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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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