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1. Förord  
Föreliggande rapport har utarbetats vid SP Trä i Skellefteå. Syftet har varit att visa på ökning 
av tillåten upplagslast vid användande av spikningsplåtar i förband.   

Företagen Martinson Group och Moelven har varit initiativtagare till projektet. Samordnare 
för projektet har varit Greger Lindgren, Martinsons och Thomas Johansson, Moeleven. 
Projektet genomfördes under 2013 och finansierades av TCN (TräCentrum Norr) samt 
Moelven. Underlag och provningsmaterial har levererades av Martinsons. 

Arbetet har genomförts av Anders Gustafsson och Thomas Gidlund, SP Trä och Mats Ekevad, 
LTU. Provningar utfördes vid SP Trä i Skellefteå och NYMEK i Mjödvattnet. 

Skellefteå oktober 2013 

 

Anders Gustafsson, SP Trä  
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2. Sammanfattning 
 
Syftet med projektet är att bestämma hur och om spikningsplåtar bidrar till att höja tillåten 
upplagslast för knutpunkter med stora dimensioner.  
 
Målet med projektet har varit att utifrån ett antal olika knutpunktsuppbyggnader fastställa om 
det är någon signifikant skillnad mellan knutpunkter med spikningsplåtar och knutpunkter 
utan spikningsplåtar. Målsättningen har även varit att fastställa påverkan beroende på antal 
spik som ingår i knutpunkten. 

Projektet har bestått av tre delar:  

1. Provning av knutpunkter med varierande utformning. Fullständiga resultat och 
slutsatser redovisas i SPs rapport 3P00029.  

2. Provning av bestämd knutpunktslösning. Fullständiga resultat redovisas i SPs rapport 
3P0029A.  

3. Samverkan upplagstryck, 5 mm spikningsplåt. Fullständiga resultat redovisas i 
beräkningsrapport: Olinjär finit elementberäkning av testrigg för limträknutpunkt.  

Projektarbetet visar bland annat; 

1. Provningarna visar att det finns underlag för att hävda att spikningsplåtar ger ett 
bidrag till förbandet bärförmåga under vissa förutsättningar. Spikningsplåtarna har 
störst betydelse vid last vinkelrätt fiberriktningen. 

2. Provningarna visade att mindre deformationer erhålls för prover med 
spikningsplåtar. 

3. Beräkningar visar att vid beräkning av kontakttrycksfördelning på kontaktytor i 
vanligt förekommande knutpunktslösning har friktionskoefficientens storlek 
betydelse för plasticering av materialet till en utjämning av spänningen.      
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Provning av spikningsplåtars inverkan på 

upplagstrycket 
 

 

 

Förord 

Föreliggande rapport har utarbetats vid SP Trä i Skellefteå. Syftet har varit att visa på ökning 

av tillåten upplagslast vid användande av spikningsplåtar i förband.   

Företagen Martinson Group och Moelven har varit initiativtagare till projektet. Samordnare för 

projektet har varit Greger Lindgren, Martinsons och Thomas Johansson, Moeleven.. Projektet 

genomfördes under 2013 och finansierades av TCN (TräCentrum Norr) samt Moelven. 

Underlag och provningsmaterial har levererades av Martinsons. 

Arbetet har genomförts av Anders Gustafsson och Thomas Gidlund, SP Trä och Mats Ekevad, 

LTU. Provningarna utfördes vid SP Trä i Skellefteå. 

Skellefteå 2013-10-09 

Anders Gustafsson  
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Sammanfattning 
Vid dimensionering av träkonstruktioner fås ibland problem med höga upplagstryck vinkelrätt 

fiberriktning. Det kan exempelvis uppstå för hallbyggnader med stora spännvidder och när 

stora laster skall överföras från takbalkar till pelare.  

I detta projekt har fyra olika förband provats och totalt har 45 prov genomförts.  

Prov 1 var en jämförelse mellan förband med och utan spikningsplåtar. Belastad upplagsyta 

var 140x405 mm
2
. Antalet spikar varierades från 0 spikar till 120 spikar per spikningsplåt. 

Lasten påfördes vinkelrätt fiberriktningen. Provningarna visar att förbandets totala bärförmåga 

per ytenhet, (fc,90), ökade från 4,7 MPa utan spikningsplåt till 8,4 MPa med spikningsplåt och 

maximalt antal spikar.  

Prov 2 var en jämförelse mellan förband med och utan spikningsplåtar. Belastad upplagsyta 

var 215x405 mm
2
. Antalet spikar varierades från 0 spikar till 120 spikar per spikningsplåt. 

Lasten påfördes vinkelrätt fiberriktningen. Provningarna visar att förbandets totala bärförmåga 

per ytenhet, (fc,90), ökade från 5,2 MPa till 7,5 MPa.  

Prov 3 var en jämförelse mellan förband med och utan spikningsplåtar. Belastad upplagsyta 

var 215x405 mm
2
. Antalet spikar varierades från 0 spikar till 160 spikar per spikningsplåt. 

Lasten påfördes i 30 graders vinkel mot fiberriktningen. Provningarna visar att förbandets 

totala bärförmåga per ytenhet, (fc,30), ökade från 6,7 MPa till 7,9 MPa. 

Prov 4 var en jämförelse mellan förband med och utan spikningsplåtar. Belastad upplagsyta 

var 215x405 mm
2
. Antalet spikar varierades från 0 spikar till 120 spikar per spikningsplåt. 

Lasten påfördes parallellt fiberriktningen. Provningarna visar att förbandets totala bärförmåga 

per ytenhet, (fc,0), ökade från 10,6 MPa till 10,9 MPa.  

Provningarna visar att det finns underlag för att hävda att spikningsplåtar ger ett bidrag till 

förbandets bärförmåga. Spikningsplåtarna har störst betydels vid tryck vinkelrätt 

fiberriktningen.   
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1. Bakgrund 

 

Spikningsplåtar används ofta till att sammanbinda knutpunkter och antas ge ett bidrag till 

tillåtet upplagstryck. Det är dock oklart om detta fungerar och hur stor ökning av 

upplagstrycket som kan tillåtas och hur antalet spikar påverkar tillåtet upplagstryck. 

Vi dimensionering av knutpunkter/förband kan lasten föras över via direkt kontakttryck eller 

via andra typer av förbindningar. Finns det inte möjlighet till att öka upplagsytan är 

exempelvis spikningsplåtar ett alternativ. Lasten kommer då att föras över både via 

kontakttryck och via förbindarnas tvärkraftkapacitet. Förbindarnas utformning och material har 

en stor inverkan på kapaciteten. I detta fall kan det förväntas att eventuell kapacitetsökning 

beror av spikarnas antal, typ av spik, längd och diameter, spikningsmönster, spikningsplåtens 

tjocklek och kvalité.  

I detta projekt har utgångspunkten varit att utifrån ett antal bestämda förutsättningar med 

avseende på material, antal spik etc. fastställa eventuell ökad bärförmåga vid användande av 

spikningsplåtar.   

2. Syfte och mål  
 

Syftet med projektet är att bestämma hur och om spikningsplåtar bidrar till att höja tillåten 

upplagslast för knutpunkter med stora dimensioner.  

 

Målet med projektet har varit att utifrån ett antal olika knutpunktsuppbyggnader fastställa om 

det är någon signifikant skillnad mellan knutpunkter med spikningsplåtar och knutpunkter utan 

spikningsplåtar. Målsättningen har även varit att fastställa påverkan beroende på antal spik 

som ingår i knutpunkten. 

3. Metod och genomförande 

Projektet omfattade totalt provningar av 45 förband av limträ med varierande bredd och höjd 

samt olika belastningsvinklar i förhållande till fiberriktningen.  Provningen genomfördes 

principiellt i fyra olika uppställningar; 

- prov 1 med dimensionerna 140x405 mm
2
, tryck vinkelrätt fiberriktningen, 

- prov 2 med dimensionerna 215x405 mm
2
, tryck vinkelrätt fiberriktningen, 

- prov 3 med dimensionerna 215x405 mm
2
, tryck 30 graders vinkel mot fiberriktningen, 

- prov 4 med dimensionerna 215x405, tryck parallellt med fiberriktningen. 

För prov 1 och 2 ändrades antalet spikar enligt 0, 20+20, 40+40 och 60+60 spikar per plåt. 

Tillägg gjordes för prov 2 med ändring av spikmönstret (prov 2E). För prov 3 ändrades natlet 

spikar enligt 0, 30+30, 50+50 och 80+80 spik per plåt. För prov 4 ändrades antalet spik enligt 

0,60+60 spik per plåt. 

 3.1 Provningsmetoder för tryck vinkelrätt fiberriktningen 

Provningarna genomfördes principiellt enligt standardiserade provningsmetod angiven i SS-

EN 408. Tryck vinkelrätt fiberriktningen uppvisar normalt inget tydligt brott utan last-

deformationskurvan övergår vanligtvis till en linje där ökning av lasten enbart ger ökad 

deformation. Standarden SS-EN 408 innehåller en metod för utvärdering av karakteristiskt 

brottlast för tryck vinkelrätt fiberriktningen. I detta projekt har utvärdering förenklats genom 
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att kriterier för brottlast har satts till deformation större än 4 mm och när ökningen  av 

deformation sker utan ökning av last.   

 

Lastuppställningen utformning framgår av Figur 1. Deformation mättes med lägesgivare vid 

fyra olika positioner för att bestämma eventuella skevheter i deformationen, se även bilder 

bilaga 2.  

 

Figur 1 Lastuppställning 

 

Utvärderingsmetod 

Hela tvärsnitt har medräknas och brottspänningen har erhållits enligt  

    
 

 
  där 

P anger brottlast 

A anger upplagsytan 

 

Den karakteristiska hållfastheten beräknades från provresultaten enligt SS-EN 14358 

enligt nedan. Den uppmätta brotthållfastheten, mi, antas vara logaritmiskt normalfördelade och 

medelvärdet bestäms som variabeln y=ln m; 

  
 

 
∑    

 

   

 

 

Standardavvikelsen för variabeln s bestäms som; 

   √
 

     
∑           
 

   

 

mi anger aktuellt värde 

n anger antal prov 

y anger medelvärdet 
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Metod för bedömning av spikningens del i bärförmågan  

Last på övre konstruktionsdel (limträ 140/215x405 mm
2
) kan för prov med spikningsplåtar 

fördelas till upplaget (limträ 140/215x630 mm
2
) direkt via kontakt mellan ytorna samt via 

spikar och spikningsplåtar.   

I detta fall har tjocka spikplåtar använts tjsp ≥1,0d där d står för spikens diameter och tjsp står 

för spikningsplåtens tjocklek.  Håldiametern i stålplåtarna skall vara ≤ 1,1 d. Enligt Eurokod 5 

skall kapaciteten för en förbindning enligt aktuellt utförande tecknas som; 

         √            
      

 
    

Storleken på Fv,rk bestäms till stor del av spikens utdragskapacitet, Fax, Rk, som bör bestämmas 

genom provning, EN 1382, EN 1383 och EN 14358.  

I detta projekt har enbart försök gjorts för att konstatera spikplåtarnas bidrag till förbandets 

totala bärförmåga. Detta har gjorts genom en jämförelse mellan förband utan spikningsplåt och 

med spikningsplåt. Utfrån detta har spikens tvärkraftskapacitet,      , fastställts.    
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4. Provningar 

 

Material  

Trä 

Provbitarna var av limträklass L40C med ett karakteristiskt värde för tryck vinkelrätt 

fiberriktningen av fc,90,k=2,70 MPa. Torrdensiteten för materialet kan antas variera mellan 390-

430 kg/m
3
.  

Stål 

För samtliga provningar med spikningsplåtar användes spikningsplåt med kvalitén, S235 JR.    

Till spikning av plåtar användes kamspik med dimetern 4,0 mm och längden 40 mm. 

Stålkvaliten för spikarna kan antas vara, fu=600 MPa. Till samtliga provningar användes 

spikningsplåtar och spikar av samma kvalité. För provningen användes två olika 

spikplåtsmönster enligt nedan; 

  

Figur 2 Spikplåtsmönster typ 1   Figur 3 Spikplåtsmönster typ 2 

 

 

4.1 Prov 1 

 

4.1.1 Beskrivning av provomgång 1 

Limträ med dimensionerna 140x405 mm
2
 trycks mot liggande limträ (vinkelrätt 

fiberriktningen) med dimensionerna 140x630 mm
2
 och längden 1000 mm. Prov 1 omfattar en 

provningsomgång utan spikningsplåtar och tre provomgångar med spikningsplåtar (5x180x500 

mm
3
). Antal spikar varieras enligt följande 0, 20+20, 40+40 och 60+60 spik per spikningsplåt. 

20 mm 

40 mm 
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Inga lastfördelande plåtar används i denna provomgång. Sammanställning av provningar finns 

presenterat i Tabell 1.         

Tabell 1 Sammanställning prov 1 

Prov nr: Dimension 

balk 1 (mm
2
) 

Dimension 

balk 2 

(mm
2
) 

Dimension 

spikningsplåt mm
3
) 

Antal spik (st) 

/ spikplåt typ 

Lastför-

delningsplåt 

1A:1-3 140x630 140x405 - - - 

1B:1-3 140x630 140x405 5x180x500 20+20/1 - 

1C:1-3 140x630 140x405 5x180x500 40+40/1 - 

1D:1-3 140x630 140x405 5x180x500 60+60/1 - 

 

 

Figur 4 Uppställning provomgång 1 
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4.1.2 Resultat provomgång 1 

Resultat från provningar och beräknade värden för brottspänning presenteras i Tabell 2 och 

Tabell 3. Last-deformationskurvor för samtliga prov redovisas i bilaga 3. 

Tabell 2 Sammanställning av resultat prov 1.  

Prov Brottlast, 

medel (kN) 

Standardavvikelse 

(kN) 

Deformation vid 

brott, medel (mm) 

Fuktkvot 

(%) 

1A 267 5,7 4,5 10,7 

1B 365 3,9 5,2 11,2 

1C 443 22,7 4,8 12,1 

1D
1
 477 42,4 3,9 11,8 

1) 1D Värden enbart från två prov.  

Tabell 3 Prov 1, beräknade brottspänningar 

Prov fc,90 (MPa) Standardavvikelse 

(MPa) 

1A 4,70 0,1 

1B 6,44 0,069 

1C 7,83 0,4 

1D
1
 8,40 0,749 

1) 1D Värden enbart från två prov.  

 

4.1.3 Utvärdering provomgång 1 

Resultat från provningarna visar att lastkapaciteten ökar från 267 kN till 477 kN vilket 

motsvarar en ökning av bärförmågan från 4,70 MPa till 8,40 MPa, se Figur 5. 

 

Figur 5 sammanställning av resultat från prov 1  
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En tydlig ökning av bärförmågan kan utläsas, dock visar resultaten från prov 1 inget entydligt 

linjärt samband mellan knutpunkt utan spikningsplåtar och med spikningsplåtar. Det linjära 

sambandet minskar med ökad mängd spik. Ersätts den linjära trendlinjen med en anpassad 

trendlinje av andra graden fås en bättre överensstämmelse, se Figur 6. 

 

Figur 6 Sammanställning av resultat från prov 1 

  

Bedömning av spikningsplåtens andel av totala bärförmågan.  

Prov 1A ger brottspänningen, fc,90,k=4,7 MPa och all last tas via kontakttryck. 

Prov 1B med totalt 40 spikar och antaget att motsvarande andel kontakttryck gäller fås att varje 

spik tar 2,75 kN/spik i tvärkraft. 

Prov 1C med totalt 80 spikar och antaget att motsvarande andel kontakttryck gäller fås att varje 

spik tar 2,34 kN/spik i tvärkraft. 

Prov 1D med totalt 120 spikar och antaget att motsvarande andel kontakttryck gäller fås att 

varje spik tar 1,56 kN/spik i tvärkraft. 

 

4.2 Prov 2 

4.2.1 Beskrivning av prov 2 

Limträ med dimensionerna 215x405 mm
2
 trycks mot liggande limträ (vinkelrätt 

fiberriktningen) med dimensionerna 215x630 mm
2
 och längden 1000 mm. En 

provningsomgång genomförs utan spikningsplåtar och fyra provomgångar med spikningsplåtar 

(5x180x500 mm
3
). Antal spikar varieras enligt följande 0,20+20, 40+40 och 60+60. Inga 

lastfördelande plåt användes. Provomgång 2 E har ett annat spikmönster än övriga prov, se 

Figur 2 och Figur 3. Sammanställning av provningar finns presenterat i Tabell 4. 

.  
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Tabell 4 Sammanställning prov 2 

Prov nr: Dimension 

balk 1 (mm
2
) 

Dimension 

balk 2 (mm
2
) 

Dimension 

spikningsplåt 

(mm
3
) 

Antal spik (st) / 

spikningsplåt typ 

Lastför-

delningsplåt 

2A:1-3 215x630 215x405 - - - 

2B:1-3 215x630 215x405 5x180x500 20+20/1 - 

2C:1-3 215x630 215x405 5x180x500 40+40/1 - 

2D:1-3 215x630 215x405 5x180x500 60+60/1 - 

2E:1-3 215x630 215x405 5x180x500 60+60/2 - 

 

4.2.2 Resultat provomgång 2 

Resultat från provningar, brottlast, standardavvikelse samt deformation presenteras i Tabell 5 

och beräknade värden för brottspänning i Tabell 6. Last-deformationskurvor för samtliga prov 

redovisas i bilaga 3. 

Tabell 5 Sammanställning av resultat prov 2.  

Prov Brottlast, 

medel (kN) 

Standardav-

vikelse (kN) 

Deformation vid brott, 

medel (mm) 

Fuktkvot 

(%) 

2A 454 49,6 6,03 10,6 

2B 469 29,8 6,07 11,4 

2C 559 20,6 6,87 10,2 

2D 656 5,0 5,60 10,9 

2E 627 25,9 7,20 11,2 

 

Tabell 6 Prov 2, beräknade brottspänningar 

Prov fc,90 (MPa) Standardavvikelse 

(kN) 

2A 5,21 0,57 

2B 5,38 0,34 

2C 6,42 0,24 

2D 7,53 0,06 

2E 7,20 0,30 
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4.2.3 Utvärdering provomgång 2 

Resultat från provningarna visar att lastkapaciteten ökar från 454 kN till 656 kN vilket 

motsvarar en ökning av bärförmågan från 5,2 MPa till 7,5 MPa, se Figur 7. 

 

 

Figur 7 Sammanställning av resultat från prov 2 

 

En tydlig ökning av bärförmågan kan utläsas, dock visar resultaten från prov 2 inget entydlig 

linjärt samband mellan knutpunkt utan spikningsplåt och med spikningsplåtar. Ersätts den 

linjära trendlinjen med en anpassad trendlinje av andra graden fås en obetydlig bättre 

överensstämmelse, se Figur 8.

 

Figur 8 Sammanställning av resultat från prov 2 
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Bedömning av spikningsplåtens andel av totala bärförmågan.  

Prov 2A ger brottspänningen, fc,90,k=5,2 MPa och all last tas via kontakttryck. 

Prov 2B med totalt 40 spik och antaget att motsvarande andel kontakttryck gäller fås att varje 

spik tar 0,41 kN/spik i tvärkraft.  

Prov 2C med totalt 80 spik och antaget att motsvarande andel kontakttryck gäller fås att varje 

spik tar 1,45 kN/spik i tvärkraft. 

Prov 2D med totalt 120 spik och antaget att motsvarande andel kontakttryck gäller fås att varje 

spik tar 1,69 kN/spik i tvärkraft. 

Prov 2E med totalt 120 spik och antaget att motsvarande andel kontakttryck gäller fås att varje 

spik tar 1,45 kN/spik i tvärkraft. 

 

 

4.3 Prov 3 

 

4.3.1 Beskrivning av provomgång 3 

Limträ med dimensionerna 215x405 mm
2
 trycks mot liggande limträ (diagonalt 30 grader) 

med dimensionerna 215x630 mm
2
 och längden 1000 mm. En provningsomgång utan 

spikningsplåtar och fyra provomgångar med spikningsplåtar (5x180x500 mm
3
). Antalet spikar 

varieras enligt följande 0,30+30, 50+50 och 80+80. I samtliga prov användes lastfördelande 

plåtar med dimensionerna 5x215x405 mm
3
. Sammanställning av provomgång 3 och 

provuppställning se Tabell 7 samt Figur 9.         

Tabell 7 Sammanställning prov 3 

Prov 

nr: 

Dimension 

balk 1 (mm
2
) 

Dimension 

balk 2 

(mm
2
) 

Dimension 

spikningsplåt 

(mm
3
) 

Antal spik (st) 

/ plåt typ 

Lastutjämnings

plåt 

3A:1-3 215x630/30gr 215x405 - - 5x138x405 

3B:1-3 215x630/30gr 215x405 5x180x500 30+30/1 5x138x405 

3C:1-3 215x630/30gr 215x405 5x180x500 50+50/1 5x138x405 

3D:1-3 215x630/30gr 215x405 5x180x500 80+80/1 5x138x405 
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Figur 9 Provuppställning prov 3 

 

 

4.3.2 Resultat provomgång 3 

Brottlast, standardavvikelse, deformation och fuktkvot presenteras i Tabell 8 och beräknade 

värden för brottspänning i Tabell 9. Last-deformationskurvor för samtliga prov redovisas i 

bilaga 3. 

Tabell 8 Sammanställning av resultat prov 3  

Prov Brottlast, 

medel (kN) 

Standardavvikelse 

(kN) 

Deformation 

vid brott 

(mm) 

Fuktkvot 

(%) 

3A 585,07 11,12 6,03 10,6 

3B
1
 720,10 9,33 6,07 11,4 

3C 662,57 60,37 6,87 11,5 

3D 688,97 32,44 5,60 11,5 

1) Resultaten från två provobjekt 

Tabell 9 Prov 3, beräknade brottspänningar 

Prov fc,30 (MPa) Standardavvikelse 

(kN) 

3A 6,72 0,13 

3B 8,27 0,11 

3C 7,61 0,69 

3D 7,91 0,37 
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4.3.3 Utvärdering provomgång 3 

Resultat från provningarna visar att lastkapaciteten ökar från 585 kN till 688 kN vilket 

motsvarar en ökning av bärförmågan från 6,7 MPa till 7,9 MPa, se Figur 10. 

 

Figur 10 Sammanställning av resultat från prov 3 

 

En ökning av bärförmågan kan utläsas, dock visar resultaten från prov 3 inget entydlig linjärt 

samband mellan knutpunkt utan spikningsplåtar och med spikningsplåtar.  

Bedömning av spikningsplåtens andel av totala bärförmågan.  

Prov 3A ger brottspänningen, fc,90,k=6,72 MPa och all last tas via kontakttryck. 

Prov 3B med totalt 30+30 spik per plåt och antaget att motsvarande andel kontakttryck gäller 

fås att varje spik tar 2,25 kN/spik i tvärkraft.   

Prov 3C med totalt 50+50 spik per plåt och antaget att motsvarande andel kontakttryck gäller 

fås att varje spik tar 0,77 kN/spik i tvärkraft. 

Prov 3D med totalt 80+80 spik per plåt och antaget att motsvarande andel kontakttryck gäller 

fås att varje spik tar 0,65 kN/spik i tvärkraft. 

 

 

4.4 Prov 4 

 

4.4.1 Beskrivning av provomgång 4 

Limträ med dimensionerna 215x405 mm
2
 trycks mot stående limträ (tryck parallellt med 

fiberriktningen) med dimensionerna 215x405 mm
2
. En provningsserie utan spikningsplåtar och 

en provningsserie med spikningsplåtar (5x180x500 mm
3
). Antal spik i provningsserien B är 0, 
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60+60, spik per plåt. I båda proven användes lastfördelande plåtar med dimensionerna 

5x215x405 mm
3
. Sammanställning av provomgång 4 och provuppställning se Tabell 10 och  

Figur 11.         

Tabell 10 Sammanställning prov 4 

Prov 

nr: 

Dimension 

balk 1 (mm
2
) 

Dimension 

balk 2 (mm
2
) 

Dimension 

spikningsplåt 

(mm
3
) 

Antal spik (st) / 

plåt typ 

Lastutjämnings-

plåt 

5A:1-3 140x405 140x405 - - 5x138x405 

5B:1-3 140x405 140x405 5x180x500 60+60/1 5x138x405 

 

 

Figur 11 Provuppställning prov 4A (markerat som 5A på provobjektet) 

 

4.4.2 Resultat provomgång 4 

Brottlast, standardavvikelse och deformation presenteras i Tabell 11 och beräknade värden för 

brottspänning i Tabell 12 och Figur 12. 

Last-deformationskurvor för samtliga prov redovisas i bilaga 3. 

Tabell 11 Sammanställning av resultat prov 4  

Prov Brottlast, medel 

(kN) 

Deformation vid 

avläst max. last 

(mm) 

Standardavvikelse 

(kN) 

Fuktkvot (%) 

4A 925,9 1,35 19,2 10,3 

4B 944,7 0,92 1,74 10,0 
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Tabell 12 Prov 4, beräknade brottspänningar 

Prov fc,90 (MPa) Standardavvikelse 

(kN) 

4A 10,63 0,22 

4B 10,85 0,02 

 

 

Figur 12 Sammanställning av resultat från prov 4 

 

Ingen signifikant ökning kan utläsas från provningsresultaten.  

Bedömning av spikningsplåtens andel av totala bärförmågan.  

Prov 4A ger spänningen, fc,90,k=10,6 MPa och all last tas via kontakttryck. 

Prov 4B med totalt 60+60 spik per plåt och antaget att motsvarande andel kontakttryck gäller 

fås att varje spik tar 0,16 kN/spik i tvärkraft.   
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5. Slutsatser och kommentarer till genomförda provningar 

 

Fyra olika provningsomgångar genomfördes och där provomgång 1och 2 visade på tydliga 

ökningar av förbandens bärförmåga. Inom varje provomgång finns det dock provserier som 

avviker utan påtagliga förklaringar. Detta kan bero på:  

- Litet statistiskt underlag. Eftersom varje provserie enbart omfattade tre prover får 

avvikande provningsvärden stor betydelse.    

- Bestämning av brott vinkelrätt fiberriktningen kan vara svårt och snedbelastning kan 

uppkomma vilket medför att lastkoncentrationer på delar av upplagsytan.   

Följande kan dock konstateras från genomförda provningar.  

- Värden för tryck vinkelrätt fiberriktningen ökade från fc,90,k=4,7 till fc,90,k=5,2 MPa när 

ytan ökade från 140x405 mm
2
 till 215x405 mm

2
 (prov 1A-2A). Detta kan tyda på 

kanteffekter/storlekseffekter.  

- För förband med dimensioner 140x405 mm
2
 ger spikningsplåtar när antalet spikar 

överstiger 20+20 stycken per plåt, en ökning av bärförmågan. Detta kan tyda på att ett 

visst antal spikar erfordras för att spikningsplåten skall ha inverkan på totala 

bärigheten.  

- Ökat antal spikar ger högre total bärförmåga men bärförmågan per spik avtar. Detta 

tyder på att spikningsmönster och antal spikar har påverkan på totala bärförmågan. 

Enligt Eurokod 5 framgår det att reduktion skall göras i de fall då det finns en rad av 

förbindare parallellt med fiberriktningen.    

- För förband med dimensioner 215x405 mm
2 
fås motsvarande effekt dock krävs det 

troligen större antal spik innan tydlig effekt erhålls.  

- Nyttan av spikningsplåtar minskar för spikförband där det förekommer tryck parallellt 

fiberriktningen. Provomgång 3 där lasten påfördes med 30 graders lutning i relation till 

fiberriktningen minskade spikningsplåtarnas betydelse och för provomgång 4 där 

lasten påfördes parallellt med fiberriktningen saknar spikningsplåten i princip 

betydelse.   

- I några av proven uppkom ”stora” snedställningar vilket kan bero på variation i 

materialet och montage.   



 
 

  

RAPPORT 
   

Datum Beteckning Sida 

2013-10-24   3P00029 20 (20) 
   

   
 

  

  

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut      

 

 

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP Trä 

Utfört av 

 

 

   

__Signature_1 __Signature_2 

Anders Gustafsson 
 
   

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1: Sammanställning samtliga prov 

Bilaga 2 Bilder  

Bilaga 3. Last-deformationskurvor 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

RAPPORT 
   

Datum Beteckning Sida 

2013-10-24   3P00029 1 (3) 
   

   
 

 Bilaga 1 

  

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut      

 

Bilaga 1: Sammanställning samtliga prov  

Sammanställning av resultat från prov 1, grafer bilaga 2   

Prov nr: Fmax (kN) Snedställning 

(mm/mm, medel) 

Deformation per 

sida d1/d2 (mm) 

Anmärkning 

1A:1 260,5 0,46 2,55/4,09  

1A:2 271,8 0,06 4,21/4,45  

1A:3 268 0,30 3,64/4,93  

     

1B:1 369 0,55 2,4/4,2 Antal spik +15%,  

1B:2 362 0,45 3,1/4,9  

1B:3 366 1,02 2,1/6,5 Stor snedbelastning i slutskedet av 

provningen 

     

1C:1 467 0,04 4,8/5,0 Antal spik +3% 

1C:2 422 0,05 4,3/4,5  

1C:3 440 0,13 4,2/4,8  

     

1D:1 377 0,89 1,3/3,4 Stor snedbelastning/avslutat i förtid 

1D:2 447 0,25 3,2/4,1 Antal spik -7%, 

1D:3 507 0,16 3,5/4,1 Kort lasttopp, antal spik -17%, 

 

 Sammanställning av resultat från prov 2 

Prov nr: Fmax (kN) Snedbelastning(mm

/(mm, medel) 

Deformation per 

sida d1/d2 (mm) 

Anmärkning 

2A:1 397 -0,02 5,82/5,91  

2A:2 487 0,22 6,39/5,14  

2A:3 478 0,11 5,68/5,08  

     

2B:1 453 0,09 5,09/4,65 Antal spik -10% 

2B:2 450 0,09 6,94/6,33  

2B:3 503 -0,10 5,58/6,17 Antal spik -25% 

     

2C:1 543 -0,57 4,3/7,7  

2C:2 551 -0,03 6,1/6,3  
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2C:3 582 -0,08 6,1/6,6 Antal spik +15% 

     

2D:1 661 -0,14 5,3/6,1 Antal spik +3% 

2D:2 656 -0,13 4,5/5,1 Antal spik +7% 

2D:3 651 -0,11 5,0/5,6  

     

2E:1 622 -0,05 5,5/5,8 nya spikplåtar 

2E:2 604 -0,24 4,5/5,7 nya spikplåtar 

2E:3 655 -0,22 4,8/6,0 nya spikplåtar 
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Sammanställning av resultat från prov 3 

Prov nr: Fmax (kN) Snedbelastning(mm

/(mm, medel) 

Deformation per 

sida d1/d2 (mm) 

Anmärkning 

3A:1 574 0,16 3,9/4,6  

3A:2 596 0,78 3,3/7,5  

3A:3 586 0,02 4,8/4,9  

     

3B:1 - (170)  - brott i belastningsrigg 

3B:2 727 0,69 3,8/7,8  

3B:3 713 0,63 2,5/4,8  

     

3C:1 593/549 -0,22 3,3/4,1 två försök med avlastning 

3C:2 691 -0,42 3,4/5,2  

3C:3 703 -0,19 3,4/4,1  

     

3D:1 693 -0,23 3,1/3,9  

3D:2 655 -0,65 2,2/4,3  

3D:3 720 -0,15 3,6/4,2  

 

 

Tabell 13 Sammanställning av resultat från prov 4 

Prov nr: Fmax (kN) Snedbelastning(mm

/(mm, medel) 

Deformation per 

sida d1/d2 (mm) 

Anmärkning 

4A:1 907 -0,40 0,9/1,35  

4A:2 925 0,00 0,85/0,92  

4A:3 946 -0,22 0,88/1,10  

     

4B:1 944 -0,28 0,31/0,41  

4B:2 943 -1,22 0,18/0,74 Stor snedbelastning 

4B:3 946 -0,04 0,62/0,644  
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Bilaga 2 Bilder 

  

Bild 1 Provuppställning  

 

Bild 2 Placering av lägesgivare, totalt 4 stycken  

  

Bild 3 Exempel på ”brott” 

 

Bild 4 Spikmönster prov 1 B 
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Bild 5 Spikmönster prov 1C 

 

Bild 6 Spikmönster prov 1D 

 

 

 

Bild 7 Brott 1D3, ej representativ 
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Bilaga 3. Last-deformationskurvor 

 

Bilaga 2, figur 1. Last-förskjutningskurvor för provkroppar i provomgång 1.  

 

 

Bilaga 2, figur 2. Last-förskjutningskurvor för provkroppar i provomgång 2. 
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Bilaga 2, figur 3. Last-förskjutningskurvor för provkroppar i provomgång 3.  

 

 

Bilaga 2, figur 4.  Last-förskjutningskurvor för provkroppar i provomgång 4.  
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 Martinsons Byggsystem AB 

Greger Lindgren 

937 80 Bygdsiljum 

Provning av knutpunkt 
(2 bilagor) 

 
   

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
     

Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg 
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010-516 50 00 
0910-70 14 76 
info@sp.se 

 

1. Allmänt 

SP Trä i Skellefteå har på uppdrag av Martinsons Byggsystem AB utfört provning av 

knutpunktslösning som används för större hallbyggnader i syfte att fastställa om avsedd 

knutpunkt uppfyller de statiska krav som ställts på konstruktionslösningen. Provningen 

omfattar två olika varianter av sammanfogning (provningsuppställning). Provobjekten och 

plan för provuppställning har tillhandhållits av  Martinsons Byggsystem AB.  

Provuppställningen framgår av bilder i bilaga 1.  

2. Provning 

Provningen genomförd hos NYMEK, Mjödvattnet 2013-06-19.   

2.1 Provobjekt 

Provmaterial, trä  Limträ: L40C 

  Träslag: Gran 

 

2.2 Provningsförfarande 

Provning av knutpunkter genomfördes i hydraulpress hos NYMEK AB i Mjödvattnet.  

Provningsrigg i omfattning enligt provplan från Martinsons Byggsystem AB. Före provningen 

konditionerades provbitarna till 12 %. Provet omfattade två serier av provningar, med och utan 

spikplåtar, se ritningar och bilder, bilaga 1. Deformationer mättes  i fyra olika positioner och 

belastningen påfördes i fyra steg.  

2.3 Provningsbetingelser 

Datum för provningen:  2013-06-19 

Temperatur i provhallen:  20-22° C 

Luftfuktighet i lokalen:   35-50 % RF 

Mätsystem:  Measurements Group System 5000 

Samplingsfrekvens:  50 ggr/sek 

Lastceller:  Omegadyne LC412-50K.   

Lägesgivare:  HS 25och HLS 50 

Fuktkvotsmätare:  Delmhorst  

Belastningshastighet hög:  2,5mm/s 

 

Provningen genomfördes i ett antal laststeg, 1000, 1500,2000 och 2500 kN. Mätning av total 

vertikal lasten gjordes via hydrualpress. Hydrualpressen kalibrerades på plats med hjälp av 

lastcell. Följande värden erhålls från givare vid kalibrering. 
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Angiven last 

enligt 

hydralpress  

Verkligt värde 

1000 kN 998 kN 

1500 kN 1575 kN 

2000 kN 2070 kN 

2500 kN 2560 kN 

 Standardavvikelsen uppgår till 70 kN beräknat på värdet 2500 kN. 

3. Resultat 

Fuktkvoter 

 

 

Objekt med spikplåtar 

 

* Värden under ”Lastceller 1-4” avser total last från alla fyra lastceller. 

Objekt utan spikplåtar 

 

Prov Total vertikal last  Lastceller 1-4  Deformation, mot platta Deformation,  mot pelare   

 (kN) (kN) (mm) (mm)   

Nr 2 2560 2091,1 3,8 4,0   

Balk Pelare

Prov Fuktkvot (%) Vikt (kg) Fuktkvot (%) Vikt (kg)

Nr:1 12,3 32 0,1 16,5

Nr:2 11,8 31,5 11,0 17

Nr:3 13,0 32 11,7 17

Nr:4 12,6 32 11,0 17

Nr:5 11,4 31,5 10,8 16,5

Nr:6 11,5 31,5 11.3 17

Nr:7 11,2 31,5 11,5 17

Nr:8 11,5 31,5 11,4 17

Prov Total vertikal last Lastceller 1-4 Deformation, mot platta Deformation,  mot pelare

(kN) (kN) (mm) (mm)

Nr 2 2560 2091,1 3,8 4,0

Nr 3 2560 2062,78 3,1 3,9

Nr 4 2560 1985,96 3,8 3,8

Nr 5 2560 2008,77 3,6 3,3

Nr 6 2560 1868,62 3,9 2,9

Prov Total vertikal last Lastceller 1-4 Deformation, mot platta Deformation,  mot pelare

(kN) (kN) (mm) (mm)

Nr 1 2070 1882 3,6 2,7

Nr 7 2560 1905 6,4 7,1

Nr 8 2070 1821 4,9 5,0
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Nr 3 2560 2062,78 3,1 3,9   

Nr 4 2560 1985,96 3,8 3,8   

Nr 5 2560 2008,77 3,6 3,3   

Nr 6 2560 1868,62 3,9 2,9   

 

 

 

Kommentarer till provningar 

Nr1: Provningen avbröts då övre lastfördelningsplatta deformerades. Kompletterades med 

stålämnen men kvarstående deformationer i objektet medförde även dessa ämnen 

deformerades och provningen avbröts.  

Nr 2-8: Kalibrering av hydraulpress varefter förvalda laststeg användes.  

Nr 8: Ändplåt deformerades vilket kan ha påverkat deformationerna.   
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Bild 1. Prov 1 Ingen spikplåt mellan balk och 

upplag 

 

Bild 2. Prov 2 Spikplåt mellan balk och 

pelare 

  

Bild 3. Prov 3, spikplåt mellan balk och pelare 
Bild 4. Prov 4, spikplåt mellan balk och 

pelare 

  

Bild 5. Prov 5, spikplåt mellan balk och pelare 
Bild 6. Prov 6, spikplåt mellan balk och 

pelare 
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Bild 7. Prov 7, ingen spikplåt mellan balk och 

pelare 

Bild 8. Prov 8, ingen spikplåt mellan balk och 

pelare 

 

 

 
Bild 9. Placering av lägesgivare och lastceller, sida A, motsvarande finns på sida B. 

 

 

Mot 

platta Mot 

pelare 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt 241831: Samverkan 
upplagstryck-5 mm spikningsplåt  

 
 

Beräkningsrapport: 
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Sammanfattning  
Testriggen består av en ”klyka” gjord av stålplåt och i denna trycks en del av en limträbalk in. 
Limträbalken belastas med 1400 kN uppifrån och stålklykan understöds underifrån. 
Beräkningen görs med finit-element(FE)-programmet ABAQUS och de olinjära effekterna är 
kontaktvillkor mellan stål och trä med olika värden på friktionskoefficienten samt elastiska-
idealplastiska ortotropa materialegenskaper hos limträet. I FE-beräkningen tas inte 
spikplåtarna med. 

Värdet på friktionskoefficienten mellan stål och trä styr resultatet till stor del. Ingen 
plasticering sker vid stort värde och mer omfattande plasticering sker vid lågt värde. För ett 
realistiskt värde på µ=0.5 så blir plasticeringen begränsad till ett område nära klykans botten. 
För de använda materialvärdena så kan resultaten sammanfattas enligt följande: för fallen 
µ=0.5 (begränsad plasticering) och ∞ (ingen plasticering) så leder möjligheten till plasticering 
till en utjämning av spänningen och kontakttrycket på den lastbärande kontaktytan och inte till 
ett haveri för hela strukturen. För extremfallet friktionsfri kontakt så leder plasticeringen till 
att alla element längs kontaktytorna plasticeras men inte till haveri vid 56 % last. Vad som 
händer över 56% last har inte studerats här. Även fallet µ=0.2 leder till plasticering längs 
kontaktytorna och stopp i beräkningen vid 84% last. 

Spikplåtar finns inte medtagna i beräkningen men kommer troligen om de används att kunna 
ta skjuvkrafter längs kontaktytorna på ett sådant sätt som efterliknar ökad friktion. De 
kvantitativa effekterna av detta har inte undersökts i detta arbete. 
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Inledning 
Testriggen består av en ”klyka” gjord av stålplåt och i denna trycks en del av en limträbalk in, 
se Fig.1 och 2. Limträbalken belastas med 1400 kN uppifrån och stålklykan understöds 
underifrån. Beräkningen görs med finit-element(FE)-programmet ABAQUS och de olinjära 
effekterna är kontaktvillkor mellan stål och trä med olika värden på friktionskoefficienten 
samt elastiska-idealplastiska ortotropa materialegenskaper hos limträet. I FE-beräkningen tas 
inte spikplåtarna med. 

Resultatet redovisas som spänningskomponenter hos träet, grad av plasticering hos träet samt 
kontakttrycksfördelning på kontaktytorna för olika värden (0, 0.5 och oändlig) på 
friktionskoefficienten µ. 

 

Fig.1. Testgeometri med stålklyka med spikplåtar och limträbalk. 



 

 

 

Figur 2. Testgeometri med stålklyka med spikplåtar och limträbalk. 

FE-modellen 
Modellen visas i Fig.3 och består av en halva (pga. symmetri) av geometrin för klyka och 
limträ. Elementen är 8-nods brick-element med reducerad integration (1 int.punkt) och 
”enhanced hourglass stiffness”. Randvillkoren är symmetrivillkor i symmetrisnittet och 
fastlåst vertikal förskjutning under stålplattan. Lasten läggs på som 1400 kN fördelat över 
limträbalkens snittyta. 



 

 

 

Fig.3. Finit element modell av stålklyka och limträbalk. 

Materialdata 
För stålet antas E-modulen 210000 MPa och ν=0.3. För träet antas E=410, 410, 13000 MPa i 
riktningarna 1, 2, 3 (motsvarar r, φ, z i ett cylindriskt koordinatsystem) enligt CE L40c för 
limträ, medelvärden (Anonymous 1995, 1999, 2013). Riktning 1 och 2 (motsvarar r, φ) antas 
lika för limträ (pga. blandade årsringsriktningar) och riktning 3 avser fiberriktningen. 
Riktning 1 motsvarar x-riktningen och riktning 3 (fiberriktningen) motsvarar y-riktningen i 
Fig.3. För skjuvmodulerna antas G=114, 760, 760 MPa i skjuvplanen 12, 13, 23 enligt CE 
L40c för limträ, medelvärden, förutom för 12-skjuvplanet (rolling shear) som inte anges 
explicit i normen. Där har värdet 114 beräknats som 0.15x760 enligt Eurocode 5 bronormen 
(Anonymous, 1995). Alla 3 tvärkontraktionstal sätts till noll (som i bronormen). 

Plastisk deformation för ortotropa material antas följa en modell där sträckgränser för alla 6 
spänningskomponenter anges separat och flytningen startar när kvadratsumman av kvoten 
mellan varje spänningskomponent och dess sträckgräns uppnår värdet 1 (Ekevad, 2006). Här 
har värden på sträckgränser antagits vara karaktäristiska spänningar för L40c, dvs. 2.7, 2.7, 
25.4 MPa för de tre normalspänningarna σ1, σ2, σ3 och 0.405, 2.7, 2.7 MPa för de tre 
skjuvspänningskomponenterna τ12, τ13, τ23. Värdet 0.405 anges inte explicit utan har beräknats 
som 0.15x2.7 MPa på samma sätt som ovan (Anonymous 1995, 1999, 2013). 

 



 

 

Resultat  för µ=∞ (rough eller skrovlig friktion) 
I Fig. 4-6 visas de i detta fall intressanta normalspänningskomponenterna σ1 och σ3 samt 
skjuvspänningskomponenten τ13. Maxvärden (absolutbelopp) på spänningar är 0.79, 15., 1.1 
MPa för σ1, σ3 och τ13. I detta fall inträffar ingen plasticering av materialet. Kontakttrycket 
visas i Fig.7, medelvärden ca. 8 resp. 3 MPa på vänstra resp. högra sidan. 

 

Fig.4. Normalspänning σ1 (tvärspänning, Pa). Beräkningsfall µ=∞ (rough eller skrovlig 
friktion). Max 0.79 MPa, min -0.05 MPa. 

Resultat  för µ=0 (friktionsfritt) 
Detta fall leder till omfattande plasticering i elementraden närmast kontaktytorna och speciellt 
invid klykans botten. FE-beräkningen har stoppats vid 56% lastnivå (784 kN last på 
helmodell) pga. stor elementdistorsion lokalt. Resultat visas därför vid 56% lastnivå.  I Fig. 8-
10 visas de i detta fall intressanta normalspänningskomponenterna σ1 och σ3 samt 
skjuvspänningskomponenten τ13. Maxvärden (absolutbelopp) på spänningar är 2.6, 24. och 
2.5 MPa för σ1, σ3 och τ13. Effektiv plastisk töjning visas i Fig.11 och är stor (max 0.38) i 
elementraden närmast kontaktytorna. Kontakttrycket visas i Fig.12, medelvärden ca. 6 resp. 3 
MPa på vänstra resp. högra sidan. 

 



 

 

 

Fig.5. Normalspänning σ3 (fiberspänning, Pa). Beräkningsfall µ=∞ (rough eller skrovlig 
friktion). Max -1.4 MPa, min -15.4 MPa. 

 

Fig.6. Skjuvspänning τ13 ( Pa). Beräkningsfall µ=∞ (rough eller skrovlig friktion). Max 1.0 
MPa, min -0.6 MPa. 



 

 

 

Fig.7. Kontakttryck (Pa). Beräkningsfall µ=∞ (rough eller skrovlig friktion). Medelvärden ca. 
8 resp. 3 MPa på vänstra resp. högra sidan 

 

Fig.8. Normalspänning σ1 (tvärspänning, Pa). Beräkningsfall µ=0 (ingen friktion)och 
lastnivå 56%. Max 0.6 MPa, min -2.6 MPa. 



 

 

 

Fig.9. Normalspänning σ3 (fiberspänning, Pa). Beräkningsfall µ=0 (ingen friktion)och 
lastnivå 56%.  Max 3.5 MPa, min -24. MPa. 

 

Fig.10. Skjuvspänning τ13 ( Pa). Beräkningsfall µ=0 (ingen friktion)och lastnivå 56%. Max 
1.9 MPa, min -2.5 MPa. 



 

 

 

Fig.11. Effektiv plastisk töjning (dimensionslöst). Beräkningsfall µ=0 (ingen friktion)och 
lastnivå 56%. Max 0.38. 

 

Fig.12. Kontakttryck (Pa). Beräkningsfall µ=0 (ingen friktion)och lastnivå 56%. Medelvärden 
ca. 6 resp. 3 MPa på vänstra resp. högra sidan. 



 

 

Resultat  för µ=0.5  
Detta fall leder till plasticering i elementen närmast klykans botten (invid hörnet), se Fig.16. I 
Fig. 13-15 visas de i detta fall intressanta normalspänningskomponenterna σ1 och σ3 samt 
skjuvspänningskomponenten τ13. Maxvärden (absolutbelopp) på spänningar är 2.4, 24, 2.4 
MPa för σ1, σ3 och τ13. Effektiv plastisk töjning visas i Fig.16, max är 0.06. Kontakttrycket 
visas i Fig.17, medelvärden ca. 10 resp. 5 MPa på vänstra resp. högra sidan. 

En test med µ=0.2 har gjorts med resultat att beräkningen bryts vid 84% lastnivå med 
plasticering i alla element längs kontaktytorna. Max effektiv plastisk töjning är då 0.29 i 
klykans botten. 

 

Fig.13. Normalspänning σ1 (tvärspänning, Pa). Beräkningsfall µ=0.5.  Max 0.5 MPa, min      
-2.4 MPa. 

 



 

 

 

Fig.14. Normalspänning σ3 (fiberspänning, Pa). Beräkningsfall µ=0.5.  Max 0.2 MPa, min -
24 MPa.      

.  

Fig.15. Skjuvspänning τ13 (Pa). Beräkningsfall µ=0.5.  Max 1.7 MPa, min -2.4 MPa. 



 

 

 

Fig.16. Effektiv plastisk töjning (dimensionslös). Beräkningsfall µ=0.5.  Max 0.06. 

 

Fig.17. Kontakttryck (Pa). Beräkningsfall µ=0.5. Medel ca. 10 MPa resp. 5 MPa på vänstra 
resp. högra sidan. 

Slutsats, diskussion 
Värdet på friktionskoefficienten styr resultatet till stor del. Ingen plasticering sker vid stort 
värde och omfattande plasticering sker vid lågt värde. För ett realistiskt värde på µ=0.5 så blir 



 

 

plasticeringen begränsad till ett område nära klykans botten. Materialvärden för när 
plasticering ska starta för varje enskild spänningskomponent har valts som karaktäristiska 
värden enligt Eurocode varför man kan anta att dessa är låga relativt medelvärden i ett 
praktiskt fall. Beräkningen blir därför förmodligen konservativ, dvs. vid ett praktiskt prov så 
startar plasticering, brott eller annan typ av skada vid en högre nivå på spänningen i fråga än 
vad som beräknats här.  

För de använda materialvärdena så kan resultaten sammanfattas enligt följande: för fallen 
µ=0.5 (begränsad plasticering) och ∞ (ingen plasticering) så leder möjligheten till plasticering 
till en utjämning av spänningen och kontakttrycket på den lastbärande kontaktytan och inte till 
ett haveri för hela strukturen. För extremfallet friktionsfri kontakt så leder plasticeringen till 
att alla element längs kontaktytorna plasticeras men inte till haveri vid 56 % last. Vad som 
händer över 56% last har inte studerats här. Även fallet µ=0.2 leder till plasticering längs 
kontaktytorna och stopp i beräkningen vid 84% last. 

Spikplåtar som finns inritade i Fig.1. och 2 finns inte medtagna i beräkningen men kommer 
troligen om de används att kunna ta skjuvkrafter längs kontaktytorna på ett sådant sätt som 
efterliknar ökad friktion. De kvantitativa effekterna av detta är dock okända. 

Om beräkningarna ska kunna fullföljas till 100% last för alla värden på friktionskoefficienten 
krävs en mer förfinad FE-modell samt eventuellt också att ett brott-villkor eller ett skade-
villkor av någon sort införs i FE-modellen. Detta har inte gjorts här. 
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