
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beräkningsmodeller för tvärspända 
plattor i trä. 

 
 

Slutrapport 
 
 
 
 
 
 
 

Mats Ekevad, Luleå Tekniska Universitet   
Peter Jacobsson, Martinsons Träbroar AB 

 
2014-06-25



 

- 1 - 

1. Förord 
Projektet har genomförts under 2011-2012 och är gjort i TCN:s regi. Initiativet till projektet 
kommer från Peter Jacobsson på Martinsons Träbroar som också varit projektledare. 
Teoretiska simuleringar har hjorts av Mats Ekevad LTU Träteknik. Resultatbedömningar, 
analyser och slutsatser har gjorts löpande av Peter Jacobsson och Mats Ekevad. Rapporten 
beskriver de resultat som uppnåtts. 

2. Sammanfattning  
Projektets syfte är testa en olinjär elastisk-plastisk beräkningsmodell och jämföra resultaten 
mot prov och också mot en rent elastisk beräkningsmodell. Även att testa och finna lämpliga 
materialparametrar att använda i denna olinjära elastisk-plastiska beräkningsmodell. 
Kunskapen som kommit fram gör det möjligt att i förlängningen hitta en 
produktionsanpassad beräkningsmetodik för tvärspända plattor. Målet är dels att få veta om 
modellen fungerar och hur noggranna resultat som kan förväntas vid beräkningar på olika 
nivå. Projektets mål är också att bygga upp kunskap om hur spänningar från en rent elastisk 
beräkningsmodell skiljer sig från spänningar i en elastisk-plastisk modell.  
 
Slutsatserna blir att den elastisk-plastiska beräkningsmodellen fungerar bra och kan på ett 
realistiskt sätt simulera last-förskjutningskurvor och ta hänsyn till olinearitet, glipor och 
hysteres. Avikelser mellan prov och simulering finns, men bedöms vara så små så att 
modellen ger bra resultat. E-modulen i fiberriktningen påverkar nedböjningen (styvheten) 
mest och vid E=14000 uppnås bäst överenstämmelse med provet. Friktionskoefficienterna 
påverkar också nedböjningen men i mindre grad och vid ca. 0.25 så fås bättre 
överensstämmelse med lokal nedböjning mellan lastinföringspunkterna än vid referensfallet. 
Extremspänningar påverkas i mindre grad av E-moduländringar och ändringar i 
friktionskoefficienter. Förspänningen påverkar styvheten och storleken på glidningen. 
Hysteresen påverkas mest av värdet på friktionskoefficienten tvärs fiberriktningen (vertikal 
glidning). Linjära beräkningar ger i allmänhet lägre spänningar i fiberriktningen än olinjära, 
vilket kan betraktas som allvarligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

Innehållsförteckning 
1. Förord ........................................................................................................................... - 1 - 

2. Sammanfattning ........................................................................................................... - 1 - 

Innehållsförteckning ................................................................................................................. 2 

3. Projektarbete ...................................................................................................................... 3 

3.1 Bakgrund och syfte ..................................................................................................................... 3 

3.2 Förutsättningar och avgränsningar........................................................................................... 4 

3.3 ABAQUS-modell med glidning- och glipmöjlighet via materialmodellering ........................ 4 

3.4 Bromodell ..................................................................................................................................... 4 

3.5 Resultat och diskussion från prov 3 (ca.13 varianter) ............................................................. 5 

3.6 Resultat och diskussion prov 8 (ca. 12 varianter) .................................................................. 11 

3.7 Slutsatser i allmänhet ................................................................................................................ 17 

3.8 Referenser .................................................................................................................................. 17 
 



 

3 

3. Projektarbete 
 

3.1 Bakgrund och syfte 
 
Tvärspända plattor av trä används idag främst i träbroar men kan även användas som 
bjälklag. Vid dimensionering av tvärspända plattor till broar så har en amerikansk 
beräkningsmodell kallad ”Ritter” hittills använts (Ritter, 2005). Modellen är framtagen 
utifrån praktiska försök med amerikanska träslag. Modellen är något av en svart låda där 
bakgrunden till många faktorer är obekant. Vid användande av modellen för många av de 
långa och smala broar vi gör idag i Sverige så extrapoleras det i modelldiagrammen. 
Modellen nyttjas många gånger på gränsen för dess giltighetsområde och modellen räcker 
inte till längre. Modellens empiriska bakgrund gör den svår att förstå och dess giltighet är 
ifrågasatt av Vägverket och Banverket. Om inte Ritter modellen kan användas finns 
egentligen inget annat alternativ idag. Behovet av en ny beräkningsmodell är således mycket 
stort. 
 
Plattornas lastbärande förmåga bygger på att balkarna som plattan består av kläms samman 
med enbart spännkraft och att lasten då fördelas mellan balkarna genom friktion. 
Spännkraften är mycket väsentlig för att hålla samman och ge plattan dess lastbärande 
förmåga. Tidigare har uppfattningen varit att glidning mellan balkarna ej sker vid låga laster 
utan att glidning helt förhindras genom att ha en hög spännkraft och att glidning endast sker 
vid höga laster just före brott. Gjorda prov och beräkningar i tidigare TCN-finansierade 
projektet ”Träbroar för Järnvägstrafik” visar emellertid att skjuvspänningar p.g.a. vridande 
moment i plattan ger glidning mellan balkarna i plattan även vid låg last. Ett prov visar att 
dessa små glidningar inte leder till omedelbart brott men ger plattan en liten bestående 
deformation vid avlastning. Konsekvenserna i övrigt av denna glidning vid t.ex. cyklisk last är 
till stor del okänd. 
 
Det finns behov av beräkningsmodeller för tvärspända plattor på olika nivå. Dels ett enkelt, 
snabbt och grovt sätt att dimensionera m.h.a. t.ex. diagram men dels också mer avancerade 
modeller för att förutsäga brott och uppförandet just före brott. Enklare elastiska 
beräkningsmodeller för att dimensionera tvärspända plattor tar inte hänsyn till glidning. 
Avancerade olinjära elastisk-plastiska beräkningsmodeller kan ta hänsyn till glidning men 
beräkningarna är komplicerade.  
 
Projektets syfte är testa en olinjär beräkningsmodell och jämföra resultat med en elastisk 
modell samt att testa och finna lämpliga materialparametrar att använda i denna modell. 
Kunskapen som kommit fram gör det möjligt att i förlängningen hitta en 
produktionsanpassad beräkningsmetodik för tvärspända plattor. Målet är dels att få veta hur 
noggranna resultat som kan förväntas vid beräkningar på olika nivå och att få fram lämpliga 
materialparametrar för de olika beräkningsmodellerna. Projektets mål är också att med hjälp 
av en verifierad elastisk-plastisk beräkningsmodell bygga upp kunskap om hur spänningar 
från en rent elastisk beräkningsmodell skiljer sig från spänningar i en elastisk-plastisk modell.  
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3.2 Förutsättningar och avgränsningar 
 
I rapporten rapporteras resultat från beräkningar med en olinjär elastisk-plastisk modell och 
jämförelser görs med provningar och beräkningar med linjära elastiska modeller. Variationer 
av materialdata görs och resultat från olika modeller och prov jämförs med varandra. 
Broplattan som behandlas är 5.4x8 m och två olika lastplaceringar studeras. 
 
I VINNOVA-projektet Competitive bridges har försök och beräkningar gjorts under 2008-
2012 som har anknytning till detta arbete (se bl.a.Ekholm 2012 , Ekholm et.al. 2014).  

3.3 ABAQUS-modell med glidning- och glipmöjlighet via materialmodellering 
 
Den använda materialmodellen är tredimensionell, elastisk-plastisk och ortotrop. Den 
utvecklades ursprungligen för att simulera trätorkning men används här för att simulera 
glidning mellan limträbalkar (Ekevad, 2006 och Ekevad et al 2011). Glidmöjligheterna styrs av 
användaren genom att sätta gränser för skjuvspänningskomponenterna i 3 glidplan. I detta 
fall möjliggörs glidning horisontellt och vertikalt i ett vertikalt tvärplan (normalplanet till 
tvärsriktningen) och men inte i längsplanet (normalplanet till längsriktningen) och inte i 
horisontalplanet (normalplanet till vertikalriktningen). Materialmodellen har också 
utvecklats vidare speciellt för detta projekt genom att möjlighet att simulera glipor införts. 
Gliporna simuleras genom att reducera E-modulen tvärs till nära noll när villkoren att 
tvärspänningen är >ε1 eller att tvärtöjningen är >ε2 är uppfyllda.  ε1 och ε2 är små tal. Vidare 
kan modellen utvecklas ytterligare för att simulera stumskarvar men detta har ännu inte 
gjorts. Den geometriska modellen är en sedvanlig tredimensionell modell men där skarvar 
mellan enskilda limträbalkar inte behöver modelleras explicit vilket underlättar 
elementindelningen. Glidningen kommer istället tack vare materialmodellen att ske var som 
helst i modellen där glidvillkoren är uppfyllda. Eftersom antalet balkar och glidytor är stort så 
är detta ett rimligt antagande. 

3.4 Bromodell 
 
Modellen är gjord av en tvärspänd broplatta 5.4x8 m med tjocklek 0.27 m och uppbyggd av 
84 balkar. Spännvidden längs bron är 5 m, bredden tvärs är 8 m och vertikal tjocklek är 0.27 
m. Två varianter har använts, den ena omfattar en fjärdedel och används för lastfall som är 
mittplacerade och symmetriska både i längs och tvärled och den andra omfattar en halva 
och används för lastfall som är symmetriska i längsled men inte i tvärled. 
 
Lastinföringen sker med ett jämnt fördelat tryck på en 600x600 mm stålplatta med tjocklek 
30 mm. Mellan stålplattan och träytan ligger sedan en gummiplatta med tjocklek 30 mm. 
Stålet har E=210000 MPa, ν=0.3, ρ=7800 kg/m3. Gummit är fiktivt modellerat som ortotropt 
med mycket låg styvhet endast i lastriktningen, E=1 MPa och densiteten ρ=1500 kg/m3 , 
detta för att ge en mjuk lastinföring till träet. Upplagen modelleras med utbredda (vertikala) 
styvheter (Winklerbäddar) 5·108 N/m3 på upplagsytor med storlek 0.1x8 m. Denna styvhet 
ger en viss flexibilitet i upplaget. I senare fall har styvheten ökats till 2.5·109 N/m3 för att 
minska deformationen i upplaget. Förspänningen äggs på som ett jämnt fördelat tryck på 
sidoytorna och varieras för olika varianter mellan 0.3 och 0.9 MPa. 
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Elementindelningen är i normalfallet ca 6 element på tjockleken, ca 27 element på halva 
längden och ca 40 element på halva bredden. Elementen är 8-nods med reducerad 
integration pga. dessa elements lämplighet för elastisk-plastiska beräkningar. 
 
Lastfallen som simulerats är prov 1 t.o.m. 6 samt 8 enligt provrapport (Forsberg, 2010) och 
lic.avhandling  (Ekholm, 2011). Här redovisas simulerade resultat för prov 3 (mittplacerad 
last 300 kN) och prov 8 (kantplacerad last 900 kN). Lastcyklingen innebär att broplattan först 
förspänns och därefter för prov 3 belastas i 3 cykler med 150-30-300-30-300-0 kN. För prov 8 
belastas plattan med 7 lastcykler 300-30-400-30-500-30-600-30-700-30-800-30-900-0 kN. 
Hystereskurvor tas ut för vissa varianter och visar uppförandet i en speciell punkt för alla 
lastcykler.  Nedböjning längs en linje tas i normalfallet ut för maxlast i sista lastcykeln. 
 
Varianter, främst varianter med olika materialdata, har testats (totalt ca. 60 varianter). 
Jämförelser mellan simulerade resultat från olika varianter har gjorts och även jämförelser 
mellan simulerade resultat och provresultat. Materialdata från tidigare gjorda beräkningar 
vid Chalmers (Ekholm, 2011) användes initialt men därefter har Eurocodes (se ref. SS-EN 
1995-2:2004) materialdata använts med E=12000 MPa som utgångspunkt (totalt ca. 25 
varianter för prov 3 och prov 8 har simulerats). Friktionskoefficienterna har utifrån gjorda 
försök (Hellgren et.al. 2011 s.48, Kalbitzer, 1999) som referens varit 0.34, 0.29 tvärs resp. 
längs fibrerna och dessa har varierats, mest neråt. Här redovisas endast en sammanfattning 
av de viktigaste varianternas resultat. 

3.5 Resultat och diskussion från prov 3 (ca.13 varianter) 
Materialdata från Chalmers (Ekholm, 2011, Hellgren et.al. 2011 s.48) har varit 600, 600, 
12000, 0.558, 0.026, 0.026,40, 700, 700 i ordningen E1, E2, E3, ny12, ny13, ny23, 
G12,G13,G23. Enhet för E och G är MPa. Riktningsindex står för 1=X=tvärs plattan, 
2=Y=vertikalt genom tjockleken, 3=Z=längs plattan, fiberriktningen. Friktionskoefficienterna 
har varit μ12=0.34(tvärs fibrerna, för glidning vertikalt) och μ13= 0.29 (längs fibrerna, för 
glidning horisontellt) i referensfallet. För Eurocode är motsvarande siffror 240, 240, 12000, 
0, 0, 0, 72, 720, 720. I Eurocode varianterna har E3 varierats och då har övriga E och G 
ändrats i samma proportion enligt vad som anges i Eurocode. Fig.1 och 2 visar modellen och 
resultat från en variant. 
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Figur 1.Prov 3. ¼-modell avsedd för centrumplacerad last  
 

 
Figur 2. Prov 3. Nedböjning och spänningskonturer. Prov 3. E=14000 MPa, my=0.25, 0.21. 
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Figur 3. Prov 1, 2, 3. Uppmätt nedböjning (mm) längs linjen läge 1-7 med förspänning 0.3, 0.6 
respektive 0.9 MPa. 
 
Prov 1-3 skiljer sig endast åt vad gäller förspänningen och Fig.3 visar att förspänningen 
påverkar styvheten, troligen främst genom en minskad styvhet tvärs och en ökad glidning vid 
en minskning av förspänningen. 
 

 
Figur 4. Prov 3. Nedböjning (mm) längs linjen läge 1-7. Provresultat, FE-simulerat resultat 
(ABQ) och skalberäknat linjärt resultat (Cowi). Förspänning 0.3 MPa. 
 
Figur 4 visar god överensstämmelse för utböjningen vid maxlast mellan prov 3 och FE-
simuleringen vid 0.3 MPa förspänning. Fås genom att anta E=14000 MPa och my= 0.25 resp. 
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0.21. En linjär skalberäkning (från konsulten COWI) med E=12000 MPa ger också god 
överenstämmelse. 
 
Ett exempel på hysteresen vid lastcyklingen visas i Fig.5-6. Bredden på hysteresslingorna i 
diagrammet påverkas främst av friktionskoefficienterna och speciellt av värdet på my12 
(tvärs fibrerna, glidning vertikalt). Lutningen påverkas främst av E-modulen i fiberriktningen.  
 
 

 
 
Figur 5. Prov 3. Hysteres i läge 5. Ref=simulering med materialdata från Chalmers (Ekholm, 
2011), EuroV7= simulering med Eurocode materialdata med E=14000 MPa och my=0.34, 
0.29. Förspänning 0.3 MPa. 
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Figur 6. Prov 3. Hysteres i läge 5. Ref=simulering med materialdata från Chalmers (Kristoffer), 
my12=0.17 är simulering med halverad my12 (tvärs), my=0.17, 0.29. Förspänning 0.3 MPa. 
 
Extrema spänningar visas i tabell 1-2. E-modulen påverkar inte spänningarna men däremot 
ökar spänningarna vid en sänkning av friktionstalen. Lastnivån i prov 3 är dock relativt låg 
jämfört med brottlasten och glidningen är relativt liten vilket gör att skillnaden mellan 
spänningarna i referensfallet (med glidning) och i ett linjärt fall utan glidning är små. Cowis 
beräkning (linjär skalmodell) gav 7.41 MPa för maximal fiberspänning medan Tabell 1 ger 
7.58 MPa för den linjära beräkningen utan glidning respektive 8.21 MPa för den olinjära 
varianten med glidning. 
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Linjär beräkning, utan glidning, utan glipor
Beräkning : Centrerad last, prov 3
Lastnivå: 300 kN
Förspänning: 0.3 MPa
CAE-modell bro5x8m-4
jobcase v9
plot-datum 2012-02-01
Inskrivet av ME
Övrigt fstiff=5e8N/m3
Material
E0 12000 MPa
E90 240 MPa
G0 720 MPa
G90 72 MPa
myvert-z ej glid
mylängs-x ej glid

Maxspänning MPa Spänningskomponenter i samma punkt Origo: Broplattans centrum (m)
Typ σL σT τ12- vert τ13- hor τ23- böj Läge x(längs) Läge y(tvärs) Läge z(tjocklek)
Sigma Lmin -7.581 -0.619 -0.0007 0.006 -0.02 mitten, 0 hjul, 1 över, +0.135
Sigma Lmax 7.145 -0.01 0.016 0.0055 -0.02 mitten, 0 hjul, 1 under, -0.135
σTmin -7.581 -0.619 -0.0007 0.006 -0.02 mitten, 0 hjul, 1 över, +0.135
σTmax 7.14 0.0082 -0.0066 -0.0062 -0.021 mitten, 0 hjul, 1 under, -0.135
τ12- vertmin 0.079 -0.3 -0.13 -0.0013 -0.049 mitten, 0 hjulkant, 1.3 mitten, 0
τ12- vertmax 0.078 -0.3 0.12 0.0013 -0.05 mitten, 0 hjulkant, 0.7 mitten, 0
τ13- hormin 1.3 -0.29 -0.0057 -0.44 -0.031 2 1.5 under, -0.135
τ13- hormax -1.29 -0.31 -0.0045 0.44 -0.033 2 1.5 över, +0.135
τ23- böjmin -0.04 -0.055 -0.0047 0 -0.43 0.5 hjul, 1 mitten, 0
τ23- böjmax -0.061 -0.26 0.02 -0.076 0.037 -0.5 hjul, 1 under, -0.135
Nedböjn. max 0.01131 mitten, 0 hjul, 1  
Tabell 1. Prov 3. Simulerade extremvärden på spänningar utan friktion och utan glidning, dvs. 
för en linjär beräkning. 
 
REFERENS
Beräkning : Centrerad last, prov 3
Lastnivå: 300 kN
Förspänning: 0.3 MPa
CAE-modell bro5x8m-4
jobcase v7
plot-datum 2012-02-01
Inskrivet av ME
Övrigt fstiff=5e8N/m3
Material
E0 14000 MPa
E90 280 MPa
G0 840 MPa
G90 84 MPa
myvert-z 0.34
mylängs-x 0.29

Maxspänning MPa Spänningskomponenter i samma punkt Origo: Broplattans centrum (m)
Typ σL σT τ12- vert τ13- hor τ23- böj Läge x(längs) Läge y(tvärs) Läge z(tjocklek)
Sigma Lmin -8.212 -0.662 0.0035 0.0058 -0.021 mitten, 0 hjul, 1 över, +0.135
Sigma Lmax 8.02 0.0029 0.018 0.0047 -0.02 mitten, 0 hjul, 1 under, -0.135
σTmin -8.212 -0.664 0.0035 0.0058 -0.021 mitten, 0 hjul, 1 över, +0.135
σTmax 8.02 0.004 0.018 0.0047 -0.02 mitten, 0 hjul, 1 under, -0.135
τ12- vertmin -2.59 -0.395 -0.127 0.0057 -0.041 mitten, 0 hjulkant, 1.3 över, 0.05
τ12- vertmax -2.84 -0.37 0.122 -0.003 -0.044 mitten, 0 hjulkant, 0.7 över, 0.05
τ13- hormin -5.6 -0.46 0.047 -0.127 -0.068 1 hjulkant, 0.7 över, +0.135
τ13- hormax -5.21 -0.58 -0.03 0.165 -0.084 1 hjulkant, 1.3 under, -0.135
τ23- böjmin -1.33 -0.35 0.022 0.005 -0.45 0.5 hjul, 1 mitten, 0
τ23- böjmax 0.0049 -0.3 0.0004 0.0006 0.035 2 kanten, 4 mitten, 0
Nedböjn. max 0.01059 mitten, 0 hjul, 1  
Tabell 2. Prov 3. Simulerade extremvärden på spänningar, referensfall, olinjär beräkning 
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Materialparameter ökning sänkning 
E1 (tvärs) Ej körd -0.02 
E3 (fiberriktning) 0.96 Ej körd 
G12 (rullskjuvning) 0.03 Ej körd 
My12 (tvärs) 0.009 0.12 
My13 (längs) 0.03 0.04 
 
Tabell 3. Prov 3. Känslighet för ändring i materialparametrar. Anges som relativ ändring av 
deformation i läge 5 för en ändring av en materialparameter. Beräknat ur en fördubbling och 
en halvering av materialparametern i fråga utifrån referensfallet. Anges i enhet %/%. 
 
Av tabell 3 så inses att E-modulen i fiberriktningen är den parameter som mest påverkar 
deformationen. E1 (tvärs) och G12 (rullskjuvning) påverkar mycket lite. My12 (tvärs) 
påverkar vid en sänkning men inte vid en höjning vilket visar att värdet 0.34 (referensvärdet) 
är tillräckligt högt för att förhindra det mesta av glidningen åtminstone vid denna lastnivå 
(300 kN). Däremot så påverkar my13 (horisontell glidning) deformationen både vid en 
ökning och sänkning vilket visar att my13 i referensfallet inte är så högt att det förhindrar 
glidning.   

3.6 Resultat och diskussion prov 8 (ca. 12 varianter) 
 
I detta fall är lasten kantplacerad och betydligt högre (max 900 kN) än i prov 3 (max 300 kN) 
vilket leder till mer glidning (och glipor). Förspänningen är 0.6 MPa. Fig. 7-8 visar modellen 
och resultat för en variant. 

 
Figur 7. Prov 8. Geometri för halvmodell. 
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Figur 8. Prov 8. Nedböjning och spänning i fiberriktning. Referensfallet med Chalmers 
(Ekholm, 2011) materialdata. 
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Figur 9. Prov 8. Nedböjning längs linjen läge 1 till läge 9. Variant med Chalmers (Ekholm, 
2011) materialdata. 
 
Referensfallet med Chalmers materialdata ger större deformationer än provet (Fig.9). 
Hysteresen vid lastcyklingen ger bra överensstämmelse (Fig.10). En ökning av E-modulen till 
14000 MPa ger bättre överenstämmelse mellan prov och beräkning (Fig.11). En sänkning av 
friktionskoefficienterna till ca. 0.25 ger bättre överenstämmelse för den lokala 
deformationen mellan lastinföringspunkterna (gropen mellan lastinföringspunkterna i 
Fig.11).  
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Prov 8 läge 1 
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Figur 10. Prov 8. Last-deformationskurva som visar hysteresen i läge 1 vid lastcykling. Alla 
cykler för provet men bara 1:a och sista cykeln för beräkningen. 
 



 

15 

 
 
Figur 11. Prov 8. Nedböjning längs linjen läge 1-9 för provet, Cowis linjära beräkning och två 
varianter av ABAQUS-beräkningar med Eurocode materialdata. 
 
Extremvärden på spänningar visas i tabell 4-5 för referensfallet och för ett linjärt fall utan 
glidning och glipor. Den linjära beräkningen ger lägre spänning (35.2 MPa)  i fiberriktningen 
än den olinjära (37.6 MPa).  
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REFERENS
Beräkning : Kantlast, prov 8
Lastnivå: 900 kN
Förspänning: 0.6 MPa
CAE-modell bro5x8m-8-el1
jobcase eu1
plot-datum 2012-01-27
Inskrivet av ME
Övrigt fstiff=5e8N/m3
Material
E0 12000 MPa
E90 240 MPa
G0 720 MPa
G90 72 MPa
myvert-z 0.34
mylängs-x 0.29

Maxspänning MPa Spänningskomponenter i samma punkt Origo: Broplattans centrum (m)
Typ σL σT τ12- vert τ13- hor τ23- böj Läge x(längs) Läge y(tvärs) Läge z(tjocklek)
Sigma Lmin -37.63 -0.68 0.03 0.016 -0.024 mitten, 0 kanten, 4 över, +0.135
Sigma Lmax 36.37 -0.517 -0.0013 -0.126 -0.0237 mitten, 0 kanten, 4 under, -0.135
σTmin -25.2 -1.579 -0.0047 -0.029 -0.048 mitten, 0 under last, 1.5 över, +0.135
σTmax 25.47 0.019 0.02 0.012 0.05 mitten, 0 under last, 1.5 under, -0.135
τ12- vertmin -17.48 -0.853 -0.2845 0.0005 -0.056 mitten, 0 lastkant, 1.9 över, 0.1
τ12- vertmax -16.13 -1.08 0.3524 -0.019 -0.054 mitten, 0 lastkant, 1.3 över, 0.1
τ13- hormin -11.67 -1.35 0.0055 -0.3774 -0.25 0.7 1.5 över, +0.135
τ13- hormax 15.67 -1.26 0.011 0.3441 -0.096 0.9 2.9 under, -0.135
τ23- böjmin -0.047 -0.6 -0.0056 0.011 -1.54 2 kanten, 4 mitten, 0
τ23- böjmax -0.79 -0.63 0.018 0.076 0.2827 upplag, 2.4 kanten, 4 under, -0.135
Nedböjn. max 0.06607 mitten, 0 kanten, 4 NA  
Tabell 4. Prov 8. Simulerade extremvärden på spänningar, referensfall, olinjär beräkning 
REFERENS utan glidning utan glipmöjlighet dvs LINJÄR
Beräkning : Kantlast, prov 8
Lastnivå: 900 kN
Förspänning: 0.6 MPa
CAE-modell bro5x8m-7
jobcase eu3b
plot-datum 2012-01-31
Inskrivet av ME
Övrigt fstiff=2.5e9N/m3
Material
E0 12000 MPa
E90 240 MPa
G0 720 MPa
G90 72 MPa
myvert-z ingen glidning
mylängs-x ingen glidning

ingen glipa
Maxspänning MPa Spänningskomponenter i samma punkt Origo: Broplattans centrum (m)
Typ σL σT τ12- vert τ13- hor τ23- böj Läge x(längs) Läge y(tvärs) Läge z(tjocklek)
Sigma Lmin -35.18 mitten, 0 kanten, 4 över, +0.135
Sigma Lmax 34 mitten, 0 kanten, 4 under, -0.135
σTmin -1.504 mitten, 0 under last, 1.5 över, +0.135
σTmax 0.2693 mitten, 0 under last, 1.5 under, -0.135
τ12- vertmin -0.38 mitten, 0 lastkant, 1.9 över, 0.1
τ12- vertmax 0.43 mitten, 0 lastkant, 1.3 över, 0.1
τ13- hormin -1.5 1.5 1 och 3 över, +0.135
τ13- hormax 1.5 1.5 1 och 3 under, -0.135
τ23- böjmin -1.52 2 kanten, 4 mitten, 0
τ23- böjmax 0.35 upplag, 2.4 kanten, 4 under, -0.135
Nedböjn. max 0.05675 mitten, 0 kanten, 4  
Tabell 5. Prov 8. Simulerade extremvärden på spänningar, utan friktion och utan glidning, 
dvs. för en linjär beräkning 
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  Max sigma-fiber 

(MPa) 
Noder/element Antal element på 

höjden 
Tidigare variant 34,00 8 6 
Fler element 34,82 8 12 
Fler element+20 
nods 

37,83 20 12 

  
Tabell 6. Prov 8. Effekt av elementtäthet och elementtyp på maximal spänning. Jämförelsen 
avser den linjära varianten utan glidning och glipor.  
 
En farhåga vid FEM-beräkningar i allmänhet och olinjära FEM-beräkningar i synnerhet är 
effekten av elementtätheten och elementtypen. Detta eftersom linjära 8-nodselement med 
reducerad integration ofta är lämpligast för olinjära beräkningar men de ger också ofta 
dåliga resultat om man enbart betraktar spänningar.  Som framgår av Tabell 6 så ger 20-
nodselementen ca. 10% högre spänning än 8-nodselementen. Att dubblera elementantalet 
på höjden ger en ökning på ca. 3%. 
 

3.7 Slutsatser i allmänhet 
-Den elastisk-plastiska beräkningsmodellen fungerar bra och kan på ett realistiskt sätt 
simulera last-förskjutningskurvor och ta hänsyn till olinearitet, glipor och hysteres. Avikelser 
mellan prov och simulering finns, men bedöms vara så små så att modellen ger bra resultat. 
-Det är viktigt att använda tillräckligt stort elementantal av 8-nodselement för att få god 
noggrannhet i spänningsberäkningen. 
-E-modulen i fiberriktningen påverkar nedböjningen (styvheten) mest och vid E=14000 MPa 
och med de här använda 8-nodselementen uppnås bäst överenstämmelse med provet. 
Friktionskoefficienterna påverkar också nedböjningen men i mindre grad och vid ca. 0.25 så 
fås bättre överensstämmelse med lokal nedböjning mellan lastinföringspunkterna än vid 
referensfallet. Extremspänningar påverkas i mindre grad av E-moduländringar och ändringar 
i friktionskoefficienter.   
-Förspänningen påverkar styvheten och storleken på glidningen 
-Hysteresen påverkas mest av värdet på friktionskoefficienten tvärs fiberriktningen (vertikal 
glidning) 
-Linjära beräkningar ger i allmänhet lägre spänningar i fiberriktningen än olinjära, vilket kan 
betraktas som allvarligt. 
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