameter och dess tjocklek kan problem uppstå med stabiliteten, med ett 
onödigt brett spår som följd. Problemet kan emellertid lösas med stöd som stabiliserar 
klingan i sidled. 
 

 
Figur 3.1 Förband med inslitsade plåtar och genomgående skjutspik. Sprängskiss och sektioner. 

 
Avståndet mellan spikar i förbandet följer normerna i BKR 94 (1994), med undantaget 
att avståndet parallellt fibrerna från en belastad virkeskant till närmaste spik ökas från 
15d till 20d för att undvika uppsprickning i samband med inskjutning av spik. Viktigt 
att tänka på är att minimera fri plåtyta mellan spikar inom områden med tryckkrafter 
p.g.a. risken för buckling av plåtar. 
 
I Johansson (2001) testades ett antal spikförband av denna typ i belastningsfallet drag 
parallellt med fibrer. I föreliggande examensarbete har liknande försök vinkelrätt mot 
fibrer genomförts. Båda dessa försök presenteras närmare i Avsnitt 4.4 respektive 
Avsnitt 4.5, där de används i syfte att erhålla last-förskjutningskurvor för spikar parallellt 
med respektive vinkelrätt mot fibrer. 
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Parameterstudier beträffande betydelsen av avståndet mellan plåtar och vilket träslag 
som används, gran eller björk, genomfördes i ett examensarbete av Björnfot (2001). 
Inverkan på brottlast och duktilt beteende studerades, med tyngdpunkten på det senare 
området. I studien framkom att duktiliteten ökade med högre densitet hos limträ och 
större avstånd mellan inslitsade plåtar. 
 
Det som särskilt kan noteras från ovanstående utförda laborationstester är den höga 
bärförmågan, i storleksordningen 10 kN i försöksvärde per spik och fyra skär, samt ett 
mycket segt brottbeteende. I Figur 3.2 visas en av försökskropparna som testats under 
föreliggande examensarbete. Här illustreras väl vilken deformationskapacitet som 
spikarna i förbanden besitter. 
 
 

 
 

Figur 3.2 Provkropp efter spikböjbrott. Vid försöket testas bärförmågan vinkelrätt mot fibrerna. 

 
 
3.3 Simulerad knutpunkt i limträfackverk 

I examensarbetet av Ageby (2000) utfördes försök på 16 provkroppar som simulerade 
en del av ett limträfackverk. Provkropparna bestod av ett antal limträstycken som 
fogades samman med spikförband av den ovan beskrivna typen med inslitsade plåtar.  
 
Anledningen till att dessa försök används i föreliggande examensarbete är att resultaten 
kan användas för att verifiera att de finita element modeller som senare skapas kan 
betraktas som trovärdiga. Denna jämförelse utgör grunden för den fortsatta analysen på 
en komplett fackverksstruktur. 
 
I Figur 3.3 framgår geometri och infästningsvillkor för en av provkropparna. 
Försöksuppställningen framgår av Figur 3.5, där även benämningen av provkropparnas 
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delar redovisas. Ett antal olika konfigurationer testades, där vinklarna mellan överram 
och strävor samt spikplaceringar varierades. Plåtarna som slitsades in i limträstyckena 
kapades antingen till i sammanhängande stycken alternativt i två delar, en till varje 
sträva. I det illustrerade försöket var vinklarna 15° respektive 60° mellan överram och 
strävor. De inslitsade plåtarna var av varianten med kontinuerliga stycken över hela 
knutpunkten. Överramen hade en skarv på mitten. Vid fallet med separata plåtar för 
drag- och trycksträva gjordes överramen kontinuerlig med tre lameller, vardera med 
tjockleken 28 mm. 
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Figur 3.3 Geometri och randvillkor vid test av simulerad fackverksknutpunkt. Måttuppgifter 

från Ageby (2000). 

 
Överramen hade dimensionerna 90×450 mm2 och strävorna 90×270 mm2. De härdade 
spikarnas längd var 97 mm och diametern var 3,7 mm. De sköts genom limträ och två 
plåtar med tjockleken 2 mm av hållfasthetsklassen S275JR. Tryckluftsdriven spikpistol 
användes vid montaget. Lufttrycket var c:a 8 bar. Spikhuvuden som stack ut vid 
underliggande golvstöd kapades med vinkelslip. 
 
Provkroppen belastades med en tryckande kraft vid lastcell 1, se Figur 3.4. Lastcell 2 
och 3 registrerade belastningarna vid strävornas infästningar under försökets gång. Drag- 
och trycksträva kan betraktas som ledat infästade vid respektive lastcell. För att 
förhindra knäckning av limträbalken i överramen placerades 3 stöd på överramens 
ovansida. Under limträbalkarna fanns totalt 7 markstöd. 300 mm från överramens 
kortsida vid mätposition 6 placerades stöd som här förhindrade överramen att röra sig 
vinkelrätt mot längdriktningen. 
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Figur 3.4 Försöksuppställning vid test av simulerad fackverksknutpunkt. Uppgifter enligt 

Ageby (2000). 

 
Förskjutningsgivare var placerade enligt Figur 3.4. Givare 5, 6, 7 och 8 var 
golvrelaterade. Vid mätposition 7 och 8 mättes i princip hur stöden försköts under 
försöket. Givare 9 angav förskjutning mellan limträ och plåtar vid dragsträvor. Givare 
10 och 11 mätte eventuell spricköppning vid spikar på överram som tar upp kraft från 
dragsträva. Givare 12 slutligen avläste i fallet med delad överram och kontinuerliga 
plåtar hur överramens delar försköts i förhållande till varandra, vinkelrätt mot 
längdriktningen. 
 
Det huvudsakliga syftet med försöken var för Ageby (2000) att utreda hållfastheten för 
limträ då materialet belastades av en dragkraft i vinkel mot fibrerna. Intresset var således 
i detta fall koncentrerat till vad som hände vid de spikar på överramen som upptar 
kraften från dragsträvan. Försöksresultaten jämfördes med några teorier för beräkning av 
hållfasthetsvärde som används för detta belastningsfall. 
 
Vid försöken uppstod en del problem med buckling av de inslitsade plåtarna, beroende 
av relativt stora områden utan spik inom delar av förbanden. Provkropparna spikades 
med avsikten att dragbrott vinkelrätt mot fibrerna i överramen skulle uppträda. 
Problemet med buckling av plåtar vid de tryckta delarna löstes under försöken genom 
att avbryta belastningen och sätta på tvingar som skulle simulera spikgrupper. Sedan 
kunde provkropparna, i de flesta fallen efter återstart av försök, ta upp en högre last 
innan det slutgiltiga brottet. I 12 av de 16 försöken slutade provkropparna ta last p.g.a. 
att plåtarna bucklades i överramen och/eller i trycksträvan. I övriga 4 fall bildades för 
bärförmågan avgörande sprickor i överramen. 
 
I denna studie av Agebys (2000) försöksserie studeras två provkroppar ingående, 
försökskropp 9 respektive 13. Försökskropp 13 väljs eftersom spikböjbrott i 
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tryckdiagonalen här inträffade, vilket är det brottfenomen som eftersträvas och som 
även modelleras i FE-modeller. Provkropp 9 väljs för att få ytterligare jämförelse av den 
initiella styvheten vid försöken. I Figur 3.5 framgår konfigureringen av diagonaler och 
hur spikarna placerats i de båda proverna. 
 
 

Spikplacering provkropp 9

44 st

28 st 51 st

40 st12 st 44 st

Spikplacering provkropp 13

44 st

28 st 51 st

12 st 44 st40 st

 
 

Figur 3.5 Provkroppar särskilt studerade i föreliggande examensarbete. Placering av spikar visas 
för försök 9 och 13. Uppgifter enligt Ageby (2000). 

 
Vid försök 9 bucklade plåtarna mellan trycksträva och överram. Tvingar sattes fast för 
att motverka detta, men lasten kunde inte ökas nämnvärt innan buckling åter inträffade. 
I Figur 3.6 presenteras last-förskjutningskurvor för försöket vid lastcell 1, före och efter 
fastsättning av tvingar. 
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Figur 3.6 Last-förskjutningskurvor vid lastcell 1 för försök 9. Kurvan (a) visar responsen innan 

tvingar monterats och kurvan (b) efter monteringen av tvingar vid trycksträva. 
Värden är korrigerade för stödförskjutningar vid lastcell 2 och 3. Värden från Ageby 
(2000). 

Buckling inträffade även under försök 13, men då först vid överramen. I Figur 3.7 (a) 
visas bucklingen vid överramen. Tvingar sattes på för att kunna öka lasten. I detta fall 
hade de bättre verkan, varför lasten kunde ökas avsevärt. Efter uppnådd maxlast då 
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spikar i trycksträvan gått till brott knäcktes trycksträvan, se Figur 3.7 (b). Här ses även 
att plåtarna vid trycksträvan börjat buckla. 
 
 

  
(a)                                                       (b) 

 
Figur 3.7 Illustration av buckling vid överram (a) och den slutliga bucklingen och globala 

knäckningen vid trycksträva (b). Försök 13. Foto Ageby (2000). 

 
I Figur 3.8 redovisas last-förskjutningskurvor vid lastcell 1 före och efter applicering av 
tvingar. Här kan en klar effekt av deras verkan iakttagas. 
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Figur 3.8 Last-förskjutningskurvor vid lastcell 1 för försök 13. Före (a) respektive efter (b) 

montering av tvingar. Värden är korrigerade för stödförskjutningar vid lastcell 2 och 
3. Värden från Ageby (2000). 

 
I Avsnitt 5.4 modelleras försök 9 och 13. Beräkningar med finita element metoden 
utförs i Avsnitt 6.2. Resultaten från beräkningarna jämförs med försöksvärden, varvid 
en bedömning av tillförlitligheten för de skapade modellerna kan göras. 
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3.4 Limträfackverk för hallbyggnader 

Det limträfackverk som i denna rapport behandlas tas fram utifrån optimeringen i 
Johansson (2001). Limträelementen fogas samman av förband med inslitsade plåtar och 
genomgående skjutspik, i enlighet med beskrivningen i Avsnitt 3.2 ovan. Avståndet 
mellan upplagen för bärverket är 24 m, taklutningen 1:10 (5,71°) och höjden vid 
upplagen 1,1 m (mått mellan över- och underramens centrumlinje). Geometrin för 
fackverket visas i Figur 3.9, där även aktuella limträdimensioner redovisas. 
Hållfasthetsklassen L40 används på limträ. Plåtarna är av stålkvaliteten S275JR. 
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Figur 3.9 Fackverkets geometri och angivelse av limträdimensioner på överram, underram, 

vertikal och diagonaler. Måttuppgifter från Johansson (2001). 

 
Vid betraktelse av fackverket kan det förefalla märkligt och till nackdel för estetiken att 
diagonalen (strävan) närmast upplag har en betydligt högre virkeshöjd än övriga strävor. 
Anledningen till detta är att en avsevärt högre påkänning fås i denna vilket kräver en 
grövre dimension. I syfte att optimera materialkostnaderna görs övriga diagonaler av 
klenare dimensioner. Av produktionsmässiga skäl bör så få dimensioner som möjligt 
användas, så det blir en avvägning mellan de ur bärförmågeberäkningar erhållna och de 
praktiskt bäst tillämpbara dimensionerna. Vid Johanssons (2001) analys framfördes även 
funderingar kring nackdelen med standarddimensioner på limträ. Balkarna kan betraktas 
som diskreta variabler, med låsta bredd- och höjdmått. Om kontinuerliga dimensioner 
skulle kunna användas, d.v.s. exakt de mått som krävs ur bärförmågesynpunkt, skulle 
materialkostnaden kunna sänkas med c:a 20 %. 
 
Limträfackverkets över- och underram utförs kontinuerliga (överram skarvas i nock) 
vilket är fördelaktigt för strukturens effektivitet med bättre utnyttjande av materialet. 
Detta innebär att spår för plåtar i över- och underram fås med cirkelsåg. Diagonaler 
slitsas med bandsåg. Johansson (2001) uppger att prisskillnaden mellan dessa 
produktionsmetoder är försumbar, varför det inte finns något motiverat skäl att utforma 
över- och underram på annat sätt. 
 
Spikförbanden i fackverket utförs med plåtar som kapas i sammanhängande stycken, se 
Figur 3.10. Denna lösning visades sig vid Agebys (2000) tester mer effektiv än att 
använda sig av separata plåtar för respektive diagonal. En annan viktig detalj som tas 
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hänsyn till vid utformningen av spikförbanden är olägenheten med drag vinkelrätt mot 
fibrer i över- respektive underram. Limträ och trä i allmänhet är mycket svagt i detta 
belastningsfall med endast 0,5 MPa i karakteristiskt värde på bärförmågan, och med ett 
brottförlopp som dessutom är sprött. Detta kan jämföras med bärförmågan i 
belastningsfallet drag parallellt fibrer som för limträkvaliteten L40 är 27 MPa. Problemet 
löses genom att placera trycksträvan på så sätt att dragsträvans komposant vinkelrätt 
över- respektive underramens fiberriktning tas upp parallellt fibrerna i trycksträvan. 
Karakteristiskt värde på bärförmåga parallellt fibrer vid tryckbelastning är 36 MPa för 
L40. Detta sätt att lösa problemet utnyttjar således limträ bättre, genom att stora krafter 
vinkelrätt fiberriktningen undviks. Nackdelen med detaljlösningen är att balkarnas 
centrumlinjer inte förenas i en punkt. Den excentricitet som då skapas medför att ett 
moment påförs förbandet, vilket ökar erforderligt antal spikar i förbandet på över- 
respektive underram. 
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Kontinuerliga plåtar över förbandet

Anliggningstryck 
förhindrar dragbelastning 
vinkelrätt mot fibrer i 
underram

Underram

Dragsträva

Trycksträva

 
Figur 3.10 Utformning av spikförband med inslitsade plåtar i limträfackverk. Excentriciteten 

som ger upphov till ett moment markeras. Enligt Johansson (2001). 

 
Bärverket är i Johansson (2001) framtaget under förutsättningen att hallbyggnaden är 
belägen inom områden där snözon 2,0 är gällande (södra och mellersta Sverige), i 
huvudsak p.g.a. att 80 % av de tänkta byggnaderna på den svenska marknaden befinner 
sig inom dessa geografiska områden. Snölast och egentyngd av takbeläggning kan 
överföras på flera sätt. I denna rapport väljs ett sekundärbärverk bestående av limträåsar 
med delningen 2,4 m i horisontalled, se Figur 3.11. Här framgår även upplagsvillkor; 
rullstöd vid ena väggupplaget och fri uppläggning vid motstående väggupplag. 
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Figur 3.11 Överföring av taklast via limträåsar. 

 
Punktlasterna från åsarna beräknas i Appendix 1 med stöd av Johannesson och Vretblad 
(1993). En förenkling görs när fackverkets egentyngd medräknas i punktlasterna, men 
detta medför inget större fel, eftersom denna belastning är liten i förhållande till 
snölasten och taklasten. Den utgör c:a 3 % av den totala dimensionerande lasten. I 
Tabell 3.1 redovisas resultatet från beräkningen av punktlaster från åsarna verkande på 
fackverkets överram. 
 
 
Tabell 3.1 Åslaster verkande på fackverkets överram. 

Åsplacering Last [kN] 
Vid takfot 15,2 
2,4 m från takfot 43,5 
4,8 m från takfot 37,5 
7,2 m från takfot 37,5 
9,6 m från takfot 43,5 
Vid nock 15,2 

 
 
Vad beträffar de ekonomiska aspekterna med att tillverka limträfackverk med beskriven 
spikförbandstyp framgår av slutsatserna i Johansson (2001) att totalkostnaden för 
limträfackverk med 24 m spännvidd blir 20-25 % högre än för motsvarande 
stålfackverk, men att det estetiskt tilltalande limträfackverket av vissa beställare kan 
komma att föredras, prisskillnaden till trots. I första hand vid synliga takbärverk i 
offentliga lokaler som t ex bibliotek, skolor och konserthallar bör limträfackverken 
hävda sig mycket väl. I industrilokaler däremot, är det givetvis lockande för byggherren 
att alltid välja det billigaste alternativet, som ofta är bärverk av stål.  
 
När höga krav på utrymningstider vid brand ställs, talar än mer för limträfackverk vid 
jämförelse mot stålfackverk. Ett limträfackverk med inslitsade plåtar i förband har 
naturligt ett mycket gott brandmotstånd. När de yttre delarna av limträet fattat eld, 
bildas ett kolskikt som verkar isolerande och förhindrar syret från att komma åt det 
innanför liggande opåverkade virket. Brandförloppet blir således relativt långsamt. 
Plåtarna i förbanden skyddas dessutom av limträ. Genomgående spikar påskyndar 
inbränningen p.g.a. deras goda värmeledningsförmåga, men omgivande limträ skapar ett 
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relativt gott skydd även för dem. För att ytterligare öka utrymningstiden kan spikarna 
brandskyddsmålas, vilket dock ökar materialkostnaden för fackverket. Ett stålfackverk 
kräver en kostsam brandskyddsmålning av samtliga detaljer för att erhålla motsvarande 
brandmotstånd. 
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    4 
 

4 Framtagning av 
materialparametrar 

 
4.1 Allmänt om betraktade materialparametrar 

I kommande avsnitt avhandlas samtliga erforderliga materialparametrar som krävs för att 
kunna modellera aktuella strukturer på ett korrekt sätt. Vid finita element 
modelleringen och analysen av Agebys (2000) försök med simulerade 
fackverksknutpunkter är det eftersträvansvärt att använda sig av parametrar som liknar 
de rådande vid labförsöken. Med anledning av detta väljs värden antingen från utförda 
försök eller karakteristiska värden från normer. Inga dimensionerande värden brukas. 
Även i fackverksberäkningarna nyttjas dessa värden. 
 
Styvhets- och hållfasthetsvärden på limträ av kvalitet L40 och plåtar av stålsorten 
S275JR fås från BKR 94 (1994) respektive BSK 94 (1997). Värden på arbetskurvor för 
spikar hämtas från utförda förbandstester av Johansson (2001) och av undertecknad i 
föreliggande examensarbete, varpå de omräknas med hänsyn till i behandlade strukturer 
aktuella virkestjocklekar och densiteter på limträ. Detta sker med stöd av formler i EC5 
(1998), vilket är den del av Eurocode som upptar dimensionering av träkonstruktioner. 
 
 
4.2 Materialparametrar för limträ 

Som nämndes i Avsnitt 4.1 önskas i första hand materialvärden som så bra som möjligt 
speglar de verkliga i Agebys (2000) försök. Några provningar gällande styvhet parallellt 
med respektive vinkelrätt mot fibrer samt skjuvmoduler utförs emellertid inte i 
samband med dennes arbete. I stället tas värden från tre skriftliga källor – BKR 94 
(1994), Daudeville et al. (1999) samt Larsen (2001). I den kommande FE-analysen i 
Kapitel 6 kontrolleras inverkan av vilken uppsättning materialvärden som väljs. De 
uppgifter som anges vid modelleringen förklaras i Tabell 4.1. 
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Tabell 4.1 Beskrivning av limträparametrar erforderliga i FE-modell. 

Parameterbeteckning Betydelse 
Ex Elasticitetsmodul parallellt med fibrer 
Ey Elasticitetsmodul vinkelrätt mot fibrer
Gxy Skjuvmodul i xy-planet 
Gxz Skjuvmodul i xz-planet 
Gyz Skjuvmodul i yz-planet 
ν Tvärkontraktionstal 

 
 
Värdeuppsättningar för de tre källorna redovisas i Tabell 4.2. 
 
 
Tabell 4.2 Materialparametrar från använda källor. 

Källa Ex 
[MPa] 

Ey 
[MPa]

Gxy 
[MPa]

Gxz 
[MPa] 

Gyz 
[MPa] νxy 

BKR 94 (1994) 13 000 450 850 850 85 0,4 
Daudeville et al. (1997) 15 000 600 700 700 70 0,5 
Larsen (2001) 14 000 650 650 650 65 0,45 

 
 
 
4.3 Materialparametrar för plåtar vid spikförband 

För plåtarna som slitsas in i limträbalkarna vid spikförbanden inhämtas materialvärden 
på stålet med hållfasthetsklassen S275JR från normerna i BSK 94 (1997). I de 
kommande modelleringarna tillämpas den arbetskurva för stål som anges i Avsnitt 3:43 i 
nämnd norm. Beteckningarna på respektive värden framgår av Figur 4.1. 
 
Karakteristiska värden på sträckgräns, fyk, och brottgräns, fuk, väljs i enlighet med 
resonemanget i Avsnitt 4.1. De motsvarar i detta fall således beteckningarna fyd och fud i 
Figur 4.1. Töjningarna ε1 - εmax beräknas i Appendix 2 med formler från Avsnitt 3:43 i 
BSK 94 (1997). 
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Figur 4.1 Schematisk arbetskurva för stål. Från BSK 94 (1997). 

 
I Tabell 4.3 visas ur beräkningen erhållna siffervärden för respektive punkt i 
arbetskurvan. Elasticitetsmodulen är för stålet 210 GPa. 
 
 
Tabell 4.3 Karakteristiska materialvärden i arbetskurva för stål S275JR, i enlighet med Figur 

4.1. Stålsorten används i plåtarna som slitsas in i limträbalkarna vid förband. 

Punkt på
kurva 

Spänning
[MPa] 

Töjning 
[‰] 

Origo 0 0 
1 275 1,31 
2 275 15,2 
3 410 52,1 
4 410 200 

 
 
 

4.4 Arbetskurvor för spikar parallellt med fibrer 

Johansson (2001) utförde i sitt arbete försök på förband med inslitsade plåtar och 
genomgående skjutspik parallellt fibrer med en dragprovsapparat. Responsen vid dessa 
tester används för att fastställa arbetskurvor för spikar parallellt med fibrer. I 
Underavsnitt 4.4.1 beskrivs tillvägagångssättet vid försöken och i Underavsnitt 4.4.2 
uppvisas en utvärdering av försöksresultat. 
 
 



DUKTILITET OCH SÄKERHET HOS SPIKFÖRBAND MED INSLITSADE PLÅTAR I LIMTRÄELEMENT 
-GLOBALT BETEENDE FÖR ETT LIMTRÄFACKVERK 

EXAMENSARBETE 38

4.4.1 Beskrivning av dragprov parallellt med fibrer 

Johanssons (2001) försöksserie omfattade totalt 15 provkroppar med likadan 
utformning. Geometri och försöksuppställning framgår av Figur 4.2. 
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Figur 4.2 Geometri och försöksuppställning vid Johanssons (2001) tester av förband parallellt 

med fiberriktingen. 

 
I limträbalkar av hållfasthetsklass L40 slitsades två 2,2 mm spår med bandsåg. 
Tvärsnittsmåttet på limträkropparna var 90×180 mm2. Plåtar med tjockleken 2 mm av 
stålsorten S355N fördes in, varpå tio härdade rundspikar med diametern 3,7 mm sköts 
rakt igenom limträ och plåtar med tryckluftspistol. Spikarna placerades i två rader med 
fem spikar i varje rad. Spikavstånden som tillämpades följer i stort sett normerna i BKR 
94 (1994), med skillnaden att avståndet från belastad kant till närmaste spik i 
fiberriktningen ökades till 20d från normvärdet 15d. Detta i enlighet med 
sprickbildningsrisken vid inskjutning av spik som påtalades i Avsnitt 3.2. Flytmomentet 
Myk för spikarna fastställdes genom provning enligt EN 409 av forskare vid universitetet 
i Karlsruhe till 18,7 Nm. Vid försöken testades 20 spikar. Flytmomentet motsvaras av 
en sträckgräns fyk på 2 200 MPa. Som jämförelse kan nämnas att trådspik som normalt 
används vid manuell spikning har sträckgränsen c:a 600 MPa. 
 
Två förskjutningsgivare typ LVDT monterades på var sida om provkropparna. De 
mätte hur nedersta spikraden förskjuts i förhållande till plåtarna. Provkropparna spändes 
fast i den undre delen av dragprovningsutrustningen med räfflade mothåll som 
justerades hydrauliskt. De två plåtarna fixerades på liknande sätt i den övre delen med 
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en stålplatta som distans mellan plåtarna. När dragprovsapparaten förflyttade sig uppåt 
belastades de genomgående spikarna av en skjuvkraft som antogs fördelas ungefär lika 
på varje fästdon. Provningarna genomfördes i enlighet med instruktionerna i normen 
ISO 6891, bortsett från kravet på konditionering (styrning av fuktkvot) av provkroppar. 
 
 
4.4.2 Utvärdering av dragprov parallellt med fibrer 

I Figur 4.3 visas last-förskjutningskurvor från Johanssons (2001) försök. Vid studie av 
kurvorna uppmärksammas den generellt stora deformationen efter uppnådd maxlast, 
vilket är signifikant för denna förbandstyp. Johansson (2001) använder kvoten uf/uy som 
ett mått på duktilt beteende. Kvoten betecknas Df. I aktuella försök blir medelvärdet för 
Df = 20, att jämföras med andra tester av Racher (1995) där Df > 6 betraktas som 
duktilt beteende. I förbandsförsök parallellt med fibrer utförda av Björnfot (2001) fås 
också mycket höga värden på Df, mellan 10,5 och 21,6 beroende på avstånd mellan 
plåtar och valt träslag. 
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Figur 4.3 Last-förskjutningskurvor från Johanssons (2001) samtliga femton tester parallellt 

fibrer på spikförband med inslitsade plåtar. Lasten är den totala för alla tio spikar. 

 
I takt med plåtarnas rörelse och limträdelarnas kontinuerliga deformation utbildades 
flytleder i spikarna. Efter avslutade försök uppmättes vinklar på mellan 20 - 45° mellan 
spikens ursprungligen raka och dess deformerade modell. Det är denna betydande 
plastiska deformation som gör brottbeteendet mycket duktilt. Brottmod 2 enligt Avsnitt 
2.2 observerades vid samtliga prov efter brott.  
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Maxlasten för förbanden var mycket hög, i storleksordningen 7,5 – 9 kN/spik. Ur 
kurvorna togs tre nyckelförskjutningar fram, som användes för att karakterisera 
beteendet. I Figur 4.4 illustreras dessa punkter i en schematisk arbetskurva. Den första 
betecknas uy och är den förskjutning vid vilken hålkantbrott sker i limträstyckena som 
agerar mothåll till spikarna. Den benämns även elastisk förskjutning, eftersom en 
betydande lutningsförändring av kurvan sker vid denna punkt. Grafen går från en i stort 
sett konstant lutning till en lutning som fram till maxlasten kan beskrivas som 
kontinuerligt avtagande. Analogt med beteckningen för elastisk förskjutning tecknas 
tillhörande last Fy. 
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Figur 4.4 Schematisk kurva där nyckelförskjutningarna uy, uu och uf framgår. 

 
Förskjutningen vid uppnådd maxlast littreras uu. Tillhörande maximal last skrivs Fu. 
Efter det att maxlasten passerats erhölls för de flesta proverna en mer eller mindre 
horisontell lutning av last-förskjutningskurvan. Det slutgiltiga brottet definieras vid det 
läge där grafen får en vertikal tangent. Förskjutningen vid denna punkt tituleras uf. 
Rent praktiskt kan det vara mycket besvärligt att exakt fastställa var det slutgiltiga 
brottet inträffar, ofta bildas ett antal mindre sprickor i limträet innan den för 
bärförmågan avgörande sprickan uppträder. Lasten kan ofta rentav öka efter en sådan 
mindre förlust av bärförmåga, vilket även kan ses i Figur 4.3. Detta fenomen iakttogs 
även vid Björnfots (2001) försöksserier. I analogi med namngivandet av 
slutförskjutningen skrivs lasten vid slutgiltigt brott Ff. I Tabell 4.4 redovisas resultaten 
från Johanssons (2001) tester, där maximal last och de beskrivna förskjutningarna 
framgår. Provkropp 1 belastas inte i enlighet med ISO 6891, och ingår därför inte vid 
beräkning av medelvärden. Vid belastning av provkropp 8 bröts strömmen strax efter 
att maxlasten passeras, varför ej heller denna tas med i analysen. Därtill exkluderas 
provkropp 4, eftersom den hade en skada från provtillverkningen. 
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Tabell 4.4 Resultat från förbandstester parallellt med fibrer. Bärförmågan anges per spik. 
Värden enligt Johansson (2001). 

Provkropp 
nr 

Bärförmåga 
[kN/spik]

Densitet
[kg/m3]

uy 
[mm] 

uu 
[mm]

uf 
[mm] 

Fuktinnehåll 
[%] 

1 8,84 - - - - - 
2 8,99 403 0,54 4,2 15 11 
3 8,34 418 0,36 5,2 5,6 11 
4 9,97 441 0,31 8,3 9,9 11 
5 8,41 426 0,42 2,2 5,0 11 
6 8,35 434 0,34 5,8 6,5 10 
7 8,52 421 0,32 5,3 8,8 10 
8 8,43 - - - - - 
9 7,95 440 0,26 3,3 5,0 11 
10 8,43 410 0,34 3,8 5,8 10 
11 8,17 444 0,35 3,7 6,4 11 
12 7,64 424 0,40 5,5 7,2 11 
13 8,22 411 0,31 4,1 5,4 10 
14 8,08 421 0,42 6,2 12 11 
15 9,15 421 0,42 9,4 12 11 

Medelvärde 8,35 426 0,37 4,9 7,9 11 
Standardavv. 0,41 30 0,07 1,8 3,3 0,5 

 
 
För de kommande modelleringarna beräknas nu en kurvanpassning gällande som 
medelvärde till samtliga försökskurvor som presenteras i Figur 4.3. Anpassningen delas 
in i tre delar; den första omfattar delen som begränsas av origo och uy, den andra 
behandlar området mellan uy och uu och den sista beskriver utseendet mellan uu och uf. 
Med stöd av programmet Microsoft Excel 2000 utförs en linjär regression för respektive 
del. De tre förskjutningsgränserna hämtas från Johanssons (2001) redovisade 
medelvärden på uy, uu och uf, enligt Tabell 4.4. Samtliga försöksvärden samlas i samma 
värdetabell. Värden som registrerats efter passerat uf exkluderas. 
 
Korrelationskoefficienten R2 för de tre anpassningarna ger ett mått på tillförlitligheten. 
Den kan tolkas som variansen i kraft jämfört med variansen i förskjutning. Ett högt 
värde implicerar en god anpassning. För trä ses ett R2-värde på 0,75 som mycket bra. I 
Tabell 4.5 redovisas de tre anpassningarna med tillhörande korrelationskoefficienter. 
Här framgår även vilka medelvärden på uy, uu och uf som brukas. 
 
Av tabellvärdena framgår att anpassningen i det elastiska området fram till uy är god. I 
delen mellan förskjutning vid hålkantbrott och vid maxlast kan den anses acceptabel. 
Inom det tredje området finns emellertid en stor osäkerhet. Dessa slutsatser kan även 
dras när standardavvikelser för förskjutningarna studeras i Tabell 4.4. När dessa tre delar 
skall anslutas till varandra, tas således största hänsyn till de två inledande delområdena. 
Den avslutande delen förenklas till att vara horisontell. 
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Tabell 4.5 Linjära anpassningar till de tre delarna av förskjutningskurvor från Johanssons 
(2001) försök. Anpassningarna gäller för de tio spikarna sammantaget. 

Förskjutningsgränser [mm] Kurvanpassning Korrelationskoefficient, R2 
0 – 0,37 F = 191,436u 0,787 

0,37 – 4,89 F = 4,657u + 63,830 0,622 
4,89 – 7,89 F = 0,377u + 80,419 0,036 

 
 
De tre linjerna sätts samman till en förenklad last-förskjutningskurva, som skall stå till 
grund för de kurvor som tillämpas i kommande modeller av studerade strukturer. 
Gränsen för det elastiska området beräknas som skärningspunkten till de två inledande 
kurvanpassningarna i Tabell 4.5. Förskjutningen uu vid uppnådd brottlast sammanfaller 
med uu i Tabell 4.5. Maxlasten Fu beräknas enligt den andra kurvanpassningen i Tabell 
4.5. Denna last hålls konstant till slutförskjutningen 7,89 mm. I Figur 4.5 visas den 
anpassade arbetskurvan för en spik i förband med inslitsade plåtar parallellt med fibrer. 
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Figur 4.5 Anpassad arbetskurva parallellt fibrer för en spik i förband med inslitsade plåtar. 

Total virkestjocklek 90 mm, limträdensitet 426 kg/m3. 

 
Datapunkter för grafen kan studeras i Tabell 4.6. Den anpassade arbetskurvan är 
gällande för aktuella virkestjocklekar, plåttjocklekar och spikar. Vid andra dimensioner 
och materialdata måste kurvan omräknas för att åstadkomma korrekta värden. I Avsnitt 
4.6 beräknas värden för andra förbandsgeometrier och limträdensiteter med stöd av 
EC5 (1998). 
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Tabell 4.6 Datapunkter för anpassad arbetskurva parallellt fibrer. Gäller för en spik i förband 
med inslitsade plåtar. Total virkestjocklek 90 mm, limträdensitet 425 kg/m3. 

Förskjutning [mm] Last [kN] 
0 0 

0,37 6,54 
4,89 8,66 
7,89 8,66 
7,90 0 

 
 
 
4.5 Arbetskurvor för spikar vinkelrätt mot fibrer 

Vid tiden för uppstartning av finita element modelleringar i detta examensarbete 
konstaterades att inga arbetskurvor vinkelrätt mot fibrer för spikar i den behandlade 
förbandstypen fanns att tillgå. Agebys (2000) tidigare beskrivna tester utredde visserligen 
ett lastfall där spikar delvis belastades vinkelrätt mot fibrer, men erforderliga last-
förskjutningskurvor för rörelsen mellan limträ och plåtar kunde ej erhållas, eftersom 
placeringar av givare inte var ämnade för detta. I nedanstående två underavsnitt beskrivs 
tillvägagångssätt och utvärderas resultaten från provningar vinkelrätt mot fibrer som 
genomfördes i detta examensarbete. Testerna samordnades med Björnfots (2001) 
försök. 
 
 
4.5.1 Beskrivning av dragprov vinkelrätt mot fibrer 

I april 2001 utfördes tester på spikförband med inslitsade plåtar där spikarna belastades 
vinkelrätt mot limträdelarnas fibrer. På grund av att tiden för försöksplanering blev 
knapp och vissa problem med att få fram material till provkropparna uppstod, beslutades 
att försöksserien enbart skulle bestå av fyra provkroppar. Limträbitar kapades till av 
Agebys (2000) provkroppar. Av belastningsförsöken opåverkade områden på balkarna 
valdes ut med stor omsorg. Plåtar med tjockleken 2 mm fanns att tillgå och kapades till 
erforderliga dimensioner. Förborrning följt av spikning med hammare valdes som 
monteringsmetod, eftersom uppställningen för skjutspikpistolen ej var tillgänglig vid 
tiden för försöken. 
 
Tre limträstycken av hållfasthetsklassen L40 nyttjades för respektive provkropp, vardera 
med måtten 28×300×450 mm3 alternativt 29×300×450 mm3. 450 mm anger 
höjdmåttet. Styckena bestod således av tio lameller som limmats samman av 
limträfabrikanten. Plåtarna hade måtten 2×90×800 mm3. Stålet var av kvaliteten 
S275JR. 8 spikar av samma typ som vid Johanssons (2001) försök utgjorde fästdon. Vid 
tillverkning av förbanden hölls plåtar och limträstycken samman med hjälp av tvingar, 
varvid hål med 3,5 mm diameter borrades rakt genom limträ och plåtar. Spikarna slogs 
därpå in med hammare, fyra från var sida. Eftersom de borrade hålen var något mindre 
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än spikarnas diameter, erhölls ett tillräckligt friktionsmotstånd mellan spikar och 
limträ/plåtar för att förbinda förbandet. Spikavstånden var 40 mm längs fibrer och 20 
mm tvärs fibrer, således i stort sett enligt normvärden (10d respektive 5d) i BKR 94 
(1994). Spikarna placerades i fyra rader på höjden med två spikar i varje rad. Avståndet 
från överkant limträ till nedersta spikraden var 400 mm. Försöksuppställningen framgår 
av Figur 4.6. I Appendix 3 kan fotografier av försöksuppställningen studeras. 
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Figur 4.6 Utformning av provkropp och försöksuppställning vid provningar av förband med 

inslitsade plåtar i fallet kraft vinkelrätt mot fibrer. 

 
Plåtarna spändes vid försöket fast i hydrauliskt styrda grepp med en mellanliggande 
stålplatta av tjocklek ungefär lika som ett limträstycke. Limträbitarna hölls på plats med 
en konstruktion bestående av fyra gängstänger φ16 mm med tillhörande muttrar, 
järnstycken med måtten 60×60×250 mm3 samt tryckfördelande plåtar av dimensionerna 
10×90×100 mm3. Gängstängerna fästes i underkant i en kvadratisk stålplatta med de 
ungefärliga måtten 50×400×400 mm3. Denna platta spändes i sin tur fast i 
underliggande del av dragprovsapparaten med fyra gängstänger φ20 mm, muttrar och 
järnprofiler med måtten 60×60×400 mm3. 
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Mellan limträbitarna vid kortsidorna fördes mellanlägg av masonite in. Två vinkeljärn 
av typen L5×50×50 hölls fast av ett par tvingar vid respektive gavel av 
försökskropparna, i syfte att förhindra knäckning av limträstyckena. Vid de första två 
testerna som utfördes användes endast två respektive fyra tvingar för stabilisering, men 
det visade sig inte vara tillräckligt för att motverka knäckning av limträstyckena. Detta 
föranledde bruket av vinkeljärnen. 
 
Två förskjutningsgivare av LVDT-typ 0-25 mm respektive 0-50 mm monterades på 
ömse sidor om provkropparna. I nivå med nedersta spikraden skruvades vinkelbeslag av 
bockad plåt fast. Förskjutningsmätarna fästes i överkant med magnethållare. 
Förlängningsstänger krävdes för att mätarna skulle nå ned till vinkelbeslagen. Avståndet 
var 465 mm mellan centrum av magnethållaren och överkant vinkelbeslag. 
 
Vid försöket fördes de inslitsade plåtarna uppåt av dragprovsapparaten, varvid spikarna 
på samma vis som i Johanssons (2001) provningar belastades av en skjuvkraft. 
Laststyrningen var i enlighet med normen ISO 6891.  
 
I Appendix 3 presenteras ett antal fotografier tagna i samband med försöken. 
 
 
4.5.2 Utvärdering av dragprov vinkelrätt mot fibrer 

Som ovan nämndes misslyckades de två första testerna, så till vida att limträstyckena 
knäcktes innan spikarna deformerades. De två avslutande testerna genomfördes dock 
framgångsrikt, spikarna i förbandet deformerades plastiskt och förbandet slutade ta last 
då en avgörande spricka utbildades. Figur 4.7 illustrerar provets utseende efter avslutat 
försök. 
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Figur 4.7 Provkropp 3 efter avslutat försök. Flytleder utbildas vid plåtar. Slutgiltigt brott sker 
efter att en betydande spricka utbildats. De yttre limträdelarna vinklas utåt p.g.a. 
spikarnas deformationer. 

 
Liksom vid Johanssons (2001) försök uppmärksammades den avsevärda deformation 
som skedde i förbandet innan det slutade ta last. För provkropp 4 räckte inte LVDT-
mätaren med maximal förskjutning 25 mm till. Graferna i Figur 4.8 visar last-
förskjutningskurvor erhållna vid test av provkropparna 3 och 4. Båda LVDT-mätarna 
åskådliggörs. Att de skiljer sig något åt beror på att provkropparna hade en tendens att 
vridas i sidled under försökets gång samt på att de nedre delarna av limträstyckena p.g.a. 
spikarnas deformationer vinklades utåt. Det senare fenomenet kan studeras i Figur 4.7. 
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                                (a)                                                            (b) 
 
Figur 4.8 Last-förskjutningskurvor från försök vinkelrätt mot fibrer. Kurva (a) visar respons av 

provkropp 3 och kurva (b) motsvarande för provkropp 4. Total förbandstjocklek c:a 
90 mm, limträdensitet 442 kg/m3. 
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I dessa arbetskurvor är det mycket svårt att fastställa var det slutgiltiga brottet inträffar, 
eftersom kurvorna uppvisar ett mycket mjukt beteende efter uppnådd maxlast. Vid 
jämförelse mot responsen vid försök parallellt fibrer noteras att den initiella styvheten är 
c:a 6 ggr lägre vid belastning tvärs fibrer. 
 
Förskjutningen uy fås med stöd av prEN 12512 (1996). Enligt denna norm beräknas 
denna punkt som skärningen mellan två linjer. I föreliggande fall, där två väl definierade 
linjära delar ej kan iakttas i respektive lastförskjutningskurva, bestäms den första linjen 
av de två som en linje som dels skär en punkt på arbetskurvan där lasten 0,1Fmax (0,1Fu) 
råder, dels en punkt korresponderande till 0,4Fmax. Den andra linjen utgör en tangent 
till arbetskurvan med en lutning som är 1/6 av den förstnämnda linjen. I Figur 4.9 
belyses tillvägagångssättet för de aktuella arbetskurvorna. Här är datapunkterna 
medelvärden till de båda förskjutningsmätarna. Värden efter slutförskjutningen uf är 
borttagna. 
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Figur 4.9 Last-förskjutningskurvor för provkropp 3 och 4. Linjer för framtagande av uy och Fy, 

definierade enligt prEN 12512 (1996) introduceras. Total förbandstjocklek c:a 90 
mm, limträdensitet 442,4 kg/m3. 

 
En kurvanpassning av de båda arbetskurvorna, bestående av tre linjer, utförs på samma 
sätt som för arbetskurvorna parallellt fibrer. I Tabell 4.7 presenteras anpassningarna med 
korrelationskoefficienter. 
 
Korrelationskoefficienten i det elastiska området är mycket hög, men samtidigt bör 
beaktas att endast två arbetskurvor har analyserats, varför inga bärande slutsatser 
statistiskt kan dras. Testerna visar en tendens för hur last-förskjutningsförhållandet 
vinkelrätt mot fibrerna i denna typ av förband kan tänkas se ut. Ytterligare försök med 
bättre kontrollerade provkroppar och försöksuppställningar rekommenderas för ett mer 
trovärdigt resultat. 
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Tabell 4.7 Linjära anpassningar till förskjutningskurvor från försök vinkelrätt mot fibrer. 
Anpassningarna gäller den totala responsen för de åtta spikarna i förbandet. 

Förskjutningsgränser [mm] Kurvanpassning Korrelationskoefficient, R2 
0 – 1,80 F = 34,098u 0,892 

1,80 – 10,58 F = 3,973u + 52,552 0,668 
10,58 – 17,04 F = -0,135u + 88,571 0,002 

 
 
Analogt med behandlingen av kurvanpassningarna i försök parallellt med fibrer förenas 
de tre delanpassningarna till en förenklad last-förskjutningskurva, som skall användas i 
kommande strukturmodelleringar. I Figur 4.10 uppvisas denna kurva. 
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Figur 4.10 Anpassad arbetskurva vinkelrätt mot fibrer för en spik i förband med inslitsade 

plåtar. Total förbandstjocklek c:a 90 mm, limträdensitet 442 kg/m3. 

 
En värdetabell för grafen kan studeras i Tabell 4.8. 
 
 
Tabell 4.8 Värden på anpassad arbetskurva för en spik vinkelrätt mot fiberriktningen. Total 

virkestjocklek c:a 90 mm, limträdensitet 442 kg/m3. 

Förskjutning [mm] Last [kN]
0 0 

1,74 7,44 
10,58 11,82 
17,04 11,82 
17,05 0 
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Analogt med anpassad arbetskurva parallellt fibrer gäller denna anpassning för förband 
med samma material och dimensioner. I Avsnitt 4.6 redogörs för beräkningar av värden 
på arbetskurvor då andra konfigurationer av förband nyttjas. 
 
 
4.6 Omräkning av arbetskurvor med stöd av EC5 

De i Underavsnitten 4.4.2 och 4.5.2 framtagna kurvanpassningarna bör överensstämma 
relativt bra med det verkliga beteendet på förbanden, eftersom de grundar sig på 
utförda försök. Om andra virkestjocklekar, plåttjocklekar och densiteter för limträ 
används, blir dock situationen en annan. I detta avsnitt presenteras en metod för att 
omräkna kurvanpassningarna grundade på försök så att de kan betraktas som trovärdiga 
för andra geometrier och materialdata. 
 
Kapitlet i EC5 (1998) som behandlar förband presenterar formler för beräkning av 
bärförmåga på olika typer av förband. Dessa grundar sig på Johansens plasticitetsteori 
som beskrivs i Avsnitt 2.2. För förbindare stål mot trä lyder formlerna för bärförmåga 
per förbindare och skär vid tvåskärigt förband, Rd, där mittdelen är av stål: 

























−+=

dfM25,1

1
dtf

M4
2dtf1,1

dtf1,1

minR

d,1,hd,y

2
1d,1,h

d,y
1d,1,h

1d,1,h

skär,spik,d . (4.1a-c) 

Där de båda yttre delarna är av tunn stålplåt fås bärförmågan per förbindare och skär 
enligt: 







=
dfM21,1

dtf5,0
minR

d,1,hd,y

2d,2,h

skär,spik,d .   (4.2a-b) 

Hålkanthållfastheten beräknas med stöd av EC5 (1998) enligt formel (4.3) då spikar 
skjuts genom förband (ingen förborrning): 

]mm/N[d082,0f 23,0
dd,h

−ρ=    (4.3) 

och enligt formel (4.4) då förborrning tillämpas: 

]mm/N[)d01,01(082,0f 2
dd,h ρ−= .  (4.4) 

I denna rapport används försöksbaserade värden från Johansson (2001) och Ageby 
(2000) vid beräkning av hålkanthållfasthet. Index ”d” för densiteten ersätts då av 
”försök”. 
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För diametern 3,7 mm fås en högre hålkantshållfasthet vid förborrning. Detta kan vid 
jämförelse mellan tester utförda i detta examensarbete och Johanssons (2001) tester 
bekräftas vara sant. Björnfots (2001) provningar, där förborrning också används, tyder 
på samma förhållande. En förklaring till detta är att limträ vid skjutning av spik får en 
sprickinitiering, vilket inverkar negativt på bärförmågan. Vid förborrning behandlas 
limträ skonsammare. Enligt Johansson (2001) kapas fibrerna rakt av vid förborrning, 
vilket vid belastning parallellt med fibrer innebär att kraften upptas helt och hållet 
parallellt med fibrerna. Det som sker då spiken skjuts in är att fibrerna spjälkas ut från 
spiken. Vid belastning parallellt fibrer tas en del av kraften upp vinkelrätt mot fibrerna. 
Eftersom trä är mycket svagare vinkelrätt fibrer behövs då en lägre belastning för att 
skapa den för bärförmågan avgörande sprickan. 
 
För spikförband av den typ som behandlas i denna rapport, som har totalt fyra skär, kan 
ekvationerna (4.1a-c) och (4.2a-b) kombineras på ett sätt som föreslås av Hartl (1995). 
Tre kombinationer av tvåskäriga förband beaktas vid beräkning av bärförmåga i 
enlighet med Figur 4.11. 
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Figur 4.11 Beaktade kombinationer av tvåskäriga förband vid beräkning av bärförmåga för 

aktuellt fyrskärigt förband. 

 
Enligt den nämnda metoden beräknas först bärförmågan för respektive kombination 
med ekvationerna (4.1a-c) och (4.2a-b). Den totala bärförmågan per spik i det 
fyrskäriga förbandet beräknas sedan med följande relation: 

( )( )3komb,skär,spik,d2komb,skär,spik,d1komb,skär,spik,dspik,d R;RminR2R += . (4.5) 

Med stöd av dessa teoretiska formler skall rimliga verkliga värden på bärförmåga för 
andra förband än det testade i Underavsnitten 4.4.2 och 4.5.2 härledas. De beräknas 
enligt följande relation: 

försök,spik,d

försök,verklig,spik,d
,spik,d,verklig,spik,d R

R
RR χχ = ,  (4.6) 
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Enligt denna omräkningsformel kan bärförmågan för samtliga andra modeller av 
fyrskäriga förband med skiftande densiteter och geometrier erhållas. Formeln används 
på samtliga punkter i spikarbetskurvorna. Det som påverkas i andra arbetskurvor är 
således endast lastvärdena. Förskjutningarna uy, uu och uf hålls konstanta (senare i finita 
element analyserna varieras även dessa för att utreda inverkan på global bärförmåga och 
deformationskapacitet) vilket är en förenkling. Ytterligare tester på förband med andra 
geometrier krävs för att kontrollera om en förändring av förskjutningsgränserna sker 
eller ej. 
 
I Appendix 4 presenteras de arbetskurvor som skall användas i den inledande analysen 
av Agebys (2000) försök 9 och 13 samt av Johanssons (2001) fackverk. De har beräknats 
med formlerna som introducerats i detta avsnitt. Här finns även sektioner av aktuella 
förband med måttsättning. Dessutom framgår vilka densiteter som används i respektive 
modell. I finita element beräkningarna behövs värden också på den negativa 
förskjutningsaxeln. Absolutbelopp av dessa värden är de samma som på den positiva 
förskjutningsaxeln. Eftersom det rör sig om skjuvande krafter som påverkar, har det 
ingen betydelse åt vilket håll plåtarna rör sig i förhållande till limträet parallellt med 
respektive vinkelrätt mot fibrerna. För att samma positiva styvheter skall fås för negativa 
förskjutningsvärden, måste lastvärdena här vara negativa. Den kompletta arbetskurvan 
hamnar således i den första och tredje kvadranten, enligt Figur 4.12. 
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Figur 4.12 Exempel på komplett arbetskurva använd i finit element analys för spik i förband 

med inslitsade plåtar. 
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    5 
 

5 Modellering med finita element 
 
5.1 Allmänt om finita element metoden 

Finita element metoden (FEM) växte fram i början av 1960-talet och har sedan dess 
kommit att tillämpas inom de flesta ingenjörsområden. FEM är en numerisk metod där 
generella differentialekvationer kan lösas på ett approximativt sätt. Metoden kan 
användas för alla upptänkliga typer av problem. Metoden utgör underlag för ett mycket 
brett forskningsarbete världen över. Information rörande FEM inhämtas i detta avsnitt 
från Ottosen och Petersson (1992). 
 
Differentialekvationer gäller generellt inom ett begränsat område i rymden. Istället för 
att använda approximationer som gäller hela denna yta, delas området in i mindre delar 
– finita element – inom vilka respektive approximation används. Linjära anpassningar 
för respektive element kan ge en tillräckligt god uppskattning, även om hela regionen 
egentligen kräver en ickelinjär relation. 
 
Elementen bildar tillsammans ett nät av finita element. Då antalet element ökar blir 
följden fler frihetsgrader, d.v.s. fler okända variabler. Generellt gäller att till storleken 
mindre element (fler till antalet inom ett bestämt område) ger en bättre approximation 
till problemets verkliga lösning. Följden blir emellertid den att mängden beräkningar 
ökar. Således är metoden lämpad för datorer då mer avancerade problem skall 
behandlas. För elementnätet måste gälla att noder från ett element (elementets 
hörnpunkter) sammanfaller med noder från angränsande element. Detta krav benämns 
kompatibilitet. Vidare måste jämviktsvillkor för hela strukturen gälla. 
 
Det ekvationssystem som gäller för det aktuella problemet ställs upp på matrisform i det 
använda datorprogrammet. Den principiella formuleringen av ekvationssystemet lyder: 

fKu = ,        (5.1) 

där 
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I (5.1) är K den globala styvhetsmatrisen, i vilken det behandlade områdets egenskaper 
beskrivs genom att assemblera samtliga elementstyvhetsmatriser ee

iK . 
Elementstyvhetsmatriserna erhålles för respektive element ur rådande geometri och 
materialegenskaper. För exempelvis ett fackverk, med enbart beaktande av axiella 
deformationer, innehåller ee

iK  axiella styvheter för stångelement nummer i. 
Styvhetsmatriser är alltid symmetriska, d.v.s. värden på ömse sidor om matrisens 
diagonal K11, K22…Knn är lika. Således gäller alltid Kij = Kji då i ≠ j. Dessutom är värden 
längs denna diagonal alltid positiva. 
 
För samma exempel består vektorn u av förskjutningar vid elementens noder. Termen f 
benämns systemets lastvektor, och innehåller i fackverksexemplet yttre krafter som 
angriper i elementnätets noder. Den sätts samman av elementlastvektorer, ee

if , som är 
gällande för respektive element. 
 
För att lösa ekvationssystemet krävs randvillkor. För ett fackverk kan det t.ex. röra sig 
om kända förhållanden vid stöd - ledad infästning, fast inspänning, rullstöd o.s.v. 
 
FEM används i föreliggande examensarbete som ett kraftfullt beräkningsredskap för att 
analysera avancerade konstruktioner, exempelvis ett limträfackverk där spikförband med 
inslitsade plåtar brukas. Modellerna som skapas blir detaljerade, i synnerhet vid 
spikförbanden där varje enskild spik modelleras, varför det är svårt att hitta 
ramanalysprogram där en lika noggrann modellering kan utföras. 
 
Vanligt förekommande vid arbete med FEM är att ett flertal elementtyper och 
elementindelningar testas för samma modell. Detta för att undersöka vilka dylika som 
utgör den bästa anpassningen eller för att uppnå konvergens mot ett värde. I denna 
rapport är dock huvudsyftet med brukandet av metoden att utföra parameterstudier på 
spikarnas arbetskurvor samt till viss del på materialbeteendet hos limträ. Av denna 
anledning sker inte kontroller av elementindelningar och elementtyper som annars är 
standardförfarande. 
 
Tillvägagångssättet för skapande av finita elementmodeller redovisas i Avsnitt 5.2. Mer 
detaljerade beskrivningar angående modellering av de studerade strukturerna - 
simulerade fackverksknutpunkter och limträfackverk - framställs i Avsnitt 5.4 och 5.5. 
 
De modeller som skapas är förenklade i det avseendet att geometrin endast anges i 
planet. Beräkningarna på strukturerna utförs med antagande om att plant 
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spänningstillstånd gäller. I Avsnitt 5.3 redogörs för begreppet plant spänningstillstånd 
samt vilka krav som ställs på modellen för att detta tillstånd kan sägas råda. 
 
 
5.2 Allmänt om skapande av finita element modeller 

Strukturernas finita elementnät genereras i detta examensarbete med stöd av 
programmet FEMGV6, version 6.1-02. Vid skapandet av modellen för Johanssons 
(2001) limträfackverk brukas dessutom AutoCAD Architectural Desktop, version 2.0. 
 
Första momentet vid skapande av finita element modeller är att definiera kroppens 
geometri. För att kompatibilitet skall åstadkommas är det oftast nödvändigt att dela upp 
geometrin i flera delområden. I FEMGV6 specificeras först koordinater för 
hörnpunkter till dessa delregioner. Vid endimensionella fall ansluts sedan punkter med 
linjer. Vid två- eller tredimensionella geometrier binds punkter samman till ytor 
respektive volymskroppar. 
 
Vid mer komplicerade geometrier är det en klar fördel att ange geometrin i ett CAD-
program, exempelvis AutoCAD. Överföringen mellan AutoCAD och FEMGV6 sker 
genom att spara filen i DXF-format i AutoCAD, varvid filen läses in i FEMGV6. Vid 
arbete med det i denna skrift behandlade limträfackverket definieras enbart punkter i 
CAD-programmet, varvid resterande moment av modelleringen sker i FEMGV6. Ett 
problem vid överföring mellan programmen är att FEMGV6 tolkar samtliga streck 
ritade i AutoCAD som linjer. Ytor och volymer måste skapas i FEMGV6 om yt- 
respektive volymselement skall brukas i modellen. 
 
Då geometrin för det behandlade fallet är upprättad, genereras elementnätet i 
FEMGV6. Elementtyper som skall användas vid modelleringen bestäms. De utses 
genom att ta hänsyn till kroppens geometri och till vilken typ av analys som planeras. 
Viktigt att tänka på vid skapandet av element är, speciellt vid val av rektangulära 
element, att tillse att större vinklar än ≈110°och mindre vinklar än ≈20° undviks, 
eftersom numeriska problem vid beräkning av styvheter då kan uppstå vid analysen. 
Antalet element bestäms genom att ange indelningen inom respektive delområde. Varje 
element begränsas av noder. Såväl noder som element numreras automatiskt.  
 
Materialparametrar och tvärsnittsmått definieras för samtliga element. Avslutningsvis 
anges vilka randvillkor som skall vara gällande för strukturen samt vilka laster som 
påverkar kroppen. 
 
Från FEMGV6 skapas en indatafil (INP-fil) som senare läses in i finita 
elementberäkningsprogrammet ABAQUS, version 5.8-16. Spikarna i strukturerna 
modelleras som fjädrar, som sätts in manuellt i INP-filen i enskilda noder. 
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5.3 Definition av plant spänningstillstånd 

I de FE-modeller som skapas i kommande avsnitt antas ett plant spänningstillstånd. 
Detta antagande kan accepteras då strukturen endast belastas i planet, som här likställs 
med xy-planet, samtidigt som balkarnas tjocklek är liten i förhållande till deras 
utbredning i xy-planet. Matematiskt illustreras detta med en spänningstensor, σ. 
Spänningstensorn ger information om samtliga spänningskomponenter i rymden för en 
viss orientering av koordinatsystemet. Vid plant spänningstillstånd tecknas den: 
















στ
τσ

=
000

0
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yyx

xyx

σ ,     (5.3) 

vilket innebär att alla spänningar vinkelrätt mot xy-planet är noll.  
 
 
5.4 Modellering av simulerad knutpunkt i 

limträfackverk 

I Avsnitt 3.3 beskrivs Agebys (2000) försök där simulerade fackverksknutpunkter testas i 
laboratorium. I nedanstående underavsnitt skildras tillvägagångssättet för modellering av 
provkropp 9 och 13. De upprättade modellerna används sedan vid jämförelse mot 
försöksresultat i Underavsnitt 6.2.2, varvid det kan konstateras om modellens 
överensstämmelse mot verkligheten är tillräckligt god. 
 
 
5.4.1 Modell uppbyggd av tvådimensionella solida element 

Provkropparna för försök 9 och 13 är i stort sett likadana, det som skiljer dem åt är 
spikplaceringen på överramen mot trycksträvan, se Figur 3.5. I Figur 5.1 visas den 
geometriska indelningen av provkropparna. Valet av ytindelning grundar sig bl.a. på 
spikplaceringar och givetvis på att kompatibilitet skall råda. Ytorna S2 och S4 införs 
p.g.a. att en övergång i elementstorlek skall ske här. Hur denna övergång modelleras 
framkommer längre fram i denna beskrivning. 
 
Mellan trycksträva och överram bör egentligen en ytbegränsningslinje vara placerad på 
samma sätt som mellan dragsträva och överram, eftersom noder sammanfallande med 
limträskarven senare skall dubbleras för att tillhöra sträva respektive överram. Skälet till 
att denna linje uteblir är att minsta vinkeln på element inom området på trycksträvan 
som gränsar till överramen blir väldigt liten, 15°, vilket kan leda till beräkningsproblem 
i ABAQUS. Därför utförs ytan S13 enligt figuren. Det globala koordinatsystemet är 
orienterat så att x-axeln sammanfaller med överramens längdriktning, y-axeln ligger i 
samma plan vinkelrätt fiberriktningen i överramen. Således riktas z-axeln ut från 
papperet i Figur 5.1. 
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Figur 5.1 Geometrisk ytindelning av provkropparna i Agebys (2000) labförsök. 

 
Generellt väljs en finare indelning inom området med spikar, i första hand beroende av 
att spikavstånden kräver det. Elementstorleken varierar mellan 400 mm2 och 2 500 
mm2. Elementtypen som väljs för majoriteten av provkropparna har benämningen 
CPS4. Denna elementtyp har fyra noder per element och använder sig av linjär 
interpolering mellan nodernas värden. Totalt för respektive element finns åtta 
frihetsgrader – förskjutning i x- och y-led i varje nod. Den tillhör en elementfamilj 
med namnet solider och är avsedd för att brukas för analyser där plant spänningstillstånd 
råder. För tvådimensionella solider anges enbart en tjocklek vid inmatningen av 
tvärsnittsdata. Det finns ett antal andra elementtyper inom denna elementfamilj, med 
fler noder och frihetsgrader. Elementtyper med noder i hörnpunkter valdes här, men en 
utredning bör i fortsatt forskning göras kring vilken elementtyp som ger tillförlitligaste 
resultat. 
 
Vid övergången mellan grövre och finare nät nyttjas triangulära element. I detta fall 
används CPS3. Elementtypen besitter samma egenskaper som CPS4, men har istället tre 
noder per element och således sex frihetsgrader. CPS3 används inom ytorna S2 och S4 
på överramen. Elementindelningen framgår av Figur 5.2. 
 
Inom gränserna för spikförbandet måste två skilda material modelleras – limträ i balkar 
och stål i inslitsade plåtar. Detta föranleder att dubbla uppsättningar element produceras. 
Först kopieras samtliga noder som berörs, varpå den nya uppsättningen noder ges en ny 
numrering. Enklast är att infoga en siffra före de gamla numren eftersom det underlättar 
vidare arbete med skapande av nya element. På samma vis kopieras de 
elementuppsättningar som omfattas av förbandsområdet, med påföljande omdöpning av 
siffernotation i analogi med nodnumreringen. För varje element anges elementnummer 
samt de nodnummer som utgör elementets hörnpunkter. Således måste även 
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nodnumren som anges för varje element döpas om. Dessa sifferoperationer görs i 
filredigeringsprogrammet NEdit med hjälp av ersättningsverktyg. 

x

y

z
 

Figur 5.2 Elementindelning av provkropparna i Agebys (2000) labförsök. Rektangulära och 
triangulära tvådimensionella solida element av typen CPS4 och CPS3 brukas. 

 
De inslitsade plåtarna representeras av samma elementtyper som limträbalkarna, CPS4 
och CPS3. Ytor som är belägna inom området för spikförband ges nya namn för 
elementuppsättningar som består av plåtelement. T.ex. döps S8 om till S8P. 
 
Vid skarvar mellan limträbalkar fordras dubbla noduppsättningar. Mellan dessa 
noduppsättningar skapas fjäderelement av typen SPRING2, fjädrar som verkar mellan 
de två noderna i en bestämd riktning. De skall simulera kontakttrycket mellan 
limträdelar. Således skall de i överramsskarv verka i fiberriktningen, d.v.s. i global x-
riktning. I skarvar mellan strävor och överram är den kraftupptagande riktningen 
vinkelrätt mot fibrer i överram, m.a.o. global y-riktning. 
 
Mellan noder på limträdelar och plåtar skall spikar modelleras vid de positioner som är 
aktuella i Agebys (2000) försök 9 respektive 13. Spikarna simuleras på samma sätt som 
vid limträbalksskarvar med SPRING2-fjäderelement. De verkar parallellt med och 
vinkelrätt fibrer, vilket leder till att två fjädrar skapas för varje spik. 
 
Vid lastcell 1, 2 och 3 enligt Figur 3.5 läggs plåtar in som lastfördelare, för att bättre 
återspegla situationen vid försöken. Dessa plåtar sammanfaller med de nodnummer som 
finns på limträ vid lastcellerna. För lastfördelande plåtar brukas en annan elementtyp, 
nämligen balkelement med beteckningen BE21. Elementet har tre frihetsgrader per 
nod – förskjutning i x- och y-led samt rotation kring z-axeln. För balkelement anges 
två tvärsnittsmått, bredd och djup, i planet vinkelrätt mot balkelementens 
längdriktning. 
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Figur 5.3 Lastfördelande plåtar modelleras vid lastceller. 

 
Det totala antalet element i modellen – 2D solida element, balkelement och 
fjäderelement – är 4999. 
 
I indatafilen skapas elementuppsättningar, delvis automatiskt av FEMGV6 för de 
material som definierats där, som även förenklar studier av resultat på valda delar efter 
analys i ABAQUS. I programmet ABAQUS POST, där analysresultat grafiskt kan 
presenteras, finns möjligheter att granska enskilda elementuppsättningar. Detta är en 
stor fördel vid mer komplicerade strukturer. 
 
Tvärsnittsegenskaper definieras för respektive elementuppsättningar. För 
tvådimensionella solida element inom områden med enbart limträ sätts tjockleken till 
90 mm. Inom spikförbandets omfång modelleras limträbalkarna som en enhet med 
tjockleken 86 mm. Plåtarna läggs samman till en tjocklek på 4 mm. I och med att en 
plan modell skapas där buckling inte tas hänsyn till så saknar det betydelse för resultatet 
att plåtarna sammanfogas. 
 
Limträbalkarna skall modelleras med ortotropt material, vilket medför att 
fiberriktningen för limträbalkarna måste anges för de balkar där fiberriktningen ej 
sammanfaller med global x-riktning. Detta berör således endast strävorna. Med 
kommandot ORIENTATION vrids det lokala koordinatsystemet för respektive sträva, 
så att lokal x-axel är riktad parallellt med fiberriktningen. För dragsträvan vinklas 
koordinatsystemet 60° moturs och för trycksträvan 15° medurs. 
 
De SPRING2-fjäderelement som infogas mellan limträstycken får elastiska styvheter 
från limträegenskaper som definieras i Avsnitt 4.2. De ges styvheter enbart på 
trycksidan, eftersom ingen kraft tas upp när limträdelarna rör sig från varandra. Mellan 
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delar i överram är det styvheten parallellt fibrerna som används vid beräkningen av 
fjäderstyvhet, medan det i strävornas anslutningar är styvheten vinkelrätt fibrerna på 
översträvan som är avgörande. Fjäderstyvheter i detta fall anges på samma sätt som 
ickelinjära fjädrar, eftersom en konstant styvhet inte gäller på dragsidan. En värdetabell 
upprättas med krafter och förskjutningar parade. Kraften i en fjäder verkande parallellt 
med eller vinkelrätt mot fibrer beräknas enligt: 

elementelementelementelementelementfjäder hbAF σ=σ= .  (5.4) 

Förskjutningen vid denna kraft ges av relationen: 

element
element

element
elementelementfjäder l

E
lu

σ=ε= ,   (5.5) 

I föreliggande fall med ett elastiskt beteende på trycksidan, sätts höga värden på kraft 
och förskjutning för att säkerställa att de garanterat ej skall överskridas. Vid 
överskridande av den uppsatta gränsen på trycksidan fås ett (oönskat) plastiskt beteende. 
I Figur 5.4 visas ett schematiskt utseende på arbetskurvan för dessa tryckfjädrar. 
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Figur 5.4 Schematisk arbetskurva för fjäderelement mellan limträbalkar. 

 
Även spikarna modelleras med ickelinjära fjäderelement, parallellt med respektive 
vinkelrätt mot fibrer. Arbetskurvorna för spikar redovisas i Appendix 4. På samma sätt 
som för limträbalkarna används ORIENTATION för att vrida koordinatsystemet för 
de spikfjädrar som befinner sig på drag- och trycksträvor. Balkelement av stål vid 
lastceller tilldelas de rektangulära tvärsnittsmåtten 90×100 mm2, där 90 mm är måttet i 
z-led. 
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Det som sedan följer i INP-filen är definitionen av material – limträ och stål. För limträ 
gäller ortotropa egenskaper, d.v.s. skilda egenskaper i plan vinkelräta mot varandra. 
Fiberriktningen, lokal x-axel, utgör den ena huvudaxeln i denna förenklade plana 
modell. Den andra är riktad vinkelrätt mot fibrer och sammanfaller med lokal y-axel. 
Materialet definieras som elastiskt med tillägget LAMINA som nyttjas vid ortotropt 
material för modeller i planet. De ingående styvheterna redovisas i Avsnitt 4.2. Stålet i 
plåtarna är isotropt – det har samma egenskaper i alla riktningar – och tillskrivs de 
plastiska egenskaper som tas fram i Avsnitt 4.3. 
 
Randvillkoren för båda provkropparna anges, i enlighet med vad som sägs i Avsnitt 3.3, 
se Figur 3.3. Således låses noder vid lastcell 2 och 3 för förskjutning i global x- och y-
riktning. Stöd som förhindrar överramens rörelse i sidled vid positionen 300 mm från 
högeränden anges med förskjutningslåsning i global y-led. Stöden som i det verkliga 
försöket verkar ut ur planet, i z-riktning, anges ej eftersom den plana analysen som 
senare genomförs inte beaktar rörelser i denna riktning.  
 
Den vid försöket pålagda kraften vid lastcell 1 anges som en förskjutning. Fördelen med 
att använda förskjutningen som variabel är att denna monotoniskt ökar under 
beräkningen. Då en kraft specificeras finns risk att problem uppstår med att åskådliggöra 
last-deformationskurvans utseende efter uppnådd maxlast. Labförsöken av Ageby (2001) 
var dessutom förskjutningsstyrda. Förskjutningen påförs vid den ickelinjära analysen 
stegvis med en inkrementering som kan väljas fritt. Ekvationssystemet med 
förskjutningar som okända variabler löses med algoritmen Riks. Lösningsmetoden är 
lämplig vid ickelinjära material och där intresse även finns för avlastningskurvan. 
Algoritmen löser simultant för laster och förskjutningar. Steglängden förfinas 
automatiskt då detta krävs. 
 
 
5.5 Modellering av limträfackverk 

Limträfackverket som beskrivs i Avsnitt 3.4 modelleras med stöd av FEMGV6 och 
AutoCAD. I underavsnitten som följer redogörs för modelleringsproceduren. Ett antal 
olika typer av modeller skapas, uppbyggda av balkelement respektive tvådimensionella 
solida element, för att jämförelser och bedömningar av tillförlitlighet skall kunna göras 
för respektive fall. 
 
 
5.5.1 Modeller uppbyggda av balkelement 

Två balkelementmodeller alstras i ABAQUS där skillnaden är definitionen av 
limträegenskaper. Den ena bär rent isotropa materialegenskaper, medan den andra 
förses med mer verklighetstrogna ortotropa egenskaper. Syftet är att vid analysen utreda 
betydelsen av materialparametrar på fackverkets deformationsegenskaper. En modell 
analog med den förstnämnda skapas i MATLAB, version 5.3, för kontroll av 
trovärdigheten hos responsen. Samtliga analyser av balkelementmodeller är rent 
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elastiska. Modellerna innehåller inga plåtar eller spikar, varför de benämns homogena 
limträfackverk. 
 
För att fastställa antalet spikar i fackverkets förband, utförs ytterligare en beräkning i 
MATLAB med ramanalysapplikationen Frame där normalkrafter, tvärkrafter och 
moment fås. Ur dessa tvärsnittskrafter kan antalet spik tas fram vid förband. 
Belastningen är i enlighet med de åslaster som härleds i Avsnitt 3.4. Responsen från 
MATLAB-modellen jämförs senare med ABAQUS-balkelementmodeller för att 
kontrollera trovärdigheten hos dessa. 
 
 
Homogent limträfackverk med isotropa materialegenskaper 

Två skilda balkelementmodeller med isotropa materialparametrar genereras, den ena 
betraktar samtliga balkar i fackverket som fast inspända och fungerar således som en 
renodlad ramkonstruktion. Modellen skapas i såväl ABAQUS som MATLAB för att 
möjliggöra en jämförelse programmen emellan. Modellen används även vid jämförelse 
mot kommande homogena limträfackverksmodeller med tvådimensionella plana solida 
element. I den andra modellen utförs överram och underram kontinuerliga med 
diagonaler ledat infästade, en modell som bättre speglar det verkliga beteendet hos 
fackverket. Den senare modellen upprättas endast i MATLAB, och används först och 
främst för att fastställa behovet av spikning vid förband. 
 
Balkelementmodellerna i ABAQUS byggs upp av elementtypen BE21, samma typ som 
används i tryckfördelande plåtar vid modellering av simulerade fackverksknutpunkter. 
De ges tvärsnittsdata i enlighet med vad som anges i Avsnitt 3.4. Varje balk i fackverket 
delas in i 20 element. Elementlängden varierar mellan 2 mm och 120 mm. 
 
Totala antalet balkelement i modellen är 620. 
 
Geometrin för fackverket förenklat till en balkelementmodell med fast inspända balkar 
framgår av Figur 5.5. Här illustreras även det globala koordinatsystemet och randvillkor. 
Eftersom lasten är symmetriskt fördelad kring mittsnittet, behöver endast halva 
fackverket modelleras. Randvillkoret vid upplag är att rullstödet förhindrar rörelse 
vertikalt. Vid nock och mitten av underram är förskjutningen i horisontalled samt 
rotationen kring z-axeln låsta. 
 
De korta balkdelarna mellan diagonaler och över- respektive underram läggs in för att 
simulera den excentricitet som råder vid knutpunkterna. Styvheten för dessa sätts till 
100 000 GPa eftersom de egentligen kan sägas vara en del av överramen och enbart 
skall föra över lasten mellan balkarna. Deformationen i dessa styva element kan då 
försummas. Övriga limträbalkar tilldelas elasticitetsmodulen 14 GPa. 
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Figur 5.5 Geometri och randvillkor för balkelementmodeller av Johanssons (2001) 

limträfackverk. 

 
Punktlaster i överensstämmelse med redovisade laster i Avsnitt 3.4 läggs på i noder på 
överramen. Modellen med kontinuerliga över- och underramar som skapas i MATLAB 
brukas till dimensionering av spikförband. Vid denna förenklade dimensionering, som 
skall bilda utgångspunkt för skapandet av förband i mer avancerade finita element 
modeller med 2D solida element, görs en rent elastisk betraktelse av spikarnas 
bärförmåga. Bärförmågan sätts i diagonaler till 9,8 kN/spik och i över- respektive 
underram till 10,4 kN/spik, m.a.o. lika som maxlasterna från arbetskurvor parallellt 
fibrer som redovisas i Appendix 4. 
 
Följande dimensioneringsvillkor gäller enligt Carling och Johannesson (1994) för en 
spik i förbandet: 

vd
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2

förb,x RFF ≤+ .     (5.6) 

Fx, förb och Fy, förb beräknas enligt: 
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Ip är spikförbandets polära tröghetsmoment som fås ur relationen: 
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I  
Tabell 5.1 presenteras resultatet av dimensioneringen med elastiskt betraktelsesätt. 
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Tabell 5.1 Specificering av antal spikar per förband i fackverket. Framtaget med elastisk 
betraktelse av spikarnas bärförmåga. 

Knutpunktsnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Totalt antal spikar i förband 40 88 45 27 21 21 82 68 40 25 25 18 

 
 
Figur 5.6 visar spikplaceringen vid respektive knutpunkt. Här framgår även littreringen 
av knutpunkter som tillämpas i  
Tabell 5.1. 
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Figur 5.6 Placering av spikar i fackverksförband. Benämning av knutpunkter. 

 
 
Homogent limträfackverk med ortotropa materialegenskaper 

I ABAQUS skapas en balkelementmodell av fackverket med ortotropa 
materialegenskaper. Modellen är i övrigt likadan som den isotropa med samtliga balkar 
fast inspända. Vid analysen studeras skillnad i nedböjning vid underramens mitt 
gentemot den isotropa balkelementmodellen.  
 
 
5.5.2 Modeller uppbyggda av tvådimensionella solida element 

Tre modeller med tvådimensionella solida element skapas för limträfackverket. Samma 
typer av element begagnas som vid modellering av de simulerade 
fackverksknutpunkterna i Underavsnitt 5.4.1. Plant spänningstillstånd antas råda i likhet 
med de tidigare presenterade fallen. De två inledande modellerna är homogena 
limträfackverk utan plåtar och spikar. Skillnaden mellan dem är definitionen av 
limträegenskaper, isotropa respektive ortotropa. Den avslutande modellen förses med 
spikförband enligt samma förfarande som beskrivs i nämnt underavsnitt.  
De inledande modellerna jämförs i analysen med varandra och med motsvarande 
balkelementmodeller. Vid god överensstämmelse mellan balkelement- och 2D solida 
elementmodeller kan elementuppdelningen i modellerna med 2D solida element 
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godkännas. Den kompletta modellen med spikförband för limträfackverket är då 
kontrollerad med stöd av de förenklade 2D solida element modellerna för samma 
struktur. Därtill kontrolleras den upprättade metoden för modellering av förband mot 
Agebys (2000) försök. Responsen vid belastning av fackverksmodellen med 2D solida 
element bör vid goda överensstämmelser mellan värden vara tillförlitlig. 
 
 
Homogent limträfackverk med isotropa materialegenskaper 

Första modellen med 2D solida element som skapas för limträfackverket ges isotropa 
materialegenskaper. Fackverket består enbart av limträbalkar. Elementtyperna som 
nyttjas är de plan spänningsanpassade CPS4 och CPS3. Elementstorleken varierar 
mellan 420 mm2 och 8200 mm2. Vid rullstödet införs balkelement av typen BE21 i 
syfte att fördela trycket på ett verklighetstroget sätt. Plåten har tvärsnittsmåtten 115×100 
mm2 och längden 270 mm. Balkelementens noder sammanfaller med berörda 2D solida 
elements i underramen. I Figur 5.7 framgår ytuppdelningen för strukturen. AutoCAD 
används för att rita upp punkter, varvid ytor mellan dessa punkter skapas i FEMGV6. 
Ytornas utbredning tas fram med hänsyn till plåtarnas storlek vid förband. 
Spikplaceringen som erhålls i Underavsnitt 5.5.1 ligger till grund för plåtarnas 
utformning. 

z x

y

 
Figur 5.7 Ytuppdelning vid modellering av limträfackverk med 2D solida element. 

 
Vid förband väljs ett finare elementnät, dels för att nodernas positioner skall passa till 
spikplaceringar, dels för att öka beräkningsnoggrannheten vid knutpunkterna. Vid 
övergången mellan grövre och finare elementnät används på samma vis som i 
modelleringen av Agebys (2000) försök i Underavsnitt 5.4.1, triangulära element.  
 
Det totala antalet tvådimensionella solida element i modellen är 5494. 
I Figur 5.8 kan elementuppdelningen beskådas. Här illustreras även randvillkor. Samma 
randvillkor används som i balkelementmodellerna, d.v.s. låst förskjutning i y-led vid 
stöd, låst x-förskjutning och z-rotation vid nock och mitten av underram. 
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Figur 5.8 Elementnät vid modellering av limträfackverk med 2D solida element. Överblick 
samt detaljer visande vänstra respektive högra delen av fackverksmodellen. 
Randvillkor illustreras. 

 
En rent elastisk beräkning utförs på det homogena fackverket, med de laster från åsar 
som beräknas i Appendix 1. 
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Homogent limträfackverk med ortotropa materialegenskaper 

Den modell av fackverket med 2D solida element som ges ortotropa 
materialegenskaper är i övrigt helt analog med det ovan beskrivna isotropa fallet. Vid 
analysen jämförs dessa båda modeller med varandra för att kontrollera vilken inverkan 
ortotropa materialegenskaper har på deformationer. Även här väntar en elastisk analys 
av fackverkets respons. 
 
 
Fackverk med spikförband och ortotropa materialegenskaper på limträ 

En modell med 2D solida element där plåtar, spikfjädrar och tryckfjädrar mellan 
balkdelar ingår, utgör den kompletta simuleringen av Johanssons (2001) limträfackverk. 
Modelleringsproceduren är likartad den som beskrivs för Agebys (2000) försökskroppar. 
Laster och randvillkor överensstämmer med tidigare beskrivna modeller för fackverket. 
Placering av spikarna i förbanden åskådliggörs i Figur 5.6. De 2D solida elementen är 
konfigurerade likt de två tidigare beskrivna modellerna. Värden på arbetskurvor för 
spikar parallellt med respektive vinkelrätt mot fibrer hämtas från Appendix 4. 
Tryckfjädrar mellan limträbalkar beräknas i enlighet med formlerna i Underavsnitt 
5.4.1. 
 
Det totala antalet element – 2D solida element, balkelement och fjäderelement, är 
9757. 
 
En ickelinjär beräkning på fackverket görs med lösningsalgoritmen Riks. Lasten påförs 
till skillnad från vad som var fallet för den simulerade knutpunkten i Underavsnitt 5.4.1 
som krafter, inte förskjutningar. Detta för att förhållandet mellan åslasterna alltid skall 
vara det samma. 
 
Det är på denna modell som de mest ingående analyserna beträffande inverkan av 
spikarbetskurvor skall uträttas. Den centrala frågeställningen är hur spikarbetskurvornas 
utseende påverkar bärförmåga och deformationskapacitet för bärverket. I Kapitel 6 
utförs denna analys tillsammans med övriga beräkningar för verifikation av skapade 
modeller.  
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    6 
 

6 Analys med finita element metoden 
 
6.1 Allmänt om analysen 

För finita element beräkningar i detta kapitel nyttjas ABAQUS, version 5.8-16. Vid 
analys av balkelementmodeller kommer även MATLAB-applikationen Frame, ett 
enkelt ramanalysprogram, att brukas. Resultat som erhålls från ABAQUS är spänningar, 
töjningar och förskjutningar. I programmet ABAQUS POST, version 5.8-16, kan 
laster och randvillkor studeras. Här kan även deformerade strukturer ritas upp, med 
möjlighet att samtidigt presentera spänningar och töjningar. Vid ickelinjära analyser kan 
grafer plottas, exempelvis last-nedböjningskurvor. Värdetabeller från grafer kan skrivas 
ut, varvid överföring till Microsoft Excel 2000 sker där större möjligheter för 
utformning av grafer erbjuds. 
 
Analysen framskrider i enlighet med uppdelningen i Kapitel 5. Modellen med 2D 
solida element av Agebys (2000) försök kontrolleras mot verkliga försöksvärden. 
Balkelementmodeller av fackverk jämförs mot modeller med 2D solida element. En 
parameterstudie utförs på spikarbetskurvans effekt på fackverkets brottlast och 
slutdeformation. 
 
Vid de ickeelastiska analyserna är det enbart spikfjädrarna som inte har elastiska 
egenskaper. Brott för fackverket fås således då en spik avlastas (kraften går ned till noll i 
spiken). Denna form av analys är även vanlig inom beräkningar med finita element på 
betongstrukturer. Den benämns på engelska ”discrete crack approach” och innebär att 
fjäderelement införs där en spricka i betongen kan förväntas. Ett antal sprickplan kan 
modelleras för att se var sprickan uppstår. 
 
Den ickeelastiska analysen fokuseras således till vad som händer med spikarna i 
förbanden. Spänningar i limträbalkar och plåtar beaktas ej på annat sätt än att det 
kontrolleras om drag- och tryckspänningar förekommer inom förväntade områden. Vid 
en komplett dimensionering kontrolleras givetvis samtliga tänkbara brottmoder och 
lastfall – knäckning av överram och trycksträvor, dragbrott i underram och dragsträvor, 
böjbrott i överram, buckling i plåtar vid förband, drag- och tryckbrott vinkelrätt fibrer 
vid förband, upplag och åsinfästningar o.s.v. För korrekta bärförmågeberäkningar av 
spikförband måste dimensionerande värden på spikar parallellt med och vinkelrätt mot 
fibrer fastställas med metoder som är statistiskt gällande. 
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Tanken i examensarbetet är att fackverket skall undersökas för brott i förband, där 
duktilt brottbeteende fås. Huvudsyftet är att kontrollera duktila spikförbands betydelse 
för den globala aktionen av fackverket. 
 
 
6.2 Analys av simulerad knutpunkt i limträfackverk 

Den simulerade knutpunkten modelleras i enlighet med Underavsnitt 5.4.1. Analys av 
modellen för provkropp 13 uppbyggd av 2D solida element genomförs i Underavsnitt 
6.2.1. En jämförelse mot Agebys (2000) tester av provkropp 9 och 13 utförs i 
Underavsnitt 6.2.2. 
 
 
6.2.1 Modell uppbyggd av tvådimensionella solida element 

Detta underavsnitt är uppdelat i två rubriker, där inverkan av limträparametrar först 
studeras, varpå betydelsen av spikarbetskurvornas utseende för den simulerade 
fackverksknutpunktens deformations- och bärförmåga utreds. 
 
 
Test av limträparametrar 

Tre uppsättningar av limträparametrar testas i enlighet med Avsnitt 4.2 för att utreda 
den globala betydelsen av dessa styvheter. Den initiella inkrementeringen vid den 
ickelinjära beräkningen är satt till 0,3 mm. I Figur 6.1 visas en deformationsfigur av 
provkropp 13, där endast limträelement visas. I figuren illustreras även spänningar 
parallellt med fibrer för respektive del. Spänningsfördelningen är rimlig, med 
dragspänningar i dragsträva och tryckspänningar i trycksträva. 
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Figur 6.1 Försökskropp 13 i deformerat tillstånd efter uppnådd brottlast, inkrement 60. 

Modell med 2D solida element. Deformationer är uppförstorade 5 ggr. Spänningar 
parallellt med fiberriktningen i MPa. 

 
I Figur 6.2 plottas last mot förskjutning vid lastcell 1, vid överramens vänstra ände. Det 
framgår tydligt att valet av limträparametrar har marginell betydelse för brottlast och 
slutförskjutning. Spikarbetskurvan som nyttjas är i detta fall den medelvärdeskurva som 
upprättas i Underavsnitt 4.4.2. 
 
I Tabell 6.1 redovisas maxlast och slutförskjutning vid lastcell 1 för respektive 
parametrar. 
 
 
Tabell 6.1 Maxlast och slutförskjutning vid lastcell 1 för Agebys (2000) försök 13. Resultaten 

vid bruk av limträparametrar enligt BKR 94 (1994), Daudeville et al. (1997) 
samt Larsen (2001) kan jämföras. 

Källa Maxlast, Fu 
[kN] 

Slutförskjutning, uf 
[mm] 

BKR 94 (1994) 565,3 11,6 
Daudeville et al. (1997) 566,2 11,1 
Larsen (2001) 566,3 11,4 
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I fortsättningen av analysen kommer endast uppsättningen limträparametrar från Larsen 
(2001) nyttjas. Dessa parametrar väljs eftersom last-förskjutningskurvan ligger mitt 
emellan de två övriga. Skillnaden mellan kurvorna är i det närmaste försumbar, varför 
det egentligen är godtyckligt vilken av parameteruppsättningarna som tillämpas. 
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Figur 6.2 Last-förskjutningskurvor vid lastcell 1 för Agebys (2000) försök 13. Kurvor för 

limträparametrar enligt BKR 94 (1994), Daudeville et al. (1997) samt Larsen 
(2001) plottas. 

 
 
Test av spikarbetskurvor 

Tre spikarbetskurvor parallellt med fibrer testas i modellen, med följande egenskaper: 
 

 Kurva KFÖR är medelvärdeskurvan som upprättas i Underavsnitt 4.4.2. 
 Kurva KFÖR2 är tagen från Johanssons (2001) provkropp 2, där högst uf 

uppmäts. Här är slutförskjutningen 15 mm. 
 Kurva KFÖR5 är framtagen från Johanssons (2001) 5:e provkropp vid test av 

förband parallellt med fibrer. Denna har den minsta slutförskjutningen, uf = 5,5 
mm. 

 
Samtliga kurvor omräknas m.a.p. den densitet som råder i Agebys (2000) provkropp 
13. Spikarbetskurvor vinkelrätt mot fibrer är de samma i samtliga försök. 
 
Syftet med dessa beräkningar är att studera vilken effekt spikarbetskurvornas utseende 
har på last- och deformationskapacitet i den simulerade fackverksknutpunkten. 
Dessutom skall de framtagna last-förskjutningskurvorna för responsen hos Agebys 
(2000) provkroppar användas vid jämförelse mot försöksresultat i Underavsnitt 6.2.2. I 
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Figur 6.3 (a) presenteras de utvalda spikarbetskurvorna parallellt med fibrerna. Figur 6.3 
(b) visar hur det globala beteendet i provkropp 13 påverkas av respektive 
spikarbetskurva. Graferna visar last-förskjutningskurvor vid lastcell 1. 
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Figur 6.3 Utvalda spikarbetskurvor parallellt med fibrer, omräknade till gällande densitet i 

Agebys (2000) provkropp 13, (a). Graferna i (b) presenterar last-
förskjutningskurvor vid lastcell 1 för respektive spikarbetskurva. 

 
I Tabell 6.2 anges Fu och uf vid lastcell 1 i provkropp 13 vid användande av beskrivna 
spikarbetskurvor. 
 
 
Tabell 6.2 Slutförskjutning och maxlast vid lastcell 1, försök 13, för behandlade 

spikarbetskurvor. 

Spikarbetskurva Maxlast, Fu 
[kN] 

Slutförskjutning, uf 
[mm] 

KFÖR 566,3 11,4 
KFÖR2 647,3 19,6 
KFÖR5 549,8 8,6 

 
 
 
6.2.2 Jämförelse mot labförsök 

De ur modellen erhållna resultaten för Agebys (2000) försök skall nu jämföras med 
observerade försöksvärden. Om värdena visar sig överensstämma bra, så kan den 
skapade finita element modellen anses vara tillförlitlig. Tidigare har enbart provkropp 
13 behandlats, men i detta underavsnitt skall även provkropp 9 tas med i jämförelsen. I 
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Avsnitt 3.3 beskrivs problematiken med buckling av inslitsade plåtar vid belastning av 
provkropp 9. De monterade tvingarna har nästan ingen effekt utan plåtarna bucklas åter 
varvid provkroppen slutar ta last. Eftersom brottet i FE-modellen alltid sker i spikarna, 
kan försöksbrottlasten och motsvarande brottlast i FE-modellen för provkropp 9 inte 
antas jämförlig. Den blir vid försöket mycket lägre. Det som kan jämföras är den 
initiella styvheten. Provkropp 9 valdes inte ut av någon speciell anledning, annan än att 
denna skulle hjälpa till att stärka verifikationen av den upprättade FE-modellen. 
 
I Figur 6.4 kan jämförelser göras mellan last-förskjutningskurvor från försök respektive 
FE-modell vid bruk av spikarbetskurva KFÖR enligt beskrivningen i Underavsnitt 
6.2.1. I Figur 6.4 (a) och (b) visas grafer vid lastcell 1 för försök 9 respektive 13. 
Respons vid mätposition 6 (överramens högerände) ges av Figur 6.4 (c) och (d). Last-
förskjutningskurvor erhållna vid mätposition 9 (mellan plåtar och limträ i dragsträva) 
presenteras i Figur 6.4 (e) och (f). Slutligen visas grafer för mätposition 12 
(skarvförskjutning vinkelrätt fibrer mellan överramens delar) vid försök 9, Figur 6.4 (g) 
och försök 13, Figur 6.4 (h). 
 
Relativt goda överensstämmelser fås mellan försöksvärden och FE-modell, speciellt för 
försök 13. Anledningen till att försöksvärdeskurvan i försök 13 mätposition 1 efter 
maxlast fortsätter att öka i förskjutning, är den globala utknäckningen av trycksträvan 
som beskrivs i Avsnitt 3.3. Skillnaden i initiell styvhet mellan försök och FE-beräkning 
varierar 2 % och 80 % för de olika mätpositionerna. Vid en kvalitativ bedömning av 
relationen mellan försökskurvor och kurvor från FE-modellen för provkropp 9, ses att 
den initiella styvheten (innan trycksträvan knäcks ut) är likartad. 
 
I Figur 6.4 (b) och (d) kan noteras att försökskurvan är förskjuten i förhållande till FE-
modellen. En negativ förskjutning vid uppstartning av försöket ger upphov till denna 
initiella lastdifferens. Enligt Åström (2001) kan förklaringen till detta beteende vara en 
rotation av provkroppen ut från planet i förhållande till den golvrelaterade 
förskjutningsgivaren. Parallellförflyttas försökskurvorna i sidled ses att den initiella 
styvheten överensstämmer bra mot FE-modellen. 
 
Tänkvärt är att de arbetskurvor för spikar som ligger till grund för FE-modellen är 
framtagna från andra limträprov än de i Agebys (2001) testade i försök 9 och 13. Hur 
responsen vid förbandstest av provkropp 9 och 13 i enlighet med Johanssons (2001) 
tester och försöken i detta examensarbete skulle te sig är vanskligt att säga. 
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Figur 6.4 Last-förskjutningskurvor från försök och FE-modeller. Spikarbetskurva KFÖR 
används i FE-modeller. I vänstra kolumnen försök 9 och i den högra försök 13. 
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I Figur 6.5 visas last-förskjutningskurvor för försök 13 vid lastcell 1 där kurva från 
försök jämförs med FE-modellskurvor grundade på spikarbetskurvorna KFÖR, 
KFÖR2 och KFÖR5. 
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Figur 6.5 Last-förskjutningskurvor vid Agebys (2000) försök 13, lastcell 1. Försökskurva och 

kurvor grundade på spikarbetskurvor från Johanssons (2001) provkroppar 2 och 5 
samt medelvärden av samtliga förbandsförsök parallellt fibrer. 

 
Av Figur 6.5 ses att FE-modellerna innesluter förskjutningen vid maxlast för 
försökskurvan. Om delen efter maxlast i försökskurvan bortses från, eftersom denna del 
berör global knäckning av trycksträva, fås en relativt god likhet i slutförskjutning. 
Maxlasten i FE-modellen grundad på spikarbetskurvan KFÖR är intressant att jämföra 
med maxlasten vid försök. I Tabell 6.3 framgår maxlast vid lastcell 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 6.3 Maximal last vid lastcell 1, 2 och 3 för Agebys (2000) försök 13. Försöksvärden 

respektive värden från FE-modell grundad på spikarbetskurva KFÖR. 

Lastcell 
nr. 

Maximal last försöksvärde 
[kN] 

Maximal last FE-modell
[kN] 

Diff. FE-modell/Försök 
[%] 

1 536,1 566,3 5,6 
2 465,6 495,3 6,4 
3 158,6 158,4 -0,1 

 
 

Resultaten stämmer vid denna betraktelse mycket väl med varandra, med tanke på de 
osäkerheter som finns i bl.a. materialegenskaper och spikarnas respons vinkelrätt fibrer. 
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Att FE-modellen ger högre maximal last vid lastcell 1 och 2 är naturligt, eftersom 
materialet i modellen saknar defekter och oregelbundenheter vilket de verkliga 
limträbalkarna säkerligen har i form av kvistar, sprickinitieringar o.s.v. Att maximala 
lasten vid lastcell 3 är något lägre för FE-modellen, kan bero på att friktion mellan 
lastcell 1 och överramens ände medfört en viss rörelsebegränsning vinkelrätt mot 
överramens längdriktning. En högre last fås då i dragsträvan och följaktligen vid lastcell 
2. I FE-modellen är överramen helt fri att röra sig vinkelrätt mot överramens 
längdriktning vid lastcell 1. 
 
Slutsatsen som dras från jämförelsen mot labförsök är att FE-modellen kan anses 
tämligen tillförlitlig. Modelleringsmetodiken bör därför ge godtagbara resultat även för 
Johanssons (2001) limträfackverk. 
 
 
6.3 Analys av fackverk 

Johanssons (2001) limträfackverk modelleras i enlighet med Underavsnitt 5.5.1 och 
5.5.2. Dessa modeller analyseras i Underavsnitt 6.3.1 och 6.3.2. Globala 
deformationsjämförelser mellan de skildrade FE-modellerna utförs i Underavsnitt 6.3.3. 
 
 
6.3.1 Modeller uppbyggda av balkelement 

På de upprättade balkelementmodellerna utförs elastiska beräkningar med de statiska 
åslaster som framräknas i Appendix 1. Inledningsvis behandlas fackverk med isotropa 
materialegenskaper, varvid motsvarigheten med ortotropa materialparametrar analyseras. 
Resultat som tas fram är nedböjningen i underramens mitt, vertikalt nedanför nock. 
Figur 6.6 illustrerar denna punkt. 
 

u
 

Figur 6.6 Illustration av punkt för framtagning av nedböjning. 

 
Denna nedböjning används som nyckeltal vid jämförelser mellan FE-modeller i 
Underavsnitt 6.3.3. 
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Homogent limträfackverk med isotropa materialegenskaper 

FE-modellerna med samtliga drag- och trycksträvor fast inspända i över- och underram 
analyseras av MATLAB och ABAQUS. De littreras BIFM respektive BIFA. I 
MATLAB behandlas även fallet där över- och underram betraktas som kontinuerliga 
med ledat infästade diagonaler, littera BILM. De korta balkelementen som simulerar 
excentriciteten vid spikförband är fast inspända vid över- respektive underram. 
 
I Figur 6.7 visas ett deformerat fackverk för fallet med fast inspända balkelement. Bilden 
är framtagen med FE-analysapplikationen ABAQUS POST. Spänningar i MPa för 
balkar i lokal 1-riktning, parallellt med balkarnas längdriktning, framgår av färgskalan. 
Det globala koordinatsystemet i ABAQUS POST betecknas med siffrorna 1, 2 och 3. 
Dessa motsvarar axlarna x, y och z som i Kapitel 5 tillämpas. 
 

 
 

Figur 6.7 Deformerat homogent limträfackverk med isotropa materialegenskaper. 
Balkelementmodell BIFA. Deformationer uppförstorade 10 ggr. Spänningar 
parallellt med balkarnas längdriktning i MPa. 

 
I Tabell 6.4 presenteras nedböjningen i underramens mitt för aktuella 
fackverksmodeller. Lasten som påförs motsvarar en upplagskraft vid rullstödet på 192 
kN. 
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Tabell 6.4 Nedböjning i mitten av underram vid upplagskraften 192 kN. Elastisk analys av 
balkelementmodeller med isotropa materialegenskaper. 

Balkelementmodell Nedböjning [mm]
BIFA 64,24 
BIFM 64,14 
BILM 64,56 

 
 
I Underavsnitt 6.3.3 förs vidare diskussioner kring här presenterade värden. 
 
 
Homogent limträfackverk med ortotropa materialegenskaper 

Denna balkelementmodell analyseras i ABAQUS. Modellen är, materialegenskaperna 
undantagna, helt analog med den isotropa balkelementmodellen med fast inspända 
diagonaler, och littreras således BOFA. Nedböjningen blir för samma last, motsvarande 
upplagskraften 192 kN, i underramens mitt 67,66 mm. Jämförelser med tidigare 
beskrivna balkelementmodeller och modeller med 2D solida element utförs i 
Underavsnitt 6.3.3. 
 
 
6.3.2 Modeller uppbyggda av tvådimensionella solida element 

Detta underavsnitt inleds av två elastiska analyser av homogena limträfackverk med 
isotropa respektive ortotropa materialegenskaper. Samma last påförs som vid analysen av 
balkelementmodellerna. Nedböjningen vid mitten av underram tas fram. Avslutningsvis 
beskrivs en ickelinjär analys av ett fackverk med spikförband. 
 
 
Homogent limträfackverk med isotropa materialegenskaper 

I detta fall består fackverket av solida limträelement med isotropa materialegenskaper. 
Vid rullstödet finns en tryckfördelande plåt modellerad med balkelement. Den elastiska 
beräkningen utförs i ABAQUS. Modellen betecknas SIHA. 
 
Denna modell nyttjas inledningsvis till att kontrollera kontinuitet hos töjningar mellan 
fackverkets balkar. I  
Figur 6.8 illustreras töjningar i lokal 1-riktning. Vid isotropt material görs ingen 
transformering av lokala koordinatsystem, vilket för 2D solida element innebär att 
samtliga balkar har ett lokalt koordinatsystem som sammanfaller med det globala. En 
överblick av hela fackverket fås i (a), varvid en detaljstudie vid knut 2 kan göras i (b). 
Knut 2 studeras, eftersom den dragbelastade diagonalen är den balk i fackverket där 
elementvinklarna är minst och störst (c:a 27° respektive 117°). 
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(a)                                                             (b) 

 
Figur 6.8 Töjningar i lokal 1-riktning (i detta fall även global 1-riktning) för fackverksmodell 

SIHA. Hela bärverket, (a). Detalj vid knutpunkt 2, (b). Deformationer förstorade 
10 ggr. 

 
Av ovanstående figurer framgår att töjningarna är kontinuerliga över förbanden, vilket 
innebär att inga problem med elementutseendet (bl.a. förhållande mellan sidor i 
element, största och minsta vinkel i element) föreligger vid beräkningen. Detta är ett 
krav för att kunna bygga vidare på den valda elementuppdelningen med ortotropa 
materialegenskaper och införande av fjäderelement vid förband. Vidare framgår att 
tryck- respektive dragspänningar erhålls inom områden som överensstämmer med 
MATLAB-beräkningar. Överramens element är tryckta och underramens dragna. 
Diagonalernas element är omväxlande i tryck och drag, beroende på position. 
 
Nedböjningen blir vid upplagskraften 192 kN 62,88 mm vid underramens mitt. I 
Underavsnitt 6.3.3 görs jämförelser mellan denna modell och motsvarande med 
ortotropa materialegenskaper samt med balkelementmodeller. 
 
 
Homogent limträfackverk med ortotropa materialegenskaper 

Modellen är likadan som den ovan nämnda, med enda skillnaden att den förses med 
ortotropa materialegenskaper. Beteckningen på modellen är SOHA. Nedböjningen vid 
underramens mitt blir i detta fall 68,72 mm. Vidare diskussioner kring denna modell 
förs i Underavsnitt 6.3.3. 
 
 
Fackverk med spikförband och ortotropa materialegenskaper på limträ 

En ickeelastisk analys utförs på denna fackverksmodell, som har spikarbetskurvor 
baserade på medelvärden från Johanssons (2001) förbandsförsök parallellt fibrer och 
försök vinkelrätt fibrer genomförda inom ramen för detta examensarbete. 
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Medelvärdeskurvor parallellt fibrer nyttjas, eftersom de är grundade på totalt 12 försök 
och ger det statistiskt trovärdigaste underlaget till modelleringen av fackverket.  
 
Modellen littreras SOFA. För beräkningen väljs den initiella lastinkrementeringen till 
0,03×åslasten som beräknas i Appendix 4. I Figur 6.9 visas fackverkets deformation 
efter den uppnådda maxlasten 233,42 kN. Här framgår även spänningar i lokal 1-
riktning (parallellt med fibrer i balkar) i MPa. Endast element tillhörande limträbalkar 
presenteras. Lasten slutar att öka då avlastning sker i spikar parallellt med fibrer vid 
knutpunkt 7, d.v.s. i överramen vertikalt ovanför upplaget. 
 

 
 

Figur 6.9 Deformerat fackverk, modell SOFA, efter uppnådd maxlast. Spänningar i MPa 
framgår av färgskala. Spikarbetskurvor grundade på medelvärden från Johanssons 
(2001) försök och försök utförda i detta examensarbete, benämning KFÖR. 
Deformationer förstorade 10 ggr. 

 
En last-nedböjningskurva där upplagskraft vid stöd plottas mot nedböjning i 
underramens mitt kan studeras i Figur 6.10. Slutnedböjningen är 143,9 mm. I grafen 
ses att det globala beteendet hos fackverket innan uppnådd brottlast är relativt segt tack 
vare de duktila spikförbanden. 
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Figur 6.10 Last-nedböjningskurva för fackverksmodell SOFA. Spikarbetskurva KFÖR 

används vid beräkningen. Upplagskraft som funktion av nedböjning. 

 
Den avslutande delen i Avsnitt 6.3.3 upptar vidare analyser på fackverket, med 
parameterstudier av ytterligare 7 spikarbetskurvor, där elastisk förskjutning uy, 
förskjutning vid maxlast uu, samt slutförskjutning uf varieras i spikarbetskurvor. 
 
 
6.3.3 Jämförelse mellan upprättade fackverksmodeller 

I detta underavsnitt jämförs de resultat som erhållits vid analyserna av de skapade 
fackverksmodellerna. Nedböjningen vid underramens mitt används som nyckeltal vid 
studien. Jämförelserna inleds med de enkla balkelementmodellerna. Därpå kontrolleras 
förhållandet mellan balkelementmodellernas respons och beteende för modeller 
uppbyggda av 2D solida element. Inverkan av limträbalkarnas egenskaper – isotropa 
eller ortotropa – utreds. Till sist analyseras effekten av spikarbetskurvornas utseende på 
fackverkets deformations- och bärförmåga. 
 
Jämförelserna mellan balkelementmodeller som analyseras i ABAQUS respektive 
MATLAB görs för att kontrollera rimligheten hos nedböjningen beräknad i ABAQUS. 
Mellan balkelementmodellerna med isotropt respektive ortotropt material kan slutsatser 
dras gällande inverkan av materialmodellering. 
 
De två balkelementmodellerna BIFA och BOFA används sedan för verifikation av att 
de beräknade nedböjningarna i motsvarande 2D solida element modeller SIHA och 
SOHA kan betraktas som tillförlitliga. 
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Vid goda överensstämmelser vid dessa jämförelser kan slutsatsen dras, om även 
jämförelsen mellan FE-modell och försöksresultat för Agebys (2000) provkroppar tas 
hänsyn till, att den slutgiltiga fackverksmodellen med spikförband kan betraktas som 
trovärdig. Trovärdig i den meningen att responsen blir den rätta med de avgränsningar 
som införts för analysen i ABAQUS. 
 
 
Balkelementmodeller – beräkning med ABAQUS och beräkning med MATLAB 

I Tabell 6.5 sammanställs resultaten från samtliga balkelementmodeller. 
 
 
Tabell 6.5 Nedböjning vid underramens mitt vid upplagskraften 192 kN. Homogena 

limträfackverk uppbyggda av balkelement. 

Balkelementmodell för Nedböjning [mm] 
ABAQUS/MATLAB ABAQUS-analys MATLAB-analys 

BIFA/BIFM 64,24 64,14 
-/BILM - 64,56 
BOFA/- 67,66 - 

 
 
Från tabellvärdena kan flera slutsatser dras. Den första är att den isotropa MATLAB-
modellen stämmer mycket bra med motsvarande modell beräknad i ABAQUS. 
ABAQUS-nedböjningen är bara 0,2 % högre än värdet i MATLAB-beräkningen. 
Vidare ses att nedböjningen ökar när ortotropa material specificeras i modellen. Värdet 
ökar med 5,3 %. Detta är naturligt då större deformationer fås vinkelrätt mot fibrerna 
vid upplag och åsinfästningar. Till sist konstateras för MATLAB-beräkning med 
kontinuerlig överram och underram samt ledat infästade diagonaler att nedböjningen 
ökar med 0,7 %. Denna ökning är också logisk, då aktionen av fackverket i detta fall 
blir något mindre styv. 
 
Eftersom överensstämmelsen är god mellan MATLAB och ABAQUS, kan 
balkelementmodellerna analyserade i ABAQUS brukas för jämförelse med motsvarande 
2D solida element modeller där limträfackverket endast består av limträ, utan 
spikförband. 
 
 
Homogena limträfackverk – balkelementmodeller kontra modeller med tvådimensionella 
solida element 

Resultat från samtliga modeller av homogena limträfackverk som analyseras i ABAQUS 
redovisas i Tabell 6.6. 
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Tabell 6.6 Nedböjning vid underramens mitt vid upplagskraften 192 kN. Homogena 
limträfackverk uppbyggda av balkelement respektive 2D solida element. 

Modell Nedböjning [mm] 
Isotropt/Ortotropt Isotropt material Ortotropt material

BIFA/BOFA 64,24 67,66 
SIHA/SOHA 62,88 68,72 

 
 
Här ses att balkelementmodellerna stämmer relativt bra med modellerna med 2D solida 
element. För isotropa modeller är nedböjningen 2,1 % lägre för 2D solida element. För 
ortotropa modeller är nedböjningen 1,6 % högre för 2D solida element. Anledningen 
att 2D solida element ger större nedböjning vid ortotropt material men inte vid isotropt 
material är att större lokala deformationer fås vid rullstöd och åsar vid den ortotropa 2D 
solida element modellen. 
 
Ovanstående goda likheter mellan värden för balkelementmodeller och 2D solida 
element modeller tyder på att elementuppdelningen och elementtypen i 2D solida 
element modellerna är godtagbar. Den ortotropa modellen SOHA beskriver givetvis 
limträbalkarna i fackverket mer verklighetstroget, eftersom materialet är i högsta grad 
ortotropt. 
 
 
Homogena limträfackverk uppbyggda av tvådimensionella solida element – isotropt 
kontra ortotropt material 

Från värdena i Tabell 6.6 ses att nedböjningen ökar med 9,3 % för ortotropt material då 
modellen byggs upp av 2D solida element. Den stora skillnaden beror på de stora 
deformationer som fås vinkelrätt mot fibrer i över- och underram. Samma tendens fås 
även vid brukande av balkelement, men för 2D solida element blir skillnaden något 
större. 
 
De genomförda jämförelserna ovan, tillsammans med kontrollen mellan Agebys (2000) 
försök och skapad FE-modell, leder fram till en trovärdig slutlig modell av fackverk 
med spikförband. 
 
Således skall en 2D solida element modell med ortotropa materialparametrar brukas i 
den slutgiltiga modellen av limträfackverket. Spikförbanden modelleras på samma sätt 
som i FE-modellen av Agebys (2000) provkroppar. 
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Fackverksmodell uppbyggd av tvådimensionella solida element med spikförband – 
spikarbetskurvans inverkan på fackverkets brottlast 

Centralt i examensarbetet är hur spikarbetskurvans utseende påverkar fackverkets last-
nedböjningskurva. För detta ändamål studeras 6 varianter av de ursprungliga 
spikarbetskurvorna i Appendix 4. Till att börja med är det emellertid väsentligt att 
kontrollera hur förhållandet i fackverkets brottlast ser ut mellan spikarbetskurvor enligt 
EC5 (1998) och de i denna rapport framtagna arbetskurvorna. Detta för att eventuellt 
påvisa en effekt av tillgodoräknande av hela spikarbetskurvan på fackverkets globala 
deformationsförmåga och framförallt bärförmåga. 
 
Enligt EC5 (1998) bör den initiella förskjutningsmodulen Ku per skär och förbindare 
vid dimensionering i brottgränstillstånd beräknas enligt: 

75
d2

25
d

3
2

K
3
2

K
8,0

k
8,0

k
seru

ρ=ρ== .   (6.1) 

För förband med två inslitsade plåtar fås totalt 4 skär, vilket innebär att 
förskjutningsmodulen i ekvation (6.1) multipliceras med 4 för att erhålla styvheten för 
en spik i förbandet. Denna styvhet används vid skapandet av spikarbetskurvor parallellt 
med respektive vinkelrätt mot fibrer för tjocklekarna 90 mm respektive 115 mm. 
Samma Fu-värden som i Appendix 4 används. Dessa kurvor baserade på EC5 (1998) är 
idealelastiska och har konstant styvhet till maxlasten, varpå de tappar all last. I Figur 
6.11 illustreras spikarbetskurvan från EC5 (1998), betecknad KEC5, tillsammans med 
den i Appendix 4 framtagna för virkestjockleken 115 mm. 
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Figur 6.11 Spikarbetskurvor för limträtjockleken 115 mm. Enligt EC5 (1998) och enligt 

medelvärden från förbandsförsök. 
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I Figur 6.12 åskådliggörs last-nedböjningskurvor från ABAQUS för fackverket, 
grundade på spikarbetskurvor i Figur 6.11. 
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Figur 6.12 Last-nedböjningskurvor för limträfackverk. Upplagskraft vid rullstöd plottat mot 

nedböjning vid underramens mitt. Grafer baserade på spikarbetskurvor enligt EC5 
(1998) och på medelvärden från förbandsförsök. 

 
Av graferna framgår att såväl brottlast som slutnedböjning blir betydligt lägre för EC5-
kurvan. Brottlasten blir 183,53 kN och slutnedböjningen 117,7 mm. Vid användande 
av försöksbaserade spikarbetskurvor blir brottlasten 27,2 % högre och slutnedböjningen 
22,3 % högre. Således är effekten av tillgodoräknande av hela spikarbetskurvan från 
försök avsevärd. Frågan är bara var man praktiskt vid framtagande av dimensionerande 
arbetskurvor skall sätta gränsen för brott, d.v.s. hur nära uf på spikarbetskurvan det är 
rimligt att gå. 
 
I Björnfot (2001) utreds ett antal definitioner på duktilitet, vilka kan tillämpas på de 
spikarbetskurvor som framtagits vid försök. Följande två definitioner på duktilitet som 
denne behandlar skall här användas: 

u

f
u/f

y

f
f u

u
D;

u
u

D ==     (6.2a-b) 

De spikarbetskurvor som nu skall behandlas är upprättade så att dessa uttryck på 
duktiliteten ökar respektive minskar med 20 %. Detta ger upphov till totalt 6 kurvor, 
där uf ökar respektive minskar med 20 % samt uu och uy ökar med 25 % respektive 
minskar med 16,666… %. I de använda arbetskurvorna bibehålls lastvärden från den 
medelvärdesbaserade kurvan KFÖR. Maximal last bibehålls i dessa spikarbetskurvor 
eftersom det är intressant att utreda betydelsen av enbart ökad deformationskapacitet 
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hos förbindaren på bärförmågan hos fackverket. Dessa spikarbetskurvor skulle kunna 
tänkas vara aktuella vid användning av annan typ av spik och annan densitet hos limträ. 
 
Arbetskurvan med uf ökad 20 % namnges till KFÖRUF20. Fackverkets last-
nedböjningskurva vid användande av för KFÖRUF20 visas i Figur 6.13. 
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Figur 6.13 Last-nedböjningskurvor för limträfackverk. Grafer baserade på försöksarbetskurvor 

(KFÖR) och KFÖRUF20 – försöksarbetskurva med uf ökad med 20 %. 

 
I förhållandet mellan graferna ses att brottlasten och slutnedböjningen blir något högre 
för KFÖRUF20, men att skillnaden i brottlast är mycket liten. I Appendix 5 
presenteras last-nedböjningskurvor grundade på övriga spikarbetskurvor där uy, uu och 
uf ändras. I Tabell 6.7 sammanställs brottlaster och slutnedböjningar i fackverket för 
respektive spikarbetskurva. Här ingår även arbetskurvan från EC5 (1998). Den 
betecknas KEC5. 
 
Av värdena ses att inga större skillnader i brottlast fås i de fall som utgår från 
modifierade försöksarbetskurvor, trots de relativt stora skillnaderna i arbetskurvor. T.ex. 
medför en ökning av uf med 20 % att fackverkets brottlast ökar med endast 1,04 %. 
Nedböjningen förändras något mer, men ändå inte betydande. Vid ökning av uf med 
20 % fås en nedböjning i underramens mitt som ökar med 5,63 %. 
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Tabell 6.7 Brottlaster och slutnedböjningar för valda spikarbetskurvor. Kolumnerna med ”Diff. 
Brottlast” respektive ”Diff. nedböjning” beräknar skillnad i % mellan resultat för 
betraktad spikarbetskurva och spikarbetskurvan från ursprungliga försöksvärden, 
KFÖR. 

Spikarbetskurva Brottlast
[kN] 

Diff. brottlast 
KX/KFÖR [%]

Nedböjning 
[mm] 

Diff. nedböjning
KX/KFÖR [%] 

KFÖR 233,42 0 143,9 0 
KEC5 183,53 -21,37 117,7 -18,21 

KFÖRUF20 235,85 1,04 152 5,63 
KFÖRUF-20 230,59 -1,21 138,1 -4,03 
KFÖRUU25 234,71 0,55 152,2 5,77 
KFÖRUU-17 233,66 0,10 142,3 -1,11 
KFÖRUY25 233,39 -0,01 148,4 3,13 
KFÖRUY-17 235,13 0,73 146,1 1,53 

 
 
Vid betraktande av förhållandet mellan graferna i Figur 6.13 och i Appendix 5 är det 
relativt enkelt att konstatera spikarbetskurvornas påverkan på de globala last-
nedböjningskurvornas utseende. Om uy förändras så ändras den initiella styvheten. Vid 
variation av uu förändras lutningen i den senare delen av last-nedböjningskurvan. Då uf 
förkortas får det till följd att den ursprungliga kurvan följs helt och hållet, men att 
slutnedböjningen blir lägre. Vid ökning av uf extrapoleras ursprungskurvan. 
 
I och med att fackverkets bärförmåga inte påverkas nämnvärt av slutnedböjningen så 
innebär detta att noggrannheten vid fastställande av uf för förband vid försök inte 
behöver vara så hög. En generell slutsats att detta skulle gälla i fall med ett annat 
utseende på KFÖR är emellertid riskabel att dra. Skillnaden i brottlast blir i Tabell 6.7 
liten, eftersom last-nedböjningskurvan redan börjat plana ut då uu i spikarbetskurvan 
passerats. Vid styvt beteende i intervallen 0-uy och uy-uu med påföljande låg styvhet 
mellan uu och uf, skulle värdet på uf få en högre genomslagskraft på fackverkets globala 
bärförmåga. Detta är något som bör utredas vidare, för att få en uppfattning om 
känsligheten i bestämningen av värden på uy, uu och uf vid labförsök av förband. 
 
 
6.4 Hypotes om samband mellan spikarbetskurva och 

strukturens brottlast 

En befogad frågeställning är, vid betraktelse av resultaten i Tabell 6.7, vilket samband 
som råder mellan arbetskurvans utseende hos en enskild förbindare i förband och 
brottlasten för en struktur. Att duktilitetsdefinitionerna som redovisas i ekvation (6.2a-
b) skulle kunna användas för att förutspå brottlasten i fackverket förefaller föga troligt, 
eftersom lastnivån i spikarbetskurvan inte på något sätt tas hänsyn till i dessa samband. 
Två spikarbetskurvor med olika maxlaster men med samma duktilitet enligt 
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definitionerna i ekvation (6.2a-b) skulle vid tillämpning av sambanden implicera samma 
brottlast för fackverket, vilket är orimligt. 
 
Med en brottmekanisk analogi, d.v.s. att arbetet (kraft×deformation) är direkt 
proportionellt mot kraften som erfordras för att initiera en spricka, kan antas att arean 
under spikarbetskurvorna borde ingå i en relation för härledning av strukturers brottlast. 
Ju mer arbete som krävs för att plasticera spikar och uppnå hålkanthållfasthet i trä innan 
slutlig kollaps, desto större borde ett bärverks brottlast bli. I brist på försök och 
modelleringar av strukturer uppbyggda av flera förband har dock dessa idéer ej kunnat 
verifieras. 
 
Med den fackverksmodell komplett med spikförband som i detta examensarbete 
presenteras, betecknad SOFA, kan en utredning om ett samband mellan 
spikarbetskurvans utseende och fackverkets brottlast utföras. I kommande stycken ges 
förslag till ett beräkningsförfarande som fastställer fackverkets brottlast för en given 
spikarbetskurva.  
 
 
6.4.1 Härledning av brottlastformel 

Den relation för beräkning av brottlasten i limträfackverket för en given spikarbetskurva 
som nedan härleds bygger på att några variabler är kända. Den första är 
spikarbetskurvan KFÖR, som tagits fram parallellt med och vinkelrätt mot fibrer med 
stöd av förbandsförsök. Den andra uppgiften som krävs är fackverkets brottlast beräknad 
med FE-modellen SOFA, för det fall när spikarbetskurvan KFÖR nyttjas. Slutligen 
erfordras spikarbetskurvan Kχ för det fall där fackverkets brottlast önskas beräknas. 
 
Inledningsvis beräknas arean under spikarbetskurvan för KFÖR och Kχ. Den 
motsvarar det arbete som utförs av en spik i ett förband. Ett medelvärde tas av 
spikarbetskurvorna parallellt fibrer för virkestjockleken 90 mm respektive 115 mm. 

∫=
fu

0

spiktot du)u(FA .     (6.3) 

Divideras detta arbete med slutförskjutningen uf fås en medelkraft Fm,χ:  

χ

χ
χ =

,f

,tot
,m u

A
F .       (6.4) 

Förhållandet mellan medelkraften för en viss spikarbetskurva och medelkraften för 
kurvan erhållen ur Johanssons (2001) förbandsförsök beräknas: 

KFÖR,m

,m
,mkvot F

F
F χ

χ = .     (6.5) 
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Detta förhållande kan användas för beräkning av fackverkets brottlast för 
spikarbetskurvorna KFÖRUF20, KFÖRUF-20, KFÖRUU25, KFÖRUU-17, 
KFÖRUY25 och KFÖRUY-17, vilket visas i verifikationen i Underavsnitt 6.4.2. Vid 
verifikationen jämförs brottlast erhållen ur FE-beräkning, vid användande av respektive 
spikarbetskurva, mot brottlast beräknad med följande samband: 

KFÖR,FEmax,,kvot,mmax, FFF χχ = ,    (6.6) 

där Fmax, FE, KFÖR är resultatet av maximal last från ABAQUS-beräkning för 
spikarbetskurva KFÖR. 
 
För att kontrollera giltigheten av ekvation (6.6) för spikarbetskurvor med utseende som 
kraftigt skiljer sig från KFÖR, behandlas ytterligare 5 spikarbetskurvor. Det visar sig att 
ekvation (6.6) kräver en modifiering för att bli allmänt gällande som samband för 
beräkning av fackverkets brottlast. En mängd olika relationer testas med minsta 
kvadratanpassning, där felet mellan FE-beräkning och beräkning med valt samband 
minimeras. 
 
Den relation som uppvisar den bästa anpassningen mot FE-beräkningar beaktar 
spikarbetskurvans utseende i förhållande till KFÖR. I nedanstående text beskrivs 
tillvägagångssättet för framtagning av den ekvation som ger goda resultat för samtliga 
spikarbetskurvor. 
 
Det totala arbetet Atot kan delas upp i tre delar. Del 1 behandlar ytan som begränsas av 
origo och förskjutningen vid uppnått hålkantstryck, uy. Gränserna för del 2 är uy och 
förskjutningen vid maxlast, uu. Del tre omfattar ytan mellan uu och slutförskjutningen 
uf. Delytorna illustreras i den schematiska spikarbetskurvan i Figur 6.14. 

u

Fy

u

f

F
F

F

y uu fu

u

del 1A

del 2A del 3A

 
Figur 6.14 Schematisk spikarbetskurva som visar ytorna Adel 1, Adel 2 och Adel 3. 

 



KAPITEL 6 
ANALYS MED FINITA ELEMENT METODEN 

KALLE BÖRJES 2002  91

∫=
yu

0

spik1del du)u(FA    ;   ∫=
uu

yu

spik2del du)u(FA    ;   ∫=
fu

uu

spik3del du)u(FA . (6.7) 

Kvoten mellan arbetet i vald spikarbetskurva och kurvan KFÖR för respektive delyta 
kan sedan fås genom följande uttryck: 

KFÖR,idel

,idel
,idelkvot A

A
A χ

χ = .     (6.8) 

De tre kvoterna mellan de olika arbetsytorna summeras och normeras så att summan 
blir 1 för kurvan KFÖR: 

∑
=

χχ− =
3

1i
,idelkvot,31delkvot A

3
1

A .    (6.9) 

Variabeln AF, χ beräknas som ett tal κF upphöjt till Akvot del 1-3, χ: 

χ−
χ κ= ,31delkvotA

F,FA .     (6.10) 

Fackverkets brottlast för en given spikarbetskurva kan då erhållas ur nedanstående 
formel: 

KFÖR,FEmax,
,FA

,kvot,mmax, F)F(F χ
χχ = .   (6.11) 

I formeln kan sägas att Fm, kvot, χ karakteriserar den valda kurvans medelkraft i förhållande 
till den försöksvärdesbaserade kurvan. Termen AF, χ beskriver arbetsytans utseende i 
förhållande till kurva från försök. Vid framtagningen av relationen mellan Fmax, χ och 
Fmax, FE, KFÖR×Fm, kvot, χ testas otaliga linjära och exponentiella samband, varav de 
redovisade ekvationerna (6.10) och (6.11) utgör den bästa korrelationen. 
 
Absoluta felet i procent mellan brottlast från FE-beräkning och beräknad brottlast från 
spikarbetskurvor uträknas enligt följande formel: 

100
F

FF
absFel

,FEmax,

,FEmax,max,
abs ⋅









 −
=

χ

χχ    (6.12) 

Talet κF som förekommer i beräkningen av AF, χ beräknas genom att minimera 
medelfelet av Felabs för alla behandlade spikarbetskurvor. I det kommande 
underavsnittet redovisas en verifikation för giltigheten av ekvation (6.11) i Johanssons 
(2001) limträfackverk. 
 
 



DUKTILITET OCH SÄKERHET HOS SPIKFÖRBAND MED INSLITSADE PLÅTAR I LIMTRÄELEMENT 
-GLOBALT BETEENDE FÖR ETT LIMTRÄFACKVERK 

EXAMENSARBETE 92

6.4.2 Verifikation av brottlastformel på limträfackverk 

Ekvation (6.6) verifieras inledningsvis med spikarbetskurvorna i Tabell 6.7, förutom 
KEC5. I Tabell 6.8 redovisas resultat från beräkning av fackverkets brottlast med (6.6). 
I Appendix 6 redovisas tabeller med resultat från respektive steg i beräkningen. 
 
 
Tabell 6.8 Beräkning av Fmax, χ och jämförelse med Fmax, FE, χ  för valda spikarbetskurvor. 

Ekvation (6.6) används. Medelfel och standardavvikelse för absolutfelet beräknas. 

Spikarbetskurva Fmax, FE, χ 
[kN] 

Fmax, χ 
[kN] 

Felabs 
[%] 

Felabs, medel

[%] 
Felabs, stdav 

[%] 
KFÖR 233,42 233,42 0,00 1,01 0,88 

KFÖRUF-20 230,59 227,17 1,48   
KFÖRUY25 233,39 232,03 0,58   
KFÖRUF20 235,85 237,59 0,74   

KFÖRUY-17 235,13 234,35 0,33   
KFÖRUU25 234,71 228,56 2,62   
KFÖRUU-17 233,66 236,66 1,28   

 
 

I Tabell 6.8 ses att värden från FE-beräkning och värden beräknade enligt ekvation 
(6.6) stämmer mycket väl överens med varandra. Maximala felet är 2,62 %. 
 
I syfte att verifiera giltigheten hos ekvation (6.6) vid brukande av spikarbetskurvor vars 
utseende helt avviker från kurvorna i Tabell 6.8, skapas ytterligare fyra arbetskurvor. 
Samtliga arbetskurvor kan studeras i Figur 6.15. Den första, betecknad KFÖRK1, har 
en konstant styvhet till maxlast. Styvheten är den samma som för den ursprungliga 
försökskurvans (KFÖR) initiella styvhet. Brottlasten för KFÖRK1 har samma värde 
som KFÖR:s. Nästa kurva, KFÖRK1K2, följer KFÖR fram till uu, varpå den tappar all 
last. Dessutom testas kurvan KEC5. 
 
De sista två arbetskurvorna är rent hypotetiska och avviker markant från de övriga. Den 
första, KPLAST, har en mycket hög styvhet fram till elastiska förskjutningen uy. Värdet 
på uy är för kurvan parallellt med fibrer 0,01 mm och vinkelrätt mot fibrer 0,06 mm. 
Lasten hålls konstant mellan uy och uf vid 12 kN för virkestjocklek 115 mm. 
Slutförskjutningen uf är parallellt med fibrer 8 mm och vinkelrätt mot fibrer 16 mm. 
Kurvan kan närmast betraktas som idealplastisk. Den sista kurvan, KLÅG har en 
konstant mycket låg styvhet till brott. Fu är i detta fall 1 kN för virkestjockleken 115 
mm. Slutförskjutningen är 15 mm respektive 30 mm. 
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Figur 6.15 Avslutande fyra spikarbetskurvor för verifikation av brottlastformel. De presenterade 

kurvorna gäller för limträtjockleken 115 mm. 

 
I Tabell 6.9 redovisas resultat från beräkning av fackverkets brottlast med ekvation (6.6) 
för de fem avslutande spikarbetskurvorna. I Appendix 6 redovisas tabeller med resultat 
från respektive steg i beräkningen. 
 
 
Tabell 6.9 Beräkning av Fmax, χ och jämförelse med Fmax, FE, χ  för de fem avslutande 

spikarbetskurvorna. Ekvation (6.6) används. Medelfel och standardavvikelse för 
absolutfelet beräknas. 

Spikarbetskurva Fmax, FE, χ
[kN] 

Fmax, χ 
[kN] 

Felabs 
[%] 

Felabs, medel

[%] 
Felabs, stdav 

[%] 
KEC5 183,53 129,21 29,60 19,44 22,97 

KFÖRK1 133,06 129,21 2,90   
KFÖRK1K2 219,62 218,09 0,70   

KPLAST 270,55 294,69 8,92   
KLÅG 27,63 12,41 55,09   

 
 

Av resultaten i Tabell 6.9 ses att anpassningen är dålig mot KEC5, KPLAST och 
KLÅG. Detta föranleder härledningen av ekvation (6.11). I Tabell 6.10 redovisas 
resultaten för samtliga behandlade spikarbetskurvor, då brottlasten för fackverket 
beräknas i enlighet med ekvation (6.11). I Appendix 6 kan tabeller med resultat från alla 
beräkningssteg studeras. 
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Tabell 6.10 Beräkning av Fmax, χ och jämförelse med Fmax, FE, χ  för valda spikarbetskurvor. 
Ekvation (6.11) används. Medelfel och standardavvikelse för absolutfelet beräknas. 

Spikarbetskurva Fmax, FE, χ 
[kN] 

Fmax, χ 
[kN] 

Felabs 
[%] 

Felabs, medel

[%] 
Felabs, stdav 

[%] 
KEC5 183,53 178,50 2,74 1,35 1,52 

KFÖRK1 133,06 136,63 2,68   
KFÖRK1K2 219,62 219,69 0,03   

KFÖR 233,42 233,42 0,00   
KFÖRUF-20 230,59 227,98 1,13   
KFÖRUY25 233,39 232,26 0,48   
KFÖRUF20 235,85 236,82 0,41   

KFÖRUY-17 235,13 234,21 0,39   
KFÖRUU25 234,71 229,29 2,31   
KFÖRUU-17 233,66 236,13 1,06   

KPLAST 270,55 283,83 4,91   
KLÅG 27,63 27,63 0,02   

 
 
I Tabell 6.10 ses att värden från FE-beräkning och värden beräknade enligt (6.11) 
stämmer mycket bra överens med varandra. Maximala felet är 4,91 % då den närmast 
idealplastiska spikarbetskurvan används. 
 
Värden på Fmax, χ plottas i Figur 6.16, tillsammans med linjen som representerar 
ekvation (6.11). Korrelationskoefficienten mellan värden för Fmax, FE, χ och Fmax, χ är 
0,995. 1,0 är maximalt värde, så anpassningen är mycket god. 
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Figur 6.16 Linjärt samband mellan Fmax, FE, χ och
χF,A

χkvot,m, )(F . 



KAPITEL 6 
ANALYS MED FINITA ELEMENT METODEN 

KALLE BÖRJES 2002  95

Den upprättade brottlastformeln (6.11) fungerar således tillfredsställande för Johanssons 
(2001) limträfackverk. Vidare studier för andra lastfall på fackverket samt helt andra 
bärverk måste emellertid utföras för att ekvationen skall kunna betraktas som 
allmängiltig. 
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    7 
 

7 Resultat och slutsatser 
 
7.1 Allmänt 

I föreliggande kapitel förs diskussioner kring de teorier och resultat som presenterats 
tidigare i rapporten. En utvärdering av den seismiska dimensioneringsteorin sker i 
Avsnitt 7.2. I anknytning till teorigenomgången dras slutsatser om möjligheten till 
överförande av tankesättet inom den seismologiska vetenskapen till statisk 
dimensionering. Därtill resoneras kring lämpligheten med ett limträfackverk likt 
Johanssons (2001) som bärande del i byggnader inom områden som frekvent drabbas av 
jordskalv. Avsnitt 7.3 innefattar en översiktlig sammanfattning av de försök och finita 
element analyser som utförts inom ramen för examensarbetet. Tyngdpunkten ligger på 
studien av Johanssons (2001) limträfackverk. Felkällor för de modelleringssteg som 
brukats diskuteras. Möjligheter och begränsningar med den hypotes som tagits fram för 
beräkning av fackverkets maxlast från spikarbetskurvor framförs. Kapitlet avslutas med 
Avsnitt 7.4, där rekommendationer för framtida forskning redogörs. 
 
 
7.2 Seismisk dimensionering 

I Kapitel 2 redovisades en kort sammanställning av rön gällande byggande i 
jordbävningsdrabbade områden. Syftet med beskrivningen var att bredda kunskapsbasen 
inom området, och ge läsaren ett vidare perspektiv på betydelsen av duktilt utformade 
konstruktioner för energiupptagning. 
 
Inledningsvis påpekades att bristfälliga ekonomiska förutsättningar, i synnerhet inom 
tredje världen, ofta utgör en begränsning för ett jordbävningssäkert byggande. Inom 
dessa områden ligger den högsta prioriteringen för människor i allmänhet på att skaffa 
mat för dagen. Bostadshus byggs vanligen av det byggnadsmaterial som har den största 
tillgängligheten och lägsta priset. En förbättring i den statliga ekonomin måste i dessa 
länder ske för att en högre jordbävningssäkerhet skall kunna erbjudas. 
 
Vid den allmänna redogörelsen av jordbävningsnormer framkom att en hög duktilitets 
positiva inverkan på bärförmåga och deformationskapacitet får tillgodoräknas vid 
dimensionering. Bärverk rangordnas, beroende på vilken typ av förband som nyttjas, i 
duktilitetsklasser. Detta är inte praxis vid statisk dimensionering.  
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Motsvarande principer borde kunna tillämpas vid statiska beräkningar för vissa typer av 
konstruktioner, t.ex. takbärverk i hallbyggnader där ökade deformationer inte medför 
olägenheter. Denna typ av betraktelse skulle innebära avgörande fördelar för 
konkurrenskraften hos limträfackverk av den typ som i denna rapport behandlas, som 
vid FE-analyser konstaterats inneha goda energiupptagande egenskaper. 
 
I seismiska normer är såväl detaljdimensionering som systemdimensionering centralt. 
Grundläggande är att balkar, pelare, bjälklag och takkonstruktioner monteras på sådant 
vis att samtliga ingående komponenter samverkar. En flerfaldigt statiskt obestämd 
konstruktion är fördelaktigt, eftersom ett lokalt brott då inte innebär global kollaps. 
Johanssons (2001) fackverk kan betraktas som en sådan konstruktion, eftersom över- 
och underram är kontinuerliga och diagonalerna inte är helt ledat infästade. 
 
De höga cykliska lasterna i samband med jordskalv kan tas upp av strukturen genom 
dämpning i mekaniska förband. För träförband erhålls detta oftast genom plasticering av 
förbindare och till viss del genom tryckbelastning vinkelrätt mot fibrer. För att denna 
energiupptagning skall garanteras, krävs att avstånden mellan förbindare hålls enligt 
normvärden. Följden kan annars bli oönskade brottfenomen som ger spröda brott, 
exempelvis dragbrott vinkelrätt mot fibrer. Vidare gäller att släta spikar och dymlingar 
bör undvikas, eftersom konsekvensen kan bli att fästelementen dras ut vid upprepade 
belastningscykler. I detta avseende är skjutspikarna i Johanssons (2001) limträfackverk 
inte lämpliga. På något sätt borde spikarnas spets plattas till efter skjutning genom plåtar 
och limträ, så att utdragning förhindras från båda sidor. 
 
 
7.3 Försöksutvärdering och finita element beräkningar 

Den finita element modell av Johanssons (2001) limträfackverk som framtagits, 
betecknad SOFA, har utvecklats utifrån laborationsförsök av förband parallellt med och 
vinkelrätt mot fibrer samt med stöd av jämförelser mot Agebys (2000) tester på 
simulerade fackverksknutpunkter. Nedan diskuteras de steg som ingått vid införandet 
av denna modell. Avsnittet avslutas med en diskussion kring den hypotes som framförts 
för beräkning av fackverkets maximala last. 
 
 
7.3.1 Förbandsförsök 

Vid dragprovsförsök på spikförband med inslitsade plåtar parallellt med respektive 
vinkelrätt mot fibrer observerades mycket höga värden på duktilitet, kvoten Df mellan 
uf och uy gav värden mellan 10 och 20. Df = 6 betraktas vanligtvis som högt, enligt 
Racher (1995). Påpekas bör dock den begränsade försöksserie (endast två provkroppar) 
som genomfördes för belastning vinkelrätt mot fibrer i detta examensarbete, vilket 
medför att testvärdena i detta fall ej statistiskt kan styrkas. Materialet som provkropparna 
var gjorda av var inte heller av någon högre kvalitet. En tendens kunde dock skönjas. 
Den initiella styvheten var c:a 6 gånger lägre vid försök vinkelrätt mot fibrerna jämfört 
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med initiell styvhet parallellt med fibrerna. Detta är rimligt, eftersom limträbalkars 
elasticitetsmodul är nära 30 gånger lägre vinkelrätt mot fiberriktningen. BKR 94 (1994) 
anger för L40 värdet 450 MPa vinkelrätt mot fibrer och 13 000 MPa parallellt med 
fibrer. Ungefär samma brottlast erhölls för båda belastningsfallen, efter omräkning med 
hänsyn taget till skillnaden i monteringssätt – skjutning respektive förborrning med 
manuell spikning. 
 
Vid framtagande av förenklade spikarbetskurvor genom linjär regression erhölls höga 
korrelationskoefficienter (R2) för den initiella styvheten för båda 
belastningsriktningarna, 0,79 parallellt med fibrer och 0,89 vinkelrätt mot fibrer. Detta 
tyder på relativt väl definierat linjärt beteende för den initiella styvheten. För delen 
mellan uy och uu var osäkerheten större, men R2- värdet överskred i båda fallen 0,6. 
För området mellan uppnådd maxlastförskjutning uu och brottlastförskjutning uf var 
korrelationen mycket låg, 0,036 respektive 0,002. Denna del av kurvanpassningen är 
följaktligen mycket osäker. Slutförskjutningen är även svår att korrekt definiera vid 
försök. Den låga korrelationen visar tydligt på träets variabilitet och stora spridning för 
det slutliga brottet. 
 
Beräkningsmetodiken som tillämpades vid omräkning av spikarbetskurvor för andra 
förbandsgeometrier och densiteter för limträ utgör en osäkerhetsfaktor. Lastvärden 
beräknades genom antagande om att samma förhållande mellan verklig försökslast och 
med EC5 (1998) beräknad bärförmåga gäller oavsett dimensioner. Dessutom antogs att 
förskjutningsvärdena vid omräkningen inte förändrades, d.v.s. Fy, Fu och Ff erhölls för 
samma deformationer oavsett geometri och densitet. Båda dessa antaganden kan 
ifrågasättas och bör utredas vidare. 
 
 
7.3.2 Försök på simulerad fackverksknutpunkt 

Vid Agebys (2000) laborationsförsök på simulerade fackverksknutpunkter var 
spikningen inte optimalt utformad med avseende på det brottförlopp som i detta 
examensarbete fokuserats på – böjbrott i spikar. För att simulera spikgrupper 
applicerades tvingar under försökets genomförande. För en provkropp (nummer 13 i 
Ageby (2000)) hade tvingarna sådan inverkan att spikar i trycksträvan utbildade 
flytleder, vilket innebar att FE-modellen i detta fall kunde användas för jämförelse av 
bärförmåga och deformationer. 
 
Vid modelleringen av spikarnas arbetskurvor omräknades värden från Johanssons (2001) 
förbandsförsök och försök vinkelrätt mot fibrer utförda i detta examensarbete. 
Densiteten för limträ var den parameter som avvek från den rådande vid 
förbandsförsök. Hur spikresponsen vid förbandstest av provkropp 9 och 13 skulle te sig 
är vanskligt att säga, p.g.a. osäkerheten hos limträparametrar. Vidare utfördes ingen 
kontroll på vilka elasticitets- och skjuvmoduler som gällde för limträet i de behandlade 
provkropparna. FE-beräkningar med tre olika uppsättningar av styvhetsparametrar 
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(BKR 94 (1994), Daudeville et al. (1997) och Larsen (2001)) visade dock att responsen 
är relativt okänslig för val av dessa parametrar. 
 
Vid jämförelse mellan försök och FE-modell erhölls godtagbara överensstämmelser 
mellan globala last-förskjutningskurvor. I maximal last var skillnaden som mest 6,4 % 
mellan försöksresultat och resultat med FE-modell för provkropp 13. Det är emellertid 
svårt att uttala sig om hur stort fel denna differens ger upphov till på lastuppskattningar i 
FE-modellen av Johanssons (2001) limträfackverket. Erhållna resultat antas dock vara 
tillräckligt tillförlitliga för användning av modelleringsmetodiken även i 
limträfackverket. 
 
 
7.3.3 Analys på limträfackverk med finita element metoden 

De skapade balkelementmodellerna av Johanssons (2001) limträfackverk användes till 
jämförelser med tvådimensionella solida element modeller. Rimliga nedböjningar 
erhölls för 2D solida element modeller i förhållande till motsvarande 
balkelementmodeller. För den ortotropa 2D solida elementmodellen var nedböjningen 
endast 1,6 % högre än motsvarande balkelementmodell. Detta tillsammans med den 
goda likheten i respons vid modellering av Agebys (2001) tester utgjorde den 
nödvändiga verifikationskontrollen inför skapandet av den slutgiltiga fackverksmodellen 
med spikförband och 2D solida element för limträ. 
 
Vid analysen visades att effekterna med tillgodoräknande av hög duktilitet hos 
spikförband på fackverkets bärförmåga var avsevärda. Maximal last blev 183,5 kN vid 
användande av spikarbetskurvor i enlighet med normerna i EC5 (1998). Med 
spikarbetskurvor modellerade som medelvärden från experimentella försök uppnåddes 
lasten 233,4 kN, vilket är 27 % högre än maximal last enligt EC5 (1998). 
Slutnedböjningen var 22 % högre. 
 
Att en positiv inverkan på bärförmåga och deformationskapacitet fås vid analys då ett 
plastiskt beteende beaktas hos spikarbetskurvan är ställt bortom allt tvivel. Frågan är bara 
var man vid fastställande av dimensionerande värden på spikarbetskurvor skall sätta 
gränsen, för att med godtagbar säkerhet undvika uppsprickning av trä. Det krävs 
ytterligare förbandstester, tester på delar av fackverk samt en sannolikhetsteoretisk 
verifiering för att besvara den frågeställningen. 
 
Vid dimensionerande värden på spikarnas bärförmåga kommer antalet förbindare som 
krävs för att uppta samma last bli avsevärt större. Detta får effekter på lastfördelningen 
vid förband, men samma effekt torde gälla för tillgodoräknade av plastiskt beteende hos 
spikar som i fallet som här studerats. Ytterligare undersökningar kring spikplaceringar 
och spikantal rekommenderas emellertid för att verifiera denna tes. 
 
Finita element analyserna som genomfördes på limträfackverket förenklades ur flera 
avseenden. Modellen som skapades tog inte hänsyn till deformationer ut från 
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fackverkets plan. Knäckning av limträbalkar och buckling av plåtar var fenomen som ej 
beaktades. Spänningar i limträ och plåtar kontrollerades inte på annat sätt än att 
observationer av drag- och tryckzoner jämfördes med resultat från 
balkelementmodeller. En fullständig dimensionering innebär kontroll av dragspänningar 
parallellt fibrer i limträ, knäckning av överram och tryckta strävor, drag- och 
tryckspänningar vinkelrätt mot fibrer vid upplag-åsinfästningar-förband, buckling av 
inslitsade plåtar o.s.v. Dessutom fordras att inverkan av annan lastfördelning utreds, för 
att acceptera påverkan av lastspridning mellan delar i fackverket genom plasticering i 
förbanden. 
 
Parameterstudien där den ursprungliga spikarbetskurvans förskjutningsgränser (uy, uu 
och uf) varierades visade på en mycket liten påverkan på brottlasten för fackverket. 
Känsligheten för avläsning av värdet på uf skulle således i detta fall vara låg. Om en 
annan typ av referenskurva hade använts, med ett styvare beteende fram till uppnådd 
maxlast, så skulle slutförskjutningens värde i högre grad påverka den globala brottlasten 
för fackverket. När den nuvarande referenskurvan nyttjas i FE-beräkningen planar den 
globala last-nedböjningskurvan för fackverket ut redan vid passering av uu, så läget för 
uf har mycket liten påverkan på brottlasten. 
 
Hypotesen gällande sambandet mellan en spiks arbetskurva och maximal last för 
fackverket visade sig stämma bra överens med FE-beräkningar. Sambandet tar hänsyn 
till hur medelkraften och utseendet för en vald spikarbetskurva förhåller sig till en 
referenskurva. Utseendet för en arbetskurva definieras genom att dela upp ytan under 
grafen i tre delar. Den första delen behandlar det elastiska området. Det andra omfattar 
delen som begränsas av elastisk förskjutning, uy, och förskjutning vid uppnådd maxlast, 
uu. Det tredje området begränsas av uu och förskjutningen vid brott, uf.  Med stöd av 
FE-beräkning utförd på fackverk med användande av spikarbetskurva från ett 
referensfall kan maximal last beräknas. Totalt 12 skilda spikarbetskurvor testades vid 
verifieringen av den härledda ekvationen. Det maximala felet mellan den ur FE-analys 
erhållna maxlasten och maximal last med ekvation (6.11) var 4,9 %. Det största felet 
erhölls vid beräkning med en nära idealplastisk spikarbetskurva. 
Korrelationskoefficienten mellan det härledda sambandet och FE-beräkningar blev 0,99 
då samtliga spikarbetskurvor betraktades. 
 
Den framtagna formeln stämmer bra för detta bärverk, men hur den fungerar för andra 
strukturer måste utredas. Nyttan av en ekvation av denna typ borde vara stor vid vidare 
utveckling av limträfackverket. Förutsättningen är naturligtvis att konstruktören vid 
dimensioneringen tillser att det som blir avgörande för bärförmågan är spikböjbrott i 
förband. 
 
Om problemet med utdragning av spikar vid cyklisk last kan lösas så finns goda 
möjligheter för användning av fackverkstypen inom områden med seismisk aktivitet, 
eftersom potentialen för energiupptagning i förband är hög. 
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7.4 Rekommendationer för fortsatt forskning 

Under examensarbetets fortskridande har ett antal frågetecken och behov av fördjupade 
kunskaper kring de behandlade problemen framkommit. Nedan anges några av de 
punkter som bör utredas vidare. 
 

 Bucklingsproblematiken av plåtar vid spikförband bör undersökas genom försök 
med tryckbelastning och FE-modellering där buckling beaktas. 
 Känslighetsanalys av elementtyper och elementindelningar vid jämförelse mot 

försöksdata för optimering av finita element modeller. 
 Experimentella försök av förband med andra geometrier och 

materialparametrar, för att kontrollera giltigheten hos ekvation (4.6), där 
bärförmågan för spikförband beräknas med antagande om ett konstant 
förhållande mellan försökslast och teoretiskt beräknad last vid samma 
deformation. Intressant är att se om värden för uy, uu och uf förändras vid andra 
förbandsgeometrier. 
 Fler förbandstester vinkelrätt mot fibrer rekommenderas för bättre uppfattning 

av responsen i detta lastfall. Större (längre) försökskroppar skulle vara att 
föredra, med spår som slitsas, för att bättre efterlikna situationen i fackverkets 
över- och underram. Väsentligt för försöksuppställningen av längre 
provkroppar är att mothållande stöd placeras så att böjdeformationer undviks 
vid belastning. 
 Kontroller av andra lastfördelningar på fackverk för att vidare undersöka 

giltigheten av framtagen formel för brottlast, ekvation (6.11). Dessutom måste 
ekvationen verifieras för andra bärverk för att fastställa om den kan brukas 
generellt. 
 Modelleringar av limträfackverk med större antal spikar för ytterligare kontroll 

av brottlastformelns giltighet. Fler spikar blir fallet när dimensionerande värden 
på spikars bärförmåga nyttjas. 
 Försök med cykliska laster kan utföras för att fastställa lämpligheten med 

användande av limträfackverket i jordbävningsdrabbade områden. 
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Appendix 1 – Beräkning av 
åslaster 

 
Förutsättningar 

Snölast grundvärde, s0:    2,0 kN/m2 
Centrumavstånd takstolar, ctakstol:   6,0 m 
Taklutning, αtak:      1:10 (5,71°) 
Formfaktor, µ:      0,8 
Termisk koefficient, Ct:    1,0 
Delning åsar, lås, deln:     2,4 m 
Ungefärlig tyngd tak, gk, tak, utbredd:   0,5 kN/m2 
Ungefärlig densitet limträ, ρlimträ:   500 kg/m3 
 
 
Egentyngd 

Uppskattning av takets egenvikt: 

m/kN0,3m/kN0,65,0cgg takstolutbredd,tak,klinje,tak,k =⋅== . (A1.1) 

Uppskattning av fackverkets egenvikt: 

.m/kN55,0m/N550

m/N)18,009,045,0115,036,0115,0(10500

)hbhbhb(gg diagonaldiagonalöverramöverramunderramunderramträlimlinje,fackv,k

==
=⋅+⋅+⋅⋅⋅=

=++ρ=

 (A1.2) 

 
Variabel last 

Snölast: 

m/kN6,9m/kN60,20,18,0csCs takstol0tlinje,k =⋅⋅⋅=µ= . (A1.3) 
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Dimensionerande last 

Total dimensionerande last, lastkombination 1: 

m/kN027,16m/kN))55,00,3(0,16,93,1(

)gg(0,1s3,1q linje,fackv,klinje,tak,klinje,klinje,d

=+⋅+⋅=

=++=
 (A1.4) 

 
Krafter från respektive ås 

Punktlasterna beräknas med stöd av Johannesson och Vretblad (1993) s42, fall 9. Taket 
betraktas som kontinuerlig balk upplagd på 6 stöd. 
 
Ås nr 1 - vid takfot: 

kN2,15kN4,2027,16395,0lqkF lnde,åslinje,dA1ås =⋅⋅== . (A1.5) 

Ås nr 2 - 2,4 m från takfot: 

kN5,43kN4,2027,16132,1lqkF lnde,åslinje,dB2ås =⋅⋅== . (A1.6) 

Ås nr 3 – 4,8 m från takfot: 

kN5,37kN4,2027,16974,0lqkF lnde,åslinje,dC3ås =⋅⋅== . (A1.7) 

Ås nr 4 – 7,2 m från takfot: 

kN5,37kN4,2027,16974,0lqkF lnde,åslinje,dD4ås =⋅⋅== . (A1.8) 

Ås nr 5 – 9,6 m från takfot: 

kN5,43kN4,2027,16132,1lqkF lnde,åslinje,dE5ås =⋅⋅== . (A1.9) 

Ås nr 6 – vid nock: 

kN2,15kN4,2027,16395,0lqkF lnde,åslinje,dF6ås =⋅⋅== . (A1.10) 
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 Appendix 2 – Arbetskurva för stål 
 
Karakteristiska materialvärden för stålsorten S275JR 

Flytgräns, fyk:    275 MPa 
Brottgräns, fuk:   410 MPa 
Elasticitetsmodul, Ek: 210 GPa 
 
I finita element beräkningarna i detta examensarbete används karakteristiska värden på 
stålet istället för dimensionerande, vilket innebär att fyk, fuk och Ek brukas i relationerna 
angivna i BSK 94 (1997), Avsnitt 3:43. 
 
 
Beräkning av töjningar i arbetskurva 

Beteckningar enligt Figur A2.1 används i formlerna nedan.  
 
 

ε

σ

ε1 2ε ε3 εmax

udf

f yd

1 2

3 4

 
Figur A2.1 Schematisk arbetskurva för stål. Från BSK 94 (1997). 
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Formler för beräkning av töjningar fås från BSK 94 (1997), Avsnitt 3:43. 
 
Töjning vid origo är 0. Vid punkt 1 beräknas töjningen: 

00131,0
10210

275
E

f
3

k

yk
1 =

⋅
==ε .   (A2.1) 

Vid punkt 2 fås töjningen med följande uttryck: 

0152,0
10210

410
5025,0

E
f

5025,0
3

k

uk
2 =

⋅
⋅−=−=ε . (A2.2) 

Töjningen vid punkt 3 beräknas: 

0521,0
10210
275410

5002,0
E

ff
5002,0

3
k

ykuk
3 =

⋅
−⋅+=

−
+=ε . (A2.3) 

Töjningen vid punkt 4 sätts normalt enligt Veljkovic (2001) till 0,2 – 0,3. Här väljs 
värdet 0,2 på εmax. 
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 Appendix 3 – Bilder från försök 
 
Förbandstester vinkelrätt mot fibrer april 2001 

Nedan presenteras fotografier från de fyra förbandsförsök vinkelrätt mot fibrer som 
utfördes i detta examensarbete. 
 
 
Provkropp 1 

Vid det första testet anbringades endast en tving per sida, vilket fick till följd att 
limträdelarna knäcktes innan spikarna utbildade flytleder. 
 
 

  
(a)                                                      (b) 

 
Figur A3.1 Försöksuppställning vid det första försöket (a). Utknäckning av limträdelar (b). 
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Provkropp 2 

Två tvingar per sida applicerades vid det andra försöket. Problemet med utknäckning 
av limträdelar kvarstod emellertid. En antydan till utbildande av flytleder kunde skönjas. 
 
 

  
(a)                                          (b) 

 
Figur A3.2 Utknäckning av limträdelar vid det andra försöket, (a). Begynnande plasticering av 

spikar kunde ses, (b). 
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Provkropp 3 

Vid provkropp 3 nyttjades vinkeljärn i kombination med två tvingar per sida. En 
tillräcklig inspänning erhölls, varvid det önskade brottförloppet med utbildande av 
flytleder i spikar kunde studeras. 
 
 

  
(a)                                          (b) 

 
Figur A3.3 Försöksuppställning vid tredje försöket. Sektion från provets långsida, (a), och dess 

kortsida, (b). 

 
 

  
                               (a)                                                (b) 

 
Figur A3.4 Spikdeformation efter avslutat försök 3, (a). För bärförmågan avgörande spricka i 

höjd med nedersta spikraden, (b). 
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Provkropp 4 

Samma försöksuppställning som vid det tredje försöket brukades i det avslutande 
försöket. Resultatet blev analogt med förloppet i försök 3, med utbildande av flytleder i 
spikar följt av en för bärförmågan avgörande sprickbildning. 
 
 

  
(a)                                          (b) 

 
Figur A3.5 Provkropp 4 efter avslutat försök. Flyleder har utbildats vid plåtar, (a) och (b). 
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Appendix 4 – Spikarbetskurvor för 
studerade strukturer 

 
Förutsättningar vid inledande analyser 

Rådande förbandsgeometrier och densiteter för respektive fall introduceras. 
Benämningen yttre och inre delar av limträ vid förband förklaras av Figur A4.1. 
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Figur A4.1 Sektioner vid förband i Agebys (2000) simulerade fackverksknutpunkter och i 

Johanssons (2001) limträfackverk. 



DUKTILITET OCH SÄKERHET HOS SPIKFÖRBAND MED INSLITSADE PLÅTAR I LIMTRÄELEMENT 
-GLOBALT BETEENDE FÖR ETT LIMTRÄFACKVERK 

EXAMENSARBETE 116

Simulerad fackverksknutpunkt, försök 9, Ageby (2000) 

Limträdensitet:      429,7 kg/m3 
Plåttjocklek:       2 mm 
Tjocklek på yttre delar av limträ vid förband: 29 mm 
Tjocklek på inre del av limträ vid förband: 28 mm 
 
Simulerad fackverksknutpunkt, försök 13, Ageby (2000) 

Limträdensitet:      468,1 kg/m3 
Plåttjocklek:       2 mm 
Tjocklek på yttre delar av limträ vid förband: 29 mm 
Tjocklek på inre del av limträ vid förband: 28 mm 
 
Johanssons (2001) limträfackverk 

Limträdensitet:      442,4 kg/m3 
Plåttjocklek:       2 mm 
Tjocklek på yttre delar av limträ vid förband: 24,5 mm (diagonaler) 
           37 mm (överram/underram) 
Tjocklek på inre del av limträ vid förband: 37 mm 
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Arbetskurvor för användning i finita element modeller 

Med stöd av formler presenterade i Avsnitt 4.6 beräknas datapunkter i erforderliga 
arbetskurvor. 
 
 
Simulerad fackverksknutpunkt, försök 9, Ageby (2000) 

I Tabell A4.1 kan värden i arbetskurvorna studeras. 
 
 
Tabell A4.1 Arbetskurvor för spik i förband vid Agebys (2000) försök 9. 

 Parallellt med fibrer Vinkelrätt mot fibrer 
Punkt Last 

[kN] 
Förskjutning

[mm] 
Last 
[kN] 

Förskjutning 
[mm] 

A 0 -7,9 0 -17,05 
B -8,7 -7,89 -8,8 -17,04 
C -8,7 -4,89 -8,8 -10,58 
D -6,6 -0,34 -5,5 -1,74 
E 0 0 0 0 
F 6,6 0,34 5,5 1,74 
G 8,7 4,89 8,8 10,58 
H 8,7 7,89 8,8 17,04 
I 0 7,9 0 17,05 

 
 

Simulerad fackverksknutpunkt, försök 13, Ageby (2000) 

I Tabell A4.2 kan värden i arbetskurvorna studeras. 
 
 
Tabell A4.2 Arbetskurvor för spik i förband vid Agebys (2000) försök 13. 

 Parallellt med fibrer Vinkelrätt mot fibrer 
Punkt Last 

[kN] 
Förskjutning

[mm] 
Last 
[kN] 

Förskjutning 
[mm] 

A 0 -7,9 0 -17,05 
B -9,3 -7,89 -9,4 -17,04 
C -9,3 -4,89 -9,4 -10,58 
D -7,0 -0,34 -5,9 -1,74 
E 0 0 0 0 
F 7,0 0,34 5,9 1,74 
G 9,3 4,89 9,4 10,58 
H 9,3 7,89 9,4 17,04 
I 0 7,9 0 17,05 
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Johanssons (2001) limträfackverk 

I Tabell A4.3 och Tabell A4.4 kan värden i arbetskurvorna studeras. 
 
 
Tabell A4.3 Arbetskurvor för spik i förband i Johanssons (2001) fackverk, diagonaler. 

 Parallellt med fibrer Vinkelrätt mot fibrer 
Punkt Last 

[kN]
Förskjutning 

[mm] 
Last 
[kN] 

Förskjutning 
[mm] 

A 0 -7,9 0 -17,05 
B -9,8 -7,89 -9,9 -17,04 
C -9,8 -4,89 -9,9 -10,58 
D -7,4 -0,34 -6,2 -1,74 
E 0 0 0 0 
F 7,4 0,34 6,2 1,74 
G 9,8 4,89 9,9 10,58 
H 9,8 7,89 9,9 17,04 
I 0 7,9 0 17,05 

 
 
Tabell A4.4 Arbetskurvor för spik i förband i Johanssons (2001) fackverk, över- och underram. 

 Parallellt med fibrer Vinkelrätt mot fibrer 
Punkt Last 

[kN] 
Förskjutning 

[mm] 
Last 
[kN] 

Förskjutning 
[mm] 

A 0 -7,9 0 -17,05 
B -10,4 -7,89 -10,5 -17,04 
C -10,4 -4,89 -10,5 -10,58 
D -7,9 -0,34 -6,6 -1,74 
E 0 0 0 0 
F 7,9 0,34 6,6 1,74 
G 10,4 4,89 10,5 10,58 
H 10,4 7,89 10,5 17,04 
I 0 7,9 0 17,05 
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Appendix 5 – Last-
nedböjningskurvor för 
limträfackverk 

Kompletterande grafer 

Nedan presenteras last-nedböjningskurvor för limträfackverket, där jämförelser kan 
göras mellan respons vid användande av spikarbetskurva KFÖR och de nio övriga 
uppsättningar spikarbetskurvor som upptas i analysen men vars grafer ej redovisats i 
rapporten. 
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Figur A5.1 Last-nedböjningskurvor för limträfackverk. Grafer baserade på försöksarbetskurvor 
(KFÖR) och KFÖRUF-20 – försöksarbetskurva med uf minskad med 20 %. 
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Figur A5.2 Last-nedböjningskurvor för limträfackverk. Grafer baserade på försöksarbetskurvor 
(KFÖR) och KFÖRUU25 – försöksarbetskurva med uu ökad med 25 %. 
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Figur A5.3 Last-nedböjningskurvor för limträfackverk. Grafer baserade på försöksarbetskurvor 
(KFÖR) och KFÖRUU-17 – försöksarbetskurva med uu minskad med 16,67 %. 
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Figur A5.4 Last-nedböjningskurvor för limträfackverk. Grafer baserade på försöksarbetskurvor 
(KFÖR) och KFÖRUY25 – försöksarbetskurva med uy ökad med 25 %. 
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Figur A5.5 Last-nedböjningskurvor för limträfackverk. Grafer baserade på försöksarbetskurvor 
(KFÖR) och KFÖRUY-17 – försöksarbetskurva med uy minskad med 16,67 %. 
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Figur A5.6 Last-nedböjningskurvor för limträfackverk. Grafer baserade på försöksarbetskurvor 
(KFÖR) och KFÖRK1 – konstant styvhet till brott, styvhet som initiell styvhet 
för KFÖR. 
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Figur A5.7 Last-nedböjningskurvor för limträfackverk. Grafer baserade på försöksarbetskurvor 
(KFÖR) och KFÖRK1K2 – som försöksarbetskurvan fram till uu. 
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Figur A5.8 Last-nedböjningskurvor för limträfackverk. Grafer baserade på försöksarbetskurvor 
(KFÖR) och KPLAST – arbetskurva med nära idealplastiska egenskaper. 
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Figur A5.9 Last-nedböjningskurvor för limträfackverk. Grafer baserade på försöksarbetskurvor 
(KFÖR) och KLÅG –arbetskurva med konstant mycket låg styvhet. 
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 Appendix 6 – Brottlastberäkning 
 
Beräkning av fackverkets brottlast med ekvation (6.6) 

Tabell A6.1 Beräkning av Atot, Fm, χ och Fmkvot, χ för valda spikarbetskurvor. 

Spikarbetskurva 
Atot 

[Nmm] 
Fm, χ 

[N] Fmkvot, χ

KEC5 18 058,55 5 050,00 0,55 
KFÖRK1 2 266,91 5 050,00 0,55 

KFÖRK1K2 41 681,75 8 523,88 0,93 
KFÖR 71 981,75 9 123,16 1,00 

KFÖRUF-20 56 043,95 8 878,95 0,97 
KFÖRUY25 71 552,50 9 068,76 0,99 
KFÖRUF20 87 919,55 9 285,97 1,02 

KFÖRUY-17 72 267,92 9 159,43 1,00 
KFÖRUU25 70 484,19 8 933,36 0,98 
KFÖRUU-17 72 980,13 9 249,70 1,01 

KPLAST 92 142,25 11 517,78 1,26 
KLÅG 7 275,00 485,00 0,05 
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Tabell A6.2 Beräkning av Fmax, χ och jämförelse med Fmax, FE, χ  för valda spikarbetskurvor. 
Ekvation (0.6) används. Medelfel och standardavvikelse för absolutfelet beräknas. 

Spikarbetskurva Fmax, FE, χ
[kN] 

Fmax, χ 
[kN] 

Felabs 
[%] 

Felabs, medel

[%] 
Felabs, stdav 

[%] 
KEC5 183,53 129,21 29,60 8,69 16,80 

KFÖRK1 133,06 129,21 2,90   
KFÖRK1K2 219,62 218,09 0,70   

KFÖR 233,42 233,42 0,00   
KFÖRUF-20 230,59 227,17 1,48   
KFÖRUY25 233,39 232,03 0,58   
KFÖRUF20 235,85 237,59 0,74   

KFÖRUY-17 235,13 234,35 0,33   
KFÖRUU25 234,71 228,56 2,62   
KFÖRUU-17 233,66 236,66 1,28   

KPLAST 270,55 294,69 8,92   
KLÅG 27,63 12,41 55,09   

 
 
 
Beräkning av fackverkets brottlast med ekvation (6.11) 

Tabell A6.3 Beräkning av Adel i, och Akvot del i, χ för valda spikarbetskurvor. 

Spikarbetskurva Adel 1 
[Nmm] Akvot del 1, χ 

Adel 2 
[Nmm] Akvot del 2, χ

Adel 3 
[Nmm] Akvot del 3, χ 

KEC5 18 058,55 13,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
KFÖRK1 2 266,91 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

KFÖRK1K2 1 300,50 1,00 40 381,25 1,00 0,00 0,00 
KFÖR 1 300,50 1,00 40 381,25 1,00 30 300,00 1,00 

KFÖRUF-20 1 300,50 1,00 40 381,25 1,00 14 362,20 0,47 
KFÖRUY25 1 625,63 1,25 39 626,88 0,98 30 300,00 1,00 
KFÖRUF20 1 300,50 1,00 40 381,25 1,00 46 237,80 1,53 

KFÖRUY-17 1 083,75 0,83 40 884,17 1,01 30 300,00 1,00 
KFÖRUU25 1 300,50 1,00 51 230,94 1,27 17 952,75 0,59 
KFÖRUU-17 1 300,50 1,00 33 148,13 0,82 38 531,50 1,27 

KPLAST 57,50 0,04 0,00 0,00 92 084,75 3,04 
KLÅG 7 275,00 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabell A6.4 Beräkning av Akvot del 1-3, χ AF och (Fm, kvot, χ)
AF, χ 

  för valda spikarbetskurvor. 

Spikarbetskurva Akvot del 1-3, χ AF, χ (Fm, kvot, χ)
AF, χ 

KEC5 4,63 0,454 0,76 
KFÖRK1 0,58 0,906 0,59 

KFÖRK1K2 0,67 0,892 0,94 
KFÖR 1,00 0,843 1,00 

KFÖRUF-20 0,82 0,869 0,98 
KFÖRUY25 1,08 0,832 1,00 
KFÖRUF20 1,18 0,818 1,01 

KFÖRUY-17 0,95 0,850 1,00 
KFÖRUU25 0,95 0,850 0,98 
KFÖRUU-17 1,03 0,839 1,01 

KPLAST 1,03 0,839 1,22 
KLÅG 1,86 0,727 0,12 

 
 
Tabell A6.5 Beräkning av Fmax, χ och jämförelse med Fmax, FE, χ  för valda spikarbetskurvor. 

Ekvation (0.11) används. Medelfel och standardavvikelse för absolutfelet beräknas. 

Spikarbetskurva Fmax, FE, χ
[kN] 

Fmax, χ 
[kN] 

Felabs

[%]
Felabs, medel 

[%] 
Felabs, stdav 

[%] 
KEC5 183,53 178,50 2,74 1,35 1,52 

KFÖRK1 133,06 136,63 2,68   
KFÖRK1K2 219,62 219,69 0,03   

KFÖR 233,42 233,42 0,00   
KFÖRUF-20 230,59 227,98 1,13   
KFÖRUY25 233,39 232,26 0,48   
KFÖRUF20 235,85 236,82 0,41   

KFÖRUY-17 235,13 234,21 0,39   
KFÖRUU25 234,71 229,29 2,31   
KFÖRUU-17 233,66 236,13 1,06   

KPLAST 270,55 283,83 4,91   
KLÅG 27,63 27,63 0,02   

 




