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Sammanfattning 
I en stålkonstruktion kan ett flertal olika anslutningar förekomma, såsom balk till pelare, 

balk till balk och balkskarv. Det är ofta att föredra om anslutningarna utförs på ett 

sådant sätt, att montering på arbetsplatsen kan ske med skruv och eventuella 

svetsarbeten kan utföras på verkstad. Men ibland kan det krävas eller vara önskvärt att 

anslutningarna sammanfogas med enbart svetsning. 

 

I detta examensarbete har ett beräkningsprogram tagits fram för att dimensionera en 

helsvetsad balk-balkinfästning av ett specifikt utförande. Programmet har 

programmerats i Microsoft Excel och tillåter användaren att steg för steg dimensionera 

de konstruktionsdelar som ingår i infästningen. Beräkningsmetoder som använts för att 

dimensionera de ingående svetsarna i infästningen är, för rent skjuvade svetsar 

komposantmetoden och för excentriskt belastade svetsgrupper har rotationscentrum-

metoden använts.   

 

Beräkningsprogrammet har sedan använts till att dimensionera fullskaliga 

belastningsprover av balk-balkinfästningar. Provningen, som utfördes i Högskolan i 

Gävles laboratorium, hade till syfte att verifiera beräkningsprogrammet. Sammanlagt 

utfördes tio provningar med två olika utföranden på infästningarna. Två skilda brottyper 

förutspåddes uppstå i de två försöksserierna. I analys har sedan testresultaten beräknats 

till karakteristiska värden för att kunna jämföras med beräknad bärförmåga.  

 

Det visade sig att proverna var väl planerade då de brottyper som förutspåtts uppstå, 

uppstod vid provning. Jämförelse mellan testresultat och beräknade värden visar att 

beräkningsprogrammet ger resultat på den säkra sidan. 
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Abstract       

In a steel structure, different connections can exist, for example beam to column, beam 

to beam and beam splice. It is often preferable if the connections are carried out in such 

a way, that the assembly on site can take place with screws and any welding can be 

performed in workshop. But sometimes it may be necessary or desirable that the 

connections are joined with only welding. 

 

In this thesis, a calculation tool has been developed to design a welded beam to beam 

connection of a specific embodiment. The tool has been programmed in Microsoft 

Excel and allows the user to gradually design the structural elements that are included in 

the connection. Calculation methods used for designing the welds in the connection is, 

for welds subjected only by shear the component method and for eccentrically loaded 

weld groups the instantaneous center of rotation method has been used. 

 

The calculating tool has then been used to size the full-scale load tests of beam to beam 

connections. The test, which was performed at the University of Gävle's laboratory, was 

intended to verify the calculation tool. A total of ten tests were performed with two 

different embodiments of the connections. Two different types of fracture were 

predicted to occur in the two test series. In analyzing, the test results were calculated to 

characteristic values to be comparable with the estimated carrying capacity. 

 

It was found that the samples were well planned as those fractures that were predicted 

occurred during testing. Comparison between test results and calculated results show 

that the calculation tool gives results on the safe side. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
För att ett konstruktionssystem ska fungera korrekt krävs det, förutom tillräcklig 

hållfasthet hos de olika konstruktionselementen, att anslutningarna är korrekt utformade 

för att kunna överföra laster mellan elementen. I en stålkonstruktion kan det förekomma 

flertalet olika anslutningar, bland annat kan nämnas balk-pelaranslutning, balk-

balkanslutning och balkskarv. Anslutningarna kan utföras på många olika sätt och med 

olika typer av förband. Enligt Isaksson, Mårtensson & Thelandersson (2010) bör 

anslutningar i stål utformas på ett sådant sätt att svetsarbeten kan utföras i verkstad och 

monteringen på arbetsplatsen kan utföras med skruvförband. 

 

Examensarbetet har utförts i sammarbete med företaget Byggteknik AB i Gävle. De är 

ett konsultföretag som sedan 1985 tillhandahåller tekniska tjänster inom områdena 

byggnadskonstruktion och projektledning. Vid samtal med en av företagets 

konstruktörer, Sara Andersson, framkom en önskan om ett beräkningshjälpmedel för 

balk-balkinfästningar som utförs med enbart svetsförband. Trots ovan nämnda 

rekommendationer om att anslutningar bör utformas så montering på arbetsplatsen ska 

kunna utföras med skruvförband, kan det ibland krävas eller vara önskvärt att 

anslutningen utförs med enbart svetsar.    

 

I detta examensarbete programmeras ett beräkningsprogram för att underlätta för 

konstruktörer vid dimensionering av en helsvetsad balk-balkinfästning. Programmet 

kommer att skrivas i Microsoft Excel som var en önskan från Byggteknik AB. 

Beräkningsprogrammet verifieras sedan av fullskaliga belastningsprover av balk-

balkinfästningar i Högskolans laboratorium. 
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1.2 Litteraturstudie 

1.2.1 Balk-balkinfästningar 

Med en balk-balkinfästning menas att en sekundärbalk fästs till en primärbalk och 

därmed skapar en typ av avväxling (se Figur 1). Primärbalken är ofta av en större 

dimension än sekundärbalken. Hela bärverk i bland annat tak och bjälklag kan vara 

uppbyggda på detta sätt, med längsgående primärbalkar och korsande sekundärbalkar. 

Detta medför att pelare i stomsystemet kan placeras med större avstånd då tak och 

bjälklagselement inte behöver läggas direkt på primärbalkarna (Husson & Fahleson, 

2011).  

 

Enligt Husson & Fahleson (2011) kan, ur ett statiskt perspektiv, knutpunkten ses som 

antingen inspänd, delvis inspänd eller ledad. Enligt Eurokod 3 del 1-8 klassificeras 

knutpunkten med hänsyn till dess rotationsstyvhet eller bärförmåga, beroende på vilken 

typ av bärverksanalys som tillämpas. Vidare sägs att knutpunkten klassas som ledad om 

dess rotationsstyvhet är låg eller momentkapaciteten är liten i förhållande till en 

jämstark knutpunkt. Är däremot rotationsstyvheten stor och momentkapaciteten 

jämstark med knutpunkten klassas den som inspänd (SS-EN1993-1-8).  

 

En enkelsidig balk-balkinfästning ses vanligtvis som ledad och det lönar sig sällan att 

dra nytta av vridmomentkapacitet från primärbalken för att göra den inspänd. Ansluts i 

stället sekundärbalkar på båda sidor om primärbalken kan tämligen enkelt kontinuitet 

uppnås, knutpunkten betraktas då som inspänd (Husson & Fahleson, 2011). 

  

Figur 1. System av balk-balkinfästningar. Källa (Isaksson et al., 2010) 
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1.2.2 Svetsning 

I tusentals år har metoder varit kända för att sammanfoga metaller. Vällning är en metod 

som använts av smeder långt tillbaka i tiden. Stålet upphettades till dess smältpunkt och 

kunde sedan bearbetas med hammare, metoden kunde då endast användas på olegerade 

stål. Först under slutet av 1800-talet kunde svetsteknologin utvecklas, då nya upptäckter 

gjordes av värmekällor som kunde alstra högre temperaturer. Detta gjordes främst 

genom gas och elektricitet (Weman, 2013). Svetsning är idag den helt dominerande 

sammanfogningsmetoden för stålkonstruktioner. Enligt Burström (2007) är de 

vanligaste svetsmetoderna som används inom stålkonstruktioner: 

 

• Manuell metallbågsvetsning med belagd elektrod 

• Halvautomatisk gasmetallbågsvetsning 

• Halvautomatisk metallbågsvetsning med rörtrådselektrod 

• Helautomatisk pulverbågsvetsning med trådelektrod 

Vid användning av dessa svetsmetoder smälts de komponenter som ska sammanfogas 

lokalt. Detta sker med en ljusbåge som uppstår mellan en elektrod och grundmaterialet. 

Svetsen bildas av det smälta grundmaterialet och eventuella tillsatsmaterial. Svetsgodset 

måste alltid skyddas mot skadlig inverkan från till exempel luftens syre, annars kan 

svetsens kvalitet försämras på grund av bland annat sprödhet. Beroende på vilken metod 

som används tillgodoses skyddet på olika sätt (Burström, 2007).  

 

Vid manuell metallbågsvetsning med belagd elektrod, eller som det också kallas MMA-

svetsning (engelska: Manual Metal Arc-welding), utgör höljet eller beläggningen på 

elektroden ett skydd. Beläggningen smälter vid svetsning och bildar en skyddande 

slagg. Höljet består av pulveriserade kemikalier som hålls samman av bindemedel.  

Utöver att skydda mot luftens negativa inverkan, har höljet flera viktiga funktioner. 

Bland annat hjälper det också till att stabilisera ljusbågen, forma svetsens toppsida och 

ge tillräcklig inträngning i grundmaterialet. MMA-svetsning kräver en relativt enkel 

utrustning och lämpar sig därför bra för montagesvetsning på till exempel en 

byggarbetsplats. Dessutom är inte vindens påverkan något hinder för metoden till 

skillnad från metoder som använder sig av skyddsgas (Weman, 2013).   

 

Vid gasmetallbågsvetsning används en gas för att skydda svetsen. Metoden delas in i 

MIG- och MAG-svetsning (Metal Inert Gas och Metal Active Gas). Skillnaderna är de 

att vid MIG-svetsning används en ädelgas i form av till exempel argon för att skydda 

svetsen. Vid MAG-svetsning används istället en gas som vanligtvis består av en 

blandning av argon och koldioxid. Valet av skyddsgas har stor betydelse för 

svetsgeometri samt inträngning i grundmaterialet (Weman, 2013). Vid svetsning 

används vanligtvis en handhållen svetspistol som matar fram elektroden automatiskt. 

Från en gasbehållare strömmar skyddsgasen ut genom munstycket på svetspistolen. 

Svetsmetoden är oftast halvautomatisk men kan göras helt automatisk eller mekaniserad 

med robotsvetsning (Steel designers' manual2003).    
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Ljusbågen vid pulverbågsvetsning brinner under en skyddande sträng av pulver. I en 

mekaniserad process appliceras pulvret framför elektrodens framförande och skyddar 

svetsen mot luftens syre. Det pulver som inte smälter sugs sedan upp och kan 

återanvändas. Detta är en miljövänlig metod utan rök och irriterande ljusstrålning. Även 

för denna metod har valet av det skyddande materialet betydelse för svetsens 

egenskaper (Weman, 2013). Pulverbågsvetsning används främst inom industrin och på 

grund av skyddspulvret kan svetsning endast utföras i en plan position (Steel designers' 

manual2003). 

 

När stålkomponenter sammanfogas med svetsning upphettas stålet lokalt till dess 

smälttemperatur och kyls sedan hastigt ned av det omkringliggande kalla materialet. 

Detta medför omvandlingar i stålets struktur och mycket höga egenspänningar uppstår i 

det svetspåverkande materialet. I stål med höga halter av legeringsämnen kan stålet 

härda vid snabb avkylning. Det kan då uppstå härdsprickor i den värmebehandlade 

zonen, som brukar kallas HAZ (engelska: Heat Affected Zone), på grund av att stålet 

blivit hårt och sprött. Ett svetsbart stål bör därför alltid användas vid uppförande av 

konstruktioner som inbegriper stålkomponenter. Svetsbara stål besitter sådana 

egenskaper att det inte påverkas av dessa förändringar så till den grad att 

konstruktionens funktion försämras (Burström, 2007). 

1.2.3 Fördelar med svetsade infästningar 

Utan svetsning hade moderna byggnader och broar och mer avancerade konstruktioner, 

till exempel, kärnkraftverk inte kunnat byggas. Den största fördelen med att använda sig 

av svetsar i en infästning, i jämförelse med skruvar, är den stora friheten det ger att 

utforma infästningarna på alternativa sätt (Steel designers' manual2003). Andra fördelar 

med svetsade infästningar är; 

 

• Mindre vikt till konstruktionen än för skruvade infästningar. 

• De tar inte lika stor plats i konstruktionen som andra typer av infästningar 

• Brandskyddet förses lättare kring en svetsad infästning 

Skruvade infästningar kräver att minst två skarvplåtar läggs omlott, vilket ökar vikten 

till konstruktionen. Användningen av svetsade infästningar ger ett större utrymme i 

konstruktionen i jämförelse med skruvade. När konstruktionen ska brandskyddas kräver 

ofta brandingenjören en minsta tjocklek på brandskyddande beläggning vilket måste 

tillgodoses över varje mutter och bult. Detta gör brandskyddsarbetet mer avancerat och 

upptar mer plats i konstruktionen än om svetsar används (Steel designers' manual2003). 

Kälsvetsar används ofta inom stålkonstruktioner idag på grund av dess relativt höga 

hållfasthet och att små förberedelser krävs innan svetsarbeten kan påbörjas (Kwan, 

Gomez, Grondin, & Kanvinde, 2010). 
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1.2.4 Excentriskt belastade svetsförband 

Med excentriskt belastade svetsförband menas, ett förband som påverkas av en yttre last 

som inte verkar i förbandets centrumlinje. I dessa fall utsätts förbandet för ett inre 

moment på grund av den excentriska lasten (Dawe & Kulak, 1970).  

 

Svetsförbandet kan belastas excentriskt antingen inom sitt plan eller utanför sitt plan (se 

figur 2). När det belastas i sitt plan (figur 2b), har svetsarna möjlighet att deformeras 

längs hela sin längd. Är förbandet däremot påverkad av en excentrisk last som verkar 

utanför dess plan (figur 2a), är svetsen i den tryckta zonen inte fri att deformera, detta på 

grund av kontakttryck mellan plåtarna (Kanvinde, Liu, Fu, & Cooke, 2013). Men för det 

är inte svetsarna i den tryckta zonen utan betydelse menar Kanvinde et al. (2013). De 

fann i sin undersökning att tryckspänningarna inte enbart överförs genom plåten utan 

även genom svetsarna, svetsarna och plåten delar alltså på belastningen i den tryckta 

zonen.  

 

I många infästningar som används i praktiken är det oundvikligt med excentriskt 

belastade förband, de kan förekomma i bland annat balk-pelaranslutningar och balk-

balkanslutningar (Dawe & Kulak, 1970).  

 
 
  

Figur 2. Svetsförband belastade i och utanför sitt plan. Källa (Kanvinde et al., 

2013) 
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1.2.5 Dimensionering av excentriskt belastade svetsförband 

Svetsarna i ett excentriskt belastat svetsförband, som är belastat inom sitt plan, kan 

genom förenklade antaganden dimensioneras genom att låta de vertikala svetsarna bära 

tvärkraften och de horisontella ta upp momentkrafterna. Dock kan denna metod leda till 

att erforderligt a-mått (figur 3) för de ingående svetsarna skiljer sig tämligen mycket 

(Husson & Fahleson, 2011).  

 

Svetsförbandet kan istället dimensioneras enligt en approximativ metod som bygger på 

plasticitetsteorin, där svetsarna antas rotera kring ett rotationscentrum. Svetsförbandet 

delas in i delsvetsar och dess kraftresultanter antas angripa i svetsens tyngdpunkt, och 

verka i en riktning vinkelrätt mot radien från rotationscentrum (se figur 4). Metoden 

bygger på det förenklade förfarande som kan användas för att dimensionera en kälsvets. 

Det innebär att svetsarna antas vara lika styva mot förskjutning i alla riktningar och att 

de klarar brottspänningen oberoende av kraftriktning (Husson & Fahleson, 2011). 

Delsvetsens kraftresultant (Fi) beräknas enligt: 

 

 �� =
�∗��∗�	

√�∗�∗���
     (ekv. 1) 

 

Där a = svetsens a-mått, li = svetsens längd, fu = nominell brottgräns för den svagare av 

de förbundna konstruktionsdelarna, γM2 = partialkoefficient för fästelement och βw = 

koefficient beroende av stålkvalitet. 

 

Måttet till rotationscentrum (erc, se figur 4) uppskattas och bestäms iterativt. Vidare 

tillämpas jämviktekvationer för att dimensionera svetsarna. Ekvation 2 beräknar 

momentjämvikt och ekvation 3 vertikaljämvikt: 

 

 � ∗ ��� ≤ ∑��� ∗ ��� =
�∗�	

√�∗�∗���
∗ ∑��� ∗ ���  (ekv. 2) 

 

 � ≤ ∑��,��� =
�∗�	

√�∗�∗���
∗ ∑���

��,�� 
��

�   (ekv. 3) 

 

Där V = tvärkraften i primärbalken, Fi,ver = vertikalkomposanten av Fi och  

ri,hor = horisontalkomposanten av ri. 

Figur 3. a-mått för kälsvets. Källa (SS-EN 1993-1-8) 
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Enligt Husson & Fahleson (2011) är dimensionering klar om ekvationerna ger ungefär 

lika stora a-mått. Skiljer sig a-måtten för mycket antas ett nytt läge för rotationscentrum.  

 

Metoden kallas på Engelska för The Instantaneous Center of rotation-method eller The 

IC of rotation-method. I litteratur som har studerats är beskrivningen av 

dimensioneringsmetoden snarlik den som Husson & Fahleson (2011) ger. (Dawe & 

Kulak, 1970; Lesik & Laurie Kennedy, 1988) beskriver skillnader som att svetsarna i 

svetsförbandet ska delas upp i mindre lika stora svetselement vid dimensionering och 

kraftresultanterna beräknas för varje enskilt element (se figur 5). Läget för 

rotationscentrum antas och bestäms iterativt precis som Husson & Fahleson beskriver 

det. 

 

Med hjälp av vinkeln (θ) lokaliseras det svetselement med störst deformation och dess 

motståndskraft beräknas. Det svetselementet befinner sig ofta längst bort från 

rotationscentrum. Deformationer och motståndskrafter för övriga svetselement beräknas 

sedan med hänsyn till den största deformationen. Jämviktsekvationer tillämpas till sist 

för att bekräfta att läget på rotationscentrum antogs korrekt och på så sätt beräknas den 

maximala lasten (P) som svetsförbandet håller för (Lesik & Laurie Kennedy, 1988).   

  

Figur 4. Rotationscentrum-metoden 

Figur 5. Svetsarna delas in i mindre element. 

Källa (Lesik & Laurie Kennedy, 1988) 
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Figur 6. Utförande av balk-balkinfästning. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett beräkningsprogram åt konstruktörerna på 

Byggteknik AB. Programmet ska spara dem tid vid dimensionering av helsvetsade balk-

balkinfästningar. Utförandet på infästningen som ska kunna beräknas i programmet kan 

ses i figur 6. Det som måste dimensioneras är skarvplåten som förbinder balkarna, 

svetsarna i svetsgrupp 1 och den excentriskt belastade svetsgruppen, svetsgrupp 2. 

Svetsgrupp 2 kan väljas att utföras med två vertikala svetsar eller svetsar runt om. En 

försöksserie av fullskaliga belastningsprover av balk-balkinfästningar av detta utförande 

ska planeras och utföras i högskolans laboratorium. Proverna har som syfte att verifiera 

beräkningsprogrammet. 

 

1.4 Mål 
Det huvudsakliga målet med examensarbetet är att ta fram ett väl fungerande 

beräkningsprogram för helsvetsade balk-balkinfästningar enligt figur 6. Programmet ska 

vara användarvänligt och tillgodose konstruktören med erforderliga a-mått av de 

ingående svetsarna i förbandet samt dimensioner för skarvplåten. Målet med de 

fullskaliga belastningsproverna är att fastställa att beräkningsprogrammet ger korrekta 

resultat.    

 

Nedan komprimeras målen till problemformuleringar: 

 

• Hur ska beräkningsprogrammet utformas och vilken plattform ska användas för 

programmet 

• Hur ska belastningsproverna dimensioneras och utformas 

• Analysera och jämföra beräknade resultat med testresultat 
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2. Metod  
2.1 Teori 
Det som påverkar konstruktionsdelarna i infästningen är den tvärkraft som verkar i 

primärbalkens liv samt momentkrafter som uppstår på grund av excentricitet. Med dessa 

krafter kända kan sedan svetsgrupperna och skarvplåten dimensioneras. Tvärkraften 

som uppstår i primärbalken kan liknas vid stödreaktionerna som uppkommer i en fritt 

upplagd balk. Därför användes formler för att beräkna stödreaktioner i fritt upplagda 

balkar för att ta reda på tvärkraften. Ekvation 4 och 5 visar hur stödkrafter beräknas för 

en fritt upplagd balk med en icke centrisk punktlast (figur 7) och ekvation 6 med en 

jämt utbredd last (figur 8). 

 

�! =
"#
�

       (ekv. 4) 

 

 �$ = "�
�

      (ekv. 5) 

 

 �! = �$ = %�
&

     (ekv. 6) 

 

Där a = mått till punktlast från stöd A, b = mått till punktlast från stöd B och l = balkens 

spännvidd. 

 

Vidare måste beslut tas om vilka balkprofiler som ska användas som primärbalk och 

sekundärbalk. Vanligtvis är detta redan bestämt innan detaljutformningen av 

infästningen påbörjas. Valet av primärbalk avgör hur stor excentriciteten (eb, se figur 9) 

blir mellan primärbalkens centrum och änden på sekundärbalken. För att beräkna denna 

excentricitet användes ekvation 7. Hänsyn måste dock tas till att ekvationen ger ett 

minsta mått på excentriciteten, vilket innebär att balkarna ligger dikt mot varandra. 

 

�#,'�( � #
&     (ekv. 7) 

 

Där b = primärbalkens bredd. 

 

 

 

Figur 8. Fritt upplagt tvåstödsbalk med jämnt 

utbredd last. 
Figur 7. Fritt upplagd tvåstödsbalk med icke 

centrisk punktlast. 
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Valet av sekundärbalk påverkar skarvplåtens maximala höjd, dels på grund av balkens 

livhöjd men hänsyn måste också tas för att horisontell svetsning ska kunna utföras. I 

detaljhandboken Balk-balkinfästning (Husson & Fahleson, 2011) ges en tabell med 

tillhörande figur som visar rekommenderade fria mått mellan balkfläns och skarvplåt, 

med hänsyn till utrymme för svetsning (se figur 10). Utifrån det skapades ett uttryck 

som användes för att beräkna utrymmet (u) som krävs för horisontell svetsning på alla 

typer av I- och H-balkar (se ekvation 8). 

 

 ) � tan20° �#01& �     (ekv. 8) 

 

Där b = sekundärbalkens bredd och d = sekundärbalkens livtjocklek. 

 

Således beräknades skarvplåtens maximala höjd enligt ekvation 9. 

 

 23,'�4 � 2 5 2�6 7 )�    (ekv. 9) 

 

Där h och t är sekundärbalkens höjd respektive flänstjocklek 

 

  

Figur 9. Excentriciteten eb 

Figur 10. Tabell och figur från detaljhandboken Balk-balkinfästning.  

Källa (Husson & Fahleson, 2011) 
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Ett nästa steg i detaljutformningen är att beräkna erforderlig tjocklek av skarvplåten. 

Här användes återigen formler från detaljhandboken balk-balkinfästning av Husson & 

Fahleson (2011). Formlerna ges i en vägledning för dimensionering av en balk-

balkinfästning där skruv används för att fästa skarvplåten till en livavstyvning på 

primärbalken. Detta kan medföra att om formeln används för att dimensionera en 

infästning där skarvplåten är svetsad i båda ändar, ger ett resultat som är något 

överdimensionerat. Plåten kan då ses som en balk som är fast inspänd i båda ändar och 

därmed kan uppta större momentkraft än för en konsolbalk, som skarvplåten kan liknas 

vid om den fästs med skruvar i ena änden. För att beräkna skarvplåtens tjocklek 

användes ekvation 10 eller 11, beroende på förhållandet mellan excentriciteten och 

skarvplåtens höjd.  

 

 63 ≥ 4 ��:∗;∗�<�=∗>?� 	AB	 �<>? ≥
√�
&     (ekv. 10) 

 

 63 ≥ ��:∗;
�=∗>?

√�
�C0 D

√E
F<
�?�
	AB	 �<>? <

√�
&     (ekv. 11) 

 

Svetsgruppen som förbinder skarvplåten till primärbalkens liv, svetsgrupp 1 enligt figur 

6, antas innefatta enbart skjuvade svetsar som överför tvärkraften i primärbalken. För att 

beräkna denna svetsgrupp användes komposantmetoden som hämtades från Eurokod 3 

del 1-8 (SS-EN 1993-1-8). I och med att svetsarna antas vara enbart skjuvade 

beräknades erforderligt a-mått enligt ekvation 12. 

 

 H � √�∗;∗���∗�
�∗�	      (ekv. 12) 

 

Där fu = nominell brottgräns för den svagare av de sammanfogade konstruktionsdelarna, 

γM2 = partialkoefficienten för fästelement och βw = koefficient beroende av stålkvalitet 

(SS-EN 1993-1-8).  

 

För att beräkna den excentriskt belastade svetsgruppen, svetsgrupp 2 (se figur 6), 

användes rotationscentrummetoden. Tillvägagångssättet för metoden är hämtat ur 

detaljhandboken balk-balkinfästningar (Husson & Fahleson, 2011). Beräkningsmetoden 

bygger på plasticitetsteorin och svetsgruppen antas rotera kring ett rotationscentrum. 

Svetsgruppen delas in i delsvetsar och kraftresultanter för varje delsvets beräknas. För 

en mer detaljerad beskrivning av metoden hänvisas till avsnitt 1.2.5. Figur 4 ger en 

förklaring av hur svetsarna delas upp och var kraftresultanterna verkar. Enligt ekvation 

1 beräknades delsvetsarna kraftresultant. 

 

�� � �∗��∗�	
√�∗���∗�  
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Sedan användes jämviktsekvationerna i ekvation 2 och 3, för att bestämma erforderligt 

a-mått på svetsarna. 

 

 � ∗ ��� ≤ ∑��� ∗ ��� � �∗�	
√�∗�∗���∑��� ∗ ���  

  

 � ≤ ∑I��,���J = �∗�	
√�∗�∗���

∑��� ∗
��,�� 
��

� 

 

 
2.2 Beräkningsprogram 
Beräkningsprogrammet skrevs i Microsoft Excel som är ett kalkylprogram som ingår i 

Microsoft Office paketet. Excel används med fördel för att bygga modeller när data ska 

analyseras, skapa formler för att beräkna data som sedan kan presenteras i 

professionella diagram (Microsoft Corporation, 2014). Det är ett användarvänligt 

program som de flesta har kunskap om och tillgång till.  

 

Beräkningsprogrammet är uppbyggt med hjälp av de ekvationer som presenteras i 

avsnitt 2.1. Med hänsyn till att en av dimensioneringsmetoderna som användes kräver 

en iterativ process, lämpar sig Excels inbyggda problemlösare ypperligt. Med 

problemlösaren kan en optimal lösning på en formel hittas i en så kallad målcell i ett 

kalkylblad. Genom att koppla andra celler till målcellen ändras deras värden för att 

tillgodose den mest optimala lösningen (Microsoft Corporation, 2014).  

 

Tvärsnittsmått av balkprofiler som användes i programmet hämtades ur Tibnors 

konstruktionstabeller för rör, balk och stång (Tibnor, 2011). 

 

2.3 Belastningsprover 
För att verifiera beräkningsprogrammet utfördes fullskaliga belastningsprover av 

helsvetsade balk-balkinfästningar i högskolans laboratorium. Sammanlagt utfördes 10 

prover med två olika utföranden. Provexemplaren efterliknar en balk-balkinfästning 

mellan en IPE 100 och en IPE 200 med fritt upplagda ändar, som binds samman med 

hjälp av en skarvplåt. För att dimensionera infästningarna till provningen användes 

beräkningsprogrammet.  

2.3.1 Material 

Till provexemplaren användes stålprofilerna IPE 100 samt plattstål med måtten 5*60 

mm2. IPE-balken är av stålkvalitet S275 och plattstålet är av kvalitet S235. I tabell 1 

visas hållfasthetsvärden för de båda materialen, nominella värden enligt SS-EN 1993-1-

1 samt värden från stålleverantörens kontrollintyg. Stålleverantören uppger högre 

hållfasthetsvärden för både IPE-balken och plattstålet i jämförelse med SS-EN 1993-1-

1. Balken levererades i två stycken med olika hållfastheter. Vilken del som användes till 

vilket provexemplar är okänt, därmed användes ett medelvärde av hållfastheterna vid 

beräkningar. Kontrollintygen kan ses i bilaga A. 
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Tabell 1. Hållfasthetsvärden enligt SS-EN 1993-1-8 och  

stålleverantör. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.2 Utformning  

Fem provexemplar utformades enligt figur 11a, vilket medförde två prover per 

provexemplar. Försöksserien delades in i två grupper, försöksserie 1-5 och 6-10. Den 

yttre lasten (P) från tryckkraftmaskinen placerades 100 mm från infästningen i 

primärbalken. Belastningsproverna kan liknas vid en fritt upplagd balk enligt figur 11b, 

med stöd A under primärbalken och stöd B 600 mm från stöd A. Tvärkraften i stöd A 

samt momentet som uppstår på grund av excentricitet mellan balkarna är de krafter som 

påverkar infästningen.  

 

  

Hållfasthetsvärden 

  Stålkvalitet fy [MPa] fu [MPa]  

SS-EN 1993-1-1 
S235 

235 360 

Leverantör 307 438 

SS-EN 1993-1-1 
S275 

275 430 

Leverantör (m) 305,5 (m) 455 

Figur 11. a) utformning av provexemplar, b) belastningsproverna liknas vid en fritt upplagd tvåstödsbalk. 
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I proverna användes IPE-balken som både sekundärbalk och primärbalk. Dock 

placerades balkarna på ett sådant avstånd från varandra att de efterliknar en infästning 

mellan en IPE 100 och en IPE 200 (se figur 12)  
 
 

2.3.2.1 Försöksserie 1-5 

Förbandet i denna försöksserie utformades så att skjuvbrott i skarvplåten förväntades. 

Med hjälp av beräkningsprogrammet söktes den maximala bärförmågan hos plåten. 

Vidare dimensionerades övriga konstruktionsdelar i infästningen för att hålla för den 

kraft som motsvarar skarvplåtens bärförmåga. 

2.3.2.2 Försöksserie 6-10 

I försöksserie 6-10 utformades förbandet så att skjuvbrott förväntades uppstå i svetsarna 

i svetsgrupp 2 (se figur 6). Med hänsyn till att samma material användes till de båda 

försöksserierna, var bärförmågan för svetsarna tvunget att understiga skarvplåtens. 

Beräkningsprogrammet användes för att dimensionera komponenterna och hitta en 

svetsgeometri vars bärförmåga understiger skarvplåtens. 

2.3.3 Svetsmetod 

Då provexemplaren svetsades samman användes manuell metallbågsvetsning med 

belagd elektrod eller också kallat, svetsning med ”pinne”. Denna metod valdes då det 

ansågs vara lättast att komma åt med ”pinne” samt att utrustning för denna svetsmetod 

fanns till hands på laboratoriets verkstad. Svetselektroden som användes var av typen 

OK 48.00. Enligt ESAB är OK 48.00 en mycket pålitlig elektrod som kan användas vid 

allmänna ändamål (ESAB, 2013). I Eurokod 3 del 1-8 sägs att svetsgodsets sträckgräns, 

brottgräns, brottförlängning och Charpy V-slagseghet ska vara minst lika bra som för 

grundmaterialet. I allmänhet är det säkert att använda sig av en elektrod som är 

övermatchande gentemot stålsorten som används (SS-EN 1993-1-8). Enligt ESAB 

(2013) har elektroden OK 48.00 en sträckgräns på 445 MPa och en brottgräns på 540 

MPa, vilka är övermatchande för den bästa stålkvaliteten som användes i 

provexemplaren.  

  

Figur 12. Provexemplaren utformades likt en infästning mellan IPE 100 och IPE 200. 
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2.3.4 Shimadzu 

Den maskin som användes för att utföra belastningsproverna är en drag- och 

tryckprovningsmaskin av fabrikat Shimadzu, serie AG-X plus. Maskinen har en drag- 

och tryckkraftskapacitet på 100 kN. Hastighet för hur snabbt maskinen ska trycka eller 

dra kan ställas in från 0,0005 mm/min till 1000 mm/min. Ramens styvhet är på 300 

kN/mm för att minimera deformationer som kan påverka testresultaten. I maskinens två 

fästen kan olika don fästas beroende på vilket typ av test som ska utföras (Shimadzu 

Corporation, 2014). 

2.3.5 Trapezium X 

En dator med mjukvaran Trapezium X var kopplad till tryckprovningsmaskinen under 

provningen. I programmet kan olika val göras beroende på vad som ska testas och vilka 

resultat programmet ska visa i tabeller och grafer. Det som kan ställas in är bland annat 

om ett drag- eller trycktest ska utföras, i vilken hastighet proverna ska belastas och vilka 

resultat programmet ska visa (Shimadzu Corporation, 2014).   

 
2.4 Genomförande av provning 
Vid provbelastning lades provexemplaren upp på en ställning, med två upplag, som 

monterades på tryckkraftsmaskinen (se figur 13). Proverna belastades sedan med ett don 

med rundad tryckyta för att så bra som möjligt efterlikna en punktlast. Tryckhastigheten 

som proverna utsattes för var 4 mm/min och 2 mm/min för försöksserie 1-5 respektive 

6-10. Under provtagningen var dataprogrammet Trapezium X kopplat till 

tryckkraftsmaskinen. Programmet registrerade tryckkrafter och nedböjning samtidigt 

som grafer ritades som visar relationen mellan dessa. Trapezium X beräknade även 

medelvärdet av maxkrafter för de olika testerna. Tryckkraftsmaskinen programmerades 

att avsluta testerna när 30 % av maxkraften uppnåddes.  
 

Figur 13. Provexemplar redo för provning. 
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2.5 Analys 
Resultaten från de båda försöksserierna utvärderades i en statistisk analys för att kunna 

jämföras med den beräknade bärförmågan, därigenom kan en uppfattning fås hur 

noggrant beräkningsprogrammet är. Beräknad bärförmåga för testerna baserades på 

karakteristiska värden. Därför beräknades testresultatens medelvärde och 

standardavvikelse för att sedan kunna få fram karakteristiska värden. Standardavvikelse 

ger också ett mått på testresultatens genomsnittliga avvikelse från medelvärdet. Ju större 

standardavvikelsen är desto större spridning är det på testresultaten (matteboken.se). 

Förhållandet mellan karakteristiskt testvärde och beräknad bärförmåga är det som 

jämförs. Är förhållandet mellan testvärde och beräknat värde större än 1,0, visar det att 

beräkningsmetoden är konservativ och förutspår en lägre hållfasthet än vad som 

observerats vid experiment (Kanvinde, Gomez, Roberts, Fell, & Grondin, 2009). 

Testresultaten från försöksserierna antas vara normalfördelade. Medelvärde och 

standardavvikelse beräknades enligt följande ekvationer: 

 

 B � ∑K
(       (ekv. 13) 

 

 LM � N∑�40'��
(      (ekv. 14) 

 

Där F = uppmätta krafter, n = antal tester och x = testvärde. 

 

Karakteristisk hållfasthet av ett material definieras vanligen av 5 % fraktilen av den 

statiskta fördelningen för hållfastheten. I en normalfördelningskurva läses det 

karakteristiska värdet av där ytan under grafen motsvarar 0,05 (se figur 14)(Isaksson, 

Thelandersson, & Mårtensson, 2010). Det karakteristiska värdet kan också beräknas 

med hjälp av ekvationen: 

 

 �O � B 5 1,64LM     (ekv. 15) 

  

Figur 14. Karakteristiskt värde läses av där ytan under grafen 

är 0,05. Källa (Isaksson et al., 2010) 
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3. Resultat 
3.1 Beskrivning av beräkningsprogrammet 
Tanken med beräkningsprogrammet är att dimensioneringen av infästningen ska ske 

stegvis.  Därför delades dimensioneringsgången upp på flera kalkylblad i Excel, 

numrerade från 1-8. Inledningsvis fastställs krafterna som påverkar infästningen och 

vidare dimensioneras de olika komponenterna. Avslutningsvis finns resultatblad som 

sammanställer alla erforderliga dimensioner. På varje blad ska nödvändig indata för 

beräkningar föras in av användaren och dimensioneringsresultat för den aktuella 

komponenten kan ses på samma blad. Ett system av olika färger användes för att 

förtydliga vilka celler som är beräkningar och vilka celler som är indata-celler (se tabell 

2). 
 

Tabell 2. Färgsystem som tillämpas i beräkningsprogrammet. 

Gul I denna cell fyller användaren i nödvändig indata. 

Grön Cellen visar värden ur tabeller eller resultat från föregående blad 

Röd Detta är beräkningsceller. De ska inte ändras av användare 

 

3.1.1 Blad 1 

Det första som behöver beräknas är tvärkraften i primärbalken. Därför lades lämpligen 

detta blad som ett första steg i dimensioneringen. Här kan användaren välja att beräkna 

stödreaktionerna i en fritt upplagd balk med en icke centrisk punktlast eller med en jämt 

utbredd last enligt ekvation 4 och 5 eller 6. Användaren väljer det som bäst motsvarar 

lastgeometrin i det verkliga fallet.    

 

De värden som användaren matar in i detta blad är den yttre lasten som påverkar balken, 

balkens spännvidd samt mått från stöd till last. Vidare har tre olika makron skapats som 

kopplats till knappar i det aktuella kalkylbladet. Makrona flyttar den beräknade 

tvärkraften till framförliggande blad där tvärkraften behövs för dimensionering. Således 

behöver inte användaren flytta dessa värden manuellt utan kan enbart klicka på en 

knapp.     

3.1.2 Blad 2 

Här har användaren möjlighet att välja primärbalk och sekundärbalk i rullistor. De 

balkprofiler som är valbara är IPE, HEA och HEB. När önskad primärbalk väljs ur 

rullistan visas stålprofilens tvärsnittsmått i gröna celler. Samtidigt beräknas det minsta 

måttet på avståndet från primärbalkens centrum till sekundärbalkens ände (eb,min) enligt 

ekvation 7. Lika som när primärbalken väljs visas profilens tvärsnittsmått när 

sekundärbalken väljs. I resultatceller visas samtidigt det utrymme som krävs för 

horisontell svetsning samt beräkning av skarvplåtens maximala höjd (hp,max)(se ekv. 8 

respektive 9). De beräknade värden som visas i resultatcellerna för skarvplåtens 

maximala höjd och minsta avstånd mellan balkarna, programmerades att överföras 

automatiskt till övriga blad där denna information är nödvändig.  
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3.1.3 Blad 3 

I detta blad beräknas den tjocklek av skarvplåten som behövs för den aktuella lasten. 

Beräkningarna sker enligt ekvationerna 10 och 11. De värden som användaren måste 

mata in är stålets sträckgräns samt plåtens höjd (hp) och avståndet mellan primärbalk 

och sekundärbalk (eb). Längst upp i bladet visas resultat, eb,min och hp,max, från 

föregående blad för användaren att förhålla sig till. Väljs en plåthöjd större än den 

maximala höjd som beräknades i föregående blad färgas cellen röd och en intilliggande 

cell säger ”Inte OK!”. Lika gäller för indata-cellen där valet av måttet eb anges, här 

måste ett mått anges större än eb,min. Bladet har två beräkningsceller, den ena beräknar 

förhållandet mellan avståndet eb och skarvplåtens höjd hp. I den andra cellen, där 

erforderlig plåttjocklek beräknas, programmerades villkoren att om eb/hp är större än 

eller lika med √3/2 används ekvation 10 annars används ekvation 11. En intilliggande 

cell visar även vilken ekvation som används. Till sist kan användaren välja ett lämpligt 

plattstål i en rullista och dess mått förs därmed direkt över till resultatbladet.  

3.1.4 Blad 4   

I det fjärde kalkylbladet beräknas svetsgrupp 1 enligt ekvation 12. Användaren matar in 

svetsarnas längd, sträckgräns för det sämsta stålet i infästningen samt koefficienten βw 

och partialkoefficienten γM2. I resultatcellen visas erforderligt a-mått och överförs 

automatiskt till resultatbladet. Cellen i resultatbladet är programmerad att visa a-måtten 

avrundade uppåt, i de fall då a-måttet understiger 3 mm visar cellen ändå a-mått 3 mm 

då det är det minsta a-mått som rekommenderas enligt SS-EN 1993-1-8. 

3.1.5 Blad 5 och 6 

I dessa två blad beräknas den excentriskt belastade svetsgruppen, svetsgrupp 2, enligt 

ekvationerna 1, 2 och 3. I blad 5 görs beräkningar för svetsar längs två vertikala sidor 

och i blad 6 görs beräkningar med svetsar runt om. Lika för de båda bladen är att 

användaren måste mata in önskade svetslängder, brottgräns för den konstruktionsdel 

med sämst egenskaper samt koefficienten βw och partialkoefficienten γM2. Med hjälp av 

en knapp beräknas sedan erforderligt a-mått utifrån jämviktsekvationerna 2 och 3. Till 

knappen är ett makro kopplat som använder problemlösaren. Problemlösaren hittar ett 

lika värde på a-måtten från de båda jämviktsekvationerna genom att ändra på måttet till 

rotationscentrum. Till sist överförs a-måttet automatiskt till resultatbladen och samma 

avrundningar och villkor gäller som när a-måtten överförs från blad 4 

3.1.6 Blad 7och 8  

Blad 7 och 8 är resultatblad. Beroende på om svetsgrupp 2 valdes att utföras med 

svetsar längs två sidor eller med svetsar runt om, ska resultatblad 7 respektive 8 

användas. Resultatbladen är begränsade till en A4 sida för att vara utskriftsbara. I 

bladen kan användaren fylla i vilket projekt beräkningarna berör, projektnummer, ge en 

kort beskrivning av projektet samt ange kontaktuppgifter och datum. I resultatbladet 

visas också en bild som förklarar infästningens utformning. Resultaten som 

sammanställs i resultatbladen är;  
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• vald primär- och sekundärbalk 

• dimensionerande tvärkraft 

• skarvplåtens tvärsnittsmått 

• måttet eb 

• Svetslängder och a-mått från svetsgrupp 1 och 2 
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3.2 Dimensionering av prover 

3.2.1 Försöksserie 1-5 

I denna försöksserie, där skjuvbrott i skarvplåten förväntades, dimensionerades 

infästningen enligt figur 15. För att klara lasten för skarvplåtens bärförmåga visade 

beräkningsprogrammet att svetsgrupp 1 krävde svetsar längs båda sidor av plåten med 

ett a-mått på 3 mm och en längd på 60 mm. Svetsgrupp 2 krävde svetsar längs två 

vertikala sidor, även de med ett a-mått på 3 mm och en längd på 60 mm.   

 

I tabell 3 visas bärförmågan för de olika komponenterna i infästningen från 

beräkningsprogrammet. Beräkningarna baseras på hållfasthetsvärden från Eurokod 3 

och kontrollintyg från stålleverantören. Skarvplåten hade den lägsta bärförmågan och 

vid denna last förväntades infästningen nå brottgräns.   
 

Tabell 3. Beräknad bärförmåga. 

Försöksserie 1-5 

Komponent Bärförmåga 

[kN] (EK 3) 

Bärförmåga [kN] 

(kontrollintyg) 

Skarvplåt 25,4 33,1 

Svetsgrupp 1 89,8 109,2 

Svetsgrupp 2 31,2 38,4 

 
  

Figur 15. Ritning av försöksserie 1-5. 
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3.2.2 Försöksserie 6-10   

För att uppnå önskad brottyp i denna försöksserie visade resultat från 

beräkningsprogrammet att svetslängden i svetsgrupp 2 måste minskas från 60 mm till 

35 mm vardera. Övriga komponenter i infästningen utfördes på samma sätt som i 

försöksserie 1-5. I figur 16 visas hur proverna i försökserie 6-10 utformades.  

 

Resultat från beräkningsprogrammet på bärförmåga hos de olika komponenterna visas i 

tabell 4. I denna serie är svetsgrupp 2 den komponent som hade den lägsta bärförmågan 

och vid denna last förväntades proverna nå brottgräns. 
 

Tabell 4. Beräknad bärförmåga. 

Försöksserie 6-10 

Komponent Bärförmåga 

[kN] (EK 3) 

Bärförmåga [kN] 

(kontrollintyg) 

Skarvplåt 25,4 33,1 

Svetsgrupp 1 89,8 109,2 

Svetsgrupp 2 17,1 20,8 

 
  

Figur 16. Ritning av försöksserie 6-10. 
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3.3 Resultat från provning 

3.3.1 Försöksserie 1-5 

I tabell 5 visas de maximala laster som proverna belastades med samt maximala 

deformationer. Kraftintervallet för försöksserie 1-5 ligger mellan 63,1kN – 72,0 kN. I 

tabellen visas också lasterna där proverna uppnår sträckgräns, dessa värden har lästs av 

från diagrammet som Trapezium X ritade under provtagningen. Detta för att kunna göra 

en mer rättvis jämförelse mellan testresultat och beräknade resultat, då dimensionering 

av skarvplåten baseras på stålets sträckgräns. Samtliga värden är hämtade ur tabeller 

och diagram som programmet Trapezium X registrerade under provtagningen (se bilaga 

B). 

 
Tabell 5. Testresultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga skarvplåtar deformerades kraftigt i denna försöksserie. I prov nummer 3 nådde 

inte plåten bara sin brottgräns utan den gick även till brott (se figur 17). Brottet skedde 

precis intill övergången mellan skarvplåten och sekundärbalken, där skedde också de 

största deformationerna på övriga prover i denna försöksserie. I flera av proverna 

deformerades inte bara skarvplåten utan även IPE-balken och svetsarna.  
 

Försöksserie 1-5 

Test Max. last [kN] Last sträckgräns [kN] Max. deformation [mm] 

1 63,5 33,3 13,7 

2 63,1 32,3 13,5 

3 72,0 41,0 17,5 

4 66,3 34,7 17,7 

5 66,3 36,5 15,2 

Figur 17. Brott i skarvplåten. 
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3.3.2 Försöksserie 6-10 

Svetsarna i svetsgrupp 2 för denna försöksserie planerades ha en längd på 35 mm 

vardera. I praktiken skiljde sig dock svetsarnas längd något från prov till prov, en 

medellängd beräknades till 39,1 mm per svets. Lasterna som proverna belastades med 

kan ses i tabell 6. Diagram och tabell från programmet Trapezium X kan ses i bilaga B. 
 

Tabell 6. Testresultat. 

Försöksserie 6-10 

Test Max. last [kN] Max. deformation [mm] 

6 55,6 8,4 

7 38,8 4,2 

8 46,8 6,8 

9 54,1 9,6 

10 35,7 4,9 

 

 

De svetsar som deformerades mest och som först nådde brott var de svetsar som ligger 

längst bort från rotationscentrum i beräkningarna. I figur 18 kan ett tydligt brott ses i 

svetsens dimensioneringssnitt. Övriga delar i infästningen deformerades betydligt 

mindre i jämförelse med försöksserie 1-5. Skarvplåten deformerades en aning medan 

IPE-balkens deformationer var obefintliga eller i alla fall inte kunde ses med ögat. I 

figur 19 ses en jämförelse mellan två prover från försöksserie 1-5 och 6-10 efter utfört 

belastningsprov. 
  

Figur 19. Jämförelse av prover från försöksserie 1-5 och 

6-10. 

Figur 18. Skjuvbrott i svets. 
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4. Statistisk Analys 
I figur 20 och 21 visas normalfördelningskurvor för de båda försöksserierna. På 

diagrammens x-axel visas testvärden och y-axeln visar frekvensen. Ju lägre och bredare 

normalfördelningskurvan är desto större spridning är det på testresultaten 

(matteboken.se). Kurvorna för brottgräns och sträckgräns i försöksserie 1-5 visar en 

relativt liten spridning. Vid sträckgränsen är spridningen av testresultaten något mindre 

än vid brottgränsen. 

 

 

Normalfördelningskurvan för försöksserie 6-10 visar att spridningen av testresultaten 

för denna serie är tämligen stor. Detta kan bero på de varierande längderna på svetsarna 

i svetsgrupp 2, där en medellängd mättes till 39,1 mm.  
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Figur 20. Normalfördelning av försöksserie 1-5. 

Figur 21. Normalfördelning av försöksserie 6-10. 
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I tabell 7 visas försöksseriernas medelvärde, standardavvikelse, karakteristiska värde 

samt beräknad karakteristisk hållfasthet. Även förhållandet mellan testvärde och 

beräknat värde visas i tabellen. Med hänsyn till den varierande längden på svetsarna i 

svetsgrupp 2 för serie 6-10, beräknades bärförmågan om efter medellängden på 

svetsarna. Förväntad bärförmåga blir då 19,3 kN och 23,7 kN med hållfasthetsvärden 

enligt Eurokod 3 respektive kontrollintyg. Förhållandet mellan testvärde och beräknat 

värde är då istället 1,7 respektive 1,4. 
 
 

 

Tabell 7. Medelvärde, standardavvikelse, karakteristiskt värde, beräknat värde och jämförelse mellan 

 test och beräknat värde. 

  
 
 

  

Försöksserie 1-5 Försöksserie 6-10 

    Brottgräns Sträckgräns   Brottgräns   

Medelvärde (m) 66,2 35,6 46,2 

Standardavvikelse (σs) 3,2 3,1 8,0 

Karakteristiskt värde 5 % (Fk) [kN] 61,0 30,5 33,1 

Beräknat värde (EK3) [kN] 25,4 25,4 17,1 

Beräknat värde (Kontrollintyg) [kN] 33,1 33,1 20,8 

Test/beräknat (EK3) 2,4 1,2 1,9 

Test/beräknat (kontrollintyg) 1,8 0,9   1,6   
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5. Diskussion 
Belastningsproverna visade sig vara väl planerade. Efter utförd provning kunde det 

konstateras att de brottyper som förutspåtts uppstå också uppstod i de två 

försöksserierna. 

 

Resultaten från belastningsprovningen visar att beräkningsprogrammet ger ett resultat 

med relativt stor säkerhet. Detta kan avgöras genom att studera förhållandena mellan 

testresultat och beräknad bärförmåga, som för ett säkert resultat ligger över 1,0. Detta 

förhållande visade sig dock i ett fall vara lägre än 1,0, vilket betyder att beräknad 

bärförmåga är större än reell bärförmåga. Detta inträffade då beräknad bärförmåga 

jämförs med lasten vid sträckgräns i försöksserie 1-5. Värdena vid sträckgräns 

tabellerades inte av programmet Trapezium X utan plockades ut för hand från diagram. 

Detta kan ha medfört avläsningsfel och därför anser skribenten att alltför stor vikt inte 

ska läggas vid detta resultat, då övriga förhållanden bevisar motsatsen. 

 

Som nämns i teoriavsnittet är ekvationerna 10 och 11 avsedda för en skarvplåt där ena 

änden fästs in med skruv. Detta kan ha spelat stor roll vid dimensioneringen av 

försöksserie 1-5, där plåtbrott förväntades. Hade hänsyn tagits till att skarvplåten kan 

ses som en fast inspänd balk, kan beräknad bärförmåga ha stämt bättre överens med 

testresultat för denna serie.  

 

Svetsarna i försöksserie 6-10 skiljde sig en del i sitt utförande, svetsarnas längd 

varierade en aning och troligtvis även a-måtten. En svetsfogmall kunde ha använts för 

att mäta svetsarnas a-mått i efterhand, därmed kunde nya beräkningar utförts och på så 

sätt hade jämförelsen mellan beräkning och test varit mer rättvis. Alternativt kunde en 

svetsfogmall ha använts redan vid monteringen av proverna. 

 

Vid provbelastningen var det intressant att se hur segt stål verkligen är och hur mycket 

deformation det kan ta innan det når brottgräns. Intressant var också att i de svetsar som 

gick till brott, skedde brottet i svetsens dimensioneringssnitt. Detta ger en större 

förståelse för varför kälsvetsar dimensioneras just i detta snitt. Svetsbrott som uppstod i 

försöksserie 6-10 inträffade på de svetsar som ligger längst bort från rotationscentrum. 

Detta förstärker påståendet från Lesik & Laurie Kennedy (1988) att de svetsar som når 

störst deformation ofta befinner sig just längst bort från rotationscentrum. 

 

Det faktum att beräkningsprogrammet ger ett resultat på säkra sidan kan medföra viss 

överdimensionering. Vilket i sin tur kan leda till större materialåtgång och ekonomiska 

nackdelar. Men metoderna som har använts för dimensionering är välrepresenterade 

metoder som är tagna ur standarder för dimensionering. Dessutom är ett resultat på 

säkra sidan vid all dimensionering att föredra. 
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6. Slutsats 
Ett beräkningsprogram för balk-balkinfästningar har tagits fram under arbetets gång. 

Verifieringen med fullskaliga belastningsprover visar att programmet ger ett värde på 

säkra sidan. Programmet är lätthanterlig och enkel att använda. Med få indata ger 

programmet konstruktören de erforderliga dimensioner som krävs i infästningen för den 

rådande lastgeometrin. När beräkningsmetoder används där en iterativ process ingår är 

det nödvändigt med ett beräkningsprogram av denna typ. Beräkningarna blir annars 

väldigt tidsödande. 

 

De brottyper som uppstod vid belastningsprovningen överensstämmer med de som 

förutspåddes. Detta visar på att belastningsproverna var välplanerade och att 

beräkningsprogrammet ger goda resultat.   

 

Vid jämförelse mellan provexemplar från försöksserie 1-5 och 6-10 kan tydliga 

skillnader ses med avseende på deformation. Från det kan slutsatsen dras att svetsarnas 

utförande har stor betydelse av infästningens bärförmåga. Genom att öka svetslängden 

något ökar infästningens bärförmåga markant och den klarar betydligt större 

deformationer innan brottgräns uppnås.   

 

Vid dimensionering av balk-balkinfästningen bör också livet på primärbalken 

kontrolleras. I beräkningsprogrammet ingår inga kontroller om livavstyvning krävs eller 

beräkningar av livavstyvning. Detta är upp till konstruktören att lägga till i programmet 

eller att utföra beräkningar vid sidan av.  
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Bilaga A 
 
  

Figur 22. Kontrollintyg för IPE 100, S275. 
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Figur 23. Kontrollintyg för plattstål, S235 (sida 1). 
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Figur 24. Kontrollintyg för plattstål, S235 (sida 2). 
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Bilaga B 

 
Figur 25. Tabell och diagram från Trapezium X, försöksserie 1-5 
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Figur 26. Tabell och diagram från Trapezium X, försöksserie 6-10. 

 


