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Figur 5.4 	Tillverkning av provbalkar, häftsvetsade.  

Figur 5.9 	Provning av balkar, balk nr  B2.  
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Figur 5.10  Kvarstående deformationer hos balk  1A. 

Figur 5.11 	Balk  4A  efter avlastning. 
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Figur 5.12  Inverkan  pä  livbucldans utseende  av andelen  tvärkraft och  moment. 

Figur 5.13  Balk  2B under  belastning, ca  90%  av maxlast, sista  stoppet  innan avlastning. 
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Figur 5.14  Balk  5B  efter provning.  

Figur 5.16 Steigermätare. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta projekt  har  varit att experimentellt undersöka  den  plastiska rotationskapac-

iteten hos svetsade stålbalkar med slanka liv, i huvudsyfte att användas som  deli  samver-

kansbalkar i brokonstruktioner. 

Idag blir det mer och mer vanligt att använda flytledsteori inom tidigare obeprövade om-

räden. Dagens svenska normer  anger  slanlchetsgränser för plastisk dimensionering som är 

aningen konservativa om dessa gränser används för brokonstruktioner. Det kan  visas  att det 

krävs  en  väsentligt  mindre  flytledsrotation för dessa konstruktioner än  den  flytledsrotation 

som antas erforderlig för generell tillämpning av flytledsteori. 

För att tillämpa  plastisk dimensionering av brokonstruktioner  mäste  de  nuvarande 

slankhetsgränserna omprövas.  I  USA har mindre  rigorösa slanlchetsgränser införts för  plas-

tisk dimensionering av  brobalkar  under  benämningen  "Autostress  method",  kapitel 3. Man  

accepterar att  buckling  inträffar och beaktar  effekten  genom att reducera momentkapac-

iteten.  Metoden  omfattar idag främst valsade  profiler  och svetsade balkar  med  motsvarande 

måttlig slankhet. Avsikten är  dock  att utvidga  normen  att gälla även för slankare svetsade 

brobalkar.  

En del  av föreliggande projekt  har  också omfattat  en  litteraturstudie av tidigare försök och 

teoretisk modellering av problemet, kapitel  4.  Att teoretiskt beräkna  den  plastiska  rotation  

störförmågan för  en  svetsad balk är  en  besvärlig uppgift. Några  har  försökt  men  resultaten 

övertygar inte. Lovande försök att beräkna i det posticritiska plastiska beteendet  har  dock 

gjorts med hjälp av brottlinjer som modellerar bucklans  form.  

I  kapitel 5  redovisas  den del av projektet som  omfattar provning  av 10  stycken svetsade 

stålbalkar. Provningen  har  bestått  av  ett  enkelt trepunkts  balkböjningsförsök. Balkarnas 

livslankhet  11,/t„, var  nominellt  80, 90, 100, 110  och  120.  Två balkar  av var  slankhet 

tillverkades. Flänsens  dimensioner låg  inom gränsen för tvärsnittsklass  1  och varierades  ej.  

Skjuvspännvidden,  L/11,, var 4  för  serie A  och  6  för  serie B.  Balkarna  var  sidostagade för 

att förhindra vippning. Balkarna uppvisade generellt samma  sorts  deformationsmönster.  En  

livbuckla utvecklades  pä  ena sidan  om lasten  och  efter  att maxlasten passerats utvecklades 

även  en  flänsbuckla. Avlastningsdelen  dä  maxlasten uppnåtts, avtog långsamt och  var  

mycket gynnsam. Livbucklans  form var  triangulär och  var  för  den  kortare  serien, A,  bety-

dligt  mer  påverkad  av  tvärkraften jämfört  med serie B  där livbucklan  var  något rundare. 

Försöksresultaten redovisas i  en  schematiserad  form  där  den  totala flytledsrotationen redo-

visas mot  momentet  normerat  med  maxmomentet. 
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Försöken visar att stålbalkarna  har en  plastisk deformationsförmäga som är av praktisk be-

tydelse. Mänga faktorer påverkar rotationskapaciteten.  En  väsentlig slutsats av försöken är 

att användandet av flänsar tillhörande tvärsnittslclass  1  väsentligt förbättrar stålbalkens rota-

tionsförmåga. 

Försöken påvisar också att momentgradienten inverkar  pä  i första  hand  den  maximala bär-

förmågan och även något  pä  balkens plastiska  rotation. De  kortare balkarna bär i genom-

snitt ett högre maxlast  av en faktor 1.08 av den  teoretiska bärförmågan jämfört  med de  

längre balkarna,  serie B.  Detta  ger en  antydan  om  att  det  för bärförmågan begränsande  snit-

tet ligger en bit  ifrån  mitten  och att denna sträcka är  beroende av  tvärsnittets  dimensioner.  

Ett förenklat  moment-rotationssamband bestående av ett bilinjärt samband, presenteras i 

kapitel  6.  
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SUMMARY 

The purpose of this study has been to investigate the rotation capacity and postbuclding be-

havior of girders with slender webs. 

The use of plastic hinge methods in the design of steelbeams is gradually spreading into 

new areas. The Swedish slenderness limits for plastic design, chapter 2, are a bit to conser-

vative to be applied on bridges. Investigations have proved that the plastic rotation require-

ments to form a plastic hinge for continous bridge girders are much less than those 

prescribed for a general use of plastic design. 

In order to use plastic design for continous bridge girders the slenderness limits must be re-

laxed. The method of plastic design of steel girder bridges is used in the United States under 

the name  "Autostress  method", chapter 3. The  Autostress  method is applicable to rolled 

beam bridges, composite and noncomposite, and welded beam bridges that fullfills the slen-

derness requirements and are adequately braced in the lateral direction. The intention in the 

USA is to extend the use of the  Autostress  mehtod to more slender welded girders. 

One part of this project has been a litterature survey of earlier investigation, theoretical and 

experimental, chapter 4. There are great difficulties to theoretical determine the plastic rota-

tion capacity, due to the fact that the plastic rotation is governed by local buckling in the in-

elastic range. The most successful approaches to determine the postbuckling behaviour has 

been made by using yield lines to describe the local web and flange buckle. However, there 

are still problems left in the description of the material behaviour. 

The experimental part of this project, presented in chapter 5, includes three-point bending 

tests of ten steel girders. The depth to thickness ratios of the webs were 80,90, 100, 110 and 

120. The flanges were stocky and was not varying. One series had a span length to web-

depth ratio of 8 and for the other series this ratio was 12. The girders were prevented from 

lateral buckling. Generally, all tests followed the same pattern. A local web buckle formed 

at one side of the midpoint. As the maximum load was reached a flange buckle formed just 

above the web buckle and after that the load capacity decreased slowly. The web buckle had 

a triangular shape and it was smother and more influensed of the compression stresses for 

the longer girders, series  B,  than for the shorter beams there it was more influenced by the 

shear force. 

All girders showed an available plastic rotation capacity of practical interest, although de-

creasing with increasing web slenderness. Many parameters have an influence of the rota-

tion capacity of the steel girders. One conclusion is that a stocky flange improves the 

rotation capacity of girders with slender webs. 
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The tests also showe that the moment gradient has an influence on the moment capacity and 

also on the rotation capacity. The governing cross-section is located at a small distance 

from the center of the girder. For the shorter girders, series A, with a steeper moment gra-

dient the bending moment in the governing cross-section will be smaller compared with the 

maximum moment than it will be for the longer girders. 

The plastic rotation capacity for girders with slender webs has to be described in a way that 

makes use of the unloading brench. The simpliest description is a horizontal line at the 

maximum of the moment-plastic rotation curve and a descending line approximating the 

unloading branch. Such idealized  bi-linear moment-rotation relations are presentated in 

chapter 6. 
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b, 	livets tryckta  del 	 (m)  

b'f 	flänsens halva bredd  minus  liv och käl 	 (m)  

(i  Am.  norm minus  liv)  
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1. INLEDNING 

1.1 	Samverkansbalkar för brokonstruktioner 

Konstruktioner bestående av  samverkande konstruktionsdelar  av  olika  slag  benämns vanli-

gen för samverkanskonstruktioner. Ett konkurrenskraftigt  alternativ  till traditionella be-

tongbrobalkar  eller  broballcar  av stål  är att använda samverkansbalkar. Broplattan  av  betong  

får  samverka  med  stålbalken genom att skjuvicraft överförs mellan  stål  och betong,  figur 

1.1.  Pä  så  sätt  kan  betongens goda tryckegenskaper utnyttjas tillsammans  med stålets  höga 

draghållfasthet.  

s 	 ' •  

Figur 1.1 	Samverkansbalk. 

Skjuvkraften mellan betong och stål överförs med  sä  kallade skjuvförbindare. Idag är det 
vanligast att dessa utgörs av svetsbultar,  (eng. studs), se  figur  1.2.  
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d: bultdiometer  

.
1).1,25 di  

Figur 1.2 	Svetsbultar med måttangivelser enligt Bronorm  88 [1].  

Stålbalken dimensioneras för att i gjutstadiet bära hela  egentyngden.  När samverkan mellan 

betong och  stål  uppstår,  forment då  betongen  har  uppnått minst  70  %  av  fordrad hällfasthet, 

betraktas balken  som en  samverkansbalk.  Vid dimensionering av  samverkanstvärsnittet in-

delas lasterna i  läng-  respektive korttidslast  vilka belastar två olika tvärsnitt  beroende  pä  be-

tongens krypning. Betongens effektiva elasticitetsmodul påverkas  av  krypning.  Vid kort-

tidslast  används kryptalet  9 =0,  BBK  79 [3] kapitel 2.3.7.  För långtidslast, vilken i detta  

fall  omfattar  till  exempel beläggning och broräcken, används kryptalet cp  =2.  Värdet  pä  be-

tongens elasticitetsmodul blir för långtidslast  en tredjedel av  dimensioneringsvärdet  vid ko-

rttidslast. Vid dimensionering av en  samverkansbalk  mäste  alltså  tre  olika tvärsnitt 

kontrolleras,  figur 1.3.  
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Figur 1.3 Spänningsfordelning vid olika laster på samverkanstvärsnitt.  

a. Egentyngd 

b. Korttidslast (trafildast) 

c. Långtidslast (beläggning, räcken etc.)  

1.2 	Utveckling av brokonstruktioner 

Idag  firms  det totalt cirka 27 000  broar inom  det  allmäna vägnätet i  Sverige, med en  spänn-

vidd över  3 meter. Av  dessa är  cirka 9500  broar byggda  av  armerad betong. Resterande 

broar är byggda  med  bärverk  av  enbart  stål- eller  samverkansbalkar. Sammanlagt  3000  

broar är byggda före  1947  och  kommer  att beröras  av  Vägverkets bärighetsprogram. 

Bärighetsprogrammet innebär i korthet att mänga svenska broar skall uppgraderas till att 

klara EG:s  standard  för trafildaster.  Man  räknar idag  med  att ca  50 To av  broarna byggda  

fore  är  1947 kommer  att ersättas  eller  förstärkas.  

De  flesta av  de  broar som skall ersättas  har  relativt måttliga spännvidder.  Ur  traditionellt 

synsätt är det då rimligt att förmoda att flertalet av dessa kommer att byggas i betong. Ett  al-

ternativ  med salbalicar brukar för dessa måttliga spännvidder bli något dyrare än beton-

galtemativet. 

Att tillverka kontinuerliga stålballcar med  konstant  tvärsnitt över hela längden av brobalken 

är oekonomiskt med nuvarande dimensioneringsregler. Istället varierar  man  tvärsnitten 

längs balken  sä  att det anpassas bäst till momentkurvan. Balksektionerna brukar maximalt 

vara  15-18 meter  länga eftersom det inte är praktiskt möjligt att tillverka och transportera 

längre balksektioner. För broar med kortare spännvidder  skulle  sektionerna med detta 

resonemang givetvis bli betydligt kortare. Detta blir oekonomiskt, mänga skarvar och korta 
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bitar. Kortare bitar än  10 meter  blir  normalt  oekonomisk.  Om man  istället gör balken jämn-

stark över längre  partier kan  antalet skarvar minimeras och  pä  så  sätt reduceras kostnader-

na.  En  stödbit och  en  fältbit är rimlig för broar  med  kortare spännvidd. Stödtvärsnittet är, 

för måttliga spännvidder , utsatt för  den  största päkänningen i stålbalken.  Om området  kring 

stödet tilläts att genomgå  en  viss  grad av  plasticering  skulle  momenten omfördelas  sä  att  en  
utjämning mellan stöd- och fältmoment erhålls, vilket innebär  en besparing eftersom  olika 

lastställningar orsakar maximala stöd-  respektive  fältmoment. För att erhålla  en sådan  

utjämning krävs att balken  har  tillräckligt  med  rotationskpapcitet. 

Gränslastdimensionering tillämpas  sedan  länge  pä  husbyggnader i  Sverige.  SlanIchets-

gränserna  som  behövs för  dimensionering enligt  gränslastmetoden är inte lämpliga att 

tillämpa  pä  brobalkar. För brobalkar  mäste  främst balldiven tillverkas i slankare  dimen-

sioner  för att stålbalkarna skall vara ekonomiskt konkurrenskraftiga. 

I  USA  tilläts idag att vissa brobalkar dimensioneras  enligt  ovanstående  princip.  Vissa 

villkor för stältvärsnittet  mäste  vara uppfyllda. För närvarande gäller dimensioneringsme-

toden endast för valsade  profiler  och svetsade balkar  med  motsvarande tvärsnittsdimension-

er,  men kommer  antagligen att utökas  till  att gälla även för slankare svetsade balkar. 

För att  dimensionering enligt  någon modifierad  form av  gränslastdimensionering skall kun-
na tillämpas  pä  kontinuerliga brobalkar  mäste  rotationsförmågan  hos  typiska brotvärsnitt 

vara känd.  Rotationskapaciteten hos en  sidostabil stålbalk begränsas i första  hand  av  buck-
ling  av liv  och fläns. Kännedom  om rotationskapaciteten kan  enbart erhållas genom nogran-

na experimentella undersökningar.  Det  finns idag  ingen  tillförlitlig  teoretisk  lösning  pä  
rotationsproblemet  dä  bucklingen inträffar i plastiskt och deformationshärdnande tillstånd. 

Beräkningar  med  datormetoder  kan  möjligen lösa  problemet men  tillförlitligheten är ännu 
inte tillfredsställande. Däremot är  det  möjligt att finna godtagbara approximativa lösningar  
som kan  beskriva försöksresultaten. 

Föreliggande undersökning ayser att kontrollera rotationförmågan hos  en  stödsektion be-
stående av svetsade balkar med medelslanka liv. Med medelskanka liv menas här ett förhål-

lande mellan livets höjd och tjocklek, h / ty, , av ca  80-120.  
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2. 	SVENSKA DIMENSIONERINGSREGLER  

	

2.1 	Gällande normer 

I samband  med  att Nybyggnadsreglerna, NR 1,och  de  nya normerna för stålkonstruktioner, 

BSK  [2],  och för betongkonstruktioner, BBK-79 [3],  börjar att gälla  har  Vägverket utarbetat  

en ny bronorm, Bronorm 88 [4]. De  nya normerna är baserade  pä  partialkoefficientmetoden. 

Frän och  med  mars  1989  är  Bronorm 88  gällande brobyggnadsnorm.  

2.2 	Laster på en bro 

Partiallcoefficientmetoden skiljer mellan permanenta  laster,  variabla  laster  och olyckslaster.  
Som  variabla  laster  pä  en brokonstruktion  betraktas  bland  annat trafildast,temperaturänd-
ring och  vindlast.  Beläggning och  krympning  är förutom egenvikten permanenta  laster. Vid 
dimensionering  multipliceras  en variabel last med partialkoefficienten 1.5. Den  farligaste  
lastkombinationen  för huvudkonstruktionen är  som regel det  fall  då trafiklasten  är huvud-
last.  

Trafiklasten består av  en  jämnt fördelad  last  och  en  lastgrupp bestående av tre axellaster,  se  
figur  2.1.  Punktlastgruppen ayses motsvara ett sexaxligt 65-tonsfordon. Inverkan av dyna-

miska effekter och ojämn lastfördelning ingår i elcvivalentlastens axellast.  Den  utbredda  
lasten  motsvarar  lasten  av  en  blandning av personbilar och lättare lastbilar. Antalet lastfält 
som ryms i brons tvärriktning,  inklusive  vägrenar, är  de  lastfält som konstruktionen skall di-

mensioneras för. Högst två lastfält behöver dock belastas med punktlastgrupp. 
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a. 
F 
2: 

0.5 	 0.5 	 F=2101cN 

qt=9 IcN/m  

Figur 2.1 Trafiklast enligt Bronorm  88 [4].  Utbredd  last  och lastgrupp.  

a. Längdsektion 

b. Tvärsektion  

2.3 	Krafter och  moment  

Bronorm 88 anger  att krafter och  moment  skall beräknas  enligt  elasticitetsteorin. Undantag 

är olyckslast där  dimensionering enligt  gränslastmetoden tilläts.  Moment  och tvärkraft  får, 
enligt normen,  beräknas  pä  bruttotvärsnittet. Detta innebär att  ingen  hänsyn tas till  eventuell  
styvhetsminslcning  av  buckling och skjuvdeformationer.  Vid  beräkning  av moment-  och 

tvärkraftskapacitet  hos  balken tas däremot hänsyn till buckling  enligt  BSK.  Reduceringen 
av  bärförmågan  hos  balken  vid lokal  buckling fäs genom att berälcningsmässigt reducera 

godstjockleken för tryckta plåtar,  se kapitel 2.4. 

2.4 Tvärsnittsklasser 

I BSK delas konstruktionsdelarna  in  i tvärsnittsIdasser  beroende  pä  de  tryckta delarnas 
verkningssätt.  Dä  en  plåt utsätts för tryck blir brottmoden buckling, förutsatt att inga andra 

instabilitetsproblem uppstår. Principiell spänningsfördelning  vid  brott för  de  olika 
tvärsnittsklasserna finns redovisade i  figur 2.2.  
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Tvärsnittsklass 1. 	 2. 	 3.  

Figur 2.2 	Schematisk spänningsfördelning för livplät i olika tvärsnittsidasser enligt 

BSK.  

Om  tvärsnittet  har  så liten slankhet att stålet i  den  tryckta konstruktionsdelen helt plas-

ticeras innan någon buckling inträffar tillhör tvärsnittet klass  1.  Gränsvärdet för slankheten,  
bit,  är för klass  1:  

Tryckt fläns: 

b`f  
— g 0.3 	 (2.3) tf 	J fy  

För momentbelastat liv, med neutrala lagret i  mitten:  

hy,  
2.4  - 

t 	
y 

y, 	f (2.4) 
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bf  

      

if  

 

      

      

      

h,  

   

t, 

  

ommiumme  

 

   

b f  

Figur 2.3 	Definition av tvärsnittsmått enligt BSK. 

Vid något slankare konstruktionsdelar inträffar buckling efter det att sträckgränsen är upp-

nådd i  de  yttersta fibrerna och tvärsnittet är delvis plasticerat. Ett böjbelastat liv tillhör 

tvärsnittsklass  2  om: 

(2.5) 

där Kf  ger uttryck för inspänningen av livpläten i  den  tryckta flänsen. 

Kf  =  2.5  — 

b' f  
1.5 —

tf (2.6)  

0.44 

dock 1.0 5 f < 1.5  

För samverkansbalkar  kan det  vara motiverat att använda  det  största värdet för Kf =  1.5 om 

livets  överkant är tryckt. I  det mest  ansträngda fältsnittet är  den  tryckta  delen av livet  in-

spänd i överflänsen  som  antas vara i full samverkan  med  betongplattan. Överflänsens är  pä  
detta sätt  så  styv att  ingen vridning kan ske.  



4 

4 

A/7f  

Figur 2.4 	Tryckspänningar mot balkliv på grund av balkens krökning. 
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För  en  tryckt fläns i tvärsnittsklass  2  gäller:  

bf  
—
tf 

0.44 

Då tvärsnittet är så slankt att buckling sker innan medelspänningen  har  nätt sträckgränsen 

tillhör  den  tvärsnittsklass  3.  För ett liv är övre gränsen för klass  3:  

E 
—5_O.4— 
tw 

 
fy  

(2.8) 

Den  övre gränsen för livplätens slankhet för tvärsnittsklass  3  tar hänsyn till att vid  en  stor 

krökning får tryckspänningen i flänsen  en vertikal  komposant mot livet,  se  figur  2.4.  Livet 

utsätts således för tryckspänningar i höjdriktningen som kan orsaka knäckning. Detta är or-

saken till att slankhetssambandet för tvärsnittsklass  3 har en form  som skiljer sig frän 

uttrycken i klass  1  och  2. 

Då  en  plåt bucklar sker  en  omfördelning av spänningarna och därigenom sker  en  reduktion 

av plåtens bärförmåga i förhållande till flytIcraften. Beräkningsmäs  sigt  kan denna reduktion 

beaktas genom att plätens tjocklek reduceras. För  en  livplåt gäller:  

.0 63 tef  = (0.07 + 	0.043  x2 ) t 

(2.7)  

(2.9) 
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0.375  b  If  
X = 	 Y 

xft, E (2.10)  

där b, är tryckzonshöjden  

För ett I-tvärsnitt utförs ovanstående reduktion för tryckta tvärsnittsdelar enligt figur  2.5,  
och resultatet benämns effektivt tvärsnitt. I figuren  visas  även  en  reduktion av  den  tryckta 
fiänsens tjocklek. Normalt är det dålig ekonomi att göra flänsarna  sä  slanka att  de  inte kan 
utnyttjas fullt. 

tfef  tfef. 

  

    

a.  b. 

Figur 2.5 	Effektivt tvärsnitt för centriskt tryckt,  a,  och böjmomentbelastat balk, b,  [41  
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3. 	AMERIKANSKA NORMER  

3.1 Inledning 

De  nordamerikanska bronormerna,  "Standard  specification  for  highway  bridges" [5],  utges  

av  AASHTO, American  Association  of  State  Highway  and  Transportation  Officials. Sedan 

1971 har normen  innehållit  en alternativ  dimensioneringsmetod för kontinuerliga stålbalks-

broar  med  måttliga spännvidder. Denna metod benämns för LFD,  eng. load factor design,  

motsvarande  vad vi  kallar partialkoefficientmetoden.  Moment  och tvärkrafter skall beräk-

nas  enligt  elasticitetsteorin. För kompakta kontinuerliga stålbalkar tillåts  en reduktion av  

stödmomentet  med  tio  procent om  motsvarande ökning  sker av det  maximala fältmomentet. 

För att effektivare utnyttja stålbalkars förmåga att omfördela  moment  och  på så  sätt mini-

mera material och tillverkningskostnader för stålbroar, gäller frän  1986  ett  alternativt  di-

mensioneringsförfarande för sidostagade kompakta  sektioner, "Guide  specification  for  

alternate  load factor design procedures for  steel beam  bridges  using braced compact sec-

tions"  [6].  Dimensioneringsmetoden gäller i första  hand  för valsade  profiler eller  svetsade 

balkar  med  motsvarande  dimensioner men  AASH1'0  har  för aysikt att utöka dessa bestäm-

melser att gälla även för slankare svetsade balkar.  Funktionen hos en kontinuerlig  stålbalk  

med lokal flytning har  gett namn till bestämmelserna  som  benämns  "autostress design",  

ASD.  Autostress kan på  svenska närmast översättas till egenspänning i detta sammanhang 

speciellt sådana egenspänningar  som  kvarstår  efter  avlastning från ett tillstånd  som  orsakar  

flytning  i stödsnitten.  

1111 grund  för  de  nya normförslagen  ligger en serie rapporter  och artildar,  [7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14],  vilka ingår i ett större  projekt  benämnt  "Project  188" som  drivs  av  AISI, Amer-

ican  Iron  and  Steel Institute.  

3.2 	Laster  och utförandekrav 

Vid dimensionering enligt  LFD  mäste  de  nordamerikanska broarna klara  kraven  i  tre  grän-

stillstånd  med  olika lastnivåer.  Vid dimensionering enligt  ASD används  de  samma last-

nivåerna. Skillnaden är  dock  bl.a. att  kontroller  för permanenta  deformationer  mäste  utföras 

för överlast. 
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Brukslast,  eng. service load  

Brukslasten innefattar  permanent last,  qg, trafildast (standardfordon),  qv  inklusive lasteffek-

ten av  stöt,  qt.  Denna  last,  (qg+(qt+qi)), används för att beräkna utmattningslivslängden. 

Tvärkraft och  moment  beräknas  enligt  elasticitetsteorin. Nedböjningen  av  brukslasten be-

gränsas. I AASHTO  [5] kapitel 10:6  begränsas nedböjningen  pä  grund av trafiklasten,  (qt  +  

qt)  till  1/800 av  spännvidden. För broar  som  även används  av  fotgängare bör nedböjningen  

av den  rörliga  lasten  inte överstiga  1/1000 av  spännvidden. Sprickvidden  hos  betongplattan 

skall också kontrolleras  vid  brukslast.  Den  utförs  enligt kapitel 8.16.8.4  i AASHTO.  Om  

betongens yta exponeras för  en  måttligt härd miljö begränsas sprickvidden till  cirka 0.39 

mm.  För  en hård  miljö blir största sprickvidden  cirka 0.30 mm. 

Overlast, eng.  overload  

Lastkombinationen består av,  förutom  permanent last,  tillfälliga tunga fordon, (qg+  

—
5 
 (qt -qt)).  Vid  denna lastnivå kontrolleras kvarstående  deformationer hos  stålbalken.  

3  
Kvarstående  deformationer  begränsas  pä  så  sätt att spänningen i flänskanten i fält  ej får  

överstiga  0.95 fy  för  en  samverkansbalk,  0.8 fy  för  en  stålbalk utan samverkan där  fy  är 

flytspänningen för  stålet. Dimensionering enligt  ASD  ger ingen  begränsning  av  kantspän-

ningen  vid negativt moment.  I stället tillåts  en kontinuerlig  brobalk att genomgå begränsade 

plastiska  deformationer vid  inre stöd.  De  plastiska deformationerna begränsas till  de  yttre 
fibrerna och  ger  inte upphov till någon flytled,  men en  viss omfördelning  av  momenten.  Dä  

balken,  efter det  att överlasten passerat ett  antal  gånger, belastas  med laster som  understiger 

överlasten  får man  endast  elastisk deformation.  Spänningen i stödsektionen behöver alltså  
ej  begränsas, däremot skall  armeringen  vara  elastisk  för att garantera att betongsprickorna  
går  ihop  efter  avlastning  av trafiklasten. 

Egenmomentet, Me, motsvarar det  moment  som återstår i balken då det elastiska momentet 

tas bort, det vill säga det  moment  som häller  den  deformerade balken i jämvikt,  se  figur  3.1.  
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Figur 3.1 	Egenmomentets funktion och verkningssätt. 

Egenmomentet beräknas som skillnaden mellan momentet i  den  plasticerade balken och det  

moment  som motsvarande  last  ger om balken är helt elastisk. 

2R  
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Momentet i  den  plasticerade balken beror av tvärsnittets deformationsförmåga och är alltså 

individuell för olika tvärsnitt om  maximal  momentkapacitet passeras.  

Om  inte tillgängliga experimentella  data  finns för sambandet mellan  moment  och  rotation  

ges typiska kurvor för rotationskapacitet över innerstöd för  sal-  och samverkansbalkar i  

normen.  Utifrån dessa kurvor kan  sedan  egenmomentet beräknas, figur  3.2. 

Figur 3.2 	Moment-rotationssamband för stödtvärsnitt för beräkning av egenmomentet,  
[6].  

Beräkning  av egenmomentet kan  utföras grafiskt,  se figur 3.3. En rak linje  förbinder  den 
punkt, A, som  motsvarar  det  maximala stödmoment  som  fäs  av egentyngden  och överlasten 
beräknad  enligt  elasticitetsteorin. Här är  den  totala plastiska vinkeländringen  Of  =  0. Den  
totala stödvinkeländring  som fås  för samma  last  dä  innerstödets momentkapacitet antas 

vara noll motsvarar  punkt B.  Denna  linje  motsvarar  den  minskning i stödmoment  som  fäs 
för varje  plastisk  vinkeländring över stödet. Notera att  all plastisk deformation  förutsätts  
ske  direkt  över stödet och  resten av  balken  anses som elastisk.  För  en  verklig brobalk är 
dock övergängen mellan  plastisk  och  elastisk del  långsam och flytleden  får en  utsträckning 

i längsled. Skärningspunkten mellan balkens plastiska rotationskurva och ovanstående  linje 
ger det  reducerade stödmomentet.  Egenmomentet  är skillnaden mellan detta  moment  och 

Md. 
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\- Aktuell fiytledsrotation  

Figur 3.3 	Grafisk beräkning av egenmomentet. 

Erottstadium.  eng.  maximum load  

Lasten  i brottstadium skall kunna passera bron ett fätal gånger.  Vid dimensionering  i brotts- 

tadiet kontrolleras enbart balkens maximala bärförmåga.  Momentet  orsakat  av  maxlasten,  
5 

1.3  (qg  +  3-  (qt  +  qt)),  får ej  överstiga  den  plastiska momentkapaciteten,  fy  Z  där  Z  är  det  

plastiska böjmotståndet för tvärsnittsIdass  1,  ekvation  3.1  och  3.2. Om  tvärsnittsdelarnas 

slanldieter överstiger  de  slankheter  som  gäller för kompakta tvärsnitt  men  är  under den  nya 

gränsen  enligt  ekvation  3.3  och  3.4  beräknas ett reducerat plastiskt  moment som  tar hänsyn 

till  effekten av  fläns- och livbuckling,  se kapitel 3.4. Enligt de  nya alternativa dimensioner-

ingsbestämmelserna, ASD,  får  momentfördelningen för kontinuerliga balkar, klass  1,  
beräknas  enligt  flytledsteorin. Kompakta  sektioner  och  dimensionering enligt  flyledsteori 

beskrivs nedan. 
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3.3 	Begränsningar av tvärsnittsdimensioner  

Definitionen  av  en kompakt 1-balk är, enligt  den  nordamerikanska  normen  A1SC  1978 

[28], en  balk som kan uppnå fullt plastiskt  moment  och  ha  tillräcklig rotationskapacitet för 

att  en  flytled skall bildas.  Den  plastiska rotationskapaciteten anses här överstiga  en  gräns på  

0.063  radianer, figur  3.4. All  plastisk  rotation  antas koncentrerad till  en  punkt, det vill säga 

flytleden antas inte  ha  någon utsträckning längs balken. 

För den,tryckta flänsen gäller att: 

E 
0   —5.29 

tf 	Y  

och för livet, för ett dubbelsymmetriskt tvärsnitt 

Figur 3.4 	Krav  pä  rotationskapacitet  för kompakta tvärsnitt  enligt  amerikans  norm,  
AISC  1978.  Mp  är  det  teoretiska plastiska  momentet  

(3.1) 

(3.2)  
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Enligt  ASD  [6] har  slankhetsgränserna ändrats något.  Den  definierar  en  övre gräns för  plas-
tisk  analys. Dessa tvärsnitt  kan  uppnå plastiskt  moment men  när,  pä  grund av  buckling, inte 

ovan angivna gräns för  plastisk rotation.  Detta beaktas genom att  man  reducerar  den  
tillgodoräknade momentkapaciteten  enligt  ekvation  3.9  vilken ayses ge  en  uppskattning  av 
det moment som  kvarstår  efter rotationen 0.063  radianer. Nedanstående slanIchetsgränser 

gäller  vid dimensionering enligt  ASD. 

I) Slanlcheten för  den  tryckta flänsen:  

h f  
—50.382 
tf  

E  

LI)  Livets  slanket,  för ett dubbelsymmetriskt tvärsnitt: 

h 
5 3.570r_ 

t„ 	f 
Y 

b'f  

tw  

(3.3) 

(3.4) 

h, 

Figur 3.5 	Definitioner av tvärsnittstorheter, AASHTO [5]. 
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Om  båda slankhetema överstiger  75% av de  angivna gränserna  mäste  följande  interaktions-

samband uppfyllas: 

+ —
tw 

 
tf  

III) Sidostagning: 

L 	 E  b 
—
r 

5 [3.6  —  2.2  (WM.)]  0.033— 
 

Y 	 Y  

Lb  är ayståndet mellan flytleden och stagad  punkt 

r  är tröghetsradien för hela tvärsnittet i  den  veka riktningen  
Y 

M1  och  Mo  är  moment  i två närliggande stagpunkter.  Kvoten M1  /Mo  blir  positiv 

M1  och  Mo  har  samma riktning.  

IV) Maximal  normalkraft: 

N  5 0.15  fyA  

A  är tvärsektionens area.  

För tryckta samverkanstvärsnitt gäller, vid beräkning av slankhetstalet hy, 	, att om 

avståndet frän  den  tryckta flänsen till neutrallagret överstiger nw  /2  skall h utbytas till  2b,  

där b, är avståndet frän  den  tryckta flänsen till neutrallagret vid rektangulär spännings-

fördelning.  Interaktionen  mellan tvärkraft och  moment  behöver inte beaktas.  

V) Maximal  tvärkraft  

(3.5) 

(3.6) 

(3.7)  

V 5 0.55 fyhwtw 	 (3.8) 
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3.4 	Beräkning enligt flytledsteori 

Kontinuerliga balkars bärförmåga får beräknas med plastisk analys. Följande begränsningar 

gäller dock:  

1) Stålets sträckgräns får ej överstiga  350  MPa.  

2) Då  en  samverkanskonstruktion när plastiskt  moment  i ett fältsnitt tilläts ingen fortsatt  

rotation. 

3) Om en  fiytled utvecklas används ett effektivt plastiskt  moment.  Det effektiva plastis-

ka momentet tar hänsyn till effekten av fläns- och livbuclding och beskrivs närmare 

nedan.  

4) Tväravstyvningar skall finnas vid stöd där flytled bildas. 

Det effektiva plastiska momentet; punkt  3,  tar hänsyn till effekten av fläns och livbuckling: 

Mpe  = Rf Mpf +Rw  M Pw 	 (3.9) 

Mpe  är det effektiva plastiska momentet 

Mpf är flänsarnas plastiska momentkapacitet,  inklusive  armering för samverkanstvärsnitt.  

M 	är livets bidrag till det plastiska momentet. Pw  

Om  tvärsnittet är enkelsymmetriskt beräknas Mpf och Mp, runt det plastiska neutrala la-

gret. Det neutrala lagrets läge beräknas med antagandet om helt genomflutet tvärsnitt. 

Rf är reduktionsfaktor för flänsarnas andel. 

är reduktionsfaktor för livets andel. 

Reduktionsfaktorerna beräknas enligt: 

Rf = fyfdfyf 

Rw  = fywdfyf  

(3.10) 

fyf  är flytspänningen för  den  tryckta flänsen.  
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fyfe  är reducerad flytspänning i flänsen  (om  villkor  (3.1)  överskrids) 

fyfe  = 0.0845E(tf/b'f)2  fyf  

f ywe är reducerad flytspänning för  livet (om  villkor  (3.2)  överskrids) 

fywe  = 1.32E(twfb,)25.  f f  

b,  =  livets  tryckta  andel vid  rektangular spänningsfordelning  

Då  tvärsnittsslankheterna är lika  med eller  understiger gränserna för kompakta tvärsnitt är  

det  effektiva plastiska  momentet  lika  med det  plastiska  momentet.  Ovanstående  reduktion  

innebär att  de  amerikanska normernas (AISC  1978) h-av på en plastisk  roationskapacitet  av  

minst  0.063  radianer är tillgodosedda.  Dä  det  effektiva plastiska  momentet  används erfor- 

dras  ej  att någon kontroll utförs  av  att balken  har  tillräcklig rotationsförmåga utförs. 
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4. 	TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR  

4.1 	Inledning  

För att  pä  ett ekonomiskt sätt utnyttja  en kontinuerlig  stålbalks förmåga att omfördela  mo-

ment,  och därigenom  effektivt  utnyttja  den  inneboende bärförmågan  hos  balken, är  det  

viktigt att känna  till  balkens  rotationskapacitet. Den  huvudsaldiga begränsningen  av  si-

dostagade balkars rotationsförmåga är risken för  buckling.  För att ge  en korrekt teoretisk  

analys  av rotationskapaciteten  mäste  även hänsyn tas  till  effekten av  deformationshärd-

nande och inverkan  av  egenspänningar  hos  balken.  En kontinuerlig  brobalk är i verklighet-

en utsatt för ett varierande böjande  moment  längs balken.  En teoretisk  analys  som beskriver 

lokal  buckling  vid  ett innerstöd  hos en kontinuerlig  brobalk bör ta hänsyn  till  inverkan  av  

momentgradienten. 

Många experimentella undersökningar  har  genomförts för att kontrollera rotationskapac-

iteten hos stål- och samverkansballcar.  Till  dessa försök  har  mestadels valsade stålprofiler 

använts. Försöken  har  utförts i förminskad skala.  Effekten  av nedskalningen blir att  en  lägre 

valsad  standard  profil  har  ett liv med liten slankhet. Det vanligaste sättet att beskriva livets 

geometri är genom slankhetstalet hy, 	.  De  flesta försöken  har  omfattat liv med  en  
slankhet som inte överstiger  60,  enligt ovanstående  definition.  Förmodligen är också inver-

kan av egenspänningarna hos dessa balkar för gynnsamma jämfört med svetsade balkar. I 
kapitel  4.4  redovisas ett urval av tidigare försök.  

4.2 	Beräkning av kritisk bucklingslast för balkfläns 

Mänga försök till teoretisk behandling av buckling av balkar ayser  en  valsad I-balk. Dessa  
profiler har en  benägenhet att i ett första skede buckla i  den  tryckta flänsen. Orsaken till det-
ta är att livet  har en  förhållandevis liten slankhet. Analyserna inskränker sig därför oftast till 

att behandla flänsbuckling. 
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4.2.1 	Buckling  av  bredflänsbalkar  enligt  Lay 

Lay  [15] beskriver en  förenklad  teoretisk  analys  av plastisk  flänsbuckling  hos  balkar utsatta 
för ett böjande  moment. Ingen  hänsyn tas i denna analys  till  effekten av  egenspänningar i 
balken.  Analysen  förutsätter att flytspänningen är uppnådd över hela tvärsnittet inom  det 
område  längs balken där flänsbuckling  sker.  Dessutom  mäste  balken vara tillräckligt lång 

för att  en  buckla skall utvecklas. Imperfektioner  hos  balken ingår inte i  analysen.  

Ett  av  problemen  som  mäste  behandlas  vid  analys  av plastisk  flänsbuckling är  hur  skjuv-
modulen  G  påverkas  av  att  stålmaterialet  flyter  pä  grund av  normalspänningar.  Lay  studerar  
en  stålskiva  som med  normalspänning trycks till flytspänningen uppnäs. Därefter skjuvas 

plåten. Genom att spänningen stålskivan antas att  ha  uppnät flytspänningsnivån antar  Lay  
att  de  första glidplanen  som  uppstår följer  en  maximal  skjuvspänningskon,  se figur 4.1,  Lay  
antar att skjuvflytplanen,  som  är  en koncentration av  glidplan, alltid bildar  45°  vinkel med  
normalspänningen,  figur 4.1.  Genom att teckna medelskjuvningen över detta  område fås  
slutligen ett uttryck för  G'. 

G' 	2  
Ge 	13  

1+ 
4(1 +v) 

(4.1)  

där  [3  är E/E'där E' är deformationshårdnandemodulen,  se  figur  4.4,  och  v  är tvärkontrak-
tionstalet vid elastiska förhållanden. 
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a.  

a 	.4r. 
Y 

 

.1,••• 	a 
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 	/  
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b.  

 

Aktivt glidplan  

  

Figur 4.1 	Glidplan hos  en  tryckt stälplatta.  

a. Kon som beskriver  den  maximala skjuvspänningen 
b. Aktivt glidplan  

Lay  beskriver  flänsbucklingen  som en rotation  kring  livet,  där inverkan  av livet  ersätts  med 
en  vridfjäder,  figur 4.2. Kritisk last  för flänsen, utan hänsyn till  livets  mothållande inverkan, 
fäs frän vridningsteorin till 
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G' K 
N—  •2 1

P  

bf f3  

Kv  = 	(vridstyvhetens tvärsnittsfaktor) 	b 	(4.2) 
3 

b2  •2 	f 1  = - 	(polära tröghetsradien i kvadrat, 	c 
P 	12 

2  - if försummat) 

Livets  mothållande inverkan betecknas  k,  . Förenldat  så  antar författaren att hela  livet  är 

genomfiutet. För att beräkna styvheten  hos livet med  denna betraktelse  mäste  styvhetsmod-

ulen för  y-riktningen, E'y  , vara känd.  Eftersom  denna styvhet är  normal  till  böjspänningar-

na är E'y  =  G'.  Detta är  en  följd  av  att  G'  är  en  styvhetsmodul  som ligger normalt  till  den  

pålagda spänningen och att glidplanen antas att bildas likformigt i alla riktningar. För  en de-

formation enligt figur 4.2 kan  fjäderstyvheten, kv  ,  dä  skrivas  som 

k = 
4G' t3w 

v  	( T•j
v 

 (4.3)  

Jämför med  en  momentbelastad balk, som är inspänd i ena änden och fritt upplagd i  den  an-
dra, där styvheten blir 4El/L. 

a  



h,  

vridfjäder 
styvheten kv  
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P  

bf  

a.  b. 

Figur 4.2 	Flänsbucldingsmodell  enligt  Lay  [15]. 
a. Antagen deformation av  I-balk  

b. Flänsmodell  med  vridfjäder  

Om  flänsen betraktas som  en  tjock platta  har den  också ett litet mätt av välvstyvhet  

7 

Vridknäcicningslasten  kan  

b3tf3  f 
(4.4) =

16144 

dä  tecknas  som 

117t 	2  
Nk  =

1
2  [UK, 	) Fic kv

L
) (4.5)  

Uttrycket ovan deriveras  med  ayseende  pä  —
L

.  Derivatan sätts till noll för att söka ett  min-
imum  vilket  ger: 

L 	(E'Kw  

nn 	kv  (4.6) 

och, med antagandet att  1  =  30  och  v  =  0.3  slutligen  
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-= 0.71 ( tf 	A.Aw  )114  
of 	tv., 	af 

/ 	är halva väglängden av bucklan  (Uri)  
bf 	är flänsbredden, 

tf 	är flänstjockleken 

tw 	är livtjockleken 

Aw  = ht  w  , hw  är balklivets höjd 

Af = bftf  

Eftersom flytspänningen i flänsen antas vara uppnådd kan normalkraften N skrivas som  

a  bill-. Detta antagande och ekvationerna  4.5  till  4.6  ger tillsammans Y  

(1)02  
G'  + 0.381  (E )  (twf JAI 

.2tf ) — al  , 	 7t„, (4.8) 

Ur (4.8)  fäs  den  slankhet flänsen skall  ha  för att buckla efter det att flytning och töjhärdning 

inträffat. Observera att denna analys inte tar hänsyn till momentgradientens storlek.  Man 
har  gjort antagandet att normalspänningen över bucklan är  konstant. 

4.2.2  Teoretisk beräkning av rotationskapaciteten hos balkar  

Lay  och Galarnbos  [16] ger  i  sin rapport  ett försök till att beräkna  rotationskapaciteten hos 
en  balk belastad  med en  momentgradient.  De  gär  vidare i  analysen enligt  ovan för att erhål-
la ett teoretiskt värde  pä  den  möjliga flytledsrotationen.  Lay  och Galambos gör antagandet 
att  flytning  inträffar  samtidigt  över hela flänsens tjocklek, detta  under  förutsättning att fläns-
ens  tjocklek är liten i förhållande till balkhöjden.  Ingen  hänsyn tas till balkens egenspännin-
gar  eller  imperfektioner.  

Om en  balk utsätts för  en belastning enligt figur 4.3 kommer en  eventuell  flytzon att begrän-
sas  pä  grund av momentets variation. Det  linjära sambandet för flytzonens utbredning teck-
nas  som  

Lf .= 	p 1 — 	f  
M0   

(4.7)  

(4.9) 



M P 

En  hel våglängd 

Iffonre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Genomfluten  del 

Elastisk  
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där Mpf är flänsarnas plastiska momentkapacitet och Mo  är mittmomentet, PL/2. 

Enligt den  tidigare refererade undersökningen  av  Lay  [15], kan  våglängden  av en  fläns-

buckla tecknas  som (4.7). 

Figur 4.3 	Definition av  flytzon och bucklingsvåg,  Lay  och Galambos  [16]. 

Den  kompakta  sektionen  bucklar inte  lokalt  förrän  den  är  helt  plasticerad. Flytzonen be-
gränsas i  det  enkla belastningsfallet,  se figur 4.3, av  belastningspunkten och  den  elastiska  
delen av  balken.  Lay  och Galambos  anser  att för  en  flänsplåt belastad  med en  momentgradi-
ent  kan  bucklingsvågen betraktas  som fast  inspänd  vid  belastningspunkten och i  den  elastis-
ka  delen av  flänsen. I verkligheten  har lasten en  utbredning  längs  flänsen och detta  kan  
motivera antagandet  om en fast  inspänning  vid  belastningspunkten För att  en  buckla skall 
utvecklas krävs  då  att flytzonen, Lf, är  en hel  våglängd,  2/. 

f 

2/ 	
Aw  )114  

/If = 	=--  1.42 	(—A 	bf  
tw 	r-kf  

(4.10) 

Lay  antar förenklat att  den  största  andelen av rotationen hos en  balk  med  flytled antas  ske  
inom  området av  flytplatän, sey-ey  ,  se figur 4.4.  Spänningstillståndet är antingen elastiskt  
eller  deformationshårdnande.  Under  förutsättning att hela flänsen nätt stukningen sey  är 
krökningen. 2(sey  -e)/(h  w  +24). Om  denna krökning antas att vara  konstant  inom hela  fly-

tområdet  I-of  kan  flytledsrotationen,  Of  , skrivas  som  
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2(s —1)ey  

ef = 	Lfh)  (hw  + 2tf) 

CT  

(4.11) 

C  

Figur 4.4 	Stälets arbetskurva  med definitioner enligt  Lay  och Galambos  [16]. 

Index h  och  v  betecknar längden till höger  respektive  till vänster  om lasten, se figur 4.5.  
Hänsyn till möjligheten att  belastningen  inte är  symmetrisk  görs  pä  sä  sätt att längden Lf är 
propotionell mot  kvoten  mellan skjuvkraften  pä  respektive  sida  om  flytleden.  Det  vill säga 
att  den  sida  av  flytleden  som har den mindre  momentgradienten  får en andel V1  /V2  av fly-
tornrådet Lf. Skjuvkraftema är absoluta och  V2  väljs alltid  som den  större  kraften.  Flytom-
rådets totala längd blir:  

t (A11/4 	V1) (Lf, + Lfh) = 1.42 ( 
7i

) 	bf  1 + 

(4.11)  och  (4.12)  blir då  

0F 
	 — 2.84 (tf (

A
w  yAtt 	b

f 
 

(s_ 1)E 	tw )(Af  ) (hw + 	24) 	V2) 	
(4.13) 

(4.12) 
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Observera att denna uppskattning av rotationsförmågan som ger höga värden endast gäller 

för balkar där eventuell buckling inträffar först efter det att tvärsnittet är plasticerat. 

Figur 4.5 	Balk belastad med ojämn momentgradient. 

Rotationsförmågan är i detta  fall  endast  en  funktion av balkens geometri och storleken på 

flytplatån. Rotationskapaciteten påverkas alltså varken av balkens längd eller av  moment-
gradienten.  Inverkan av deformationshårdnandet finns indirekt med i lösningen vid beräk-

ning av flytledens utsträckning.  

4.2.3  Beräkning av kritisk bucklingslast, modell enligt Dawe och Kulak 

Dawe och  Kulak [17]  formulerade  en analytisk  metod att förutsäga  den  kritiska buck-
lingsspänningen för tryckta och/eller momentbelastade  I-profiler.  Bucldingen  kan  i deras 
analys  ske  antingen i elastiskt  eller  icke elastiskt  område.  Författarna  har  beaktat  de  
anisotropa egenskaper  som en  tryckt stålplatta uppvisar inom  området  för  deformations-
hårdnande. För  den  elastiska  delen av  materialkurvan är 
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Ex  = Ey = E 	 a 

GGe 	 b 	(4.14) 

vx =vy =v 	 c 

x är balkens längdriktning och y ligger i  respektive  plåtplan tvärs längdriktningen. 

Frän  studier  av spänningstillståndet hos  en  ortotrop platta och frän inkrementellt spännings-

töjningssamband fäs  de  materialparametrar som gäller inom området för deformationshärd-

nandet 

E'x  = E' 	 a 

4E'E 
E_ 	 b 

Y 	3E' + E 

G' =  
2G, 

c 	(4.15) 
1+ 	13  

4(1 +v) 

vx — 	 
2E 

4vxE 
v - 	 Y 	3E' + E 

E'  är deformationshårdnande  modulen. 

Observera att  den  plastiska skjuvmodulen  enligt  inkrementell  teori  är  G'  =  G.  Författarna 
använder dock  Lays  [15]  uttryck för skjuvmodulen vilket baseras  pä  diskontinuerlig flyt-
ning.  Notera också att  Lay  antar att  efter det  att  flytning  inträffat  så  är Ey  =  G'. E' y  blir för  
den  inkrementella teorin  en faktor 1.07  gånger större än  G',  dä  v  -=  0.3  och  ß  =  30.  Lösnin-
gen innehåller alltså två olika  teorier  för materialparametrarna. 

I  området  för flytplatån antar Dawe och  Kulak  att töjningstillståndet är  homogent  och att 
=  0 =0. Om  ovanstående samband används blir  dä  

(2v— 1)E' +E 
d 

e 
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Ex  = Ey  =  0 	 a  

= Ge 	 b 	(4.16)  

vx  =  0.5 	 c  

vY  =  2.0 	 d  

Ovanstående materialparametrar ger dock ingen rimlig beskrivning av stilmaterialets upp-

förande inom flytplatån.Lay's resonemang i  [15]  där Lüderstöjningen beskrivs som  en  dis-
kontinuerlig process är riktigare  men  måhända besvärligare att tillämpa konsekvent. 

Bucklingsvillkoret ställs upp genom att använda  det  virtuella arbetets  princip.  Bucklings-
formen beskrivs  av  ett  antal  antagna förskjutningspolynom,  se figur 4.6.  Rayleigh-Ritz  me-
tod  ger en  approximativ  lösning  pä  bucklingsekvationen,  som  blir lösningen  pä  
egenvärdesproblemet  

[K - 2to Kg] [0] = [0] 	 (4.17) 

K är styvhetsmatrisen,  index  g betyder  den  geometriska styvhetsmatrisen som beror av 
storlek och fördelning av  de  i  planet  uppkomna spänningar.  2t.  är egenvärdet som i detta  fall  
är  den  kritiska bucklingspänningen och  [0]  är egenvektorn som beskriver bucklans  form.  



1  2 3 
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hw  
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-e- 	

> 
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Figur 4.6 	Antagna förskjutningsfunktioner för fläns  respektive  liv, Dawe och Kulak  

[17]  

Inverkan av egenspänningar för  den  kritiska bucldingslasten ingår också i modellen. Ett an-

taget egentöjningsfält adderas till lösningen vilket påverkar  den  geometriska styvhetsma-

trisen. Lösningen på egenvärdesproblemet ovan erhölls genom iterativ datorberäkning. 

Dawe och Kulak utförde också försök för att verifiera resultaten ifrån datoranalysen.  De  gör 

också jämförelser med gällande Kanadensiska normer, CSA.  S 16.1-1974,  för  de  olika 

tvärsnittsklasserna,  se  exempel figur  4.7.  



at = 0.3fy  
= 	i 

-1 
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	 (0.71) 
	(0 79)  

b'  

	(0.63)  7Lf 	132  
	CSA  S 16.1-1974 

	(0.57) 	
Föreslagen 
nivå  

0 	 0.5 	0.74 0.85 	1.0 	
=

375 hw 
2 tw  

Figur 4.7 	Jämförelse mellan gällande Kanadensiska normer och analytisk datorberäkn-

ing, Dawe och Kulak  [17]. 

4.3 	Beräkning av plastisk  rotation  med hjälp av flytlinjemodeller  

4.3.1 	Flytlinjemodell I 

U.  Kuhlmann,  [19],  presenterar i  en  doktorsavhandling frän  1986 en analytisk  aproximativ 

metod för att beräkna  rotationskapaciteten hos  momentbelastade balkat För att beräkna  den 

del av  last-defonnationssambandet  som sker  före buckling använder  hon  sig av en finit-

elementanalys.  Materialmodellen  var  elastiskt plastiskt töjningshårdnande.  Den  kritiska 

bucklingslasten beräknas i  princip enligt  Dawe och  Kulak [17].  Dock  har  hon  förfinat  kon-

trollen  för att erhålla snabb  konvergens  till  det  rätta egenvärdet. För att beräkna  deforma-

tionen som sker efter det  att buckling  har  inträffat  beskriver  Kuhlmann  bucklan  med  

flytlinjer,  se figur 4.8. Enligt modellen  är utböjningen  av  flänsen antimetrisk kring  livet, det  

vill säga flänsen böjer upp lika mycket  som  ner  pä  motsatt sida. I verkligheten böjer flänsen 

ner  mer  än upp .  Kuhlmann  hävdar att detta är tillfälligheter  som beror av  tex imperfektion-

er,  men det  är snarare  en systematisk effekt av  balkens krökning. 

Mcr 

WI; 

1.0 

0.6 

0.2 
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Figur 4.8 	Flydinjer för fläns- och livbucldingsmodell  enligt  Kuhlmann  [19]. 

Modellen  förutsätter att  all deformation,  och därigenom arbete,  sker  i fiydinjerna. Vinkelän-

dringen  av  balken gör att bucklan  mäste  tryckas ihop  en  sträcka,  A.  För att erhålla  kompat-

ibilitet  antar  Kuhlmann  att  de  sneda flytlinjema i flänsen också skjuvdeformeras.  I  själva 

verket uppstår  det  ett glapp, i  modellen,  mellan plattorna  som  är förbundna  med den  sneda 

flytlinjen,  se figur 4.8. Ingen  hänsyn tas  till  att  de  stela  delarna i bucklingsmodellen  kommer  

att deformeras.  Vid  stora  deformationer  blir denna modell inte tillförlitlig  eftersom  glappet 

mellan  de  stela  delarna blir  sä  stort  att  det ej  är försumbart. Utböjningarna  d,,,,  och df  kop-

plas  till  förskjutningen  A  genom geometriskt betraktande  av  fläns-  respektive  livmodellen. 

aw  och df  kan  skivas  som: 

e  
cif = ibfconve • (1 

2b cow
)  

f 
(4.18) 
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A — bf/2cot , 	A 
— 	A  	,ibf cotwA (1 	 

2b cony
) 

Kuhlmann  använder  sig av von  Mises flytvillkor för att beräkna spänningstillståndet i  flyt-

linjerna  eftersom  dessa även är belastade  med en normalkraft. Med  kännedom  om  flytleder-

nas momentkapacitet  kan det  inre och yttre arbetet för hela bucklingsmodellen tecknas. Ut-

böjningarna d1  och  4 kan då  lösas ut genom att summan  av det  inre arbetet sätts lika  med 

det  yttre.  

2A  
Medelstukningen  E  - 	 for en  känd normalspänning  an  kan sedan  beräknas. 

bfcong  

Kuhlmann  utför ett  antal  teoretiska beräkningar  med  ovanstående modell där olika paramet-

rar varieras. Delar  av resultatet  finns redovisade i  figur 4.9.  

Roationskapaciteten betecknas som 

Ofk  
R = —0  — 1 

P 

(4.20)  

där  Op  är  den  teoretiska elastiska flytledsrotationen som erhålls av momentet Mp  .  Op  hero-

nas  enligt elastiska linjens ekvation, och beror alltså av balkens längd. 

fk  är  den  flytledsrotation som är uppnådd hos balken då avlastningskurvan när Mp. 

Ovanstående beskrivning av rotationskapaciteten används även i andra arbeten,  t ex  Lukey 

och  Adams [23]  kapitel  4.4.2. Man  kan ställa sig frågande till om det verkligen ger någon  

relevant information  att relatera  den  plastiska rotationen till  den  elastiska vinkeländringen.  

Den  teoretiska elastiska vinkeländringen säger ingenting om hur stor  den  plastiska rota-

tionen kan bli. 

(4.19) 
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R A  
8 

A: 	 C: 

It 	 h 	 G't3,,,  
7  = 30 !=60 

 

kv  =  10.8  kN 	 kv  =  1.8  kN  

Figur 4.9 	Parameteranalys  av teoretisk  modell.  Kuhlmann  [19] 

Figur 4.9  visar tydligt att balkens rotationsförmåga i första  hand  påverkas  av  balken 

längdlivets slankhet och flänsens slankhet. Balklängdens inverkan är till  stor del en  följd  av 

den  ovan diskuterade olämpliga referensnivån  Op.  

Några synpunkter bör  ges  pä  Kuhlmanns teoretiska analys.  Enligt  Kuhlmanns antagna  flyt-

linjebild,  figur 4.8,  uppstår  det  ett glapp mellan  de  olika stela delarna.  Det vore mer  riktigt 

att  pä  något sätt ta hänsyn till  de  plastiska  deformationer som  uppkommer i elementen. 

Bestämningen av  de  sneda flytlinjernas momentkapacitet  har  vissa svagheter. Det är svårt 

att uttyda hur mycket detta påverkar det slutliga resultatet.  

Kuhlmann  har  inte  heller  tagit hänsyn till inverkan  av  egenspänningar i balken. För svet-

sade  I-profiler  bör denna inverkan tas  med  i  en  fullständig analys. 
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Kuhlmann  [20] har  provat ytterligare  24  stycken balkar för att verifiera  den  analytiska  mod-

ellen, se kapitel 4.4.5. 

4.3.2 	Flytlinjemodell II 

Climenhaga  [18] har  ställt upp  en  approximativ  modell för att beskriva  den  avtagande  delen 

av let-rotationskurvan.  Modellen bygger  pä,  liknande sätt  som  Kuhlmanns  pä  en  flytlinje-

modell  som beskriver  fläns och/eller livbucklan. 

För att erhålla  kompatibilitet med den  totala flytledsrotationen i balken tillåter Climenhaga 

vissa stela  element  att deformeras  pä  grund av den samtidigt  verkande normalspänningen. 

Flytlinjemodellen är  en  andra  ordningens  modell där arbete uträttas inte bara  diskret  i  flyt-

linjerna utan också i skivelementen. Climenhaga använder i  sin  analys  en  stelt deformation-

shårdnande materialmodell,  figur 4.10. 

E' 

E  

Figur 4.10  Materialmodell, stelt deforrnationshårdnande.  

Den  plastiska momentkapaciteten för  en  flytlinje i  en  plåt kan tecknas som  

f t2 

M = —Y--L 
P 	4 

a  

(4.21) 

t  är godsets tjocklek och  L  längden få flytlinjen.  
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För ett stelt deformationshårdnande material erhålls ett tillskott till flytspänningen då defor-

mationen är plastisk. Detta tillskott kan för  en  flytlinje tecknas som E'  0/2.  Där  0  är flytlin-

jens totala vinkeländring. Töjningen  0/2  får här ses som  en  linjetöjning.  Den  plastiska 

momentkapaciteten för  en  stelt deformationshärdnande flytlinje blir 

E' 0 2 (fy +-2-)t 

P 	 4  (4.22) 

Arbetsekvationer för  en  flänsbuckla  

En  flänsbuckla får  den  geometriska  formen  enligt figur  4.11  

Inspänd kant  

Y  

  

  

   

   

bf  

 

   

A 
x-x 

df 	'422s/r d, 
a-a 

1«  ) .«LL)1 

2 -f 

Figur 4.11  Modell  av  flänsbuckla  enligt  Climenhaga. 

Flänsen belastas  av en  yttre  last N  och trycks ihop sträckan  A.  Axialdeformationen  sker en- 
ligt modellen  enbart i  det  streckade  området  GHJK. Arbetet  pä  grund av  axialdeformation-
en blir: 
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WGHJK = VGHJK f azde  

Med 	CLVbf 

= fy  

VGHJK = —2— 

blir lösningen  

bf tf fy A 
WGHJK 	2 

Dessutom utförs arbete i flytlinjema  QKM  och PHN  som ligger  vinkelrätt  mot  lasten N. 

Rotationen  i flytlinjema beskrivs  med  vinkeln  p  och 

2df  
sinp = —

bf 
(4.25) 

bf A  2 	ib
fA A2 

Med d
f = 4 — ( —2 — —2) =  

blir sinp —  2 j
bf 	A2  
-
2 

— -4- 

bf  (4.26) 

Det inre arbetet för dessa flytlinjer blir  

f 
W

QP 
= M

P 
 2p = -LL

2
b

f
p  

För  de  sneda flytlinjerna är vinkeländringen,  2p', se  figur  4.12, 

(4.23) 

(4.24)  

(4.27) 
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2„ridi  
sin p ' -= 	

u 	
(4.28) 

f  

df  
där  d

1  = 
 —

2  

vilket ger 

sinp' = sinp/ji 	 (4.29)  

Det  totala inre arbetet för  de  sneda fiytlinjerna  KG,  GH,  HJ,  JK blir  

1 	f- 	2 
WKH = 

„ 	
fytbp f f 

• 42  

Det  yttre arbetet  som  uträttas  pä  bucldingsmodellen är 

wy  = iNdå  

Det yttre arbetet skall motsvara det inre  

f
Ndå = WGHJK WQP WKH  

Lösningen till ekvation  4.32  kan skrivas som 

NdA 

	— N — 
dWGIIIK  dWQP  dWKH 

då 	 då då då 

där 

dWGHIK bf  tf  f 
Y 

då 	2 

(4.30) 

(4.31) 

(4.32) 

(4.33) 
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,2 up „  _ 	f(  _
d dA 	 A  

dp 	bf — A 

dA 

	

	 A2 
,fibf cos p,ibfA — 

dWK.  1-1 jibftif Y dA dA 

dp 

	

dp 	
jicosp (—) 

	

' 	 dA 

	

dA 	2cosp'  

Nu  kan sambandet N-A  plottas med hjälp av  (4.33).  

För ett töjningshärdnande material tillkommer spänningstillskottet  EE'  till arbetsekvationer-

na, detta tillskott finns redovisat i nedanstående ekvationer. 

Ovanstående flänsbucklingsmodell innehåller  en rad  förenklingar  som  bör noteras.  Vid en  

längt  driven deformation av  balken  sker en  omfördelning  av  spänningar i  den  tryckta fläns-

en.  Ju  mer  flänsen böjer ner,  respektive  upp  pä  motstående sida, koncentreras spänningarna  

till  ett  område  mitt  över  livet.  Längst ut i flänskanterna  kan  dragspänningar förekomma,  se 

figur 4.12.  Dessa dragspänningar  ger  ett  negativt bidrag  till  arbetsekvationen.  

Figur 4.12  Omfördelning  av  tryckspänningar i fläns.  

a. Ideal  spänningsfördelning  

b. Verklig spänningsfördelning  vid  längt  driven deformation  
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Arbetsekvationer för  en  livbuckla 

Climenhaga förenklar  en  livbuckla  enligt modellen  i  figur 4.13. Livet  blir  en  skivkonsol be-
lastad  med lasten F  och  som  vinkeländras vinkeln  8  i bucklans  centrum.  Två  zoner  tilläts att 
axialdeformeras, EAF  drag  och CDB tryck. Sträckan  c  och  andelen  jt är värden  som  väljs 
empiriskt. t.t är dock begränsad att anta värden inom  intervallet 1  till (1-c/h,). Författaren 

antar dessa värden genom att studera försöksbalkar.  17  försök utfördes  pä  osymmetriska 
balkar,  se  vidare  kapitel 4.4.1. 

F 

    

    

    

    

 

gh, h, 

x-x EF 

A 

 

Figur 4.13 Livbucklingsmodell, Climenhaga [18] 

Töjningen i det dragna området EAF kan approximativt sägas vara  —
2  ' vilket ger arbetet  

2 	E' 
WEAF = VEAF (fy FE) de  

0  
(4.34) 

I det tryckta området  DBC  kan töjningarna beräknas ur  
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ex  = 	 
eihw  

2c 
	 (4.35) 

och arbetet blir  

en h., 
2c 	 hwE' 9flhw  

WDBc  twc2 	(f + Fe) de = twc (f + 	
4c ) 2 	

(4.36) Y 
0  

Sambandet mellan  momentet, M,  och vinkeländringen  9  fäs  pä  motsvarande sätt  som  för 

flänbucldan. Geometrin blir dock  mer  invecklad. Flytlinjernas  rotationer  utryckta i  9  fäs  

med  antagandet  om små 0. 

Det  totala inre arbetet blir  

WI  = WEFA WDBC WAB WAC +  WAD  + WDB WDC 

och  det  yttre arbetet  

(4.37) 

Wy  = fF (L— (1 -T) hw) de 	 (4.38) 

WY  =  W.1  - och cliffrentiering  av  uttrycket  ger 

F— (L— (1 -T) hw) 
	 (4.39)  

Det aktuella momentet är  FL  och ett samband mellan momentet och vinkeländringen e är  
nu  erhållet. Andelen  ti  varierar för olika lösningar. 

dWi  

de 



Rotation  
endast 
livmekanism  

Total 
rotation, Liv-Flänsmekanism  

BC  
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Arbetsekvationer för  en  I-balk, mekanism  1  

Climenhaga kopplar  sedan  ihop buciclingssystemen för flänsen och  livet.  För att erhålla  

kompatibilitet  mäste  sträckan  c  motsvara halva flänsbredden, bf/2. Avståndet mellan in-

spänningen och punkten  A  blir  nu  ((l-ri)hw+tf). Dessutom tillkommer  en  flytled  BC  efter-

som det  inte är självklart att fläns och  liv  roterar lika mycket,  se figur 4.14. 

Den  axiella ihoptryckningen  av  flänsen,  3‘,  är ungefär Ehilt, och kopplingen mellan fläns-

och livmekanismen erhålls. Töjningen i  den  dragna flänsen blir  pä  motsvarande sätt ungefär  

0/2. 

Figur 4.14  Kopplad fläns- och livbucklingsmekanism, mekanism  1.  

Det inre arbetet för hela bucldingsmekanismen summeras för I-profilen och skall vara lika 

med det yttre arbetet 

wy  = F (L — tf -- (1 —11)11,,,) d0 	 (4.40) 
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differentiering av uttrycket ger  

dWi  
de 

F — L—t
f — (1 -1)h 

(4.41)  

Belastningen  pä  flytlinjemodellen skiljer  sig  i flera avseenden ifrån  en  traditionell  flytlinje-

modell.  Samtidigt som det  böjande  momentet  verkar också  en normalkraft  i flytleden. Cli-

menhaga antar dock att flytleden  har  full momentkapacitet. Författaren tar  heller ingen  

hänsyn till att tvärsnittet är skjuvkraftbelastat.  

En  livbuckla som utformas enligt  den  antagna mekanism  1  borde i första  hand  vara påver-

kad av  en  hög andel tvärkraft.  En  buckla där momentet bidrar med  en  större andel utvecklas 

normalt något rundare och går ej helt ned till underflänsen.  Dock  bör påpekas att  under en  

kraftig  deformation  av balken drar sig livbucklans spets ner mot  den  dragna flänsen. Detta 

innebär att Climenhagas modell geometriskt beskriver  en  buckla i ett  sent  skede av defor-

mationen,  men  bucklans  form  hälls  konstant under  hela analysen.  En  mer  korrekt  modell 

borde ta hänsyn till att det neutrala lagret förflyttas och  en  ändring av bucklans  form  sker. 

Det vill säga att för varje antaget laststeg i modellen så antas  en  ny geometri.  Figur 4.15  

visar  en  jämförelse mellan teoretisk modell och försök, försöksbalkarnas dimensioner re-

dovisas i tabell  4.1  
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Figur 4.15  Jämförelse mellan teoretisk modell, mekanism  1  och försök,  [18]  

Bucklingsmekanism  2.  I-balk 

Climenhaga  går sedan  vidare och skissar arbetet för ett  fall  där  den  tryckta flänsen även 

böjer ut i sitt  plan, figur 4.16,  dvs kopplad  buckling  och vippning. Flänsen bucklar  med  två 

bucklor.  Livets  dragna  del  behandlas  som  tidigare  men  livbucklan beskrivs  som en rotation  

kring  tre  flytlinjer.  Den  ena flytlinjen  går  till  balkens underfläns  vid punkt B. De  andra fly-

tlinjerna förbinds  med centrum av de  båda flänsbucklorna. Arbete uträttas  av de  dragna 

flänsdelarna, streckade, dessutom förutsätts  en fluten  deli  flänsen  vid punkt B  för kontinu-

erliga balkar. Punkten  C  flyttas  en halv  flänsbredd i  steg  upp  till  det  att  det  maximala 

ayståndet är  2.5  flänsbredder upp  till  gränsen där  0  =  0.1 rad. Andelen v av den  tryckta 

flänsen förutsätts vara  konstant under  hela  deformationen.  Uttrycket för  lasten F  blir  enligt 

(4.41). Modellen har  vissa svagheter.  Inga  flytleder förutsätts bildas mellan fläns och  liv.  ik 

andra sidan blir  den  yttersta flytleden för  läng.  Om den  tryckta flänsen antas sidostagad  sker  

utböjningen  av  över flänsen inom ett  kort område  och livbucklan blir också  den  koncentr-

erad inom ett kortare  område.  Författaren hävdar  dock  att mekanism  2, det  vill säga att 

flänsen bucklar  ur planet  skall användas för  liv  där livslankheten överstiger 
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hw _ 670 

tw g 

hw  
För ett stål med sträckgränsen  350  MPa blir —

tw 
=  35.8  

Inspänd kant  

Figur 4.16 Bucklingsmekanism 2 enligt Climenhaga [18].  

I figur  4.17  visar  en  jämförelse mellan försök och mekanism  2  för balk SB4 och SB10,  se  

tabell  4.1.  Här  har  även reduktion för verkande tvärkraft utförts vilken gör att plasticering 

förväntas att ske för ett värde ---‘k  <1.  



48 	 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR  

1.0 

0.10 	e 
-
2 

[radl 

Figur 4.17  Jämförelse mellan mekanism  2  och försök.  

Under den  första  delen av deformationen  blir  modellens  förenklingar  mest  uppenbar.  De  

teoretiska kurvorna svackar brantare än  de  experimentella.  Modellens  utseende är  sådan  att  

den  motsvarar ett  skede vid en  längt  driven deformation.  När  en  större  deformation  upp-

nåtts tenderar  den  teoretiska  modellen  att plana ut och överstämmer därför  mer med  

försöken. Sanningen  ligger  antagligen mellan  de  båda mekanismerna,  man skulle  kunna 

tänka  sig en  övre och  en undre  gräns för  rotationen. Det vore kanske  också riktigt att 

slankhetgränsema för  de  två olika mekanismerna också omfattar begränsningar  av  fläns-

slanldieten.  I  detta  fall  är  det  rimligt att anta att  en  knubbig fläns inte påverkar bucklingsme-

kanismen i samma utsträckning  som den  är  antagen  i mekanism  nummer 2,  även  om livet  är  

slankt. Om livet  är  slankt med  flänsar tillhörande tvärsnittsklass  1  är  det mer så  att  det  är 

livbucldan  som styr  flänsbucklans  form.  Dä  deformationen  är  längt  driven  drar livbucklan  

med sig den  tryckta flänsen. 
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4.4 	Trepunkts balkböjningsförsök 

4.4.1  Provningar av Climenhaga och Johnson 

Ett konventionellt  trepunkts  balkböjningsförsök är  det  vanligaste sättet att beskriva  funk-

tion  och verkningssätt  hos en  balk  vid  innerstöd. Climenhaga och Johnson  [21, 22]  pre-

senterar i  sin rapport 17  stycken böjförsök  av  stälbalkar  med  varierande tvärsnitt.  Tre  

stycken  av  dessa  var  samverkansbalkar  med  betongplatta,  de  övriga  var  simulerade samver-

lcansbalkar. Författarna hävdar att  det  inte är självklart att verkningssättet  vid  buckling är  

det  samma för ett samverkanstvärsnitt  som  för ett  rent  stålbalkstvärsnitt.  Livet  i  en  samver-

kansbalk  har, vid  ett stödsnitt,  en stor  tryckzon vilket  har en  ogynnsam inverkan  pä  tvärsnit-

tets deforrnationsförmåga.  

De  provade balkarna  bestod av  vannvalsade  standardprofiler.  För att simulera  en  samver-

kansballc försägs balkarna  med  punktsvetsade  rundstål,  där svetsarna  skulle  motsvara svets-

bultarna  som  överför skjuvlcraft mellan betong och stålbalk.  Pä  detta sätt blir balkarna 

osymmetriska och  om  livhöjden ersätts  med den  dubbla tryckzonshöjden  vid plastisk  span-

ningsfördelning varierar fivslankheterna för provbalkarna mellan  46-109.  Flänsarnas totala 

bredd till tjockleksförhållande varierar mellan  9.9  och  16.9.  Förhållandet mellan fivhöjden 

och längden  h /L,  varierade mellan  0.07  -  0.28.  Utnyttjandet  av  tvärlcraftskapaciteten  hos  

balkarna varierade mellan  20- 30  % .Balkarna  hade en  sträckgräns,  fy  ,  pä  cirka 300  Mpa. 

Fyra  av  försöksbalkarna ovan försågs  med  längsavstyvningar. Försöken visar  en  aysevärd 

ökning  av rotationskapaciteten.  Dock  kan  inga riktlinjer för  dimensionering  göras  pä  grund 

av det  knappa  underlaget.  

Sammanställning  av  försöken finns redovisade i tabell  4.1.  Samverkansbalkarna och  de  

balkar  som  försågs  med  längsavstyvningar är inte redovisade.  
of  

Försöksresultaten redovisas i  figur 4.18. Rotationen —1  är  den  plastiska ändvinkeländringen  

pä  den  sida  om lasten  där bucklingen inträffar.  Man kan  därför förmoda att balkens totala 

ändvinkeländring är något  mindre  än  O.  
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Figur 4.18  Plastisk  rotation  hos försöksbalkar  [21],  tvärsnittsdata  se  tabell  4.1.  

Climenhaga och Johnson hävdar att resultaten för  de  slankaste balkarna är mycket dåliga. 

Troligtvis  beror  detta  pä  att författarna refererar till  den  plastiska momentkapaciteten, vilk-

en  ingen av  dessa balkar när upp till.  Eftersom  nästan hela  livet  är tryckt för dessa balkar 

blir  livet  förhållandevis  slankt  och  man kan  därför  heller  inte förvänta  sig  att balkens mo-

mentkapacitet motsvarar  det  fullplastiska  momentet. Om man  istället refererar hela kurvan 

till M/Mmu  blir  resultatet  aysevärt bättre.  

4.4.2 Böjprover av bredflänsbalkar  

I aysikt att undersöka flänsamas inverkan  pä  rotationskapaciteten  provade Lukey och  Ad-

ams [23] tre  försöksserier  med  valsade dubbelsymmetriska balkprofiler. Sammanlagt  tolv  
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balkar  med  varierande flänsslankhet provades.  Livets  slankhet  var  för  de  olika serierna  

29.9, 42.6 respektive 52.2.  I ett konventionellt trepunkstbalkböjningsförsök uppmättes än-

drotationerna  som  tillsammans bildar  den  totala vinkeländringen  0  . Försöken utfördes  så  

att vippning förhindrades.  Resultat av  försöken visade  den  stora inverkan  av  momentgradi-

entens storlek  har  pä  den  lokala bucklans utbredning. Detta förklaras  med  att bucklans ut-

bredning oftast inte är längre än flytområdet. Flytområdet begränsas i  sin tur av moment-

gradientens  storlek,  se  också  kapitel 4.2.2.  Nedan redovisas resultaten från försöksserie  C,  

balkarna  med de  slankaste liven.  Rotationen har  normerats  med  balkens totala teoretiska 

vinkeländring  vid momentet M.  Vinkeländringen  0,  beräknas  enligt  elastiska  linjens  ekva-

tion och  ger  egentligen  ingen  värdefull  information om den  plastiska  rotationen. Belastnin-

gen har styrts med deformationen  och kurvorna motsvarar balkarnas statiska bärförmåga,  

det  vill säga  de  lastnivåer  som  erhålls  dä  deformationen  hålls  konstant,  i detta  fall  under en  
period  av  några minuter.  Det  fullplastiska  momentet  är beräknat  med  stälets statiska sträck-

gräns.  Man  sänker alltså  både  förväntad bärförmåga och  den  belastningskurva  som  erhålls  
vid en kontinuerlig dynamisk belastning.  

I  

0 	4 	8 	12 

P 

Figur 4.19  Inverkan  av  flänsarnas slankhet  pä  rotationsfönnågan,  [23].  B  noterar  den 
punkt  där flänsbuckling inträffar. 	=  52.2,  övriga  data se  tabell  4.1.  
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4.4.3  Försök utförda i samband med utveckling av det amerikanska normförslaget 
ASD  

M. A.  Grubb  och  P. S.  Carskadclan,  bland  annat  [8]  och  [12] har  utfört försök  som  ingår i  

det  amerikanska  projektet  "AISI  projekt 188"  vilket omfattar utveckling  av den  alternativa  

normen "Autostress design".  I referens  [12] har  fyra osymmetriska svetsade balkar provats 

i ett trepunktsbalkböjningsförsök där vippning förhindrades. Balkarna dimensionerades  så  

att  2/3 av livet var  tryckt. Balk  188-3-6 hade  fläns och livslankheter  som  motsvarade  kraven  

för  den  amerikanska  normen  för  plastisk dimensionering,  AISC  part 2  , bf'/tf  =7  och  h, /t, 

=55.4. Normen  behandlar inte osymmetriska balkar varför ett värde  av  dubbla tryckzonen  

vid  rektangulär spänningsfördelning används  som effektiv  livhöjd. För  de  övriga balkarna 

varierades fläns- och livslankheterna nära normvärdena för  plastisk dimensionering,  för att 

erhålla ett mätt  pä  interaktionen  mellan slanIdeterna.Balkarnas längd i förhållande till  liv-

ets  dubbla tryckzon  vid  rektangulär spänningsfördelning hölls  konstant  för  de  fyra balkar-

na. 

Enligt  nonnen  skall ett  kompakt  tvärsnitt  ha en  rotationskapacitet i flytleden som är mer än  

0.063  radianer. Försöken visar att endast balk  188-3-6 har en  rotationskapacitet vid Mp  som 

överstiger detta vände.  De  övriga tre balkarna hade lägre rotationskapacitet. Författarna 

föreslår att ett effektivt plastiskt  moment  beräknas där momentkapacieten beräknas med re-

ducerad flytspänning.  De  reducerade flytspänningarna är härledda direkt ur slankhets-

gränserna enligt AISC. Rotationskapacieten korresponderande till det effektiva plastiska 

momentet visade sig för samtliga balkar överstiga  0.063  radiader.  Om  det effektiva plastis-

ka momentet används istället för det verkliga plastiska momentet kan analys enligt flyiled-

steorin göras för balkar som inte uppfyller slankhetskraven.Berälcning av effektivt plastiskt  

moment  finns redovisade i kapitel  3.4.  

I referens  [8]  återfinns resultaten ifrån provningen av  3  osymmetriska svetsade balkar. 

Tvärsnittsdimensionerna hölls konstanta  men  längden varierades, L/h, =  2.4, 4.7  och  7.1.  

Resultaten visar att momentgradientens storlek påverkar  maximal  bärförmåga och plastisk 

rotationskapacitet..De längre balkarna hade ett betydligt sämre beteende än  den  kortaste 

balken. Eftersom författarna refererar till det plastiska momentet och  de  två längsta balkar-

na inte nädde detta  moment  säger  man  att  de  inte  har  någon plastisk rotationskapacitet. Re-

sultaten ansågs därför som dåliga.  

En  sammanställning av  data  frän ovanstående försök finns redovisade i tabell  4.1.  
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4.4.4  Provning av slanka svetsade balkar 

För att utöka  de  alternativa amerikanska dimensioneringsanvisningama, ASD, att gälla 

även för svetsade slanka balkprofiler  har Schilling [24]  provat  lit  stycken balkar. Balkarna  

var  svetsade  profiler  tillverkade  av A572 Grade 50 stål, fy  cirka 350  MPa. För att simulera 

inverkan frän  en  armerad betongplatta förbunden till överflänsen  med  skjuvförbindare 

tillverkades ena flänsen bredare, detta gäller för två  av  balkarna.  De  tryckta flänsarna  hade 

en  slankhet, totalbredd/tjocklek,  pä  cirka 18. Livets  slankhet  var  för  de  enkelsymmtriska 

balkarna  112  och för  den  dubbelsymmetriska  170. Om livets  höjd istället tas  som  två gånger 

höjden för tryckzonen  av livet  blir  livets  slankhet  159  för  de  osymmetriska balkarna.  64  till  

100% av  maximal  tvärlcraftskapacitet utnyttjas  maximal  tvärlcraftskapacitet definieras  en-

ligt  AASITID,  kapitel 3.  Varje balk nådde i  det  närmaste upp till  elastisk  momentkapacitet  

M,  vilket  var  ett högre värde än  det man kunde  förvänta  sig. Rotationen vid  ändstöden upp-

mättes och bildade  den  totala  rotationen. Den  plastiska  rotationen  för  de tre  balkarna erhölls 

genom att dra ifrån  den  teoretiska elastiska  rotationen  frän  den  totala  rotationen, figur 4.20.  
Kurvorna i  figur 4.20  redovisar  den  statiska bärförmågan,  det  elastiska  momentet  är 
beräknat  med den  statiska sträckgränsen. Utifrån dessa kurvor  gjordes en grov  uppskattning  
av en undre  gränskurva. Kurvan  beskriver  ekvationen: 

Me  
=  230 (91.) 2  -  24  (of)  +  1  : för  Of  g  0.04  rad  (4.42) 

M 	är aktuellt  moment  

Me  är elastisk momentkapacitet  

Of 	är  den  totala plastiska flyttledsrotationen  
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0.0 
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Figur 4.20  Flytledsrotation enligt försök av  Schilling [24], se  även tabell  4.1.  

Författaren visar att  den  nuvarande  metoden  att använda ett  effektivt  plastiskt  moment, se 

kapitel 3,  inte  gär  att använda för slanka  profiler. De  aktuella försöksbalkarna  får  ett  effek-

tivt  plastiskt  moment som  är  35-45  %  av den  elastiska momentkapaciteten, vilket är ett för 

lågt värde  eftersom den  erfoderliga  rotationen  för momentornlagring i kontinuerliga 

broballcar i praktiken är betydligt lägre än  de 0.063  radianer  som  krävs för kompaktare  sek-

tioner  i  de  amerikanska normerna. Författaren föreslår tillsvidare att  dimensioneringen kan  

utföras  så  att erfoderlig  rotation  i flytleden  vid  stöd beräknas. Därefter beräknas ett  effektivt  

plastiskt  moment enligt  ekvation  4.42. 

Schilling [26] har  vidare provat  tre  stycken balkar  med vad  hy kallar ultrakompakta flän- 

sar,  det  vill säga tillhörande tvärsnittsklass  1. Livets  slankhet, 	,  var  för  de  trehbalkarna  

87, 172 respektive 166.  Liven  var  försedda  med  tväravstyvningår'  pä  avståndet 	pä  var- 
dera sida  om  inittavstyvningen. Avstyvningarna ensidiga och svetsades mot flän- sarna.  Ef-

fekten av de  extra  avstyvningarna  blev  att fläns och livbuckla i huvudsak utvecklades utan-

för dessa, vilket i  princip  innebär att  området  innanför avstyvningarna, där päkänningen är  
störst,  tilläts att deformeras plastiskt och därför klara  det  beräknade plastiska  momentet.  
Resultaten  visar  en  väsentlig förbättring  av rotationskapaciteten  och  den  uppnådda maxlas-
ten i jämförelse  med de  tidigare försöken. Förbättringen  av  balkarnas rotationsförmåga  ber-
or av en kombination av de  extra  livavstyvningarna och  de  knubbigare flänsarna. 
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Figur 4.21  Balkförsök med ultrakompakta flänsar,  Shilling [26] 

4.4.5  Böjprovning  av  svetsade balkar  enligt  Kuhlmann  

Kuhlmann  [20]  provade  24  svetsade balkar där  hon  varierade flänsarnas slankhet,  livets  

slankhet och balklängden. Balkarnas  data  finns redovisade i tabell  4..1.  Försöken visar 

sambandet mellan tvärsnittdelarnas slankheter och  den  plastiska rotationsförmågan.  Figur 

4.22 a  visar  resultat  från  tre  balkar där endast flänsslatildieten varieras, balk  nummer 22, 23  

och  24 med  flänsslankheterna  17, 17.8  och  18.6. Figur 4.22 b  visar inverkan  av livets  

slankhet  på  rotationsförmågan.  Figur 4.23  visar slutligen  en  provserie där balklängden vari-

erades,  2.0, 2.4  och  2.8 meter.  Skillnaden i  plastisk rotationskapacitet enligt figur 4.23  är i 

första  hand  en effekt av  att  rotationskapaciteten  normeras  med Op. Om den  verkliga  rota-

tionen  istället redovisas är  det  svårt att utläsa någon  generell  skillnad,  se  tabell  4.1.  

Parallellt med försöken gör hon också  en  teoretisk parameterstudie där ovanstående para-

metrar varieras,  se  vidare kapitel  4.3.1.  Resultaten ifrån parameterstudien visar  god  korrela-
tion med föröksresultaten. 
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Figur 4.22 a)  Provserie med  variation  av flänsarnas slankhet,  bf  betecknar hela fläns-
bredden. 

b) Provserie med  variation  av livets slankhet.  

Figur 4.23 Variation  av balkarnas längd. 

4.5 	Modellförsök av samverkansbro  

I samband  med  utvecklingen  av den  amerikanska  nonnen,  ALFD,  har en  modellbro provats  
[25].  Modellbrons  dimensioner  baserades  pä  en  prototypbro,  bestående av  två lika länga  

spann  av  vardera  42.7 meter, som  dimensionerades  enligt  nuvarande  normer.  Prototypbron 

skalades därefter  ned med en faktor 0.4.  
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Modellbron  bestod av  ire  stycken kontinuerliga svetsade stålbalkar.  Stålsorten var  ASTM  
A588, med en  nominell sträckgräns  av 350  MPa. Överflänsen  hade  ett bredd  till  tjockleks-

förhållande lika  med 22.5  och motsvarande värde för underflänsen  var 14.2.  Underflänsens 

slankhet valdes  som  "ultrakompakt",  med  ultrakompakt  menas här AISC:s  definition av  ko-

mpakta tvärsnittsdelar för  plastisk dimensionering av  byggnader. Slankhetsgränsen för  den  
fria flänsen är för ett  stål med  sträckgränsen  350  MPa ungefär  7. Livets  höjd  till  tjockleks-

förhållande  var 108.8.  Denna slankhet är alltså något över  den  gräns  som  anges i  normen.  

Betongfarbanan  bestod av  i tvärled förspända betongelement  som  efterspändes i brons 

längdriktning. Samverkan mellan betong och  stål  erhölls  med  svetsbultar.  

De  tre olika lastnivåerna simulerades med hjälp av punktlaster.  Ingen  utmattningsbelastifing 

utfördes dock. Vid belastning av brukslasten uppmättes lastspridningen tvärs bron i elastiskt 

tillstånd. 

Belastning av  överlasten,  eng.  overload,  visade att  det  krävdes  en  ökning  med 32  % för att 

erhålla spänningsnivån  0.95 Fy  i balkens underfläns i fält.  Modellen  uppförde  sig elastisk 
efter  i genomsnitt  tre belastningscykler av  växlande  fillaster  och axellaster.  De  kvarstående 

deformationerna  var  mycket  små. 

Plastisk analys med användandet av det effektiva plastiska momentet, enligt ALFD, visade 

sig tillräcklig för att beräkna brons kapacitet vid maxlast. 
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Tabell  4.1 	Sammanställning av tidigare försök Ofk  och ko  se  kapitel  6.  * betecknar 

osymmetriska balkar. 

Balk nr 
tw  

b't  

tf  h 
Mmax fk 

[mrad] MP  

*SB1  
*SB3  
*SB9  
*SB2  
*SB8  
*SB4  
*SB10  
*SB5  
*SB  11 
*SB6  

46 
62 
62 
66 
66 
81 

74.5 
105.4 

82.9 
103.4 

4.6 
6.7 
6.7 
7.9 
7.9 
4.7 
4.7 
7.1 
7.1 
7.9 

17.42  
10.6 

7.3 
10.6 
7.3 
7.3 
4.7 
5.8 
4.0 
5.1 

1.27 
1.22 
1.09 
1.05 
0.84 
0.97 
0.79 
0.89 
0.93 

107 
107 
61 
47 
14 
18 
18 
16 
12 

2.3  
1.9 
3.7  
3.4 
5.0  
5.3 
8.3 
7.1  

10.0  

4 43.5 9.6 4.9 1.33 48 2.0 
5 51.6 9.7 5.1 1.29 34 3.1 
6 64.7 9.8 5.2 1.22 16 5.6 
7 56 9.7 3.2 1.32 75 5.3 
8 56 9.7 3.9 1.33 50 3.1 
9 56 9.7 4.7 1.35 26 3.3 

19 46.3 7.7 3.6 1.34 45 3.3 
20 46.5 7.7 4.3 1.34 46 4.0 
21 46.5 7.7 5.0 1.34 56 4.0 
22 46.5 8.2 4.3 1.30 34 3.3 
23 46.3 8.6 4.5 1.27 36 5.0 
24 46.5 9.0 4.8 1.24 41 5.6 

*188-3-1 78.7 7.7 2.4 1.03 9 7.1  
*188-3-2 78.7 7.7 4.7 1.00 10 5.9 
*188-3-3 78.7 7.7 7.1 0.95 13 7.1 

188-3-5 56.2 6.6 4.3 1.31 90 4.2 
*188-3-6 46.2 6.3 4.3 1.15 83 4.0 
*188-3-7 60.9 5.4 4.0 1.10 35 5.9 
*188-3-8 61.1 6.7 4.0 1.08 30 4.5 

*US3 159.4 8.6 1.8 0.961  0 17.2 
*1JL4 158.2 8.9 3.3 1.001  6 14.5 
*SL5 171.4 9.7 3.2 0.971  0 30.3 

a 87 7.0 1.10 45 7.1 
b 
c 

127 
166 

7.0 
7.0 

1.02 
0.90 

23 
20 

8.8 
10.5 

A-1 29.9 9.1 7.6 1.36 140 2.4 
A-2 29.9 7.8 6.4 1.40 145 2.3 
B-1 42.7 9.3 4.2 1.12 29 7.5  
B-2 42.7 6.6 2.7 1.15 74 3.1 
B-3 42.7 7.7 3.3 1.13 53 2.9 
B-4 42.7 8.5 3.7 1.06 34 1.8 
B-5 42.7 8.7 3.8 1.04 40 2.5  
C-1 52.2 9.3 2.9 1.12 31 4.5  
C-2 52.2 6.6 2.0 1.26 60 4.3  
C-3 52.2 7.7 2.4 1.16 32 3.0 
C-4 52.2 8.5 2.7 1.14 24 4.8 
C-5 52.2 8.1 2.6 1.14 34 3.0  

2)  Försöket ayslutas innan maxlast uppnås 
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5.  FÖRSÖK  

5.1 	Val  av provningsmetod och provkroppar  

5.1.1 Val  av provningsmetod 

Försöken ayser att simulera  funktionen  för ett inre stödsnitt  hos en kontinuerlig  brobalk,  

stål- eller  samverkanstvärsnitt. Vanligtvis uppträder momentnollpunkten för  den  maximala  

belastningen vid  ett innerstöd  pä  ungefär spännviddens  femtedel.  Momentnollpunkterna  vid  

innerstödet utgör  en naturlig  begränsning för  en  försöksbalk. 

Inom det negativa momentområdet är tvärkraften i det närmaste  konstant.  Momentet kan 

här antas att variera linjärt. Stödsnittet kan med dessa approximationer beskrivas som  en  

fritt upplagd balk belastad med  en  centrisk punktlast, figur  5.1. 

F  

Figur 5.1 	Ett trepunkts balkböjningsförsök beskriver stödsnittet hos  en  kontinuerlig 

brobalk. 
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5.1.2 	Val  av tvärsnitt. 

Hos en  samverkansbalk är betongen dragbelastad över stödet.  Pä  grund av  betongens låga 

draglcraftskapacitet är  det  rimligt att antaga att betongen är sprucken över stödet. Endast  ar-

meringen  i plattan är  dä  verksam,  se figur 5.2.  Minimiarmering  enligt Bronorm-88  är  1.0  %.  

Funktionen hos en  samverkansbalk över stödsnitt blir  med  ovanstående resonemang likvär-

digt  med en  stålbalk.  Vid dimensionering  balanseras tvärsnitten  så  att samverkansbalkens 

tyngdpunkt hamnar ungefär mitt i stålbalkslivet.  Det  är därför lämpligt att  vid  försöken an-

vända  en  dubbelsymmetrisk svetsad I-balk.  

 

0 0 0 00  

  

        

        

        

        

Figur 5.2 	Elastisk spänningsfördelning hos ett samverkanstvärsnitt med dragen över- 
fläns. 

Livpläten för försöksbalkarna valdes till  4 mm,  vilket bedömdes att vara  en  nedre gräns för 

normala tillverkningsmetoder. Eftersom det inte är något att vinna på att använda slanka 

flänsar valdes flänsarnas dimensioner  sä  att  de  tillhör tvärsnittsklass  1.  För ett stål med flyt-
gränsen fy  =  370  MPa blir förhållandet mellan flänsens bredd och tjocklek cirka  14.  Hän-

samas  dimensioner varieras ej. Två stycken balkar av vardera livslankheterna h  /t, =80, 
90, 100, 110, 120  tillverkas, sammanlagt  10  stycken,  se  figur  5.3  och tabell 5.1.Vid första 
försöksomgången, utförd juni-89,  provades  en  balk av var slankhet.  Den  andra försöksom-
gången, vilken omfattade  de  fem resterande balkarna,utfördes  under  hösten  1989.  
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Ändavstyvning 	 Livavstyvning 
10x 130x (h4+20) 	 10x50 xh 

130  

I0 

4 

320-480  

z 
4 10 

130 	41  

Figur 5.3 	Utformning av provbalkarna.  

Längden av  de  tillverkade ballcama motsvarar ett utnyttjande av tvärkraftskapaciteten i livet 
på cirka  70  %. Efter  den  första försöksomgången, där  en  balk av var slankhet provades, be-
slutades att  de  resterande balkarna  skulle  förlängas. På  sä  sätt erhölls  en  försöksomgång 
med lägre andel tvärkraft, ca  50  % av tvärkraftskapaciteten. 
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5.1.3  Tillverkning av provbalkar 

Balkarna tillverkades  pä  BINEC  Energi AB.  Flänsarna  leverades  kostnadsfritt frän SSAB 

Oxelösund,  SS stål 2132.  Livplåten inköptes  som SS stål 1312  vilket bedömdes ge  en rela-
tivt  hög hällfasthet  vid så  tunn plåt  som 4 mm.  Arbetskurva för flänsar och  liv  finns i  kapitel 
5.4.  

Balkarna svetsades  med en  nitilelektrod,  Philips 48, diameter 3.25 mm.  Svetsutrustningen  
var av  märket  ESAB  400.  Strömstyrka  1=137 A  och  en  spänning  av U= 24 V. Teoretisk  
framföringshastighet  av elektroden  är  v=4  mm/s. Sträckenergin beräknas  pä  formeln  

Q  =  U  I  10 /v  [1(.1/mm] 

Sträckenergin blir  med  ovanstående  data 0.8  id/mm.  

Materialets temperatur var vid  svetstillfället  +12°C.  

Balkarna häftsvetsades först,  se figur 5.4,  och därefter  lades  svets mot över-respektive  un-
derfläns  pä  ena sidan.  Sedan  vändes balken och motsvarande svetsar  lades  pä  andra sidan.  

Figur 5.4 	Tillverkning av provbalkar, häftsvetsade. 
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Tvärsnittsmåtten för varje balk uppmättes i  laboratoriet med  ett  digitalt  skjutmått. Mät-

ningar  gjordes 100 mm  pä  var  sida  om  balkens mittsnitt,  figur 5.5. Av  dessa mätningar  har 

sedan  ett medelvärde  av  över- och underfläns och  liv  beräknats,  se  tabell  5.1.  

Tabell  5.1  

Nominell höjd 

h,  

Uppmätta tvärsnittsmått  (mm).  

Verkliga mätt 

bf 	tf  t,  h,  

Al 480.0 131.1 9.90 3.98 480.6 1910  

Bl  480.0 130.0 9.89 3.98 481.7 2860 

A2 440.0 131.3 10.01 4.02 437.2 1760 

B2 440.0 131.2 9.91 3.96 438.6 2640 

A3 400.0 131.8 9.80 3.98 394.8 1610 

B3 400.0 130.2 9.95 3.96 402.2 2400 

A4 360.0 131.2 9.86 4.04 360.3 1460 

B4 360.0 131.2 9.91 3.96 359.7 2160 

A5 320.0 131.1 9.99 3.98 316.0 1310 

B5 320.0 130.7 9.77 3.93 319.5 1920  

*) Längden, dvs halva spännvidden  se figur 5.6, k  uppmätt  dä  balken  e  placerad i försöksrigg 
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Figur 5.5 	Mätning av balkens tvärsnittsmått.  

5.1.4  Försöksuppställning 

Balkarna provades fritt upplagda  med en  centriskt påförd  punktlast. Lasten  åstadkoms  med 

en hydraulisk cylinder,  Instron  Ealing,  med en  maximal  kapacitet av 1000  IcN. Storleken  pä  

den  påförda  lasten  registrerades  med  hjälp  av en  lastcell  av  märket  Instron,  maximal  kapa-

citet 10001(N. Som  mellanlägg mellan  cylinder  och balk  lades en stålbit av dimensionen 50 

x 50 x 130 mm.  Detta mellanlägg är  en låg  uppskattning  av  lastutbredningen från ett kon-

ventionellt  brolager.  Upplagen  består av  två stycken plattor,  250 x 250 x 40, med  mellan-

lägg  av  teflon för att förhindra att horisontella krafter förs  in  i balken. För att  kraften vid  

upplagen skall föras  in  koncentrerat är ändplåtarna förlängda  10 mm under  underflänsen,  se 

figur 5.6.  
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1-8  Töjningsgivare  11 Krölcningsbrygga 

9  Glidupplag med teflonmellanlägg  12 Nedböjningsgivare 

10  Sidostag  13 Lastfördelare (50x50x140)  

Figur 5.6 	Försöksuppställning.  

För att  en kontinuerlig  stålbalk skall kunna deformeras  så  mycket att  en  omlagring  av  stöd-
momentet är möjligt  mäste  balken  ha  tillräcklig sidostabilitet. Provbalkarna stagas  mot  
överflänsen i fjärdedelspunkterna.  Stagen  monterades  mot  försöksriggen och  var  reglerbara  
så  att inget spel mellan staginfästning och  balk  uppstod.  

5.1.5 Registrering av deformationer  

Sammanlagt  8  folietöjningsgivare monterades  pä  varje balk. För folietöjningsgivama ga-

ranteras noggrann  registrering av  töjningar upp till  2.8  %. Noggrannheten för  registreringen  
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av töjningarna uppskattas till  1.5%  av det maximala mätvärdet. Det är i första  hand  kvali-

teten på limningen av givarna som påverkar mätnoggrannheten. Två stycken givare limma-

des på vardera sida om mittlinjen mitt över livet på både över- och underfläns. Förutom att 

töjningen i över- och underfläns erhålls kan också krökningen beräknas i dessa punkter. 

För att fä  en  uppfattning av medelkrökningen över flytleden, mitt  under lasten,  användes  en  

mätbrygga bestående av två fasta punkter och  en  förskjutningsgivare i  mitten  , figur  5.7.  

Nedböjningsgivaren hade ett mätområde på  10 mm.  

Nedböjningsgivare  

200 	 200  

Figur 5.7 	Krökningsbrygga 

Mittnedböjningen uppmättes mitt  under  livet med  en  nedböjningsgivare. 

Vid  försöksomgång två uppmättes även vinkeländringarna  av  balkändarna,  figur 5.8.  Mät-

ningen utfördes  med  två stycken nedböjningsgivare,  pä  inbördes aystånd  av  ca  300 mm,  

vardera ände  av  balken. 

 

 

rj 4.  
fl 

 

0' 2. Rf 1. 
n.  
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hI 	j=300  

  

      

Figur 5.8 	Förlängning av provbalkar och registrering av ändrotationer, försöksomgång  

2  (serie B). 

För att erhålla  en  uppskattning av livbucklans  form  och storlek indelades livet i ett rutnät,  

50  x  50  nun.  Under  belastningens gäng utfördes utböjningsmätningar horisontalt mot dessa 
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punkter med  ett  digitalt  skjutmått. Storleken  pä  utböjningen erhölls genom  subtraktion av  

nollavläsning före  belastning.  Noggrannheten  av  denna mätning uppskattas till  1.0 mm. 

Den  dåliga noggrannheten  beror  främst  pä  svårigheten att  vid  varje mättillfälle mäta i sam-

ma  punkt  och att mäta vinkelrätt mot  livet.  Mätresultaten  har  använts för att rita isolinjer 

för bucklan  vid  några olika tillfällen,  se kapitel 5.6.4.  

Samtliga mätresultat uppsamlades i  en  mätdator och kunde  sedan  bearbetas med hjälp av 

dator med datorprogrammet MÄTSYS.  

5.2 	Beskrivning av försöken  

5.2.1  Belastning av balken  

Lasten  påfördes deformationsstyrt.  Pålastningen  skedde  med en  hastighet  av 1  mm/min. 
Första  stoppet av  lastpåföringen  gjordes då  balken började att uppvisa ett plastiskt be-

teende.  Deformationen  hölls  då konstant under  ca  tre  minuter  sä  större  delen av de  tidsbero-
ende effekterna finns  med.  Därefter  gjordes  två till  tre  ytterligare stopp  dä  deformationen  
gått längre.  Under  stoppen  uppmättes  livets  buckla i rutnätet.  Stoppen  varade i ungefär  5-10  
minuter. Avlastningen,  då  försöken ayslutades, skedde  med en  hastighet  av 7.5  mat/min. 

I det följande refereras iakttagelser av balkens deformationer till höger  respektive  vänster 
om balksnitt,  se  figur  5.9. 

Figur 5.9 	Provning av balkar, balk nr  B2.  
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5.2.2  Försöksomgång  1  

Allmänna iakttagelser 

Samtliga balkar  som  provades första omgången uppvisade  en god  defortnationsförmäga.  

Dä  cirka 90  %  av  maxlasten  var  påförd  kunde  livbucldor tydligt urskiljas  pä  livet. Man kan  

generellt säga att  de  båda livbucklorna uppstod antimetriskt kring mittavstyvningen,  med  

utböjning i motsatt riktning. När  deformationen sedan  fortskred utvecklades fivbucklan en-

dast  pä  en  sida  av  livavstyvningen.  Den  begynnande bucklan  pä  andra sidan  om  livavstyv-

ningen tenderade att minska  under den  fortsatta  deformationen.  Detta innebär att 

ändrotationen  blev  något större  på den  sidan där  den  stora livbucklan utvecklas.  Vid  unge-
fär samma tillfälle  som  livbucldorna  var  synliga  kunde  också intryckningar  pä  var  sida  om 

lasten på  överfänsen urskiljas.  Så  småningom uppkommer  en stor  flänsbuckla över livbuck-

Ian. Slutligen är  livets  buckla  så stor  att överflänsen  vrids  runt  livet.  Dä  tappas  en  aysevärd  

del av  momentkapaciteten. Samtliga balkar deformerades  så  längt  att sidoutböjning mellan 
stagpunktema uppstod.  Dä  försöken avbröts  var lasten  ca  65  %  av  maximal  last.  

I första provomgången är livbucldornas utseende  klart  påverkade  av den  höga  andelen  tvär-
kraft.Isolinjer och utböjning i ett mittsnitt  firms  redovisade i  figur 5.32  för balk  Al.  

Balk lA  

Strax innan maxlast näs uppstår  en lokal  intryckning  av  överflänsen  pä  vänster sida  om las-
ten.  Dä  maxlasten uppnäs börjar  en  livbuckla utvecklas, också  den  pä  vänster sida. I  figur 
5.10  redovisas balkens kvarstående  deformationer efter  avlastning. 
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Figur 5.10  Kvarstående deformationer hos balk  1A.  

Balk  2A  

Dä  maxlasten passerats ökas cylinderns belastningshastighet till  2.5  mm/min. 

Balk  3A  

Balken  börjar svänga  under  försökets senare  del.  Troligtvis  beror  detta  på  att  pumpens  och 

cylinderns flödeskorrektion  kommer  i  fas  och förstärker varandra.  Den  svängning  som  upp-

står i  lasten  är  då  i  fas med  balkens egenfrekvens  med det resultatet  att balken börjar 

svänga. Svängningsamplituden är  sä  stor  att balken  mäste  avlastas.  Pumpen  stängdes däref-

ter  av  och flödet korrigerades. Påföljande  dag  lastades balken återigen  pä.  I slutskedet  av  

belastningsförloppet vippar balken  en  aning  vid  stödet.  Dä  maxlasten passerats ökas belast-

ningshastigheten till  2.5  mm/min.  Balken  avlastades  vid 61  %  av  maxlasten. 

Balk 4A  

Efter passering av maxlasten ökas cylinderns belastningshastighet till  2.5  mm/min.  Figur 

5.11  visar balkens utseende efter avlastning. 
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Figur 5.11  Balk  4A  efter avlastning. 

Balk  5A  

Se  allmänna iakttagelser.  

5.23  Försöksomgång  2  

Efter  första försöksomgången beslutades att  de  resterande balkarna  skulle  förlängas. Detta 
för att erhålla  en  försöksomgång  med  lägre  andel  tvärkraft och högre  andel moment.  Bal-
karna förlängdes  med  förlängningsbalkar  enligt figur 5.8.  Dessa skruvades upptill mot änd-

plåten och svetsades mot underflänsen. Förlängningsbalkarnas utformning och 

monteringsmetod är vald  pä  så  sätt för att passa till  all fem  balkarna. Avsikten  var  också att  
de  snabbt och  enkelt skulle  kunna monteras  pä  nästa balk. 

För  -aft  utnyttja samma försöksuppställning  som  försöksomgång  1  stagades balkarna i mot-
svarande  punkter,  pä  avståndet  2  gånger livhöjden  pä  var  sida  om  mittpunkten. 

Allmänna iakttagelser 

Balkarna belastades  pä  samma sätt  som  i första försöksomgången. Deformationsförloppet  
var  också  det  samma.  Dock  utvecldades livbucklan något "rundare" och  var  koncentrerad 
högre upp  pä  livet, det  vill säga  en  tydligare påverkan  av den  högre  andelen moment, se fig-
ur 5.12.  
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Figur 5.12  Inverkan  pä  livbucklans utseende  av andelen  tvärkraft och  moment.  

Försöken avbröts  då lasten  sjunkit till  cirka 80  %  av  maxlasten. Balkarna  var,  pä  grund av  
längden, betydligt  mindre stabil  i försöksriggen än  de  kortare balkarna och dessutom  var 
stagen kraftigt  belastade mot slutet. 

Balk 1B  

Dä  balken uppnått maxlasten,  efter  andra  stoppet,  tappar balken plötsligt  last.  Balken  vippa-
de och  det  ena  staget var kraftigt  tryckt. Försöket avbröts när detta  stag  knäckte. 

Balk 2B  

Upp till maxlasten gick försöket  stabilt.  Därefter  kom  belastningscylindern i svängning. 
Detta  beror  antagligen  pä  att  pumpens  och cylinderns flödeskorrektion  kommer  i  fas  och 
förstärker varandra. Svängningen uppskattas till  plus minus 1  kN. Kurvorna frän detta för-
sök är därför aningen ojämna.  Figur 5.13  visar balk  2B  i ett  skede  strax innan maxlasten 
uppnäs. 
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Figur 5.13  Balk  2B under  belastning, ca  90%  av maxlast, sista  stoppet  innan avlastning. 

)3alk  3B  

Provningen förlöpte utan några störningar,  se  allmänna iakttagelser ovan. 

J3allc  4B  

Strax  efter det  att maxlasten är uppnådd  kommer en  förlust  av lastkapaciteten. Vid  detta till-

fälle är livbucldan mycket liten.  Man kan  tydligt  se  intryckning  av  överflänsen  pä  grund av 

lasten. Det  är möjligt att denna intryckning  har  orsakat  den  snabba förlusten  av  lastkapaci-

tet.  Balken  är i  det  närmaste  rak  i sidled  under  hela försöket. 

Balk 5B  

Se  allmänna iakttagelser ovan.  Figur 5.14  visar balkens kvarstående deformationer. 
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Figur 5.14  Balk  5B  efter provning.  

5.3 	Egenspänningar i provbalkar  

5.3.1  Allmänt  

De  spänningar  som  byggs  in  i svetsade stålbalkar  vid  tillverkning är orsakade  dels av  ojämn 

aysvalning  efter  valsningsprocessen och  dels av  temperaturändringen  vid  svetsning.  Efter  

varvmvalsning  av en  plåt svalnar kanterna först.  Vid  fortsatt aysvalning vill  de  inre delarna 

dra ihop  sig,  följden blir att  det  i kanterna uppstår tryckspänningar och  de  inre delarna blir 

utsatta för dragspänningar. Egenspänningsbidraget ifrån själva  valsningen  är dock litet.  Vid  
gasskärning  av  plåtar tillförs värme i kanterna vilken  ger  stora dragspänningar koncentrera-

de till kanterna.  Det  största  bidraget kommer,  för svetsade balkar, frän själva svetsningen. 

Inverkan från svetsningen varierar  dels med  plätens tjocklek och  dels beroende  pä  olika 

svetskarakteristilca  som t ex  svetshastighet, värmetillförsel och svetsriktning.  En  schematisk  
bild av  egenspänningarna för  en  svetsad  I-profil  tillverkade  av  gasslcurna plåtar  visas  i  figur 
5.15.  
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Vid en  bucldingsanalys är  det  egentryckspänningarna  som  orsakar  en  sänkning  av  buck-

lingslasten. För valsade  profiler  är egenspänningarna förhållandevis  små  i förhållande till  

den  maximala bärförmågan.  

Figur 5.15  Schematisk egenspänningsfördelning för svetsad I-profil, tillverkad av  gas-

skurna plåtar.  

5.3.2  Metod för att mäta egenspänningar  

En av  balkarna  med  slanldieten  X=90  tillverkades  0.5 meter  längre än aysedd försökslängd.  

Pä  tvärsnittet markerades mätpunkter  med  hjälp  av små  kulor, sk Steigerpunkter. Dessa 

mättes  in med en  Steigermätare, mätlängd  200 mm, se figur 5.16, som  mäter  med en  nog-

grannhet  av en  tusendels  millimeter.  Första mätpunktema markerades  200 mm in  frän bal-

kändan. Mätningarna upprepades  tre  gånger. Ett medelvärde frän dessa mätningar användes  

sedan  till egenspänningsanalysen. Mätningarna korrigerades också  med  hänsyn  tagen  till  

temperaturen  i  luft  och  stål.  För att kontrollera temperaturändringen användes  en  referens-

bit  av stål  där mätning  gjordes  först och sist i varje mätomgång.  Efter  första mätomgången 

kapades balken  en halv meter in.  Därefter utfördes samma mätprocedur  igen.  Slutligen ka-

pades balken i långsmala strimlor mellan varje mätsträcka. Samtliga kapningar utfördes  

med en  kallsåg vilket också innebar att material tas  bort vid  kapningarna.  Det  slutliga felet  

vid  denna metod att mäta egenspänningarna uppskattas till  5%.  
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Figur 5.16 	Steigermätare.  

För varje  kapning  frigörs egenspänningar  som ger en  längdändring i  materialet. Med  vet- 

skap  om  längdändringarna  kan  spänningarna beräknas  med  hjälp  av en  E-modul  pä  210  

MPa.  Resultatet av  egenspänningsmätningama  redovisas i  figur 5.17.  

aj [MPa]  

200 

1- -200 

100 200 	aj  [MPa]  

-200 

00 
a [MPa]  

-100 

Figur 5.17  Egenspänningar i mätpunkter, balk  5B.  
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För att urskilja svetsningens  andel av  egenspänningarna märktes mätpunkter upp  pä  en  

osvetsad balk  pä  motsvarande sätt  som  föregående balk.  Efter  svetsningen  var  dock flera 

mätpunkter förstörda, vilket innebär att  resultatet av  denna mätning är ofullständig,  se figur 

5.18. 

a [MPa] 

-100 

e  
100 ai  [MPa] 

-100  

100 
'a. [MPa]  

Figur 5.18  Egenspänningar på grund av svetsningen, ofullständig, Balk  2B 

5.4  Dragprovning 

Två stycken provbitar frän vardera liv- och flänsplåt tillverkades med dimensioner enligt 

figur  5.19.  
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Figur 5.19  Provstavar för dragprovning  

a. Flänsplät 

b. Livplät 

Provstavarna dragprovades  med en  Instron  cylinder med  maxkapacitet  av 200  kN.  De  ax-

iella töjningarna i provstavarna uppmättes  med en  extensometer. Belastningshastigheten  

var  initiellt  1  mm/min upp till flytplatän. Därefter ökades belastningshastigheten  med en 

faktor  två  dä  stålmaterialet  deformationshärdnar.  Då  belastningshastigheten ökades  togs  

också extensometem  bort  och  den  totala förlängningen mellan backarna användes för att 

beräkna töjningen. Noggrannheten i detta  område  är alltså betydligt sämre än  den  första  de-

len av  belastningskurvan.  

Det bör nämnas att samtliga flänsplätar kommer frän samma  charge  och variationen mellan 

proven är liten. Samma gäller för livplätarna. Tabell  5.2  redovisar resultaten frän dragpro-

ven. 

Tabell  5.2. 	Sträckgränser för fläns  respektive  livplät. 

Statisk 
fy  (MPa) 	(MPa) 	sträckgräns (MPa) 

Flänsplät 	370 	497 	 350 
Livplät 	335 	410 
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Dragkraftkurvorna redovisas i figur  5.20.  Följande flytgränser används vid  de  teoretiska be-

räkningarna: 

Fläns: 	f  =  370  MPa 
Y 

Liv: 	f  =  335  MPa Y 

Dessa flytgränser motsvarar  den  undre sträckgränsen,  'L• 

600 

500 

Spänning [MPal 

     

   

Fläns 

  

    

Liv  

 

400 

300 

200 

100  

      

10 	 20 	30  
Töjning  [%1 

Figur 5.20  Karaktäristisk draglcraftkurva för flänsar och liv.  

40 	50  

5.5 	Referensmoment och nedböjningar  

5.5.1  Teoretisk momentkapacitet  

För att enkelt åskådliggöra försöksresultaten normeras aktuellt  moment  med ett referens-

moment. Som referensmoment är det rimligt att använda det  moment  som bäst motsvarar 

balkens bärförmåga. I Handboken Bygg  [4]  kap  K18:42  anges  en  rätlinjig interpolering 

formfaktorn av 
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ri  mellan  w  och  1  för slankhet mellan gränserna för tvärsnittsIdass  1  och  2.  Det innebär att 

för  de  lägsta 

balkarna, — =  80,  sä  tilläts  en  viss  grad  av plasticering av tvärsnittet 
tw 

 

medans  de  slankaste balkarna, som ligger på gränsen till tvärsnittsklass  2, har en  bärfömäga 

som motsvarar  den  elastiska. 

För att beräkna det elastiska momentet My  tas hänsyn till att flänsar och liv  har  olika flyt-

gräns. Då flytspänningen uppnäs i flänsarnas yttersta fibrer erhålls  en  plasticering av livets 

yttersta delai, eftersom flytgränsen här är lägre,  se  figur  5.21.  

När tvärsnittet är helt genomflutet antas  en  fullplastisk spänningsfördelning. Det plastiska 

momentet, utan hänsyn  tagen  till skjuvspänningen i livet, tecknas  M.  Fornfaktorerna  

M„  
för  de  olika tvärsnitten fäs genom att beräkna kvoten 

För livslankheten  120,  balk lA och B, blir formfaktorn  r  =  1.  För övriga balkar interpoleras 

formfaktorn rätlinjigt. 

Eftersom andelen tvärkraft på försöksbalkarna är stor bör momentkapaciteten reduceras. 

Reduktionen utförs i princip  sä  att mittdelen av livet tar hela skjuvkraften och resterande  del  

tar upp momentet, figur  5.21.  Denna modell  har  approximerats med ekvation  5.2  (Handbo-

ken Bygg  4  k18:28a).  

M  +  (1  _ Mf  f  2V  \  Loo  
a  

Myd 	Myd ) ‘ Vd j  

M 5  Myd 	 b 	(5.2) 

V 5  Vd 	 c  

där  

M 	= böjande  moment  av dimensioneringslast  

V 	= tvärkraft av dimensioneringslast 

Myd  = dimensioneringsvärde för böjande  moment  med hänsyn  tagen  till delvis plastice-
ring. 

Vd 	= dimensioneringsvärde för tvärkraft enligt  5.3  

Mf 	= det  moment  flänsarna kan uppta 
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ff 

f f  

Figur 5.21 	Illustrering av principen för tvärlcraftsreduktion och hänsyn  tagen  till att fläns 

och liv  har  olika flytgräns. 

Tvärkraftskapaciteten, Vd, beräknas  med  beaktande  av effekten av  buckling, Handboken 

Bygg  K18:26.  Detta utförs  med en faktor  co„,  som  för ett baikliv  med  vek ändavstyvning 

blir  

coy = 
 0.5 	 (5.3)  

där  

0.81 

	

—   hwff 
 
 — 0.343 hw  lf" 

4  +  4.0 	tw  E 	 AE 

(L/h.w) 2  

och 

Vd = tovtwhwfyw  

Noteras bör att i Handboken Bygg kapitel  K18:28  rekommenderas det att för balkar i tvär-

snittsklass två skall följande interaktionssamband väljas  

V 
—+0.63—

F 
1.38  och  V  _g Vd  

Md  
(5.4) 
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Detta samband förutsätter ett bestämt förhållande mellan livarea och flänsarea. För att er-

hålla  en  rättvisare hänsyn till livets inverkan på bärförmågan används ekvation  5.2.  Skillna-

den för  de  olika interaktionssambanden blir dock mycket små. I figur  5.22 har  resultatet 

tvärlcraftsreduktionen plottats för  de 10  balkarna.  

Ur  ekvation  5.2  kan momentkapaciteten Myred lösas ut genom att sätta  V  = M/L. 

I tabell  5.3  redovisas Myred, beräknade på verkliga tvärsnittsmätt. 

Tabell  5.3  

Balknr 

Momentkapaciteten beräknad  med  hänsyn till  samtidig  tvärkraft baserad  pä  

verkliga tvärsnittsmått. 

tw 	 Yred 
[icNm] 

lA 120 264 

1B 120 282 

2A 110 244 

2B 110 259 

3A 100 217 

3B 100 236 

4A 90 200 

4B 90 211 

5A 80 176 

513 80 184 
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serie A 

0.5  serie B  

10 M  
Myd  

Figur 5.22  Interaktionssamband mellan tvärkraft och  moment. 

5.5.2 	Nedböjningar enligt elasticitetsteorin 

Nedböjningen i balkens mittsnitt beräknas enligt elementär balkteori.  Den  första termen i 

utrycket är nedböjningen på grund av böjdeformationerna och  den  andra bidraget frän 

skjuvdeformationerna. Skjuvdeformationen är beräknad med medelskjuvspänningen över 

tvärsnittet. 

	

FL3  FL 	 2M 

	

öe _+ 2GA 	 F= T  
6EI 

(5.5)  

5.5.3  Beräkning av flytledsrotationen  

Rotationsförmågan  hos en  balk  kan  beskrivas genom att beräkna balkens totala flytledsrota-

tion,  figur 5.23.  Dä  mittnedböjningen  hos  försöksbalkarna är känd  kan  ett approxiamtivt ut-

tryck för flytlecirotationen beräknas.  Om den  elastiska, teoretiska, nedböjningen subtraheras 

ifrån  den  totala fäs  den  nedböjning  som  är  plastisk, det  vill säga  irreversibel.  I detta  fall,  då  

balkens elastiska  bidrag  är subtraherat, antas  all rotation ske  i flytleden.  Den  totala flytleds-

rotationen blir  dä  
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of 
— 

2Spi 	2 (8— Se) 	
(5.6) 

— Se  
o f  

Figur 5.23 Definition av  balkens fiytledsrotation. 

I försöksomgång  2  uppmättes även ändrotionema  med  hjälp  av  två stycken nedböjningsgi-

vare.  Den  plastiska nedböjnigen beräknas för dessa givare  pä  motsvarande sätt  som  ovan.  

Enligt figur 5.8,  blir  de  plastiska ändvinkeländringarna  

52 -82e — (81 -31e) 
Uth 	 a 

A 	83 — 53e — (84 — 84e)  
—fy 	 b 

= ofh ofv 

* noterar att flytledsrotationen är erhållen genom mätning av ändrotationerna.  

5.6 	Presentation av försöksresultat  

a 

b 	(5.7) 

C 

5.6.1  Flytledsrotation och  moment 

Den  totala flytkdsrotationen i balken uppskattas bäst genom att summera ändvinkeländ-

ringarna,  enligt  ekvation  5.7.  Mätning  av  ändvinkeländringar utfördes dock endast  vid  för-

söksomgång  2.  För att riktigt jämföra  de  båda mätserierna används i stället  registreringen 

av  mittnedböjningen.  Den  plastiska vinkeländringen erhälls genom att subtrahera  den  elas-

tiska teoretiska mittnedböjningen ifrån  den  verkliga. I  den  reducerade nedböjningen återstår 

dock  deformationer  ifrån upplagen. Upplagens sättningar  kan  uppskattas  dels  genom att 

jämföra  den  teoretiska elastiska mittnedböjningen  med  avläst värde.  En  ytterligare möjlig-

het är att extrapolera fram ett värde  pä  stödsättningen genom  de  två nedböjningsgivama i 
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vardera balkändar.  En  uppskattning  av  stödsättningen  med  hjälp  av de  båda metoderna  ger 

en  stödsättning  vid  maxlast för försöksomgång  2  pä  ungefär  2.5 mm.  Även  om  maxlasten är 
något högre  vid  försöksomgång ett är skillnaden i stödsättning marginell.  

Då vinkeländringen beräknas med hjälp av mittnedböjningen görs antagandet att  all rota-
tion  sker direkt  under lasten  och att flytleden inte  har  någon utsträckning längs balken. För-
enklingen ger till följd att  den  verkliga rotationen underskattas.  Om  istället 
ändvinkeländringama mäts erhålls ett mer  korrekt  värde, figur  5.24. 

Figur 5.24  Jämförelse mellan mätmetoder för balkens vinkeländring  

Den  verkliga flytleden bildas dessutom vanligtvis osymmetriskt  under lasten.  Orsaken är att 
livbucklan utvecklas  pä  den  sida  om lasten  där balken är svagast.  Pä  sä  sätt bildas  en  spän-
ningskoncentration  vid  livbucklan. 

Lät oss  nu  göra  en grov  uppskattning  pä  hur  stort  mätfelet  kan  bli. Största mätfelet uppkom-
mer antagligen genom att  registreringen av  mittnedböjningen  kan  missa balkens verkliga 
maximala nedböjning . Besiktning  av  balkarna  ger  att maxpunkten hamnar  pä  i medeltal  

-4-  frän mittavstyvningen.  Antag  dessutom att hela flytleden är  cirka —22. 

Med  ovanstående antaganden  kan sedan  förhållandet mellan  Oft  och  Of  beräknas,  figur 5.25,  
ekvation  5.8.  
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Figur 5.25  Beräkning av vinklarna  Of  och  O. 

L 
+ 	 

h 
0 	(L— 
ef 	28 

(5.8)  

För  de  kortare balkarna där  L =4  h  blir 0f*/f3f  =  30/28  =  1.07. De  längre balkarna,  L  =  6 
69  

ger  en  något lägre kvot 	=  1.05.  

Eftersom  osäkerheten är  stor  när  det  gäller att uppskatta underskattningen  av den  totala flyt-

ledsrotationen utförs  ingen kompensation  för detta i  det  följande, dock utförs  reduktion  för 

stödsättning.  Vi  är alltså  pä  säkra sidan när  det  gäller att beräkna balkens  rotationskapacitet. 

Figur 5.26  redovisar  en  jämförelse för balk  5B,  mellan uppmätt  plastisk  ändvinkeländring 

och  total plastisk  vinkeländring beräknad genom mittnedböjningen reducerad  med  stödsätt-

ningen. Skillnaden mellan  de både  mätmetoderna är  störst  under  deforrnationens första  del.  
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Figur 5.26  Jämförelse mellan  de  olika mätmetodema för beräkningar flytledsrotationen, 
balk 5B. 

Momentgradientens inverkan på  den  plastiska rotationskapaciteten verifieras tydligt av 
försöken.  Figur 5.27  illustrerar skillnaden mellan rotationskapaciteten för balk  1A,  B och  
5A,  B, både  maximal  bärförmåga och plastisk  rotation  påverkas. I  Appendix  återfinns  mo-
ment  - rotationssamband för samtliga försöksballcar 

0.0 
0.00 0.01 0.02 0.03 
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My red 

-a- ------ 

vippar  
(81.3) B 
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0.1* Of
[radi 

 

Figur 5.27  Momentgrqdientens inverkan  pä maximal  bärförmåga och  rotationskapacitet.  

Värdet av
"w

vi 
i paranteser.  A har  högre momentgradient än  B. 

Vid  utvärdering  av last-  deformationskurvorna används balkarnas dynamiska bärförmåga.  

Den  verkliga bärförmåga är i själva verket  den  statiska,  den som  erhälls  dä  balkens  defor-

mation  hälls  konstant under  några minuter. Amerikanska forskare redovisar oftast  den  sta-

tiska försöksktirvan,  men  ä andra sidan relaterar  de  sina försök till  den  statiska 

sträckgränsen.  Det  vill säga  den  förväntade bärförmågan sänks också. 

Förutom att redovisa  maximal  bärförmåga för  de 10  olika försöken, tabell  5.4,  är  det  främst 

intressant att redovisa balkarnas plastiska beteende. I tidigare undersökningar  har det  varit  

vanligt  att presentera  den  plastiska  rotation som  erhålls genom att läsa  av den  plastiska  rota-

tion som  är uppnåd  dä  belastningskurvan när ett visst referensmoment, vanligtvis Mp,  efter 

det  att maxlasten är uppnådd. Denna metod  har  vissa svagheter.  Det  förekommer  naturligt 

en  viss spridning i överenstärnmelsen mellan teoretiskt  moment  och verkligt, varför  man  

0.05 
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för vissa balkar erhåller ett maxmoment  som  inte  når  upp till  det  förväntade.  Med  ovanstå-

ende  definition av plastisk rotationskapacitet skulle den  för dessa balkar bli noll, även  om  

balkens deforrnationsförlopp är godartad.  En  bättre metod är att referera  rotationskapacite-

ten  till maxmomentet. För att  enkelt  jämföra försöksresultaten föreslås också att  en  rätlinjig 

förenkling  av  avlastningsdelen utförs.  Den  utförs  pä  så  sätt att  en  lutning  på  denna  linje  

uppskattas för att bäst passa  in  för  de 10  olika balkarna.  Resultatet  blir  en  bilinjär kurva  se 

figur 5.28. 

M 

Mmax 

oft  

Figur 5.28  Schematisering av deformationskurvan.  

Denna schematisering innehåller givetvis ett visst mätt av godtycke,  men  bidrar till  en  mer 

lättöverskådlig presentation av resultaten, figur  5.29.  
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Figur 5.29  Schematiserade flytledsrotationer för samtliga balkar, värdet av 	inom 

parantes. 
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Tabell  5.4 	Maximal  bärförmåga dividerad med Myred  

Balknr 

5.6.2  Redovisning av töjningsmätningar 

Töjningsgivarna  som  användes för att registrera töjningarna i flänsarna klarade  av  att mäta 

töjningarna i flänsarna upp till  cirka 3  %, vilket visade  sig  tillräckligt för  de  flesta töjnings-

värdena, förutom  dä  givarna  låg  placerade mitt i  en  flänsbuckla, där töjningarna är betydligt 

större. Generellt  kan man  säga  det  att mätningarna visar att töjningarna  pä  var sin  sida  om 
lasten  vanligtvis är olika stora, vilket tydligt visar  pä  vilken sida  som den  stora livbucklan 

utvecklas. Dragtöjningarna  direkt  under  livbucklan uppnår alltid  plastisk  töjning medan 

underflänsens töjning  längst  bort  ifrån livbucklan sällan visar plastiskt beteende,  se figur 
5.30.  
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Figur 5.30  Registrerade töjningar för balk  4A,  givarnas placering  se  figur  5.6. 

5.6.3  Balkens krökning  

1Crölcningsbryggan registrerar medelkrökningen mitt  under lasten  över  en  längd  av 400 mm.  

Krökningen  kan  också beräknas  med  flänstöjningarna.  Av  dessa  metoder ligger  förmodli-

gen  den  att använda töjningarna närmast verkligheten.  Om  krökning beräknas för  de  fyra 

snitt där töjningsgivarna är placerade  kan man  antingen bilda ett medelvärde  av  dessa krök-

ningar  eller  välja  det  maximala värdet och hävda att detta är  den  verkliga krökningen. San-

ningen  ligger  väl någonstans därimellan.  En  jämförelse mellan  de  olika metoderna att 

beräkna balkens krökning utförs för balk  2A, figur 5.31. De  olika metoderna stämmer 

mycket dåligt överens. Anmärkningsvärt är att  den  elastiska  delen av  kurvan  har  sä  dålig 

överensstämmelse. Töjningsmätningarna visar  vid  Myred  ett värde  pä  krökningen  som  över-

stämmer  med den  teoretiska,  cirka 0.08 m-1,  medan krökningen erhållen frän kröknings-

bryggan är grovt överskattad. Förklaringen till skillnaderna är många.  Dels  kröker 

underflänsen runt  livet  vilket gör att krökningsbryggan  kan  hamna  en  aning snett i sidled. 

Dessutom är  det  mycket  troligt  att  den  maximala krökningen inte  ligger  i någon  av de  punk-

terna där töjningsregistrering  sker.  Resultaten  tyder  i varje  fall pä  att  det  är  mer  rimligt att 

använda  den  maximala töjningen för att beräkna krökningen istället för att använda medel-

värdet.  Eftersom  resultaten frän krökningsmätningen  ger  osäkra värden, diskuteras inte bal-

kens krökning vidare.  Det vore  dock  av stort  intresse att känna hela balkens krökning. För 
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att erhålla användbara resultat borde  man  istället placera nedböjningsgivare tätt längs hela 

balken. Med hjälp av dessa mätvärden  skulle man sedan  få  en  bild av hela balkens krökning 

och på så sätt få  en  uppfattning om inom vilket område  den  största rotationen sker, med an-

dra ord flytledens längd. 

Figur 5.31  Jämförelse mellan olika metoder för att uppskatta balkens krökning, balk  2A. 

5.6.4 Livbucklans form  

Mätningarna på livbucklans utböjning kan användas för att skissa isolinjer.Var S:e  millime-

ters  ökning av bucklans utböjning  har  markerats med  en  isolinje. Balksnittet ritas olcrökt ef-

tersom mittnedböjningen är liten i förhållande till ballchöjden.  Formen  på fivbucklan för 

balkserie  A  uppvisar  en  tydlig påverkan av tvärkraften.  De  längre balkarna, serie B, upp-

visar generellt något rundare bucklor, figur  5.32.  
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Figur 5.32  Livbucldornas  form  för balk lA och B. 
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Då livhöjden ökar växer livbucklan proportionellt, både på bredden och höjden,  se  figur  

5.33.  
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Figur 5.33  Livbuckla för olika balkhöjd 
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5.6.5 	Flytledens längd 

Det vanligaste antagandet som görs för att beräkna  en  balks plastiska  rotation  är att antaga 

att  all rotation  sker  diskret  i  en  punkt. I själva verket  har  flytleden  en  utbredning längs bal-

ken. 

Flytledens längd kan beräknas genom att använda medelvärdet av  den  plastiska töjningen i 

flänsarna vid maxlast och  den  erhållna flytledsrotationen vid maxlast, beräknad med hjälp 

av mittnedböjningen. 

Medelkrökningen i flytleden är  2  eu/h där I kbf  • e. är här medelvärdet av överflänsens 

och underflänsens plastiska töjningar vid maxlast och h är balkens totala höjd. Flytledsrota-

tionen, efu, sätts lika med medelkrökningen gånger flytledslängden vilken skrivs som  en 

multipel  av flänsbredden k •  bf. 

bf  
fu = 2eu •  —h  •  k (5.9) 

Resultatet ifrån dessa beräkningar redovisas i tabell  5.5  där kbf  är flytledslängden.  
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Tabell  5.5  

Balk  

Flytledslängden ,kbf, beräknad enligt ekvation  5.9  

kbf 	k  

(mm) 

Al 650 5.0  

Bl (balken vippar)  

A2 550 4.2 

B2 610 4.7 

A3 640 4.9 

B3  - (osäkert värde)  

A4 610 4.7 

B4  - (osäkert värde)  

A5 700 5.4 

B5 750 5.8  

medel  5.0  

var. koeff  0.10  

För  de  värden markerade  med  osäkert värde är resultaten ifrån töjningsmätningarna sådana 

att  de  aysevärt avviker ifrån teoretiskt värde inom  det  elastiska  området,  varför  man kan  
misstänka felinställning  pä  mätutrustningen. 

Utvärderingen  ger  inte särskilt bra noggrannhet  men  värdena är ändå tämligen samlade.  De  
ayser maximum  pä  arbetskurvan.  Vid  längre  driven deformation  koncentreras deformatio-

nerna och flytleden blir kortare. 
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6. DISKUSSION  

Samtliga balkar  ur de  båda försöksserierna uppvisar ett likartat beteende och  en  liten sprid-

ning i bärförmågan.  Dä  maxlasten uppnåtts  sker en  långsam och likformig avlastning. Flän-

sarnas låga slankhet  har  i hög  grad  påverkat balkens rotationsförmåga. Tidigare försök  av 

Schilling [24],  där balkar  med  mycket slanka  liv har  provats,  med  slanka flänsar tillhörande 

tvärsnittsIdass  2  visar  en  betydligt sämre rotationsförmåga.  Då  maxlasten nåtts tappas bär-

förmågan  direkt  utan  egentlig  platå i last-deformationskurvan.  Schilling [26] har  också 

senare provat balkar  med mindre  slanka flänsar där rotationsförmågan förbättrats aysevärt.  

En  annan  variabel  som inverkar, i första  hand  på balkens bärförmåga, är balkens längd. 

Kvoten Mm /M ed är för  de  kortare balkarna, serie  A,  i medeltal  1.08  medan  de  för serie 

B är  1.0.  Förklaringen till denna inverkan kan vara momentgradienten eller tvärkraftens 

storlek. Momentgradientens inverkan kan förklaras av att det begränsande snittet för balk-

ens bärförmåga ligger  en  viss sträcka ifrån mittsnittet, säg  en  halv bucklingsvåg. Denna 

sträcka är beroende av balkens geometri, främst flänsbredden. Tryckspänningen i flänsen är 

lägre i detta snitt för balkarna med brantare  moment gradient,  serie  A.  Att  den  maximala 

bärförmågan relaterad till  den  beräknade momentkapaciteten Myred  blir högre för  de  kor-

tare balkarna kan även tyda på att reduktion för tvärkraftens inverkan inte är helt  korrekt. 

Interaktions-sambandet i Handboken Bygg ger ingen reduktion av momentet vid ett utnyt-

tjande av  mindre  än  50%  av tvärkraftskapaciteten.  

Den  plastiska  rotationen  är också större för  de  kortare balkarna  om momentet  relateras till 

Myred.  Om man  istället relaterar  momentet  till maxmomentet,  det  vill säga lägger kurvornas 

maximala  punkt på  samma nivå  vid en  jämförelse, blir skillnaden inte lika  stor. En  viss  

variation av  maximal  bärförmåga är dessutom  helt naturlig  och  kan  hänföras till tillverknin-

gen  av  balkarna.  Det  är också möjligt att  de  kortare balkarna  med  högre  andel  tvärkraft,  får 

en  större  plastisk  mittnedböjning  pä  grund av  plastiska skjuvdeformationer.  De  plastiska 

skjuvdeformationerna  ger  ett  bidrag  till  rotationen men  inte till förmågan att omfördela  mo-

ment.  Detta  bidrag kan  inte beräknas  eftersom  inga mätningar  av  ändvinkeländringar ut-

fördes för  den  första försöksserien.  Man kan  dock anta att denna  effekt, som ger en  

överskattning  av den  plastiska  rotation,  är  relativt  liten.  

En  svårighet med utvärderingen av försöksresultaten  har  varit hur  den  plastiska rotationska-

paciteten skall definieras.  Den  vanligaste metoden att definiera rotationen är att redovisa 

balkens totala vinkeländring och anta att denna sker i  en diskret  punkt. I själva verket  har  

flytleden  en  utbredning längs balken och längden på denna flytled borde vara av intresse att 

redovisa. Troligtvis  har  förenklingen om  en  koncentrerad flytled gjorts med bedömningen 

att resultatet skall användas för relativt länga balkar och där flytledens utbredning är liten i 

förhållande till balkens längd. 
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Några författare,  bland  annat Lukey och  Adams [23]  och  Kuhlmann  [19], har valt  att nor-

mera balkens plastiska vinkeländring  med den  teoretiska vinkeländringen  som  erhålls gen-

om antagande  om en helt elastisk  balk där mittmomentet uppnått  det  teoretiska plastiska  

momentet.  Denna  normering  är inte meningsfull för balkar  med  momentgradient.  De  elas-

tiska deformationerna bestäms  av  hela balken medan  de  plastiska deformationema är 

lokala. I denna  studie har  valts att redovisa  rotationen  i absoluta  tal som en vinkel. 

Den  största svårigheten är att beskriva kopplingen mellan bärförmåga och  plastisk rotation. 

En  vedertagen metod är att ta  den rotation som  inträffar  under det  att  momentet  är större än 

ett referensmoment, dimensioneringsmoment,  som  balkens plastiska  rotationskapacitet.  

Vanligast är  dä  att referensmomentet motsvarar  det  fullplastiska  momentet M. Om rota-

tionskapaciteten  skall utvärderas för slankare balkar, där balkens maximala bärförmåga inte  

kan  förväntas att vara Mp  mäste  rimligtvis referensmomentet vara lägre än  M.  

Genom att endast tala  om  plastiska  rotation vid  ett definierat  moment  tappar  man  alltså my-

cket  av  värdefull  information.  Denna  definition av rotationskapacitet  förutsätter att balken  

har en  bärförmåga utöver referensvärdet.  Så  är ofta  fallet  men  ett  eller  annat försök  kan  ge 

något lägre bärförmåga utan att referensvärdet därför bör betraktas  som  för högt. Ett  sådant  

försök  ger  dä  ingen rotationskapacitet  alls och detta oaysett  hur  arbetskurvan  ser  ut. 

För att  komma  runt detta  problem  föreslås att  rotationskapaciteten  relateras till  den  maxi-

malt uppnådda bärförmågan.  Pä  så  sätt  kan man  redovisa  resultat  även för  de  balkar  som  

inte  når  upp till förväntad bärförmåga,  men som har en god  förmåga till  plastisk deformer-

ing.  Dessutom föreslås att balkarnas deformationsförlopp presenteras  som en  förenklad bil-

injär kurva,  se figur 5:28.  Denna kurva  kan  beskrivas  som  

= I — ke  (Of  — üfk) 	 (6.1) 

där k0  = 7, 0  i  radianer  

Lutningen  pä  avlastningsdelen  har  hällts  konstant  för samtliga balkar, jfr tabell  6.2.  Detta  
har  gjorts för att förenkla presentationen  av  resultaten.  Schilling [27] har  nyligen redovisat 

liknande metod för att systematisera  moment-rotationssambandet för olika experimentellt 

provade balkar.  Schillings  bilinjära samband baseras  pä  försök  med  balkar  av  material  med  
sträckgräns  345  MPa och följande förutsättningar  

a) har  flänsar tillhörande tvärsnittsklass  1 

b) extra  livavstyvningar symmetriskt  pä  aystånd  en halv  livhöjd frän mellanstödet  

c) balken är sidostabil 

MMaX 



= 1.41 — 0.00306 (I-1 tw  (6.2)  MMaX 

MP  
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Om det  bilinjära sambandet  som Schilling  redovisar tecknas  enligt  ekvation  6.1  är  ko  =  9.2.  

Ofk  varierar  beroende  pä  livslanIcheten,  se  tabell  6:1.  

Tabell  6.1 	Ofk beroende på h/t  w  enligt  [27].  

hw 
tw 

(ifk [mrad]  

100 45 

120 30 

140 20 

160 10  

Som  M 	menar  Schilling  att det teoretiska plastiska momentet,  M.  kan användas för 

livslanIcheter, h/t,  under 134.  För slanlcheter mellan  134  och  170  gäller: 

Ekvation  6.2  gäller  under  förutsättning att  a,  b och c är uppfyllda. Att det teoretiska plastis-

ka momentet kan användas för livslankheter  under 134  (ungeför dubbelt så slankt som 

tvärsnittsklass  1)  förklaras i första  hand  med  de  tätt placerade tväravstyvningarna. Inom 

området mellan avstyvningarna kan tvärsnittet plasticeras utan att bärförmågan nämnvärt 

påverkas av livbuckling.  

Schillings  utvärdering baseras  pä  endast  Ire  försök vilket uppenbarligen  har  underlättat  hans  
arbete  då han  inte störs  av  någon spridning.  De  här redovisade tio försöken  ger  inte  en  lika 
enhetlig  bild. En  bearbetning  visas  i tabell  6.2.  Först redovisas lutningen  pä  avlastningskur-

van ke. Medeltalet är  6.0 med en  ganska  stor  spridning. Ett rimligt försiktigt värde  om 
ko =7  väljs för  den  fortsatta bearbetningen 
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Tabell  6.2  

Bailor 

Bearbetning av provningsresultat  

ke  
tw  

Ofk 

lA  120 6.67 9 

1B 120 8.7 15 

2A 110 5.00 20 

2B 110 5.00 22 

3A 100 6.67 15 

3B 100 7.14 17 

4A 90 5.00 50 

4B 90 5.88 35 

5A 80 5.00 55 

5B 80 5.00 36  

medel  6.00  
var. koeff  0.21  

Kolumnen Ofk  är  sedan  anpassad efter ko  =7,  jfr figur  5.29.  Värdena  visas  även i figur  6.1.  

Som synes är spridningen stor. Resultaten för h/t =  100  tycks falla ur bilden av ett jämnt 

avtagande samband. Bilden kompliceras ytterligare om resultat frän  [18]  tas med. I figur  6.1 

visas  resultat för balkar med b' f/tf  =  7.1  och knubbigare. Dessa balkar  har  varit osymme-

triska och livhöjden  har  satts till dubbla tryckzonshöjden vilket måhända inte är helt träf-

fande. Bilden blir  nu  att  en  försiktig tolkning är ett  konstant  Ofk för slanka liv. 

När slankheten börjar närma sig tvärsnittsklass  1  för livet finns  en  stor mängd resultat som 

visar  god  deformationsförmäga särskilt med  den  traditionella utvärderingen med Mp  som 

referensmoment.  Om  gränsen för klass  1  antas motsvara Ofk =  63  mrad blir  en  försiktig 

tolkning följande  

8 	= 15+643.2-7- fk om 2.45—
t 

53.2 

h 

(6.3) 

fk =  15 om 3.2 < —
t 

<4.8 



Ofk 

mrad —  

50 

-r  

DISKUSSION 	 101 

Sambandet  visas  i figur  6.1. Resultat  för låga slankheter  har  endast visats med  de  två sämsta 

från  [14  Värdena från tabell  4.1 har  dock räknats upp till att motsvara Mp  som referens. 

Ekvation  (6.3)  är med säkerhet inte det slutliga svaret  men  det är svårt att med det 

tillgängliga underlaget särskilja inverkan av andra parametrar. Så långt vi kommit  nu  kan 

alltså sägas att för balkar med flänsar i tvärsnittsklass  1  så bör ekvation  (6.1)  med ko  =7  och 

6fk enligt  (6.3)  vara  en  rimligt försiktig uppskattning. 

e serie  A  

x serie B 

• [18] 

o [12] 

EI  gräns för klass  1  

x  

0 
50 
	

100 	 150 

Figur 6.1 	Ofk som funktion av livets slankhet för balkar med flänsar i klass  1,  fy  -350  
MPa. 

h/ty, 
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Figur A.1 	Moment  - rotationssamband för balk lA och B. 
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Figur A.2 	Moment  - rotationssamband för balk  2A  och B. 
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Figur A.3 	Moment  - rotationssamband för balk  3A  och B 
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Figur  A.4 	Moment  - rotationssamband för balk  4A  och B. 
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Figur A.5 	Moment  - rotationssamband för balk  5A  och B.  
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