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Förord 

Denna studie utgör ett examensarbete om 15 högskolepoäng och utfördes som en 

avslutande del för byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle, Akademin för teknik 

och miljö. Studien genomfördes under våren 2018.   

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Göran Hed på HiG och Ulf Högberg på NCC 

Infrastruktur. Ett stort tack vill vi också rikta till Thomas Carlsson och Richard Larsson på 

högskolans laboratorium, vilka har hjälpt oss att genomföra det experimentella arbetet. 

Alla involverade personer har bidragit med kunskap och expertis inom ämnet samt 

bidragit med rådgivning i genomförandet av studien. Det har för oss varit ett stort 

privilegium att ha fått samarbeta med er och detaljstudera detta ämnesområde.   
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Sammanfattning 

Den ekonomiska, tekniska och vetenskapliga utvecklingen har bidragit till framkomsten av 

samverkanskonstruktioner. Där samverkanskonstruktioner mellan stål och betong ökar allt 

mer i användning inom byggindustrin. Anledningen är systemets effektivitet i strukturella, 

ekonomiska och konstruktionsmässiga aspekter samt att ingenjörer kan utnyttja båda 

konstruktionsmaterialen. Samverkanskonstruktioner används oftast i byggnader och broar 

i form av samverkansbalkar, samverkansbjälklag och samverkanspelare.  

Omfattande experimentella och teoretiska studier har tidigare utförts på 

samverkanskonstruktioner. Det är för att få en bättre förståelse för beteendet 

av konstruktionssystemet och dess komponenter under applicerad belastning.  

I denna studie har experimentella försök och teoretiska beräkningar genomförts för att 

undersöka bärförmågan vid tryck för betongfyllda stålrör. Viktigt mål med studien har 

varit att undersöka skillnaden mellan betongfyllda stålrör med och utan inverkan av 

skjuvdubbar. Ekonomiska och tidsmässiga ramar har avgränsat studien till att endast 

använda nerskalade prover samt en betong- och stålsort.  

Undersökningen omfattade totalt tre försöksserier. Serie 1 bestod av endast stålrör, serie 2 

bestod av betongfyllda stålrör och serie 3 bestod av betongfyllda stålrör förstärkt med 

skjuvdubbar. Studien redovisas med en noggrann genomgång av teoretiska beräkningar, 

tillverkning av prover och experimentella försök.  

Resultaten visar på att serie 2 bestående av betongfyllda stålrör hade ett karakteristiskt 

tryckhållfasthetsvärde på 54,6 kN och lägst standardavvikelse på 1,46 kN. Genom att 

förstärka betongfyllda stålrör med skjuvdubbar erhölls ett karakteristiskt 

tryckhållfasthetsvärde på 51,8 kN och en standardavvikelse på 4,06 kN. Det är en 

sänkning på det karakteristiska tryckhållfasthetsvärdet jämfört med betongfyllda stålrör 

utan inverkan av skjuvdubbar. Serie 1 med endast stålrör hade ett karakteristiskt 

tryckhållfasthetsvärde på 44,1 kN och en standardavvikelse på 6,86 kN, vilket var den 

högsta standardavvikelsen. 
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Abstract 

The Economic, technical and scientific developments have contributed to the emergence 

of composite structures. Where composite structures between steel and concrete are 

increasingly increasing in use in the construction industry. The reason for this is due to the 

system's efficiency in structural, economical and constructional aspects and that engineers 

can utilize both construction materials. Steel-concrete composite structures are mostly 

used in buildings and bridges in the form of composite beams, composite floors and 

composite columns. 

Extensive experimental and theoretical studies have previously been conducted on 

composite structures. It is to provide a better understanding on the behavior of the 

construction system and its components under applied loading. 

In this study, experimental trials and theoretical calculations have been conducted to 

investigate the load bearing capacity of concrete-filled steel tubes. An important goal of 

the study has been to investigate the difference between concrete-filled steel pipes with 

and without the impact of shear studs. Economic and time frames have limited the study 

to using only scaled samples and only one concrete and steel grade. 

The survey comprised a total of three trial series. Series 1 consisted of only steel pipes, 

series 2 consisted of concrete-filled steel pipes and series 3 consisted of concrete-filled 

steel pipes reinforced with shear studs. The study is presented with a careful review of 

theoretical calculations, sample production and experimental trials. 

The results show that Series 2 consisting of concrete-filled steel pipes had a characteristic 

compressive strength of 54,6 kN and a minimum standard deviation of 1,46 kN. By 

reinforcing concrete-filled steel pipes with shear studs, a characteristic compressive 

strength of 51,8 kN and a standard deviation of 4,06 kN were obtained. It is a decrease in 

the characteristic compressive strength value compared with concrete-filled steel pipes 

without the impact of shear studs. Series 1 with only steel pipes had a characteristic 

compressive strength of 44,1 kN and a standard deviation of 6,86 kN, which was the 

highest standard deviation.  
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Terminologi 

 

A𝑎 Konstruktionsstålets tvärsnittsarea 

A𝑐 Betongens tvärsnittsarea 

A𝑠 Armeringens tvärsnittsarea 

𝐸𝑎 Konstruktionsstålets elasticitetsmodul 

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 Effektiv böjstyvhet för beräkning av relativ slankhet 

𝐸𝑐𝑚 Betongens sekantmodul 

𝐸𝑠 Dimensioneringsvärde för armeringens elasticitetsmodul 

𝑓𝑐𝑘  Betongens karakteristiska hållfasthet 

𝑓𝑠𝑘  Armeringens karakteristiska sträckgräns 

𝑓𝑦𝑘 Konstruktionsståls karakteristiska sträckgräns 

𝐼𝑎 Konstruktionsståls tröghetsmoment för tvärsnitt 

𝐼𝑐 Tröghetsmoment för det ospruckna betongtvärsnittet 

𝐼𝑠 Armeringsstålets tröghetsmoment 

𝐿 Längd 

𝐿𝑐 Knäcklängd 

𝑁𝑐𝑟  Teoretisk kritisk knäcklast 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘  Tvärsnittets karakteristisk plastiska bärförmåga för normalkraft 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘𝑥 Tvärsnittets karakteristisk plastiska bärförmåga för normalkraft med hänsyn 
                       till knäckning     

𝜆  Relativ slankhet 

𝜒 Reduktionsfaktor för böjknäckning   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den ekonomiska, tekniska och vetenskapliga utvecklingen har bidragit till ett stort antal nya 

konstruktionssystem inom byggindustrin. En samverkanskonstruktion mellan stål och betong är 

ett av dessa system som är effektivt ur en konstruktionsmässig synpunkt (Bezerra, Barbosa, 

Bonilla & Cavalcante, 2018). 

Genom att använda en samverkanskonstruktion i ett byggsystem erbjuds en ekonomisk lösning 

för att uppnå den styvhet och den bärförmåga som krävs. Systemet används oftast till byggnader 

och broar i form av samverkansbalkar, samverkansbjälklag och samverkanspelare. I en 

samverkansbalk kan en betydande samverkanseffekt åstadkommas mellan stålbalkar och 

betongplattor genom att använda skjuvdubbar, vilket möjliggör en kraftöverföring mellan stål- 

och betongelementen. För en samverkanspelare förekommer det olika konstruktionstyper. 

Betongfyllda stålrör är ett exempel på en samverkanspelare som kan ge en högre bärförmåga 

jämfört med pelare i enbart stål eller betong. Det beror på att betongen förhindrar lokal och 

global knäckning av stålröret, medan stålröret ger upphängning till betongen och förhindrar 

avspjälkning (Kunnath, Zhao & Yuan, 2010). 

Användning av samverkanskonstruktioner mellan stål och betong ökar allt mer i användning på 

grund av systemets effektivitet i strukturella, ekonomiska och konstruktionsmässiga aspekter 

samt att ingenjörer kan utnyttja båda konstruktionsmaterialen. Omfattande experimentella och 

teoretiska studier har därför utförts för att få en bättre förståelse om beteendet av en 

samverkanskonstruktion och dess komponenter under applicerad belastning (KIM & NGO-

HUU, 2012). 
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1.2 Samverkanskonstruktioner 

I en samverkanskonstruktion ingår olika konstruktionsmaterial i syfte att agera tillsammans som 

en enhet. Stål och betong är oftast de två huvudmaterialen en samverkanskonstruktion består av, 

där stålet förbinds till betongen. En samverkan för denna typ av konstruktion erhålles genom att 

horisontella skjuvkrafter överförs via en skjuvförbindning mellan stålet och betongen. 

Skjuvförbindare är oftast svetsbultar, se Fig. 1.  

 
Fig. 1. Svetsbult (Stålbyggnadsinstitutet, 2012). 

Stålets och betongens materialegenskaper är av helt olika karaktär. Stålet tillför draghållfasthet 

och formbarhet medan betongen tillför hög tryckhållfasthet. Därmed utnyttjas materialens 

egenskaper på ett optimalt sätt i en samverkanskonstruktion. Stålelement är oftast slanka vilket 

riskerar att de knäcks eller bucklas vid tryck. Det förhindras genom en samverkan med 

betongelement. Betongen skyddar även stålet mot korrosion om ingjutet och brand. Stålet 

säkerställer att konstruktionen har tillräcklig plastisk deformationskapacitet, vilket förhindrar att 

konstruktionen plötsligt kollapsar utan förvarning (Stålbyggnadsinstitutet, 2012). 

Genom att utnyttja samverkan i en konstruktion kan bärförmågan ökas och samtidigt minska 

stålvikten. Detta medför lägre konstruktionshöjder och styvare konstruktioner med mindre 

nedböjning. Prefabriceringsgraden kan även öka genom att använda samverkanskonstruktioner 

eftersom många av komponenterna kan förtillverkas (Stålbyggnadsinstitutet, 2012). 

1.2.1 Samverkan 

Det förekommer tre olika typer av samverkan: ofrivillig samverkan, samverkan i 

bruksgränstillståndet och fullständig samverkan. En ofrivillig samverkan uppstår utan avsikt eller 

till följd av sekundära effekter, vilket betyder att konstruktionen uppfyller sin funktion även utan 

samverkan. Samverkan i bruksgränstillståndet innebär att konstruktionen måste klara sig utan en 

samverkan i brottgränstillståndet, det finns alltså bara samverkan i bruksgränstillståndet. 

Fullständig samverkan är den sista typen av samverkan där samverkan mellan stål och betong 

finns i alla gränstillstånd (Prefabsystem, 2017). 
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1.2.2 Samverkanspelare 

Samverkanspelare är en typ av samverkanskonstruktion och som tidigare nämnts består 

konstruktionen av stål och betong, där materialen är sammansatt med varandra för att utgöra en 

enhet. Materialen kombineras med varandra eftersom de har olika materialegenskaper och 

konstruktionen kan därmed utnyttja materialens fördelar på ett mer optimalt sätt. Genom att 

utnyttja en samverkanseffekt för pelaren ökar både styvheten och bärförmågan, vilket möjliggör 

slankare pelare. Samverkanspelare finns i två olika huvudtyper: helt eller delvis kringgjutna 

stålprofiler samt betongfyllda stålrör, se Fig. 2 för olika tvärsnitt av samverkanspelare 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2012). 

 
Fig. 2. Tvärsnitt för samverkanspelare mellan stål och betong (Stålbyggnadsinstitutet, 2012). 

I samverkanspelare som är helt eller delvis kringgjutna kan stålet bestå av en eller flera valsade 

profiler. Pelarens betongskikt ökar stålets bärförmåga genom att styva upp och minska risken för 

buckling och knäckning. Betongen i pelaren bildar även ett effektivt brandskydd samt skyddar 

stålet mot korrosion (Stålbyggnadsinstitutet, 2012). 

Betongfyllda stålrör är den andra huvudtypen av samverkanspelare och med dess höga 

bärförmåga bidrar den till en enkel och ekonomisk byggnadskonstruktion. Stålröret för denna 

samverkanspelare fungerar som en gjutform och sedan som armering. Det innebär både 

sparande i tid och material. Stålröret skyddar även betongen från mekaniska skador. Den här 

typen av konstruktion säkerställer hög kvalitet och minimalt behov av efterlagningar 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2012). 
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Betongfyllda stålrör har flera fördelar jämfört med konstruktioner av enbart stålprofiler eller 
armerad betong: 

• Betongfyllningen i stålröret är instängt vilket resulterar i ett 3-axligt tryckläge som ökar 

styrkan och belastningsförmågan hos betongfyllningen. 

• Betongfyllningen hindrar lokal och global knäckning för stålröret och därmed ökar 

deformationskapaciteten för betongfyllda stålrör. 

• Den kombinerande kapaciteten av stål och betong ger en effektiv styvhet och axiell 

lastkapacitet. 

• Betongfyllda stålpelare tillåter en snabb konstruktion, eftersom att stålröret eliminerar 

de material och arbetstimmar som går åt i samband med att forma och armera 

konstruktionen. 

• Stålröret förhindrar spjälkning av betongen. 

• Krympnings- och krypningsproblematiken är mindre för denna typ av konstruktion. 

(Lehman, Moon, Roeder & Lee, 2012; Morino, Uchikoshi & Yamaguchi, 2001) 

Eftersom att betongfyllningen i stålröret är instängt resulterar det i en inneslutningseffekt för 

betongen i sidled. Detta medför en bättre förmåga i att motstå deformation samt ökar 

bärförmågan. Vid ett ökat tryck börjar betongen expandera mot stålröret i sidled. Figur 3 visar 

hur ökade axiella krafter skapar ett progressivt tryck i gränssnittet för stålet och betongen. När 

hela betongkärnan blir påverkad av inneslutningen medför det att stålet blir utsatt för 

bågspänningar. Eftersom stålet blir utsatt för bågspänningar innebär det att stålet inte klarar av 

de längsgående spänningarna samtidigt, vilket medför lastöverföring mellan stålet och betongen. 

På grund av begränsad expansion för betongen uppstår inte samma sprickbildning jämfört med 

utan en effekt av inneslutning. Det gör att både bärförmågan och deformationsförmågan ökar för 

betongen (Ge, Susantha & Usami 2001; Johansson, 2002). 

Genom att fylla stålrör med betong medför det att stålet styvas upp och resistansen mot buckling 
kan ökas med upp till 50 % enligt Shanmugam och Lakshmi (2001). Eftersom betongen hindrar 
stålet från att buckla inåt, innebär det att stålet endast kan buckla utåt. 

 
Fig. 3. Bågspänning i stålet orsakat av sidokrafter (Ge et al., 2001). 
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Under byggnation av samverkanspelare kan stommen monteras på ett effektivt sätt. Det är på 

grund av att stålstommen monteras först och är dimensionerad för att bära egenvikten samt 

laster under byggtiden. Betonggjutningen kan därefter samordnas med andra gjutningar, till 

exempel bjälklaget. Monteringen av stommen kan därmed fortsätta utan krav på att betongen 

har härdat klart, vilket möjliggör en rationell stommontering samt att det blir färre tillfällen för 

gjutningar. Den samverkanspelare som sedan framställts när betongen har härdat klart är då 

dimensionerad för att bära den totala lasten (Stålbyggnadsinstitutet, 2012). 

1.3 Eurokod 

Eurokoderna för bärvärksdimensionering samordnar EU-ländernas beräkningsregler, kravnivåer 

och tillvägagångssätt med avseende på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och dess förmåga 

att motstå brand. Eurokoderna är indelade i ett antal avsnitt vilket behandlar olika delområden, 

se Tab. 1. 

Tabell 1. Eurokods delområden. 

EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 

EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk 

EN 1992 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner 

EN 1993 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner 

EN 1994 Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong 

EN 1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner 

EN 1996 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner 

EN 1997 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner 

EN 1998 Eurokod 8: Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning 

EN 1999 Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 

 
För dimensionering av samverkanskonstruktioner gäller Eurokod 4: Dimensionering av 
samverkanskonstruktioner i stål och betong. Den uppfyller principer och krav avseende säkerhet 
och brukbarhet för bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering, vilket ges i 
EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner. 

1.4 Syfte och mål 

Studiens syfte är att utvärdera bärförmågan för betongfyllda stålrör med och utan inverkan av 

skjuvdubbar. Målet är att skapa ett underlag utifrån ett antal försöksserier på olika prover, för att 

sedan identifiera skillnaderna genom en statistisk bedömning. 

För att uppnå studiens syfte kommer följande frågeställning att besvaras: 

• Hur ser bärförmågan ut för en betongfylld stålpelare med förstärkning av skjuvdubbar 

jämfört med utan?  
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2. Metod 

Denna studie innehåller tryckhållfasthetstester av prover med andra ordningens teori, se 

Isaksson (2017, sid 148–149), där proverna ska ha en initialkrokighet på L/300 enligt Eurokod 4 

(SS-EN 1994-1-1), se Fig. 4. Proverna är indelade i tre olika försöksserier med sex stycken 

prover i varje serie, se Tab. 7 i kapitel 2.2.2. Studien kommer genomföras med experimentella 

försök och teoretiska beräkningar. Experimentella försöken ska utföras i en tryck- och 

dragprovsmaskin, vars maximala tryckkapacitet är 100 kN. För att kunna genomföra försöken 

behövs först teoretiska beräkningar utföras för att skapa ett underlag genom förberedande 

handberäkningar med första ordningens teori, se Isaksson (2017, sid 148–149). Anledningen till 

det är att veta vilken dimension proverna kan vara i genomförandet av studien, eftersom att de 

måste vara anpassad till tryck- och dragprovsmaskinen. Utifrån resultaten som erhålls från de 

experimentella försöken kommer sedan en statistisk bedömning göras samt en 

normalfördelningsanalys. 

Studien avser att endast undersöka bärförmågan vid tryck för de olika proverna. Vidare är syftet 

med studien att undersöka skillnaderna mellan proverna med och utan mekanisk samverkan, 

proverna i studien har därför likadana dimensioner, stål- och betongsort. 

Med tanke på att fullskaliga tryckhållfasthetstester både är tidskrävande och kostsamt kommer 

studien att utföras med nerskalade prover samt att proverna är anpassade för tillgänglig 

utrustning. Konsekvenser av nerskalade prover kan vara att stålets inverkan är av större 

betydelse än betongen. Eftersom den procentuella andelen av stål är högre i nerskalade prover 

jämfört med fullskaliga prover. 

 
Fig. 4. Initialkrokighet för samtliga prover.  
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2.1 Material 

Material och utrustning som kommer användas i genomförandet av studien framgår av Tab. 2 

och 3. 

Tabell 2. Material. 

Material Sort Mängd 

Betong Weber exm 702 13 liter 

Maskeringstejp - ½ rulle 

Mjukplast - ½ rulle 

Skruv ESSVE Self drilling screw, Zinc Plated 4,8 x 19 mm 54 st 

Stål S355, Diameter = 26,9 mm, Godstjocklek = 2,6 mm 18 m 

T-sprit - - 

 

Tabell 3. Utrustning. 

Utrustning Modell 

Avgradningsverktyg - 

Beräkningsprogram Shimadzu Trapezium-X 

Betongblandare Mixer PCM 140 

Bygelbandssåg SCK 230 H 

Gummiklubba - 

Hink - 

Tryck- och dragprovsmaskin SHIMADZU-AUTOGRAPH AGX plus 100 kN 

Kubformer Dimension: 150 x 150 x 150 mm3 

Tryckprovningsmaskin Form-Tester SEIDNER 3000 kN 

Pelarborrmaskin STRANDS S25 

Poleringsmaskin ARBOGA POP 310 

Skruvdragare Milwaukee, 12 Volt, 2 Ampere 

Våg METTLER ID1 Multirange 
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2.2 Genomförande 

På följande sidor redovisas en genomgång av de förberedande beräkningarna, tillverkningen av 

proverna och genomförandet av tryckhållfasthetstesterna.  

2.2.1 Förberedande beräkningar 

Proverna i försöksserierna dimensionerades med hjälp av Eurokod 4 (SS-EN 1994-1-1). 

Först beräknades tvärsnittets karakteristiska plastiska bärförmåga för normalkraft, 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘. 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘 = 𝐴𝑎 ∗ 𝑓𝑦𝑘 + 0,85 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑘 + 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑠𝑘    [N] [Ekv. 2.2.1.1] 

Där 

𝐴𝑎 = Konstruktionsstålets tvärsnittsarea   [mm2] 

𝑓𝑦𝑘= Konstruktionsstålets karakteristiska sträckgräns   [MPa] 

𝐴𝑐= Betongens tvärsnittsarea   [mm2] 

𝑓𝑐𝑘  = Betongens karakteristiska hållfasthet   [MPa] 

𝐴𝑠= Armeringens tvärsnittsarea   [mm2] 

𝑓𝑠𝑘= Armeringens karakteristiska sträckgräns   [MPa] 

I Ekv 2.2.1.1 användes mindre modifikationer där konstanten 0,85 blir 1 för cirkulära rör. I 

dessa beräkningar användes karakteristiska värden på grund av det ska dimensioneras för att 

bärförmågan inte ska bli för hög. Armeringen i snittet tas inte med i beräkningarna på grund av 

att ekvationerna räknar med att det ska vara längsgående armering i hela stålröret. I detta fall är 

armeringen inte längsgående i hela stålröret. 

Dimensionering för knäckning av samverkanspelare beräknas på samma sätt som för vanliga 

stålpelare (Stålbyggnadsinstitutet, 2012). 

Den teoretiska kritiska knäcklasten 𝑁𝑐𝑟  beräknades med Ekv. 2.2.1.2 och Ekv. 2.2.1.3.  

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2∗𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓

𝐿𝑐
2  [N]   [Ekv. 2.2.1.2]  

Där 

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓= Effektiv böjstyvhet för beräkning av relativ slankhet   [Nmm2] 

𝐿𝑐  = Knäcklängd   [mm] 
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𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑎 ∗ 𝐼𝑎 + 0,6 𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐼𝑐 + 𝐸𝑠 ∗ 𝐼𝑠   [Nmm2] [Ekv. 2.2.1.3]  

Där 

𝐸𝑎= Konstruktionsstålets elasticitetsmodul   [GPa] 

𝐼𝑎= Konstruktionsståls tröghetsmoment för tvärsnitt   [mm4] 

𝐼𝑐= Tröghetsmoment för det ospruckna betongtvärsnittet   [mm4] 

𝐸𝑠= Dimensioneringsvärde för armeringens elasticitetsmodul   [GPa] 

𝐼𝑠  = Armeringsstålets tröghetsmoment   [mm4] 

I beräkningarna antas det att 𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑐𝑚. 

Där 

𝐸𝑐𝑚 = Betongens sekantmodul   [MPa] 

Båda ändarna på proverna ska vara ledade och då gäller Ekv. 2.2.1.4. 

𝐿𝑐 = 𝐿   [mm]    [Ekv. 2.2.1.4]  

Där  

𝐿𝑐= Knäcklängd   [mm] 

𝐿 = Längd   [mm] 

Den relativa slankheten λ för proverna beräknades med Ekv. 2.2.1.5.  

𝜆 = √
𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑘

𝑁𝑐𝑟
  [-]   [Ekv. 2.2.1.5]  

Där 

𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑘= Tvärsnittets karakteristisk plastiska bärförmåga för normalkraft   [N] 

𝑁𝑐𝑟= Teoretisk kritisk knäcklast   [N] 
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Reduktionsfaktorn χ beräknas med Ekv 2.2.1.7 genom Ekv. 2.2.1.6. 

φ = 0,5 ∗ (1 + α(𝜆 − 0,2) + 𝜆2)   [-]  [Ekv. 2.2.1.6]  

Alfa varierade om det var armerade eller oarmerade stålrör. Kurva (a) gäller för oarmerade 

eller svagt armerade, medan kurva (b) gäller för armerade. I beräkningarna användes kurva (a).  

χ =
1

φ∗√φ2−𝜆2
 [-]   [Ekv. 2.2.1.7]  

Där 

λ = Relativ slankhet   [-] 

I Ekv 2.2.1.8 beräknades tvärsnittets karakteristiska plastiska bärförmåga för normalkraft med 

hänsyn till knäckning 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘𝑥, för att veta hur mycket proverna ska tåla. 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘𝑥 =  χ ∗ 𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑘 [N]   [Ekv. 2.2.1.8] 

 

Där 

χ = Reduktionsfaktorn   [-] 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑘= Tvärsnittets karakteristiska plastiska bärförmåga för normalkraft   [N] 

I Tab. 4 redovisas data som har använts i beräkningarna för stålrör. För mer detaljerade 

beräkningar se bilaga A.   

Tabell 4. Redovisning av data för stålrör.  

Parametrar  Beteckning  Värde  Enhet  

Area stål  Aa 198,49  mm2 

Elasticitetsmodul  Ea  210  GPa  

Flytspänning  fy  355  MPa  

Knäckländ  Lc  1000  mm  

Längd  L  1000  mm  

Reduktionsfaktor  χ 0,366  -  

Slankhetsparameter  λ 1,515  -  

Teoretisk knäcklast  Ncr  30 713  N  

Tryckkraftskapaciteten  Npl,Rk  70 463  N  

Tryckkraftskapaciteten med hänsyn till knäckning  Npl,Rkx  25 811 N  

Tröghetsradie  i  8,64  mm  

Yttröghetsmoment  Ia  14 818 mm4 
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I Tab. 5 redovisas data som har använts i beräkningarna för betongfyllda stålrör. För mer 

detaljerade beräkningar se bilaga B.   

Tabell 5. Redovisning av data för betongfyllda stålrör.  

Parametrar  Beteckning  Värde  Enhet  

Area betong  Ac  369,84  mm2 

Area stål  Aa  198,49  mm2 

Betongens karakteristiska hållfasthet  fck  50  MPa  

Betongens sekantmodul  Ecm  37  MPa  

Elasticitetsmodul stål  Ea  210  GPa  

Effektiv böjstyvhet EIeff  3,35*109  Nmm2 

Sträckgräns  fyk  355  MPa  

Knäcklängd  Lc  1000  mm  

Längd  L  1000  mm  

Reduktionsfaktor  χ 0,319 -  

Slankhetsparameter  λ  1,64 -  

Teoretisk knäcklast för betongfyllda stålrören  Ncr  33 097 N  

Tvärsnittets tryckkraftskapacitet   Npl,Rk  88 954 N  

Tryckkraftskapaciteten med hänsyn till knäckning  Npl,Rkx  28 404 N  

Yttröghetsmoment  
betong  

Ic  10 885  mm4 

Yttröghetsmoment stål  Ia  14 818 mm4 

I Tab. 6 redovisas tryckkraftskapaciteten med hänsyn till knäckning för proverna utifrån 

handberäkningarna samt den procentuella andelen av stål och betong i proverna. 

Tabell 6. Redovisning av resultat för samtliga prover. 

Försöksserie Npl,Rkx [kN] Andel stål Andel betong 

1. Stålrör 26 100 % 0 % 

2. Betongfyllda stålrör 28 35 % 65 % 

3. Betongfyllda stålrör med skjuvdubbar Ej beräknat. Ej beräknat. Ej beräknat. 

Sammanfattningsvis utifrån beräkningsresultaten ovan erhölls ett underlag om hur proverna ska 

utformas. Därefter valdes ett cirkulärt stålrör med en diameter på 26,9 mm, en godstjocklek på 

2,6 mm och med ett sträckgränsvärde på 355 MPa. Stålröret valdes från Tibnors rörkatalog, se 

bilaga D för mer specifikationer. För betongen ansågs Weber exm 702 lämplig att använda i 

studien. Eftersom betongen kan få en tryckhållfasthet på uppemot 60 MPa, se bilaga E för mer 

specifikationer. Denna betong valdes för att det är en snabbhärdande betong och uppnår en hög 

tryckhållfasthet på kort tid. 
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2.2.2 Tillverkning av prover 

I Tab. 7 framgår vilken försöksserie proverna tillhör, hur de är numrerade samt antalet prover 

som tillverkades. Det framgår även vilka de ingående materialen och måtten är för respektive 

prov.      

Tabell 7. Redovisning av proverna. 

Försöksserie Antal prover 
(Numrering) 

Ingående material Längd 
[mm] 

Diameter 
[mm] 

Tjocklek 
stål [mm] 

1 6 (1–6) Stål 1000 26,9 2,6 

2 6 (7–12) Stål + Betong 1000 26,9 2,6 

3 6 (13–18) Stål + Betong + Skruv 1000 26,9 2,6 

 
Figur 5 och 6 visar detaljerat de olika provernas konstruktion. Prov 1–6 är endast stålrör, prov 

7–12 är betongfyllda stålrör och prov 13–18 är betongfyllda stålrör förstärkt med skjuvdubbar i 

form av skruvar med ett c/c mått på 100 mm. Det framgår även vilka konstruktionsmässiga 

likheter och olikheter proverna har.  

 
Fig. 5. Cirkulära tvärsnitt för proverna med måtten i mm. 

 
Fig. 6. Stålrör, betongfyllda stålrör och betongfyllda stålrör med skjuvdubbar med måtten i mm. 
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Stålrören som användes till alla prover kapades i en bygelbandssåg, se Fig. 7. Efter 

genomförandet av kapningen putsades stålrörens kanter till, se Fig. 8. På grund av att det var 

fettrester i stålrören rengjordes insidan. För att minska risken att betongen ska glida mot stålets 

yta. T-sprit, trasa, torkpapper och en smal stav som fördes genom stålrören användes i 

utförandet av rengöringen. 

 

 
Fig. 7. Kapning av stålrören i bygelbandssågen. 

 

 
Fig. 8. Putsad kant på stålrör. 
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2.2.3 Skapande av initialkrokighet 

Eftersom tryckhållfasthetstesterna för proverna ska utföras med andra ordningens teori behövs 

en initialkrokighet på proverna. För samverkanspelare av typen betongfyllda stålrör ska 

initialkrokigheten vara L/300, enligt Eurokod 4 (SS-EN 1994-1-1).  

För att få proverna initialt krokiga, utfördes en nedböjning på samtliga stålrör med en tryck- och 

dragprovsmaskin. Stålrören placerades som en fritt upplagd balk i maskinen, se Fig. 9 och 10. 

Två stycken punktlaster användes för att få en jämnare nedböjning på stålrören, jämfört med att 

använda en punktlast. Innan nedböjningen utfördes på stålrören, kalibrerades först tryck- och 

dragprovmaskinen. Inför varje nedböjning på stålrören nollställdes även alltid tryck- och 

dragprovsmaskinen. Proverna var numrerade sedan tidigare innan nedböjningen påbörjades, för 

att enklare kunna identifiera vilken initialkrokighet varje prov har efter nedböjningen, se Tab. 8. 

 
Fig. 9. Stålrörens placering vid nedböjning i tryck- och dragprovsmaskinen som en fritt upplagd balk [mm]. 

 

 
Fig. 10. Stålrörens placering vid nedböjning i tryck- och dragprovsmaskinen som en fritt upplagd balk.  

  



 

15 

 

Initialkrokigheten för samtliga prover låg inom intervallet 3,2–3,8 mm och fick ett medelvärde 

på 3,4 mm, se Tab. 8.  

Tabell 8. Redovisning av initialkrokighet för samtliga prover. 

Provnamn  Nedböjning 
i maskin [mm]  

Kraft i 
maskin [kN]  

Initialkrokighet 
på proverna [mm]  

1 21,10 3,08 3,30 

2 21,20 3,10 3,40 

3 21,20 3,06 3,50 

4 21,20 3,07 3,20 

5 21,20 3,10 3,20 

6 22,00 3,10 3,60 

7 21,25 3,08 3,50 

8 21,25 3,05 3,30 

9 21,27 3,01 3,40 

10 21,25 3,06 3,50 

11 21,25 3,05 3,40 

12 25,00 3,20 3,40 

13 21,25 3,05 3,40 

14 21,26 3,05 3,50 

15 21,25 3,04 3,40 

16 21,25 3,08 3,40 

17 21,26 3,10 3,50 

18 22,00 3,20 3,80 

Medelvärde: 21,52 3,08 3,43 

 

2.2.4 Betonggjutning och montering av skjuvdubbar 

Proverna 13–18 är konstruerade med skjuvdubbar i form av skruvar, se bilaga F för 

specifikationer om skruven. Varje prov innehåller totalt nio stycken skruvar, vilka är placerade i 

ett spiralmönster längs med proverna. Första skruven är placerad 100 mm ifrån kanten, sedan 

följer resterande skruvar i ett intervall på 100 mm. Sista skruven blir då, likt den första skruven, 

placerad 100 mm ifrån kanten. Efter att ha märkt skruvarnas placering på proverna, behövdes 

stålrören förborras med hål för att kunna montera skruvarna enklare. Hålen hade en diameter på 

3 mm och borrades med en pelarborrmaskin. Alla hålen tejpades sedan igen med 

maskeringstejp, med anledning att betongen inte ska kunna rinna ut ur stålrören under 

gjutningen, se Fig. 11. 
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Fig. 11. Prov 13–18 hålen igentäppt med maskeringstejp. 

Inför gjutningen av betongen placerades proverna 7–18 i ett träställ, där de stod i 

genomförandet av gjutningen, se Fig. 12. Botten för varje prov förseglades med mjukplast. 

Detta för att säkerställa att betongen inte skulle rinna ut ur stålrören, se Fig. 13. 

 

 
Fig. 12. Proverna placerade i träställ. 
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Fig. 13. Botten för proverna förseglad med mjukplast under gjutning. 
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Betongsorten som valdes för denna studie var Weber exm 702, se bilaga E för specifikationer 

om betongen. Vid blandning av betongen användes instruktionerna för Weber exm 702 som 

utgångspunkt med ett vct på 0,40. Två satser med betong blandades och den totala åtgången av 

betong uppgick till 13 liter, se Tab. 9 och 10. 

Tabell 9. Sats 1 för betongblandningen. 

Material Mängd  

Bruk 25 kg 

Vatten 3,5 liter 

  

Mängd betong 12 liter 

Tabell 10. Sats 2 för betongblandningen. 

Material Mängd  

Bruk 2,1 kg 

Vatten 0,3 liter 

  

Mängd betong 1 liter 

Vägning av materialet utfördes inför varje blandning, där bruket och vattnet vägdes upp med 

hjälp av hink och våg, se Fig. 14. För blandning av båda satserna användes en betongblandare. 

Bruket tillsattes i hinken först och vatten tillfördes i blandningen allt eftersom blandaren 

arbetade. Betongen bearbetades i 5 minuter och ansågs därefter vara färdigblandad. 

 
Fig. 14. Uppvägning av material med hink och våg. 

Fyllning med betong i stålrören utfördes genom att använda en mindre plastskopa. Stålrören 

fylldes till en nivå som uppskattningsvis motsvarade 60 % av höjden på stålrören. Därefter 

vibrerades betongen med armeringsjärn. Stålrören knackades även noggrant över hela längden 

med en gummiklubba för att skapa extra vibrationer i stålrören, detta för att betongen skulle 

flytta ut jämt. Därefter fylldes stålrören upp till 90 % av stålrörens höjd och vibrerades igen, för 

att sedan fyllas upp jämns med kanten. Vibrationstiden vid gjutningen för varje prov 

uppskattades till maximalt 15 sekunder. 
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I samband med gjutningen monterades skruvarna på proverna 13–18, se Fig. 15. Skruvarna 

skruvades dit på stålrören i de förborrade hålen direkt efter att stålrören hade fyllts med betong. 

Anledningen att skruvarna monterades på stålrören efter att de fyllts med betong, var på grund 

av att det blev lättare att fylla stålrören med betong. Efter färdig montering av skruvarna 

vibrerades proverna igen med en gummiklubba precis som tidigare. 

 
Fig. 15. Skruvar monterade på stålrören för proverna 13–18. 

Proverna 7–18 stod placerade i träställ i laboratoriet på Högskolan i Gävle i rumstemperatur 

under tiden betongen härdades, se Fig. 16. Proverna stod där i 13 dygn och härdades innan 

tryckhållfasthetstesterna utfördes på dem.  

 
Fig. 16. Prov 7–18 placerade i träställ under härdning av betongen. 
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För att undersöka betongens tryckhållfasthet tillverkades betongkuber. I samband med 

gjutningen av proverna, utfördes även gjutningen av betongkuberna vilka hade storleken 150 x 

150 x 150 mm3. Totalt gjöts tre betongkuber för att få ett underlag om vilken hållfasthet 

betongen hade vid utförandet med tryckhållfasthetstesterna för proverna. Betongkuberna 

härdades i 13 dygn precis lika länge som för proverna. Gjutformar med måtten 150 x 150 x 150 

mm3 användes till att gjuta betongkuberna, se Fig. 17. Gjutformarna fylldes upp med betong 

jämns med formarnas kanter. Sedan vibrerades de med hjälp av armeringsjärn och gummiklubba 

som användes för att lätt knacka på gjutformarna. 

 
Fig. 17. Gjutformar 150 x 150 x 150 m3.  
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2.2.5 Experimentella försök 

I genomförandet av tryckhållfasthetstesterna för proverna användes en tryck- och 

dragprovsmaskin av typen SHIMADZU-AUTOGRAPH AGX plus 100 kN, se Fig. 18. 

Datainsamlingen från tryckhållfasthetstesterna registrerades med programvaran Shimadzu 

Trapezium-X, vilket är en instrumentbunden mjukvara till tryck- och dragprovsmaskinen. 

Följande parametrar loggades: internlast från maskinen (kN) och stroke (mm), där stroke mäter 

sträckan som lasten förflyttas.  

 

 
Fig. 18. Shimadzu-Autograph AGX plus 100 kN. 

 
Proverna placerades vertikalt och centrerat i tryck- och dragprovsmaskinen, se Fig. 19. 

Proverna fästes in både upptill och nertill med infästningar som gjorde att båda ändarna för 

proverna blev ledade. Lasten i maskinen sänktes ner precis till att proverna kunde stå självmant i 

maskinen, därefter nollställdes alltid maskinen inför varje tryckprovning. 
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Fig. 19. Prov placerad i tryck- och dragprovsmaskinen. 

En stålkopp med innerdiametern på 27,9 mm sattes fast på provernas båda kanter, där 

stålkopparna satt löst på proverna, se Fig. 20 och 21. Stålkopparna var något avrundade i botten 

och bottenplattan samt adapterplattan i maskinen hade en liten urskålning med en diameter på 

30 mm, se Fig. 22. Detta behövdes för att göra så att provernas båda ändar blev ledade, 

samtidigt som proverna satt kvar i maskinen när tryckprovningen utfördes. 

 
Fig. 20. Infästning nertill med bottenplatta och stålkopp. 
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Fig. 21. Infästning upptill med adapterplatta och stålkopp. 

 
Fig. 22. Urskålning i bottenplattan. 

Tryckprovningen genomfördes med en hastighet på 1 mm/min i tryck- och dragprovsmaskinen. 

Proverna trycktes tills att den maximala bärförmågan hade uppnåtts, tryckprovingen avbröts 

strax därefter. I Fig. 23 visas det hur ett prov har tryckts ihop under tryckprovningen och 

därmed fått en utböjning. 
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Fig. 23. Prov efter en utförd tryckprovning. 

I Tab. 11 redovisas ett antal data gällande gjutning och tryckprovning för proverna. Varje prov 

tryckprovades samma dag, för att säkerställa att betongens hållfasthet var densamma för alla 

prover. 

Tabell 11. Redovisning av satstillhörighet, gjuttid och tid för tryckprovning på proverna. 

Försöksserie Prov Sats Gjutning Tryckprovning 

1 1 1 - 2018-04-24 

1 2 1 - 2018-04-24 

1 3 1 - 2018-04-24 

1 4 1 - 2018-04-24 

1 5 1 - 2018-04-24 

1 6 1 - 2018-04-24 

2 7 1 2018-04-11 2018-04-24 

2 8 1 2018-04-11 2018-04-24 

2 9 1 2018-04-11 2018-04-24 

2 10 1 2018-04-11 2018-04-24 

2 11 1 2018-04-11 2018-04-24 

2 12 1 2018-04-11 2018-04-24 

3 13 1 2018-04-11 2018-04-24 

3 14 1 2018-04-11 2018-04-24 

3 15 1 2018-04-11 2018-04-24 

3 16 1 2018-04-11 2018-04-24 

3 17 1 2018-04-11 2018-04-24 

3 18 1 2018-04-11 2018-04-24 
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2.2.6 Tryckhållfasthetstest för betongkuber 

I genomförandet av tryckhållfasthetstesterna för betongkuberna användes en 

tryckprovningsmaskin av typen Form-Tester SEIDNER 3000 kN, där maskinen arbetade med en 

hastighet på 16 kN/s.  

Betongkuberna placerades centralt i tryckprovningsmaskinen och orienterad så att den grova 

sidan på betongkuberna hamnade åt sidan. Den grova sidan på betongkuben var tidigare 

ovansidan i gjutformen. Anledningen till detta var på grund av att få en jämn anläggningsyta 

mellan betongkuben och tryckprovningsmaskinen, se Fig. 24 och 25. 

 
Fig. 24. Placering av betongkuber i tryckprovningsmaskinen. 

Tryckhållfasthetstesterna för betongkuberna skedde med en konstant hastighet på 16 kN/s. 

Tryckprovningen avslutades automatiskt när betongkubernas maximala bärförmåga uppnåddes. 

Figur 26 visar utseendet på en betongkub efter avslutat tryckhållfasthetstest. 
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Fig. 25. Betongkub efter tryckprovning. 

Tabell 12 redovisar ett antal data gällande gjutning och tryckprovning för betongkuberna. Varje 

betongkub tryckprovades samma dag i samband med proverna, för att veta betongens hållfasthet 

vid tryckprovningen för proverna. 

Tabell 12. Redovisning av satstillhörighet, gjuttid och tid för tryckprovning. 

Betongkub Sats  Gjutning  Tryckprovning 

1  1  2018-04-11  2018-04-24  

2  1  2018-04-11  2018-04-24  

3  2  2018-04-11  2018-04-24  
 

De maximala tryckhållfasthetsvärdena som erhölls för betongkuberna omräknades till ett 

medelvärde. Medelvärdet användes sedan för att beräkna det karakteristiska 

tryckhållfasthetsvärdet (fck,kub) för betongkuberna. Därefter beräknades cylindriska 

tryckhållfastheten fram enligt Burström (2010, sid 259), där cylindriska tryckhållfastheten 

uppgår till 85 % av kubhållfastheten, se ekvation 2.2.4.1. Se bilaga C för detaljerade 

beräkningar. 

𝑓𝑐𝑘 ≈ 𝑓𝑐𝑘,𝑘𝑢𝑏 ∗ 085    [Ekv. 2.2.4.1.]  
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3. Resultat 

3.1 Tryckhållfasthetstester på betongkuber 

I Tab. 13 framgår resultaten från tryckhållfasthetstesterna för betongkuberna. Medelvärdet på 

tryckkapaciteten blev 1341 kN för betongkuberna som sedan omvandlades till en karakteristisk 

tryckkapacitet på 1303 kN. Vidare beräknades det karakteristiska tryckhållfasthetsvärdet för 

betongkuberna, dvs fck,kub, till 58 MPa. Det cylindriska tryckhållfasthetsvärdet beräknades fram 

till 49,3 MPa. 

Tabell 13. Redovisning av betongkubernas tryckhållfasthet. 

Betongkub  Tryckkapacitet [kN]  Tryckhållfasthet 
[MPa]  

Karakteristisk 
tryckhållfasthet [MPa] 

1  1344  59,7  - 

2  1317   58,5  - 

3  1362   60,5  - 

Medelvärde 1341 59,6 58 
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3.2 Experimentella försök 

På följande sidor redovisas resultaten från de experimentella försöken i form av diagram och 

tabeller för varje försöksserie.  

I Fig. 26 framgår resultaten från tryckhållfasthetstesterna för försöksserie 1 med enbart stålrör. 

Linjerna i diagrammet representerar en kraft-deformationskurva. Varje försök avbröts strax 

efter att provernas maximala bärförmåga hade uppnåtts. 

 
Fig. 26. Kraft och deformationskurva för försöksserie 1. 

I Tab. 14 redovisas detaljerade data från tryckhållfasthetstesterna för försöksserie 1. Det 

innehåller provernas maximala bärförmåga, stroke, medelvärde och standardavvikelse. Stroke är 

den sträckan som lasten har förflyttats, alltså hur mycket som proverna har tryckts ihop.  

Tabell 14. Redovisning av data från tryckhållfasthetstesterna för serie 1. 

Enhet Max kraft [kN] Max stroke [mm] 

1 61,62 2,63 

2 47,89 2,60 

3 54,54 2,54 

4 64,94 2,74 

5 54,61 2,31 

6 48,48 2,51 

Medelvärde 55,35 2,55 

Standard avvikelse 6,86 0,14 

Maximum 64,94 2,74 

Minimum 47,89 2,31 
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I Fig. 27 framgår resultaten från tryckhållfasthetstesterna för försöksserie 2 som innehåller 
betongfyllda stålrör. Linjerna i diagrammet representerar en kraft-deformationskurva. Varje 
försök avbröts strax efter att provernas maximala bärförmåga hade uppnåtts. 

 
Fig. 27. Kraft och deformationskurva för försöksserie 2. 

I Tab. 15 redovisas detaljerade data från tryckhållfasthetstesterna för försöksserie 2. Det 

innehåller provernas maximala bärförmåga, stroke, medelvärde och standardavvikelse. Stroke är 

den sträckan som lasten har förflyttats, alltså hur mycket som proverna har tryckts ihop. 

Noterbart är försöksseriens låga standardavvikelse på 1,46 kN. 

Tabell 15. Redovisning av data från tryckhållfasthetstesterna för serie 2. 

Enhet Max kraft [kN] Max stroke [mm] 

7 55,32 2,19 

8 56,78 2,11 

9 59,62 2,18 

10 57,31 2,23 

11 56,42 2,08 

12 56,34 2,36 

Medelvärde 56,97 2,19 

Standard avvikelse 1,46 0,10 

Maximum 59,62 2,36 

Minimum 55,32 2,08 
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I Fig. 28 framgår resultaten från tryckhållfasthetstesterna för försöksserie 3 som innehåller 

betongfyllda stålrör med skjuvdubbar. Linjerna i diagrammet representerar en kraft-

deformationskurva. Varje försök avbröts strax efter att provernas maximala bärförmåga hade 

uppnåtts. 

 
Fig. 28. Kraft och deformationskurva för försöksserie 3. 

I Tab. 16 redovisas detaljerade data från tryckhållfasthetstesterna för försöksserie 3. Det 

innehåller provernas maximala bärförmåga, stroke, medelvärde och standardavvikelse. Stroke är 

den sträckan som lasten har förflyttats, alltså hur mycket som proverna har tryckts ihop. 

Tabell 16. Redovisning av data från tryckhållfasthetstesterna för serie 3. 

Enhet Max kraft [kN] Max stroke [mm] 

13 54,08 2,10 

14 59,89 2,25 

15 58,40 2,17 

16 52,73 2,14 

17 63,98 2,30 

18 57,90 2,08 

Medelvärde 57,83 2,17 

Standard avvikelse 4,06 0,09 

Maximum 63,98 2,30 

Minimum 52,73 2,08 
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Nedan i Fig. 29 och 30 visas normalfördelningen utifrån resultaten från experimentella försöken. 

 
Fig. 29. Normalfördelning för serie 1 med enbart stålrör, serie 2 med betongfyllda stålrör och serie 3 bestående av 

betongfyllda stålrör med skjuvdubbar.  

 

 
Fig. 30. Normalfördelning för serie 1 med enbart stålrör, serie 2 med betongfyllda stålrör och serie 3 bestående av 

betongfyllda stålrör med skjuvdubbar. 
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I figur 31 visas de karakteristiska tryckhållfasthetsvärdena för samtliga försöksserier utifrån 5 %-

fraktilen. 

 
Fig. 31. Karakteristiska tryckhållfasthetsvärdena markerade. 

Utifrån normalfördelningen erhölls ett karakteristiskt tryckhållfasthetsvärde för samtliga prover 

med 5 % fraktilen som används vid dimensionering av konstruktioner. I Tab. 17 redovisas 

provernas karakteristiska tryckhållfasthetsvärden. Serie 1 med stålrör fick ett värde på 44,1 kN, 

serie 2 med betongfyllda stålrör fick ett värde på 54,6 kN, vilket är en ökning på ungefär 24 % 

jämfört med serie 1. Serie 3 som innehöll betongfyllda stålrör förstärkt med skjuvdubbar fick ett 

karakteristiskt tryckhållfasthetsvärde på 51,8 kN som är ökning på ungefär 17,5 % jämfört med 

serie 1. 

 

Tabell 17. Redovisning av försöksseriernas karakteristiska tryckhållfasthetsvärden. 

Försöksserie Karakteristiskt 

tryckhållfasthetsvärde [kN] 

1. Stålrör 44,1  

2. Betongfyllda stålrör 54,6 

3. Betongfyllda stålrör med skjuvdubbar 51,8 
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4. Diskussion och analys 

4.1 Experimentella försöken 

Metoden som valdes i den här studien med att utföra experimentella försök bestående av 

tryckprovningar i en tryck- och dragprovsmaskin samt förberedande handberäkningar, kändes 

som det självklara valet när tryckhållfastheten skulle undersökas för samverkanspelare. Denna 

metod är vanligt förekommande när tryckhållfastheten ska undersökas för samverkanspelare, där 

en rad olika vetenskapliga artiklar har använt just denna metod genom att tryckprova 

samverkanspelare. En förbättring med metoden i denna studie är att öka antalet prover för varje 

försöksserie och få mer noggrannare värden. 

I utförandet med att få proverna initialt krokiga genom att utföra nedböjningar i tryck- och 

dragprovsmaskinen kan mätkänsligheten diskuteras. Initialkrokigheten för de betongfyllda 

stålrören ska vara på L/300, alltså 3,3 mm när längden är 1000 mm för proverna vilket var fallet 

i denna studie. Initialkrokigheten varierade mellan 3,2–3,8 mm, eftersom det var svårt att få en 

precision på exakt 3,3 mm för samtliga prover. Det är på grund av att stålet är elastiskt och böjs 

tillbaka efter att det har tryckts ned med en viss kraft. Efter att stålet har böjts tillbaka är det den 

plastiska deformationen som blir den kvarstående nedböjningen alltså initialkrokigheten i det här 

fallet.  

Resultatet från de experimentella försöken påvisade att medelvärdet på tryckkapaciteten var 

likvärdiga för samtliga försöksserier. Serie 1 som består av endast stålrör hade ett medelvärde på 

55,35 kN, serie 2 bestående av betongfyllda stålrör hade medelvärde på 56,97 kN, medan serie 

3 som består av betongfyllda stålrör förstärkt med skjuvdubbar hade det högsta medelvärdet på 

57,83 kN, se Tab 14, 15 och 16. Däremot varierade standardavvikelsen, där serie 2 hade lägst 

standardavvikelse på 1, 46 kN, medan serie 1 hade den högsta standardavvikelsen på 6,86 kN. 

Detta kan sedan jämföras med serie 3 där standardavvikelsen låg på 4,1 kN. Dessa resultat visar 

på att serie 2 med betongfyllda stålrör har högst tillförlitlighet när det kommer till bärförmågan 

vid utsatt för tryck. 

Utifrån resultaten från de experimentella försöken sammanställdes en normalfördelning. Genom 

att göra en normalfördelning erhölls de karakteristiska tryckhållfasthetsvärdena för samtliga 

försöksserier. De karakteristiska tryckhållfasthetsvärdena baseras på 5 % -fraktilen som används 

vid dimensionering. Serie 1 fick ett värde på 44,1 kN vilket var det lägsta värdet, medan serie 2 

fick ett värde på 54,6 kN som är en ökning på ungefär 24 %. Serie 3 fick ett karakteristiskt 

tryckhållfasthetsvärde på 51,8 kN. Det är en ökning med 17,5 % jämfört med serie 1. Intressant 

är att serie 3 fick ett lägre karakteristiskt tryckhållfasthetsvärde än serie 2, där proverna i serie 2 

inte har någon inverkan av skjuvdubbar.  

Anledningen till att serie 2 med betongfyllda stålrör hade högst tillförlitlighet när det gäller 

bärförmåga vid utsatt för tryck samt högst karakteristiskt tryckhållfasthetsvärde, beror på att 

stålröret styvas upp samt får en ökad resistans mot buckling genom fyllning av betongen. 
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Betongfyllningen i stålröret får även en så kallad inneslutningseffekt, vilket medför till en ökad 

deformationskapacitet och bärförmåga. Skruvarnas inverkan var av liten effekt i de betongfyllda 

stålrören i serie 3. Det kan bero på att skruvarna möjligen har varit underdimensionerad eller 

för att proverna var för slanka. En ökad tvärsnittsradie för proverna hade kanske ökat skruvarnas 

betydelse. 

4.2 Teori och praktik 

De teoretiska beräkningarna till detta arbete användes endast som förberedande beräkningar för 

att dimensionera storleken på proverna. Eftersom att de skulle vara anpassade för tillgänglig 

utrustning. Handberäkningarna tar upp tvärsnittets tryckkapacitet och en reduktionsfaktor för 

knäckning. En intressant analys är att handberäkningarna skiljer sig i värde jämfört med de 

experimentella försöken, dock följer det att skillnaden blir ungefär likadan mellan proverna. 

Handberäkningarnas ekvationer är ämnade åt större dimensioner på tvärsnittet, vilket kan 

ha påverkat handberäkningarna samt att handberäkningarna troligen är konservativt 

uppbyggda. De följer dock varandra åt med att betongfyllda stålrör har en högre bärförmåga 

jämfört med enbart stålrör. 
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5. Slutsats 

Resultatet i studien visar på att serie 2 som består av betongfyllda stålrör hade högst 

karakteristiskt tryckhållfasthetsvärde på 54,6 kN samt har högst tillförlitlighet vad gäller 

bärförmåga vid utsatt för tryck. Det går att konstatera utifrån denna studie att fylla stålrör med 

betong och utnyttja en samverkanseffekt, medför till en ökad styvhet för stålrören, minimerad 

risk för buckling och ökad bärförmåga vid tryck. Skjuvdubbarnas inverkan var av liten effekt och 

bidrog inte till någon ökad bärförmåga.  
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6. Förslag på fortsatta studier 

Fortsatta studier inom detta ämnesområde kan vara att genomföra likadana tester med dessa 

prover, fast med grövre dimensioner. Det är för att se om skjuvdubbarnas inverkan får en större 

effekt med en större tvärsnittsarea för proverna, framförallt för betongen som kan vara av stor 

betydelse för skjuvdubbarnas inverkan. Ett annat förslag är även att utföra datasimuleringar i ett 

FEM-beräkningsprogram och jämföra proverna däremellan med en numerisk analys.   

I processen med att få initialkrokighet på proverna finns ett samband med spänning och töjning, 

dock finns ingen matematisk ekvation som förklarar hur mycket nedböjningen ska vara för att få 

en viss plastisk deformation. Stål är ett elastiskt material och det skulle vara intressant att veta 

hur mycket det böjer tillbaka och se vilken deformation som blir permanent.  
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8. Bilagor 

Bilaga A – Beräkningar stålrör 

Bilaga B – Beräkningar betongfyllda stålrör 

Bilaga C – Beräkningar betongkuber 

Bilaga D – Specifikationer om stålröret 

Bilaga E – Specifikationer om betongen 

Bilaga F – Specifikationer om skruven 



Bilaga A 

Beräkningar stålrör med hänsyn till knäckning. 

Area   

𝐴𝑎 = 𝜋𝑟𝑦
2 − 𝜋𝑟𝑖

4 = 𝜋 (
26,9

2
)

2
− 𝜋 (

21,7

2
)

2
= 198,49 mm2 

Yttröghetsmoment  

 𝐼𝐴 =  
𝜋

64
∗ (𝑟𝑦

4 − 𝑟𝑖
4) =

𝜋

64
∗ ((

26,9

2
)

4
− (

21,7

2
)

4

) = 14818,21  mm4 

Knäcklängd  
𝐿𝐶 = 𝐿 = 1000 mm 

Tvärsnittets tröghetsradie  

𝑖 = √
𝐼𝑦

𝐴
= √

14818,21

198,49
= 8,64 mm 

Relativ slankhet  

𝜆 =
𝐿𝑐

𝑖 ∗ 𝜋
∗ √

𝑓𝑦

𝐸
=

1000

8,64 ∗ 𝜋
∗ √

355

210000
= 1,52 

 

φ = 0,5 ∗ (1 + α(𝜆 − 0,2) + 𝜆2) = 0,5 ∗ (1 + 0,21(1,51 − 0,2) + 1,512)

= 1,79 

 

Reduktionsfaktor 

χ =
1

φ ∗ √φ2 − 𝜆2
=

1

1,79 ∗ √1,792 − 1,512
= 0,366 

 

Tvärsnittets karakteristisk plastiska bärförmåga för normalkraft  
 

𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑘 = 𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑎 = 355 ∗ 198,49 = 70462,47 N 

 



Tvärsnittets karakteristisk plastiska bärförmåga för 

normalkraft med hänsyn till knäckning 
 

𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑘𝑥 =  χ ∗ 𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑘 = 0,366 ∗ 70462,47 = 26 kN 

 

 



Bilaga B 

Beräkningar betongfyllda stålrör med hänsyn till knäckning. 

Area stål    

𝐴𝑎 = 𝜋𝑟𝑦
2 − 𝜋𝑟𝑖

2 = 𝜋 (
26,9

2
)

2

− 𝜋 (
21,7

2
)

2

= 198,49 𝑚𝑚2 

Area Betong   

𝐴𝑐 = 𝜋𝑟𝑦
2 = 𝜋 (

21,7

2
)

2

= 369,84 𝑚𝑚2 

Betongens karakteristiska hållfasthet  

𝑓𝑐𝑘 = 𝑓𝑐𝑚 − 8 = 58 − 8 = 50 𝑀𝑝𝑎 

Plastisk bärförmåga 

𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑘 = 𝐴𝑎 ∗ 𝑓𝑦𝑘 + 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑘 = 198,49 ∗ 355 + 369,84 ∗ 51,6 = 88954 𝑁 

Yttröghetsmoment betong  

𝐼𝑐 =  𝜋 ∗
𝑑𝑖

4

64
= 𝜋 ∗

21,74

64
= 10885 𝑚𝑚4  

Yttröghetsmoment stål 

 𝐼𝐴 =  
𝜋

64
∗ (𝑟𝑦

4 − 𝑟𝑖
4) =

𝜋

64
∗ ((

26,9

2
)

4
− (

21,7

2
)

4

) = 14818 𝑚𝑚4   

Effektiv böjstyvhet 
𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑎 ∗ 𝐼𝑎 + 0,6 𝐸𝑐𝑚 ∗ 𝐼𝑐

= 210 ∗ 109 ∗ 14818,2 ∗ 10−6 + 0,6 ∗ 37 ∗ 109 ∗ 10884,5 ∗ 10−6

= 3,35 ∗ 109 𝑁𝑚𝑚2 

 

Teoretisk kritisk knäcklast 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2 ∗ 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓

𝐿𝑐
2 =  

𝜋2 ∗ 3,35 ∗ 109

10002
= 33097,3 𝑁 



 

Relativ slankhet 

 𝜆 = √
𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑘

𝑁𝑐𝑟
= √

89546,0

33097,3
= 1,64 

 

φ = 0,5 ∗ (1 + α(𝜆 − 0,2) + 𝜆2) = 0,5 ∗ (1 + 0,21(1,64 ∗ 0,2) + 1,642)

= 1,99 

Reduktionsfaktor 

χ =
1

φ ∗ √φ2 − 𝜆2
=

1

2,00 ∗ √2,002 − 1,642
= 0,319 

 

Tvärsnittets karakteristisk plastiska bärförmåga för 

normalkraft med hänsyn till knäckning 
 

𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑘𝑥 =  χ ∗ 𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑘 = 0,317 ∗ 89546,0 = 28 kN 



Bilaga C 

Beräkningar betongkub hållfasthet. 

Resultat från pressproverna 

Kub 1: 1344 kN 

Kub 2: 1317 kN 

Kub 3: 1362 kN 

Medelvärdet 1341 kN 

𝐾𝑢𝑏 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 0,15 ∗ 0,15 ∗ 0,15 𝑚3  

 

Medelvärde 

𝐾𝑢𝑏1 + 𝐾𝑢𝑏2 + 𝐾𝑢𝑏3

3
=

1344 + 1317 + 1362

3
= 1341 𝑘𝑁 

 

Medelhållfasthet 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑘𝑢𝑏𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2
=

1341000

1502
= 59,6 𝑀𝑃𝑎 

 

Standardavvikelse 

√
(1344 − 1341)2 + (1317 − 1341)2 + (1362 − 1341)2

3 − 1
= 22,65 𝑘𝑁 

 

Karakteristiskt värde 

 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 ∗ 1,64 = 1341 − 22,65 ∗ 1,64

= 1303 𝑘𝑁 

 

Kubens karakteristiska hållfasthetsvärde 

𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

𝑘𝑢𝑏𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2
=

1303000

1502
= 58 𝑀𝑃𝑎 

 



Cylinderns karakteristiska hållfasthetsvärde 

0,85 ∗ 𝐾𝑢𝑏𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 0,85 ∗ 58 =

49,3 𝑀𝑃a 



Bilaga D 

 

 



 



 

  



 



 

 



Bilaga E 

 

  



Bilaga F 
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