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SAMMANFATTNING
Byggbranschen anses ofta som långsam, dyr och ineffektiv, vilket skapar möjligheter till
förbättring. Denna uppsats angriper projekteringsskedet då konstruktionsritningar skapas.
Dimensionering av stålanslutningar kan upplevas som en komplicerad och lång process,
speciellt vid handberäkning Det lämnar utrymme för effektivisering som på så sätt sparar både
tid och pengar. Uppsatsen avgränsas till stålanslutningen stånginfästning som är vanligt
förekommande i fackverkskonstruktioner av olika slag. Exempel på sådana konstruktioner är
fackverkstakstolar, fackverksbroar samt vid stagning av andra konstruktioner med hänsyn till
vippning och knäckning.
En genomgång av dimensioneringsgången har gjorts och exempeluppgifter har skapats för att
kunna tillämpa kunskaperna. Därefter programmerades samma dimensioneringsgång i Excel
för att undersöka vilka möjligheter till effektivisering som finns med programvaran.
En avgörande faktor till knutpunktens kapacitet uppmärksammades. Knutpunktens kapacitet
beror till stor del av stängernas utformning i förhållande till varandra. Vidare observerades goda
dimensioneringsmöjligheter i Excel där kontroller och dimensionering av alla möjliga
stålprofiler utförs på ett ögonblick. Dessutom ges en visuell överblick av möjliga alternativ
hållfasthetsmässigt men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Stålprofilerna ställs mot varandra
i grafer för att på så sätt förenkla valet av profil. Då fråga om tillgänglighet eller behov av
anpassad redovisning av dimensioneringsberäkningar är aktuellt rekommenderas Excel.

I

ABSTRACT
The building industry is known for being slow and expensive where inefficiency is a fact which
creates an opportunity for improvement. This paper concerns the planning phase when
calculation and dimensioning of steel connection takes place. Dimensioning of steel connection
can be a long and complicated process, especially when done by hand. Time is an important
factor when it comes to saving money, therefore would an efficient dimensioning tool reduce
costs. A dimensioning program have been made in Excel focusing on bar-connections common
in different kinds of frame constructions. It appears for example in steel trusses used in roof and bridge constructions. Furthermore, it is also used when stabilizing constructions to prevent
tilting and failure due to buckling.
A walkthrough of the dimensioning process has been done and original dimensioning problems
have been created to implement the knowledge. Next was the dimensioning process programed
into Excel exploring what opportunities there is to make it efficient.
The study has shown that the decisive factor when it comes to the capacity of bar-connections
is the bars’ shape in relation to each other. Another conclusion is that Excel can complete
dimensioning all different steel profiles in an instant. It gives a visual overview of profiles that
meets the requirements, both in capacity and economically. Steel profiles can be compared in
a graph simplifying the optimal choice. Excel has proven to be a flexible and easy accessed
software when it comes to structural dimensioning. In need of an easy accessed software or an
adapted way of presenting dimensioning calculations I recommend using Excel.
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Förkortningar/Teckenförklaring/begreppsförklaring
ISO: Står för International Organization for standardization och är en stomme i en stor andel av
världens länders standarder.
CEN: En Europakommitté som samlar en mängd europeiska länder för en gemensam
standardisering.
SIS: Står för Swedish Standards Institute. Är en samordnare av standardisering i Sverige och
representerar Sverige i CEN samt ISO.
SBI: Står för Stålbyggnadsinstitutet och är en fristående organisation i Sverige som bidrar med
egna handböcker och informerar om nyheter inom området stål.
EKS: boverkets föreskrifter och allmänna råd
Eurokod: europeisk konstruktionsstandard
Ramstång: grov genomgående balk/stång
Livstång: stänger som går mellan ramstänger
Kälsvets: svetsmetod där fogen läggs utanpå materialet
Stumsvets: svetsmetod där fogen läggs helt eller delvis i materialet
Normalkraft: tryck eller dragkraft längs normalen
VKR: varmformade konstruktionsrör
KKR: kallformade konstruktionsrör
KCKR: kallformade cirkulära konstruktionsrör

�"# : dimensionerande normalkraft [kN]
�%# : normalkraftskapacitet [kN]

�"# : dimensionerande moment [kNm]
�%# : momentkapacitet [kNm]

�(),+ : elastiskt böjmotstånd för ramstång [��- ]
ϒ. : partialkoefficient
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�+ : diameter för ramstång [mm]
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�0 : diameter för livstång nummer i [mm]

�1 : diameter för överlappande livstång [mm]
ℎ+ : höjd för ramstång [mm]

ℎ0 : höjd för livstång nummer i [mm]

ℎ1 : höjd för överlappande livstång [mm]
�+ : bredd för ramstång [mm]

�0 : bredd för livstång nummer i [mm]

�1 : bredd för överlappande livstång [mm]

�+ : nominell godstjocklek för ramstång [mm]

�0 : nominell godstjocklek för livstång nummer i [mm]

�1 : nominell godstjocklek för överlappande livstång [mm]
�5 : ramstångens livtjocklek [mm]

�6 : ramstångens flänstjocklek [mm]

�(66 : medverkande längd för infästning mellan livstång och ramstång [mm]

�(,78 : medverkande längd för infästning mellan överlappande livstänger [mm]
�+ : ramstångens tvärsnittsarea [��: ]
�8+ : ramstångens skjuvarea [��: ]

�< & �? : reducerande faktorer av bärförmåga vid tryckt ramstång

�@ : faktor beroende av ramstångens geometri samt livstängernas placering
�: gap mellan livstänger [mm]
σ: spänning [N]

�C : sträckgräns [MPa]
3

�D : brottgräns [MPa]
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�0 : vinkel mellan ramstång och livstång [grader]
λ : slankhet

4

INLEDNING

1 INLEDNING
Detta är ett introducerande kapitel som ger en inblick i varför studien har kommit till, hur den
skall genomföras samt vilka avgränsningar som gjorts.

1.1 Problemformulering
Dimensionering av stålanslutningar är ett moment som konstruktören måste gå igenom vid
framtagning av detaljritningar. Detaljritningarna beskriver, utformningsvis och med
dimensioner, hur olika byggnadselement skall sammanfogas i en stomme. Det finns många
olika varianter och lösningar som kräver mycket tankekraft av konstruktören för att klara såväl
belastningar som utrymme. Exempel på olika stålanslutningar som kan förekomma i en
stålstomme är pelarfot, pelarskarv, balk-pelarinfästning, ramhörn, pelartopp, balkskarv, balkbalkinfästning och stånginfästning. I sin tur har dessa olika varianter i form av tvärsnitt och
lösningsförfaranden som kräver en anpassad dimensioneringsgång (Husson & Fahleson 2013).
På marknaden idag utnyttjas ett flertal programvaror som dimensionerar och designar
anslutningar, ett av dessa är FEM-design. Ett avancerat verktyg som är väl utformade för att
klara utmaningar som konstruktören kan stå inför hållfasthetsmässigt. Den ekonomiska
aspekten av dimensioneringsprocessen behandlas dock sällan av dessa programvaror vilket
öppnar för en effektivisering. En programvara som skulle kunna implementera detta är Excel
med hjälp av flexibla programmeringsmöjligheter.
Sammanfattningsvis, att dimensionera stålanslutningar kan vara en väldigt långdragen process
för konstruktören, speciellt vid handberäkning Programvaror som marknaden använder
dimensionerar hållfasthetsmässigt men utlämnar den ekonomiska aspekten. För att minska
kostnader är tidsbesparing en viktig faktor vilket kräver effektivisering. Genom att utföra två
processer i en, skulle en reducerad tidsåtgång kunna uppnås.

1.2 Syfte och mål
Syftet med studien är att underlätta och effektivisera dimensioneringen av stålanslutningar.
Dimensioneringen skall ske i Excel och fungera som ett hjälpmedel vid
dimensioneringsprocessen både med avseende på hållfasthet och ekonomi.
För att fullfölja arbetet skall ett Excelark skaps där förutsättningar kan matas in som i sin tur
beräknar och jämför olika stålprofiler.

1.3 Frågeställningar
•

Hur ser dimensioneringsprocessen ut för stånginfästningar?

•

På vilket sätt kan Excel utnyttjas som ett hjälpmed i val av stålprofiler vid
dimensionering av stånginfästningar med avseende på hållfasthet och ekonomi?
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1.4 Metod
Kunskap om dimensionering av stålanslutningar hämtas från formelsamlingar, kurslitteraturer,
samt en detaljhandbok från SBI (stålbyggnadsinstitutet). Därefter matas data in och sorteras i
programvaran Excel. I Excel programmeras en dimensioneringsprocess efter de beskrivningar,
råd och villkor som anges i SBI:s detaljhandbok. Nödvändiga förutsättningar fylls i på ett
separat kalkylark som i sin tur distribuerar rätt data till det beräknande kalkylarket. Därefter
skapas en tabell där varje rad representerar en viss stålprofil med tillhörande variabler och
dimensioneringsberäkningar. Tabellen sammanställs och redovisas på ett separat kalkylark.
Ekonomiska data för materialkostnad hämtas från företaget BE Group:s och Sten ståls hemsida
för att sedan struktureras i tabeller i Excel (BE Groupe 2018), (Stena stål 2018).

1.5 Avgränsningar
För att klara tidsramen avgränsas studien genom att endast arbeta med knutpunkten
stånginfästning samt skarvtyperna SI, 1–4 i SBI:s detaljhandbok (Husson & Fahleson 2013).
Utöver det avgränsas valmöjligheten av profilstandard enligt följande:
•

VKR-rör

•

KKR-rör

•

Konstruktionsrör KCKR

•

I-profiler (IPE, HEA, HEB)

Livstänger avgränsas till att vara av samma profilstandard, dimension och stålsort.
Den ekonomiska aspekten baseras endast på materialkostnader vid analysering av resultat.
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2 TEORETISK REFERENSRAM
I detta kapitel redogörs för studiens bakgrund som inleds genom att definiera vad en
stånginfästning är samt vilka tillämpningsområden som kan förekomma. Därefter redogörs för
dimensioneringsutförandet. Avslutningsvis beskrivs de övergripande funktionerna och
verktygen i Excel som har utnyttjats i genomförandet av arbetet.

2.1 Stånginfästning
I SBI:s publikation 194 definieras en stånginfästning som en infästning av
konstruktionselement som främst skall uppta drag- eller tryckkrafter. Stånginfästningar
påträffas i olika konstruktion som broar, takstolar och väggar.

Figur 1

Stånginfästning förekommande i fackverksbro (SBI 2016)

Stånginfästningar förekommer även i mycket komplexa byggnader som exempelvis det 164,6
m höga Central Gate Tower, Abu Dhabi i form av ett så kallat Diagrid-system. Diagrid-systemet
är en stomdesign som på ett effektivt sätt fångar upp vertikala krafter men också laterala krafter
(sneda krafter) och överföra till stommen (Al-Nassrawi & Tsamis 2017).
Som nämnt tidigare är stånginfästningar vanliga i olika former av fackverkstakstolar som
exempelvis parallellfackverk, nockfackverk samt sadelfackverk (se figur 2 och 3). Ett
Parallellfackverk bygger på två parallella ramstänger med livstänger som går mellan dessa.
Parallellfackverk används vid plana takkonstruktioner med lite längre spännvidder när vanliga
valsade takbalkar inte är tillräckliga. Övergången ligger på cirka 7 m spännvidd. Sadelfackverk
används vid masardtak eller ”brutna tak” som det också heter. Den övre ramstången har en
lutning medan den undre ramstången är horisontell. Nockfackverken liknar sadelfackverken
dock med en brantare vinkel på den övre ramstången (Maku 2018).
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Figur 2.
Figur 3.

Parallellfackverk i
praktiken

Exempel på fackverkstyper (Maku 2018)

2.2 Stålprofiler
Byggbranschen använder sig av ett flertal olika profilstandarder med specifika egenskaper och
utnyttjas vid olika tillfällen. Några profiler som är vanligt förekommande är I-profiler samt
rörprofiler.
2.2.1 I-profiler
I-profiler utformas geometrisk som namnet antyder. Det vill säga som ett ”I” där övre och
undre delen benämns fläns och mittenpartiet som liv. I-profiler som behandlas i denna studie
är IPE, HEA och HEB. En profil som exkluderas är HEM med anledning av att denna inte är
vanligt förekommande. IPE står för Europa-profil I och kännetecknas av dess avlånga
utseende då flänsarna är betydligt kortare än livet. Den avlånga utformningen bidrar till
instabilitet och därmed utnyttjas balkprofilen då vippning är förhindrad eller när den skall
byggas in i exempelvis en vägg. HEA står för europeisk bredflänsprofil A och har bredare
fläns än IPE-profilen. En bred fläns medför god vridstyvhet och motstånd mot knäckning
vilket förklarar varför HEA-profiler är vanligt förkommande som pelare. Dock medför en
bredare fläns också mer material och därmed större belastning av egenvikt. HEB som står för
europeisk bredflänsprofil B har liknande egenskaper som HEA-profilen men har en tjockare
godstjocklek (BE Group 2018).
2.2.2 Rörprofiler
Rörprofiler förekommer vanligtvis med fyrkantig eller cirkulär utformning. Ytterligare ges
olika egenskaper beroende av vilken temperatur materialet formats i. Varmformning sker vid
en temperatur mellan 830–950℃ då stålet når sin normaliseringstemperatur. Stålet blir lätt att
9
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arbeta med, snäva hörnradier möjliggörs och restspänningar undviks. Därav ges varmformade
rör en homogen struktur med likvärdiga egenskaper över hela tvärsnittet.Kallformade rörprofiler erhåller en mer ojämn struktur vilket medför att större hörnradie krävs för att undvika
sprickbildning. Dessutom har kallformade profiler en tendens bilda restspänningar under
tillverkningen. En effekt av restspänningar är att stålet lätt slår sig vid exempelvis svetsning
eller blästring (BE Group 2018).
Cirkulära rörprofiler används ofta ur en estetisk aspekt om rören skall synas. Utöver den
estetiska aspekter har rörprofilerna andra fördelar gällande hållfasthet. Exempel på cirkulära
rörprofilers fördelar är god förmåga att uppta axiell last, hög vridstyvhet och lågt vindmotstånd.
Precis som för rektangulära rörprofiler produceras de varmformade eller kallformade.
Benämningarna är VCKR (varmformade cirkulära konstruktionsrör) och KCKR (kallformade
cirkulära konstruktionsrör). I kontrast till VKR och KKR är skillnaden mellan de varmformad
och kallformad cirkulära rören liten. I vanliga fall innehåller KCKR fortfarande restspänningar
och kan motivera till att välja varmformade VCKR (BE Group 2018).

2.3 Dimensionering
För att fullfölja denna studie kommer den huvudsakliga litteraturen som studeras vara
stålbyggnadsinstitutets publikation för stålanslutningar (Husson & Fahleson 2013). Boken är
en sammanställning av sju handböcker som berör dimensionering av olika sorters
stålanslutningar. En generell introduktion till stålanslutningar ges för att sedan beskriva
dimensioneringsgången för en specifik stålanslutning. Principer och råd är baserade på Eurokod
samt nationella val i boverkets föreskrifter EKS med utförandestandard SS-EN 1090–2. Boken
delas uppbeskrivs för samtliga stålanslutningar som i sin tur delas in i ett antal skarvtyper. Varje
skarvtyp har ett tillhörande exempel med en utförlig dimensioneringsgång där processen ofta
lång och invecklad med många faktorer att ta hänsyn till.
Som komplement kommer formelsamlingarna byggformler och tabeller (Johansson & Vretblad
2011) samt boken byggkonstruktion (Isaksson & Mårtensson 2010) användas som innehåller
kapitel där stålanslutningar behandlas. Böckerna innehåller tabeller och grafer grundade på
Eurokod som ger detaljerade och nödvändiga data vid dimensionering. I läroboken
stålkonstruktion enligt eurokoderna (Rehnström 2014) ges en introduktion till stålkonstruktion
där en översiktlig genomgång av de mest väsentliga delarna studeras. Här behandlas grunderna
som ofta exkluderas i Stålbyggnadsinstitutets publikation (Husson & Fahleson 2013).
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2.3.1 Eurokod
Eurokod är en konstruktionsstandard som ingår i en större samling av europeiska standarder
vilket samordnas och ges ut av organisationen CEN (the European Committee for
Standardization). CEN har i nuläget 34 europeiska medlemsländer där varje land i sin tur
samordnar bestämmelserna till en nationell standard (CEN 2018). Sverige representeras av
organisationen SIS (Swedish Standards Institute). Eurokod har ett flertal utgåvor med olika
benämningar. Den allmänna strukturen för benämningen är uppbyggd enligt följande:
nationell benämning (SS för Sverige), Bindelsträck, EN, utgivningsår och slutligen kan
delutgåva anges. Ett exempel är SS-EN 1993-1-8 (SIS 2018).

2.3.2 Skarvtyper
Val av skarvtyp har i högsta grad en påverkan av en konstruktions totalkostnad och bör därmed
väljas varsamt. Finns möjlighet att montera infästning i verkstad är detta det billigaste
alternativet. Faktorer som transport- och monteringsförhållanden avgör om montering sker på
plats eller i verkstad. Svetsning är ett sparsamt alternativ i form av utrymme och ger en
flexibilitet vid passning mot stommen. En skruvad infästning monteras snabbt men tar mer plats
än en svetsad infästning. Det medför att en infästningsplåt ofta är nödvändig för att skruvarna
ska få plats (Husson & Fahleson 2013).
I denna studie behandlas fyra olika skarvtyper vilka ingår i SBI:s detaljhandbok med en separat
dimensioneringsgång för samtliga. I kapitel 2.3.7 – 2.3.10 ges en beskrivning av dessa och hur
de dimensioneras.
2.3.3 Standarder
Beräkningarna är utförda i enlighet med den europeiska standarden Eurokoderna. De
nödvändiga utgåvorna är SS-EN 1990 (Eurokod, grundläggande dimensioneringsregler för
bärverk), SS-EN 1991 (Eurokod 1, Laster på bärverk) samt SS-EN 1993 (Eurokod 3,
Dimensionering av stålkonstruktioner). I SS-EN 1993 dimensioneras konstruktionen i
bruksgränstillstånd med laster beräknade enligt SS-EN 1991 och lastkombinationer enligt SSEN 1990.
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2.3.4 Krafter och moment
SBI:s detaljhandbok behandlar i huvudsak stånginfästningar utsatta för normalkraft med
anledning av det tidigare nämnda, att infästningen ofta anses som ledad. Därav benämns
infästningens kapacitet som �0,%# . Däremot vid stor excentricitet eller då infästningen ska uppta
moment för att exempelvis minska på stängernas knäcklängder måste infästningen
dimensioneras för moment. Svetsarnas bärförmåga är i vanliga fall starkast för dragkraft men
dimensioneras efter diagonalens tryckkapacitet. Detta med anledningen att stor tryckkraft kan
orsaka stora lokala deformationer som medföra reducerad rotations- eller deformationskapacitet
(Husson & Fahleson 2013).
2.3.5 Svetsförband
I SS-EN 1993-1-1 ges ett antal principer som bör följas angående svetsars utformning. Gällande
svetsens effektiva a-mått, bör denna inte understiga 3 mm om svetsen är kraftupptagande.
Dessutom bör inte effektiva svetslängden understiga 30 mm eller 6 gånger a-måttet enligt
Eurokod.
Redovisningen av svetsdimensioner och placering utförs enligt standarden SS-ISO 2553 och
några exempel på detta visas i figur 4. Vid beräkning av en kälsvets bärförmåga kan en högre
spänning tillåtas om grundmaterialet har ett lägre hållfastighetsvärde. Därför har Koefficienten
β 5 tagits fram som beaktar detta. Värdet på β 5 fås ur tabell 1 nedan.

Figur 4.

Exempel på svetsbeteckningar enligt SS-ISO 2553
12

TEORETISK REFERENSRAM

Tabell 1.

koefficienten � 5 för kälsvets enligt SS-EN 1993-1-8
β5
0,8
0,85
0,9
1,0

Stålsort
S235
S275
S355
≥S420

2.3.6 Knutpunktstyper
Stånginfästningar har ett antal olika knutpunktstyper som tas i beaktan vid dimensioneringen.
Knutpunktstyperna namnges som T, Y, X, N med gap eller överlapp och K med gap eller
överlapp (se figur 5 nedan).

Figur 5.

Knutpunkstyper – Stånginfästning enligt SS-EN 1993-1-8

Knutpunktstyper där gap förekommer kan orsaka excentricitetmoment om livstängernas
systemlinje inte skär i mitten av ramstångens mittenlinje.
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Excentriciteten benämns med e (se figur 6) och beräknas enligt ekvation (1). Om
skärningspunkten ligger över ramstångens mittlinje blir e negativ och ligger den nedanför
mittlinjen blir den positiv. Termerna �I och �: kan bytas ut mot ℎI och ℎ: samt ℎ+ kan ersättas
av �+ .

Figur 6.

Definition excentriciteten e enligt SBI

� = L: NOPM Q + : NOPS Q + �T NOP(QM
#

M

#

S

NOP Q NOP QS
M VQS )

−

YZ
:

(1)

2.3.7 SI, 1 - Svetsad infästning till fyrkantsrör

Figur 7.

SI, 1 – Svetsad infästning till fyrkantsrör

Detta är en svetsad infästning där ramstången är ett fyrkantigt rör och livstängerna består av
antingen fyrkantiga eller cirkulära rör. Svetsningen utförs av stumsvets eller kälsvets runt om.
Beräkningen av bärförmågan för denna skarvtyp kräver att ett flertal parametrar beaktas.
Beroende på knutpunktstyp, stängers geometri och dimensioner samt belastningsförhållanden.
Dimensioneringen av SI, 1 behandlar stänger som i huvudsak belastas av normalkraft. De
moment som kan beaktas uppstår på grund av excentricitet mellan ramstångens och livstängers
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systemlinje. Beroende på vilken kombination av stänger i knutpunkten kan olika brottyper
uppstå (se tabell 2). Krav på utformning av knutpunkten ges enligt bilaga 1 och bilaga 4.
Tabell 2.

Brottyper enligt SBI
Brottyp
a
b
c
d
e
f

Brott i ramstångsvägg
Stansskjuvbrott i ramstångsvägg
Brott i livstång
Brott i ramstångsliv
Lokal buckling
Skjuvbrott i ramstång

Beräkning av knutpunktens kapacitet för olika brottyper beräknas olika beroende på
knutpunktstyp. För SI,1 delar detaljhandboken (Husson & Fahleson 2013) upp
dimensioneringen in i tre olika delar där del 1 behandlar T-, X och Y-knutpunkter, del 2 K- och
N-knutpunkter med gap och del 3 K- och N-knutpunkter med överlapp (se figur 5).
Ekvationerna baseras på fyrkantiga stänger vilket medför att cirkulära stängers bärförmåga
måste reduceras med �⁄4. Dessutom byts termerna ℎ0 och �0 mot �0 för cirkulära livstänger.
T-, X- och Y-knutpunkter

Som nämnts tidigare är stängernas geometri en faktor som måste beaktas vid dimensioneringen.
Förhållandet mellan livstångens och ramstångens bredd avgör aktuella brottyper. SBI redovisar
detta i en tabell där olika förhållanden hänvisas till aktuell brottyp/brottyper (se tabell 3).
Tabell 3.

Aktuella brottyper m h t � enligt SBI

� = �I ⁄�+ ����� �I ⁄�+
� ≤ 0,85
0,85 < � < 1,0
� = 1,0

Möjliga brottyper
a
Kombination av a och d, b, c
c, d

Infästningen utsätts för tryckkraft erhålls en lägre kapacitet �0,%# , därför har faktorn �< tagits
fram som beaktar detta.
�< = f
med

1,3 − 0,4 �⁄� ≤ 1,0 (����������)
(2)
1,0
(���������)
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�=

�+,"#
ϒ.m �C+

�+,"# = ramstångens största tryckspänning i knutpunkten.
ϒ.m = 1,0

�C+ = ramstångens sträckgräns
Brottyp a
o Z Z
�I,%# = (Iqr) NOP
(s )ϒ

n 6 pS

M

tu

Lv

Z

:YM

NOP (sM )

+ 4w1 − �T (3)

Brottyp b
�I,%# =

L

6xZ pZ

: YM

√- NOP(sM )ϒtu NOP (sM )

+ 2 �(,? T (4)

där
�(,? = v

I+

Z ⁄pZ

�I ≤ �I (5)

Brottyp c
�I,%# =

6xM pM (: YM q{ pM V: v|}} )
ϒtu

(6)

där
�(66 = v

I+ 6xZ pZ
�I
Z ⁄pZ 6xM pM

≤ �I (7)

Brottyp d
o ~ Z
�I,%# = NOP(s
LNOP(sM ) + 10 �+ T (8)
)ϒ

n 6 p
M

tu

:Y

M

�v är lika med ramstångens sidoväggs bucklingshållfastighet. Faktorn är endast aktuell vid
tryckkraft då buckling inte uppstår vid dragning. Vid dragning är �v = �C+ .
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� �C+ (�ö� � − ��ℎ � − �����������)
�v = •0,8 � �C+ sin(�I ) (�ö� � − �����������) (9)
�v = �C+ (��� ������ ��å��)
där
�=

I

•V√•S q‘S

(10)

där
� = 3,46

(YZ ⁄pZ q:)wI⁄”0<(sM )
• –" ⁄6xZ

(11)

Dock om knutpunkten är av typ X och sin (�I ) > ℎI ⁄ℎ+ ges bärförmågan �0,%# av det minsta
värdet av ekvation (8) och (17).
K- och N-knutpunkter med gap
Som nämnt tidigare återkommer beräkningarna av bärförmåga för en viss brottyp men med en
anpassning till aktuell knutpunktstyp.
Brottyp a
�0,%# =

I,m˜ no 6xZ pZ
NOP(s™ )ϒtu

Z
–v (�I + �: + ℎI + ℎ: ) (12)

p

Z

Brottyp b

Om förhållandet �I ≤ �+ − 2 �+ uppfylls, vilket innebär att en skjuvarea kan bildas i
ramstångens fläns i området mellan livstångens svetsar och insidan på ramstångens liv, bör
även ekvation (13) kontrolleras.
�0,%# =

6xZ pZ

L

: YM

√- NOP(s™ )ϒtu NOP (s™ )

+ �0 + �(,? T (13)

där
�(,? = v

I+

Z ⁄pZ

�0 ≤ �0 (14)
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Brottyp c
�0,%# =

6x™ p™ (: Y™ q{ p™ Vv™ Vv|}} )
ϒtu

(15)

där
I+ 6xZ šZ
Z ⁄pZ 6x™ p™

�(66 = v

�0 ≤ �0 (16)

Brottyp f

Här kontrolleras att Ramstångens skjuvarea �8 är tillräckligt stor mellan livstängerna vilket är
aktuellt vid skjuvbrott.
�0,%# =

6xZ ›œ

√-NOP (s™ )ϒtu

(17)

där

�8 = (2 ℎ+ + � �+ )�+ (18)
med

�=ž

1⁄w1 + 4 �: ⁄3 �+: (�ö� ���������ä�� �ö���������)
(19)
0 (�ö� ������ä�� �ö���������)

Utöver brottyperna ovan bör även kapaciteten med hänsyn till normalkraft med samtidig
inverkan av skjuvkraft för ramstången kontrolleras. Detta görs genom följande formel:
�+,%# =

›Z 6xZ
ϒtu

1 − ›œ ¡1 − ¢1 − £¤
›

Z

¤¥¦

§¨,©¦

:

ª «¬ (20)

där

�+ = �����å����� ��ä�����������
ϒ.m = 1,0
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K- och N-knutpunkter med överlapp
Här berörs knutpunkter med två livstängen där den ena stången överlappar den andra.
Kapaciteten baseras huvudsakligen på överlappningsförhållandet �78 som beräknas enligt
ekvation (21). Värdet på �78 bestämmer vilken ekvation som används för att beräkna
bärförmågan. Förhållandena redovisas i tabell 4 i enlighet med SBI:s detaljhandbok (Husson &
Fahleson 2013).
�78 = ? (21)
-

Värdet på q och p definieras enligt figur 8

Figur 8

Definition av q och p enligt SBI

Tabell 4

Bärförmåga m h t överlappning enligt SBI:s detaljhandbok
�78

25 % ≤ �78 < 50 %
50 % ≤ �78 < 80 %
80 % ≤ �78

Bärförmåga
�0,%# =

6x™ š

�0,%# =

L�(66 + �(,78 +

™

ϒtu

6x™ š

™

ϒtu

�0,%# =

:m

ℎ0 − 4 �0 T (22)

°�(66 + �(,78 + 2 ℎ0 − 4 �0 ± (23)

6x™ š

™

ϒtu
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�(66 och �(,78 används då inte hela längden � kan tillgodoräknas vid beräkning av infästningens
bärförmåga. �(66 står för effektiv längd mellan ramstång och livstång och fås genom ekvation
(16) ovan. �(,78 står för effektiv längd mellan de överlappande stängerna och fås genom
ekvation (25) nedan. �1 den överlappande stången och
�(,78 = v

I+ 6x² p²
² ⁄p² 6x™ p™

�0 ≤ �0 (25)

där:

�1 = överlappande stångens bredd (se figur 8)

�1 = överlappande stångens godstjocklek (se figur 8)
Svetsar

Slutligen dimensioneras infästningens svetsar, där kälsvetsar runt enligt SBI är det enklaste
alternativet. Det minsta tillåtna a-måttet för kälsvetsen ges av ekvation (26). Dock om a-måttet
överstiger 8 mm bör en alternativ metod används som stumsvets, genomsvetsning eller partiell.
Minsta svetsmåttet för stumsvets fås av ekvation (27). För detaljerad beskrivning av
svetsningsutförande mellan rörprofiler hänvisas till bilaga C av SBI:s ”Handbok för tillämpning
av SS-EN 1090–2” (Johansson, Fahleson & Lagerqvist 2011).
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� ≥ ž√2�0

r´ µtS 6x
ϒtZ 6¶

3

(26)

där
�5 = koefficient (se tabell 1)
ϒ.: = 1,2

�C = min°�CI ; �C: ±

�0 = Godstjocklek för livstång
ϒ.+ = 1,0
� ≥ �0

r´ ϒtS 6x
ϒtu 6¶

, dock ≤ �0 (27)
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2.3.8 SI, 2 - Svetsad infästning till runt rör

Figur 9.

SI, 2 – Svetsad infästning till runt rör

Denna infästning består endast av runda rörprofiler och är ett bra val då konstruktionen är utsatt
för vind eller vågor. Vid tillverkningen kapas inte rören rakt av utan profilkapas för att passa
mot anslutande ramstång.
Krav för utformning av SI, 2 ges i bilaga 2. Brottyperna a-d (se tabell 3 ovan) kan uppstå för
denna skarvtyp men vanligast är att brottyp a är avgörande (Husson & Fahleson 2013).
Beräkning av kapaciteten vid vissa brottyper skiljer sig från tidigare avsnitt vilket redovisas
nedan.
Brottyp a

Som för skarvtyp SI, 1 tas kraftens riktning i beaktan med faktorn �? vilket motsvarar �< i
ekvation (1). Faktorn �? beräknas enligt ekvation (28).
1 − 0,3�? °1 + �? ± ≤ 1,0 (����������)
�? = ž
(28)
1,0
(���������)
med

�? = ϒ

¹§,¥¦

tu 6xZ

(29)

�?,"# = Ramstången största tryckspänning i knutpunkten men utan inverkan av livstängerna
och kan beräknas enligt ekvation (30)
ϒ.m = 1,0
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�C+ = Ramstångens sträckgräns
�+,"# =

ºZ,¥¦ q∑™¿Z º™,¥¦ ¼½N (¾™ )
›Z

+

.Z,¥¦
À|¨,Z

(30)

där

�+,"# = ��������������� ����������� � �����å��
�0,"# = ��������������� ����������� � �����å�� �
�0 = ������ ������ �����å�� ��ℎ �����å�� �
�+ = �����å����� ��ä�����������

�+,"# = ��������������� ������ � �����å��
�(),+ = ��������� �ö������å�� �ö� �����å��

Även för SI, 2 påverkar knutpunktstypen beräkningen av kapacitet (se tabell 5 nedan).
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Tabell 5 Dimensioneringsformler för olika knutpunkter enligt SBI
T- och Y-knutpunkter

�I,%# = ϒ

n§ 6xZ pZS

tu

(31)

NOP (QM

L ZT
) :p
#

Z

+,:

:

£2,8 + 14,2 L#M T ª
#

Z

X-knutpunkter

�I,%# =

n§ 6xZ pZS

m,:

ϒtu NOP (QM ) LIq+,ÃI ¦M T
¦Z

(32)

K- och N-knutpunkter

�I,%# =

n§ 6xZ pZS

ϒtu NOP (Q™ )

�@ L1,8 + 10,2 ™ T (33)
#

#Z

där
�@ = L:pZ T
#
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+,:

L1 +

+,+:{(#Z ⁄: pZ )M,S
IV( (Ä⁄S šZ ÅM,ÆÆ)

T (34)
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Brottyp b
För skarvtyp SI,2 används ekvation (35) för beräkning av brottyp b (stansskjuvbrott).
�0,%# =

6xZ pZ • #™ IVNOP (Q™ )
√- ϒtu

: ”0< S(Q™ )

(35)

2.3.9 SI, 3 - Svetsad infästning till I-profil

Figur 10. SI, 3 – Svetsad infästning till I-profil
SI, 3 är en skarvtyp bestående av en I-profil som ramstång samt livstänger av antingen
rektangulära eller cirkulära rör. Vid dragning i tjockleksriktning av ramstångens flänsar kan
skiktbristning uppstå. Detta beaktas inte i detta arbete utan hänvisas istället till SS-EN 1993-110. Utförandet av svetsning sker genom kälsvetsning, partiell- eller genomsvetsad stumsvets
runt om. Krav på utformning av knutpunkt SI, 3 ges i bilaga 3. Om kraven ej uppfylls bör alla
brottyper kontrolleras. Ekvationerna baseras på fyrkantiga stänger vilket medför att cirkulära
stängers bärförmåga måste reduceras med �⁄4. Dessutom byts termerna ℎ0 och �0 mot �0 för
cirkulära livstänger. (Husson & Fahleson 2013).
Brottyp a
Brottyp a beräknas enligt ekvation (36) vilket bör kontrolleras för alla knutpunktstyper.
xZ ´ ´
�0,%# = NOP(Q
(36)
)ϒ

6

p

™

v

tu
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där
™
�5 = NOP (Q
+ 5°�6 + �± ≤ 2�0 + 10(�6 + �) (37)
)

Y

™

och

�C+ = �����å����� ���ä����ä��
ϒ.m = 1,0

� = �����å����� �ä������
Brottyp b

Brottyp b bör kontrolleras för alla T-, X- och Y-knutpunkter men också K- och N-knutpunkter
då förhållandena �⁄�6 ≤ 20 − 28 �, � ≤ 1,0 − 0,015 �+ ⁄�6 samt 0,75 ≤ �I ⁄�: ≤ 1,33 inte
uppfylls. � = gapet mellan livstängerna enligt figur 10 och β ges av ekvation (40).
�0,%# =

: 6x™ p™ ?|}}
ϒtu

(38)

där

�C0 = ���ä����ä�� �ö� �����å�� �
�(66 = �5 + 2� + 7�6 �C+ ⁄�C0 ≤ �0 + ℎ0 − 2�0 (39)
� = (�I + �: + ℎI + ℎ: )⁄4�+ (40)
Brottyp c (skjuvbrott)

Brottyp c bör kontrolleras för alla K- och N-knutpunkter med gap enligt ekvation (15).
Dessutom beräknas ramstångens kapacitet m h t skjuvning (brottyp f) enligt ekvation (17) dock
beräknas �8 med ekvation (41).
�8+ = �+ − [(2 − � )�+ − �5 − 2�]�6 (41)
där

� = ��������� �ä������
26

TEORETISK REFERENSRAM

1Ê–1 + 4�: Ê3 �6: �ö� ���������ä� �����å��
�=•
(42)
0 �ö� ������ä� �����å��
K- och N-knutpunkter med överlapp
Då överlapp förekommer kontrolleras den överlappande livstången m h t överlappsförhållandet
�78 enligt ekvation (21) vilket avgör hur knutpunktens kapacitet beräknas (se tabell 6 nedan).
Tabell 6

Beräkning av bärförmåga m h t överlappsförhållandet �78
���

25 % ≤ �78 < 50 %
50 % ≤ �78 < 80 %
80 % ≤ �78

Bärförmåga
�0,%# =
�0,%# =
�0,%# =

6x™ p™
ϒtu

6x™ p™
ϒtu

6x™ p™
ϒtu

L�(66 + �(,78 + ℎ0

‘¯œ
:m

− 4�0 T (43)

°�(66 + �(,78 + 2ℎ0 − 4�0 ± (44)
°�0 + �(,78 + 2ℎ0 − 4�0 ± (45)

�(66 = �5 + 2� + 7�6 �C+ ⁄�C0 ≤ �0 (46)
�(,78 beräknas enligt ekvation (25)
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2.3.10 SI, 4 - Svetsad infästning direkt till fläns

Figur 11. SI, 4 - Svetsad infästning direkt till fläns
Skarvtypen SI, 4 består av en ramstång med I-profil och livstänger med I-profil. Livstängerna
kan även bestå av L- och U-profiler men behandlas inte i detta arbete. Det finns två möjliga
utformningar av SI, 4 där första utformningen kräver att ramstången har samma höjd som
livstången. Livstångens flänsar kan i detta fall placeras ovanpå ramstångens flänsar och fästs
med stumsvets mellan flänsarna. Utformningsalternativ två går ut på livstången passar mellan
ramstångens flänsar. Därmed kan livstången kälsvetsas längs tre sidor vilket rekommenderas i
SBI:s handbok då infästningen blir mindre känslig för måttavvikelser.
För skarvtyp SI, 4 beaktas andra ordningens moment vid tryckt livstång. Anledningen är att
ramstången i vanliga fall är styvare än livstängerna i fackverkets plan tillsammans med att
svetsförbandet är mycket styvt. Sammanfattningsvis beaktas skarvtypen som fast inspänd
istället för ledad. Tilläggsmomentet beräknas enligt ekvation (47)
��0 =

º™
›™

�0 LÏ − 1T (47)
I

™

Knutpunktens normalkraftskapaciteten �0,%# kontrolleras med villkor (48). Kapaciteten
beräknas med ekvation (49) där �0 �60 motsvarar flänsarnas area. Om livstången ansluts mellan
ramstångens flänsar kan �0 �60 istället bytas mot �0 (Husson & Fahleson 2013).
�0 +

›™ .™
À™

≤ �0,%# (48)
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6

�0,%# = 2 �0 �60 ϒ x™ (49)
tZ

där

ϒ.+ = 1,0

Svetsar

Om livstången kälsvetsas antas svetsarna parallella med ramstången ta upp moment och all
svetsar ta upp normalkraft. Kraftupptagningen beaktas i ekvation (50) då kälsvetsarna minsta
a-värde beräknas. Om livstången istället stumsvetsas dimensioneras dessa enligt ekvation (27).
�0 ≥

√-r´ ϒtS
6¶

£: )

º™

™// V)™Ñ

.™

: v™ )™//

ª (50)

där

�5 = ����� �å ��å����� (�� ������ 1)
�.: = 1,2

�0 = ������ � ���ä������ + ∆�0
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2.4 Materialkostnad
Leverantörer som erbjuder stålprofiler anger i vanliga fall priset i kronor per viktenhet. Med
hjälp av tvärsnittsdata där stålprofilers vikt per meter anges kan även priset per meter beräknas
genom att multiplicera dessa faktorer.
n@
Ô

∗

nÖ

n@

=

nÖ
Ô

I figur 12 visas ett exempel från BE Group på hur en prislista av stålprofiler kan se ut

Figur 12

Prislista för stålprofiler (BE Group 2018)

Utöver BE Group inhämtas materialkostnader också från leverantören Stena Stål (Stena Stål
2018). Endast en stålleverantör har svårt att lagra alla profilstandarder och dimensioner som
finns på marknaden. Därav baseras prislistan som används i detta arbete på mer än en
leverantör.

2.5 Excel som beräkningsverktyg
Instruktioner för användandet av excel hittas på Microsoft:s hemsida (Microsoft 2018) där alla
funktioner har en förklarande text och ofta ett exempel. Informationen är lättillgänglig och
framhäver vilka möjligheter som finns och därigenom hur det kan tillämpas för just denna
studie.
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Excel baseras på en mängd celler som innehåller någon form av data som i sin tur kan
sammanlänkas med andra celler. Kalkylarket, vilket representerar en sida i ett exceldokument,
struktureras med kolumner angivna som bokstäver och rader angivna som siffror. Strukturen
medför att varje cell har ett referens-id (exempelvis B4 eller C14). Det finns överordnade och
underordnade celler. En överordnade cell påverkar cellvärdet i en underordnad cell. En
överordnad cell kan i sin tur ha överordnade celler vilket skapar hierarkier.
2.5.1 Matematiska formler i Excel
Formler i Excel skrivs in i en cell genom att skriva ”lika med” (=). Därefter anges antingen en
förprogrammerad formel eller en cell-referens. Om exempelvis cell A1=3, cell A2=5 och i cell
C3 skriver ”=(A1+A2)” beräknas summan av A1 och A2 (se figur 13 nedan). Detsamma
fungerar för övriga matematiska symboler. Alternativ två är att använda förprogrammerade
formler som finns listade på Microsofts hemsida. Som tidigare inleds formeln med (=), formelns
namn (formeln ”summa” beräknar summan av angivna celler) och inom parenteser anges cellreferenser separerat med semikolon (se figur 14 nedan).

Figur 13

användning av formler exempel 1

Figur 14

användning av formler exempel 2

För andra förprogrammerade formler kan upplägget se annorlunda ut men Microsoft ger en
beskrivning och ofta ett exempel för alla formler på sin hemsida.
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2.5.2 Logiska formlerna OM och IFS
”OM” och ”IFS” är logiska formler som testar påståenden och därefter returnerar ett svar
beroende på utfall. Formeln ”IFS” kräver minst ett påstående och ett tillhörande värde om
påståendet är sant. Påståendena testas i ordning från vänster tills ett påstående är sant. I figur
15 visas ett exempel där kapaciteten för olika rörprofiler testas om normalkraftskapaciteten är
tillräckligen med hänsyn till dimensionerande normalkraft. Först testas om kapaciteten är
minst lika stor (>=) som kraften. Är påståendet sant returneras ”OK” men om det är falskt
testas nästa påstående. Är påstående två sant returneras ”EJ OK”. Formeln ”OM” fungerar på
samma sätt men inkluderar även ett värde om påståendet är falskt.

Figur 15 Exempel för formeln ”IFS”
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Leta rad och Leta kolumn
Båda formlerna ”LETARAD” och ”LETAKOLUMN” används för att söka upp ett okänt värde
i en mängd data med hjälp av ett känt värde. I figur 16 nedan demonstreras ett exempel hur
formeln ”LETARAD” kan utnyttjas. Formeln ”LETARAD” kräver fyra ingående värden för att
fungera. Först anges det värde som skall letas upp (i detta fall HEB 240) sedan matrisområdet
med sökordet längst till vänster. Det tredje värdet står för kolumnindex räknat från vänster i
angivet matrisområde. I exemplet anges kolumnindex 4 vilket motsvarar flänstjocklek. Det sista
värdet anger ”SANT” eller ”FALSKT” om ungefärligt respektive exakt värde skall hämtas.

Figur 16 Exempel för formeln "LETARAD"
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3 EXEMPELUPPGIFTER
I detta kapitel tillämpas dimensioneringsgången av stånginfästningar genom att beräkna tre
nyskapade exempel med andra förutsättningar än de som angivits i SBI:s detaljhandbok.
Exemplen berör skarvtyperna SI, 1–3. Använda formler hänvisas till formelreferens.

3.1 Exempel 1

Figur 17. Exempel 1 - Y-knutpunkt, 1 är livstången och 0 är ramstången
Förutsättningar:

�I,"# = 100 ��
�I = 40°

�+:,"# = 226,6 ��

Profil, ramstång: VKR 120x120x6,3
Profil, livstänger: VKR 60x60x4
Stålkvalité för ramstång och livstänger: S355J2H
Y-knutpunkt:
Kontroll av utformning: (baseras på krav i bilaga 1 och bilaga 4)
Tvärsnittsklass ramstång:
Yq:p
p

=

I:+q:∗Ø,Ø,-

= 17,05 = �5+
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�355 → �C+ = 355 ��� → � = – 6 = –-mm = 0,81
:-m
x

:-m

�5+ = 17,05 < 33� = 26,73 → �����å�� �� 1 → ��!
Livstång:
Yq:p
p

=

Ø+q:∗{
{

= 13 < 33–-mm = 26,73 → �����å�� ��1 → ��!
:-m

�I ≥ 30° → ��!

Nominell godstjocklek: 2,5 ≤ �I ��ℎ �+ ≤ 25 → ��!
Stålsort: S355 → ��!
vM
vZ
vM
pM

= I:+ = 0,5 ≥ 0,25 → ��!
Ø+

= I:+ = 15 ≤ 35 → ��!
Ø+

0,5 ≤ vM = 1 ≤ 2,0 → ��!
vZ
pZ

Y

=

M

I:+
Ø,-

= 19,05 ≤ 35 → ��!

� = vM = I:+ = 0,5 < 0,85 → ������ ������� � ��ℎö��� ������������
v

Z

Ø+

Brottyp a (brott i ramstångsvägg)
pS

xZ Z
�I,%# = (Iqr)oNOP(Q
)µ

Lv

�=µ

I

n 6

�< = f

M

tu

Z

:YM

”0<(QM )

+ 4w1 − �T (Enligt ekvation 3)

1,3 − 0,4 �⁄� ≤ 1,0 (����������)
(Enligt ekvation 2)
1,0 (���������)

¹Z,¥¦

tu 6xZ

=

ºZ,¥¦
›Z

∗µ

tu 6xZ

= :Ã:+∗I∗-mm = 0,226
::Ø,Ø∗I+Æ

�< = 1,3 − 0,4 ∗ 0,226⁄0,5 = 1,12 > 1,0 → �< = 1,0

�I,%# = (Iq+,m)”0<({+°)∗I,+ LI:+∗NOP ({+°) + 4w1 − 0,5T = 192,2 �� > �I,"# → ��!
I∗-mm∗Ø,-S

:∗Ø+
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Svetsar
� ≥ √2 �0

r´ µtS 6x
µtZ 6¶

(Enligt ekvation 26)

�355 → �5 = 0,9

�.: = 1,2 ; �.+ = 1,0 ; �C = 355 ��� ; �D = 470 ���
� ≥ √2 ∗ 4 −

+,ä∗I,:∗-mm
I,+∗{˜+

= 4,6 �� → �ä���� � = 5 ��

Svar:
Knutpunktens kapacitet är tillräcklig.
Avgörande brottyp: a (brott i ramstångsvägg).
Svetsmått: a =5 mm.
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3.2 Exempel 2

Figur 18.

Exempel 2 - K-knutpunkt med överlapp, 1 och 2 är livstänger och 0 är
ramstången

Förutsättningar:

�I,"# = �:,"# = 500 ��
�+:,"# = 800 ��
�I = �: = 40°

Profil, ramstång: KCKR 168,3x8
Profil, livstänger: KCKR 88,9x5
Stålkvalité för ramstång och livstänger: S355J2H
K-knutpunkt med överlapp:
Kontroll av utformning (enligt bilaga 2 och 4):
Tvärsnittsklass, ramstång: �ÖöÖ =
Tvärsnittsklass livstång:
�0 ≥ 30° → ��!

#™
p™

=

ÃÃ,ä
m

#Z
pZ

=

IØÃ,Ã

= 21,04 < 50� : = 21,78 → ��1 → ��!

= 17,78 < 50� : = 21,78 → ��1 → ��!

2,5 ≤ max(�I ; �: ; �- ) ≤ 25 → ��!
Stålsort:�355 → ��!
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#M
#Z
#Z
pZ

= IØÃ,- = 0,53 → 0,2 ≤ 0,53 ≤ 1,0 → ��!
ÃÃ,ä

= 21,04 ≤ 50 → ��!

�78 = ? = IIØ = 0,26 → 0,25 ≤ 0,26 ≤ �78,)0Ô
-

-+

Överlappad stång svetsad → �78,)0Ô = 0,8 ≥ 0,26 → ��!
Brottyp a för K- och N-knutpunkter
�0,%# = µ

n§ 6xZ pZS

tu

�@ = L:pZ T
#

�@ = L

Z

� L1,8
”0<(Q™ ) @

+,:

L1 +

IØÃ,- +,:
:∗Ã

T

+ 10,2 # ™ T (Enligt ekvation 33)
#

+,+:{(#Z ⁄:pZ )M,S
IV( (Ä⁄SšZ ÅM,ÆÆ)

Z

T (Enligt ekvation 34)

L1 + IV( (ÅÆZ⁄(S∗Mèé,Æ)ÅM,ÆÆ)T = 2,122
+,+:{(IØÃ,-⁄(:∗Ã) )M,S

1 − 0,3�? °1 − �? ± ≤ 1,0 (����������)
�? = ž
(Enligt ekvation 28)
1,0 (���������)
�? = µ

¹§,¥¦

tu 6xZ

�?,"# =

�?,"# =

(Enligt ekvation 29)

ºZ,¥¦ q∑™¿Z º™,¥¦ ¼½N Q™
›Z

Ã++q(:∗m++)∗¼½N {+°
{+-+

�? = I,+∗-mm = 0,024
Ã,{:Ø

+

.Z,¥¦
À|¨,Z

(Enligt ekvation 30)

∗ 10- + 0 = 8,426 ���

�? (�����å�� 1) = 1 − 0,3 ∗ 0,024(1 − 0,024) = 0,993
�0,%# =

+,ää-∗-mm∗ÃS
I,+∗NOP {+°

∗ 2,122 ∗ L1,8 + 10,2 ∗ IØÃ,-T = 535,3 �� ≥ �I,"# → ��!
ÃÃ,ä

Brottyp b
�0,%# =

6xZ pZ • #™
√-µtu

∗ : NOPS Q™ (Enligt ekvation 35)
IVNOP Q

™
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�0,%# =

-mm∗Ã∗•∗ÃÃ,ä
√-∗I,+

∗ :∗NOPS {+° = 910,4 �� ≥ �0,"# → ��!
IVNOP {+°

Svetsar
� ≥ √2 �0

r´ µtS 6x
µtZ 6¶

(Enligt ekvation 25)

�355 → �C = 355 ��� ; �D = 470 ��� → �5 = 0,9
�.: = 1,2

� ≥ √2 ∗ 5 ∗

+,ä∗I,:∗-mm
I,+∗{˜+

= 5,77 → �ä���� � = 6 ��

Svar:
Knutpunktens kapacitet är tillräcklig.
Avgörande brottyp: a (brott i ramstångsvägg).
Svetsmått: a =6 mm.

3.3 Exempel 3

Figur 19.

Exempel 3 - N-knutpunkt med gap, 1 och 2 är livstänger och 0 är ramstången

Förutsättningar:

�I,"# = 500 �� ; �:,"# = 900 ��
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�+:,"# = 1500 ��

�I = 90° ; �: = 30°

Profil, ramstång: HEA 450
Profil, livstänger: KCKR 244,5*8
Stålkvalité för ramstång S355J2 och livstänger: S355J2H
Kontroll av utformning (enligt bilaga 3 och 4):
Ramstångens liv:

= II,m = 29,9 ∗≤ 38 ∗ –-mm = 30,9 → �� 2 → ��!

Y´
p´

-{{

Ramstångens fläns: p =
ê

}

Livstänger:

#™
p™

=

:{{,m

�0 ≥ 30° → ��!

Ã

:-m

II˜
:I

= 5,57 ≤ 9 ∗ –-mm = 7,32 → �� 1 → ��!
:-m
:

= 30,56 < 50 ∗ ë–-mmì = 33,1 → �� 1 → ��!
:-m

2,5 < max(�+ ; �0 ) < 25 → ��!
Stålsort �355 → ��!

� = 40 ≥ �I + �: = 2 ∗ 8 = 16 → ��!
� = L: NOPM Q + : NOPS Q + �T NOP(QM
#

M

#

S

NOP Q NOP QS
M VQS )

−

YZ
:

= L:∗NOP ä+° + :∗NOP -+° + 40T NOP(ä+°V-+°) −
:{{,m

:{{,m

NOP ä+° NOP -+°

(Enligt ekvation 1)
{{+
:

= 14,84 ��

14,84 ≥ −0,55 ∗ ℎ+ = −292 ��ℎ 14,84 ≤ 0,25 ∗ ℎ+ = 110 →
�������������������� ��ℎö��� �� �������
N-knutpunkt med gap
#™
p™

=

:{{,m
Ã

= 30,56 ≤ 35 → ��!

ℎ5 = 344 < 400 �� → ��!
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N-knutpunkt med gap bör kontrolleras för brottyp a, b och c. Dock kan brottyp b uteslutas om:
�⁄�6 ≤ 20 − 28�, � ≤ 1,0 − 0,015 �+ Ê�6 , ��ℎ 0,75 ≤ vM ≤ 1,33
v

S

där � = {v ™ (Enligt ekvation 40)
{#

�=

Z

{∗:{{,m
{∗-++

= 0,82

40
= 1,9 < 20 − 28� = 20 − 28 ∗ 0,82 = −2,96 → �� �� → ������� �ö� ������������
21

Brottyp a (brott i ramstångsliv)
xZ ´
�0,%# = NOP
Q µ

6

p v´
™

tu

(Enligt ekvation 36)

Livstång 1:
�5 = NOP™Q + 5°�6 + �± (Enligt ekvation 37)
Y

™

�5 = 5(21 + 27) = 484,5 ≤ 2�0 + 10°�6 + �± = 494,2 → ��! → �5 = 484,5 ��
→ �I,%# =

-mm∗II,m∗{Ã{,m
NOP ä+°∗I,+

∗ 10q- = 1978 �� > 500 �� → ��!

Livstång 2:
�5 = NOP -+° + 5(21 + 27) = 729 �� > 494,2 �� → �5 = 494,2 ��
:{{,m

→ �:,%# =

-mm∗II,m∗{ä{,:
NOP -+°∗I,+

∗ 10q- = 4035 �� > 900 �� → ��!

brottyp b (stansskjuvbrott)
�0,%# =

: 6x™ p™ ð|}}
µtu

(Enligt ekvation 38)

där �(66 = �5 + 2� + 7�6 �C+ ⁄�C0 ≤ �0 + ℎ0 − 2�0 (Enligt ekvation 39)

Livstång 1 och 2:
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�(66 = 11,5 + 2 ∗ 27 + 7 ∗ 21 ∗ 355⁄355 = 212,5 �� ≤ 2 ∗ 244,5 − 2 ∗ 8 = 473 →
��! → �(66 = 212,5 ��
�0,%# reduceras med �⁄4 för cirkulära livstänger enligt kapitel 2.3.9
→ �0,%# =

:∗-mm∗Ã∗:I:,m
I,+

∗ 10q- ∗ �⁄4 = 948 �� > max°�I,"# ; �:,"# ± = 900 �� → ��!

brottyp c (skjuvbrott)
�0,%# =

6xZ ›œZ

√- NOP Q™ µtu

(Enligt ekvation 17)

där �8+ = �+ − [(2 − � )�+ − �5 − 2�]�6 (Enligt ekvation 41)

med � = 0 för cirkulära livstänger (enligt ekvation 42) → �8+ = 17800 − [(2 − 0) ∗ 300 −
11,5 − 2 ∗ 27] ∗ 21 = 4972 ��:
Livstång 1:
�0,%# =

-mm∗{ä˜:

√-∗NOP ä+°∗I,+

∗ 10q- ∗ �⁄4 = 800 �� > 500 �� → ��!

Livstång 2:
�0,%# =

-mm∗{ä˜:

√-∗NOP -+°∗I,+

∗ 10q- ∗ �⁄4 = 1600 �� > 900 �� → ��!

Ramstången bör också kontrolleras för normalkraft och skjuvkraft
�+,%# =

›Z 6xZ
µtu

1−

›œZ
›Z

¡1 − ¢1 − £

�"# = �.+ ∗ √3 ∗ �0 ∗ sin �0

¤¥¦

¤§¨,©¦

:

ª «¬ (Enligt ekvation 20)

�?),%# = �8+ ∗ �C+ = 4972 ∗ 355 ∗ 10q- = 1765 ��
Livstång 1:
�+,%# =

I˜Ã++∗-mm
I,+

1500 �� → ��!

∗ ò1 − I˜Ã++ ë1 − –1 − L
{ä˜:

I,+∗√-∗m++∗NOP ä+°
I˜Øm
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Livstång 2:

�+,%# = ⋯ (����� sin �I ��� sin �: ) = 6265 �� > �+,%# = 1500 �� → ��!
Svetsar

� ≥ √2 �0

r´ µtS 6x
µtZ 6¶

(Enligt ekvation 26)

�355 → �C = 355 ��� ; �D = 470 ��� → �5 = 0,9
�.: = 1,2

� ≥ √2 ∗ 8 ∗

+,ä∗I,:∗-mm
I,+∗{˜+

= 9,23 �� →

���ä���� ��������� ���ä���� ����� ��� ���� �ä������ ��ä��.
� ≥ �0

r´ µtS 6x

� =8∗

µtZ 6¶

(Enligt ekvation 27)

+,ä∗I,:∗-mm
I,+∗{˜+

= 6,53 → �ä���� ������������ ���������

Svar:
Knutpunktens kapacitet är tillräcklig.
Avgörande brottyp för knutpunkten är: c (skjuvbrott i ramstång).
Svetsmått: a =6 mm.
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4 EXCEL UTFÖRANDE
Kapitel 3 tillämpade dimensioneringsgången genom handberäkning. I detta kapitel tillämpas
dimensioneringsgång i Excel för att visa på de möjligheter programvaran erbjuder.

4.1 Design av beräkningsprogram
Dimensioneringsgången av stånginfästningar granskades och implementerades i ett Excel
dokument. Dokumentet består av ett antal kalkylark nödvändiga för att åstadkomma struktur av
den stora mängd data som använts samt beräkningar som utnyttjats. De tre primära kalkylarken
är förutsättningar, databas, samt beräkningar. Förutsättningsarket består av variabler
nödvändiga för utförandet av dimensioneringen. Exempel på dessa förutsättningar är
knutpunktstyp, ramstångsprofil samt aktuella kraftpåfrestningar. En beskrivande bild anpassad
efter val av knutpunktstyp anger vad respektive variabel står för. Utformningen av
förutsättningsarket kan ses i ett urklipp nedan (se figur 20).

Figur 20

Kalkylark med förutsättningar

Förutom förutsättningar kräver dimensioneringen information angående den berörda
profilstandarden. Därmed skapades ett kalkylark med tabeller innehållande tvärsnittsdata såsom
dimensioner och egenskaper vid belastning. Tabellerna strukturerades efter profilstandard med
anledning av behovet av lättillgänglighet till data. Utöver tvärsnittsdata inkluderas profilernas
materialkostnader baserade på olika leverantörers nuvarande lagerpriser.
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Figur 21 Datatabell för olika profilstandarder
Beräkningsgången som nämnt tidigare behandlas på ett separat kalkylark där varje rad
representerar en viss profilstandard. Kolumnerna representerar ingående värden och
beräkningar baserade på förutsättningarna och tvärsnittsdata. Genom utnyttjandet av formeln
”LETARAD” (se kapitel 2.5.2) hämtas tillhörandet data till respektive profilstandard som förser
beräkningar och kontroller med nödvändig information.

Figur 22 Beräkningstabell
I slutskedet av dimensioneringsutförandet kontrolleras om alla beräkningar uppfyller kraven
och därmed representera ett alternativ i val av profil. Grön cell med texten ”OK” betyder att
alla beräkningar är okej och motsatsen är röd cell med texten ”EJ OK” om profilen inte
uppfyller kraven. Dessutom redovisas andra intressanta resultat som knutpunktens a-mått och
kapaciteter (se figur 23 nedan).
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Figur 23 Kontroll av olika profilstandarder
En slutrapport redovisas på huvudsidan med förutsättningar i form av grafer. Graferna
representerar underlag att välja den profil som bäst motsvara användarens önskemål. Exempel
på redovisande grafer är utnyttjande grad för möjliga profiler till livstängerna baserad på
angivna förutsättningar. Utöver utnyttjandegrad visas profilernas materialkostnad i en annan
graf samt beräknat svetsmått.
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5 ANALYS OCH DISKUSSION
I detta kapitel analyseras dimensioneringsprocessen av stånginfästningar ur två aspekter. Först
diskutera de faktorer som har visats var av stor vikt med hänsyn till knutpunktens hållfasthet.
Därefter granskas de möjligheter som Excel bidrar med både beräkningsmässigt och ur ett
ekonomiskt perspektiv.

5.1 Analys av dimensioneringsprocessen
Efter genomgång av stånginfästningars dimensioneringsprocess har en förståelse av
omfattningen av en sådan process erhållits. Den inledande fasen då förutsättningarna är satta
består till stor del av kontroller. Kontrollerna avser knutpunktens utformning och hur väl den
möter upp mot bestämda principer. Det vill säga geometrin av stängerna samt knutpunktstyp.
En konsekvens vid val av utformningen som har uppmärksammats är dimensioneringens
omfattning. Med andra ord, en viss knutpunkt kräver fler beräknings- och
kontrolleringsmoment än en annan knutpunkt endast beroende på den geometriska
utformningen. En principiellt utformad knutpunkt medför att vissa brottfall kan uteslutas. Därav
minskas antalet beräkningar vilket resulterar i besparad tid.

5.2 Analys av Excel som beräkningsprogram
Excel visar på en flexibilitet med avseende på hantering av stora mängder data.
Beräkningarna utförs på ett ögonblick och redovisar resultatet både i siffror och grafisk form.
Det öppnar för en tydlig överblick av valmöjligheter där hållfastighet ställs mot ekonomi.
Excel beräknar stängernas kapacitet och utnyttjandegrad med hänsyn till olika brottfall. Det
som är intressant att jämföra är det avgörande brottfallet, alltså, den brottyp som utnyttjar
stångens/balkens kapacitet mest. Excel väljer ut den största utnyttjandegraden för respektive
profil och ställer dessa mot varandra i en graf (se figur 24 nedan). Y-axeln representerar
utnyttjandegrad och x-axeln representerar stålprofiler. På så sätt kan en lämplig profil väljas
som ligger under brottgränser (100 % utnyttjande grad).
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Figur 24 Graf för utnyttjande grad
På samma sätt som Excel redovisar utnyttjandegrad av stålprofiler finns möjlighet att granska
den ekonomiska aspekten. Kostnadsdata kan fästas till en viss profil och därmed redovisa dessa
grafiskt. Genom att grafiskt visa kostnader för profilerna som sorteras efter utnyttjandegrad kan
den billigaste profilen som uppfyller kraven väljas. I figur 25 visas ett exempel där
utnyttjandegrad samspelar med profilkostnad. Y-axeln representerar stångens kostnad och xaxeln representerar stålprofiler sorterade efter utnyttjandegrad. Profiler med en lägre
utnyttjandegrad än 100 % klarar belastningen.
Ett vågigt mönster kan utläsas som tyder på att profilkostnaden ej nödvändigtvis är lägre om en
mer utnyttjad profil används. För det aktuella exemplet skulle ”KCKR 168,3x6” vara ett bra val
med acceptabel utnyttjandegrad (cirka 83 %) samt låg kostnad. Observera att den ekonomiska
analysen baseras endast på materialkostnaden och kan därför inte motsvara slutkostnaden med
omkostnader medräknat. Omkostnader som transport och montering kan antas ha stor betydelse
på den slutliga kostnaden för stålprofilen men bortses här.
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Figur 25

Exempel på materialkostnad sorterat efter utnyttjandegrad

Eftersom dimensioneringsprocessen kan anses komplicerad och är beroende av många olika
faktorer skapas en risk för fel i programmeringsmomentet. Alla möjliga utfall måste tas i
beaktan vilket försvårar möjligheten att validerar beräkningen. Ett felfritt program är möjligt
att åstadkomma men kräver omfattande tester.
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6 SLUTSATSER
I detta kapitel redovisas de slutsatser som har kunnat framställas ur resultatet och analysen
med frågeställningarna som underlag.
Dimensioneringsgången av stånginfästningar kräver att knutpunktens utformning kontrolleras
för att stålbyggnadsinstitutets formler skall gälla. Om utformningen uppfyller kraven kan
kapaciteten för knutpunktens ingående stänger beräknas med hänsyn till aktuella brottyper.
Kapaciteten kontrolleras mot de krafter som belastar knutpunkten. Slutligen dimensioneras
svetsarna antingen som kälsvets eller stumsvets.
Excel kan bidra med en snabb och noggrant genomförd dimensionering av stånginfästningar
genom en förprogrammerad dimensioneringsgång. De verktyg som är tillgängliga i Excel
skapar ett flexibelt sätt att redovisa beräkningar.
Den ekonomiska aspekten vid val av profil förenklas i Excel tack vare smarta grafer som jämför
profiler med avseende på kostnad och utnyttjandegrad. Graferna skapar en god överblick där
det billigaste alternativet med avseende på materialkostnad kan avläsas. Dessutom visar
Graferna att materialkostnaden inte nödvändigtvis stiger om utnyttjandegraden stiger.
Sammanfattningsvis kan Excel hjälpa konstruktören välja den billigaste stålprofilen som även
uppfyller hållfasthetskraven.

6.1 Metodkritik
Den angivna metodbeskrivningen har genomfört och tillämpats med både framgång och
motgång. Att utföra dimensioneringen i tabellform med en rad för respektive stålprofil har visat
sig vare ett effektivt sätt att arbeta. Tack vare den smarta kopieringsfunktionen i Excel krävs
endast att en rad programmeras för att sedan tillämpa den för resterade rader.
Under arbetets gång har flera motgångar uppstått. Oundvikliga motgångar berodde på bristande
programmeringskunskaper i Excel vilket resulterade i flera omprogrammeringar. Däremot
uppstod problem som en konsekvens av bristande förstudie. Programmeringsutförandet
påbörjades innan kunskap om hur dimensioneringen inhämtats och beprövats. Genom att
införskaffa goda kunskaper om hur stånginfästningar dimensioneras gynnar programmeringen
ytterst. Utförandet blir målinriktat och därav uppstår färre misstag.
Exceldokumentet har till stor del baserats på stålbyggnadsinstitutets beskrivning av
dimensioneringsgången samt testats mot de exempel som finns i SBI:s handboken. SBI som
nämnt tidigare är en högt uppsatt fristående organisation inom stålkonstruktion som granskas
och tillämpas av experter inom området dagligen. Eftersom Exceldokumentet ger samma
resultat
som
SBI:s
beräkningsexempel
erhålls
en
aning
pålitlighet
till
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programmeringsutförandet. Trots detta finns osäkerheter till övriga kombinationer som ej har
beprövats mot väl granskade källor. Försäkring av pålitlighet kräver ett mer omfattande arbete
som ej ryms inom denna tidsram.

6.2 Förslag till fortsatt utveckling
Denna uppsats har endast berört dimensioneringen av en liten andel av stålanslutningar som
idag används. I stålbyggnadsinstitutets handbok behandlas 9 olika skarvtyper av stånginfästning
där endas skarvtyp 1–4 har berörts i detta arbete. Därför föreslår jag att bygga vidare på fler
snabba dimensioneringsprogram utförda i Excel som berör de övriga skarvtyperna eller andra
anslutningar än stånginfästningar. Dessutom skulle det var intressant att inkludera andra
kostnader än bara materialkostnad som säkerligen har en stor betydelse vid val av stålprofil.
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BILAGOR
Bilaga 1 – Villkor för SI, 1 enligt SBI
Knutpunktstyp

b,i/b,0 eller
d,i/b,0

T, Y eller X

>= 0,25

K, N med
gap

>= 0,35
och
>= 0,1 +
v
0,01 ∗ p Z
Z

K, N med
överlapp

>= 0,25

Cirkulär
livstång

[0,4 ; 0,8]

Livstång

Ramstång
Klass

Klass

Gap eller
överlapp
-

�0 ⁄�0 <= 35
ℎ0 ⁄�0 <= 35
Y
0,5 <= v™<=
2,0

1, 2

Z

™

1
�0 ⁄�0 <= 50

�+⁄�+ <= 35
ℎ+ ⁄�+ <= 35
Y
0,5 <= vZ<= 2,0
Y

0,5 <= vZ <= 2,0
Z

1

1, 2

g >= �I + �:
@
0,5 ≤
≤ 1,5I
vZ(Iqr)
#M V#S #M V#S

eller

;

:#Z
:vZ
vMVvSVYMVYS

där β =

{vZ

0,25 <= λ78 <= λ78,)0Ô :
b,i/b,j <= 0,75

Som ovan, men med b ersatt av d

1. Om gapet är för stort behandlas knutpunkten som två separata T- eller Y-knutpunkter.
2. λ78,)0Ô = 0,6 om den överlappande stången inte är svetsad och λ78,)0Ô = 0,8 annars. Om
överlappsförhållandet överskrider λ78,)0Ô eller om livstängerna är av rektangulär profil med
ℎ0 < �0 eller ℎ1 < �1 bör infästningen mellanlivstängerna och ramstången kontrolleras för
tvärkraft.
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Knutpunktstyp
T, Y

�0
�+

K, N med gap
K, N med överlapp

[0,2 ; 1,0]

Bilaga 2 - Villkor för SI, 2 enligt SBI

�+ I
�+

�0 I
�0

≤ 50

≤ 50

≤ 40

X
1. Tryckt stång bör även vara av klass 1 eller 2.

g

λ78

-

-

≥ �I + �:
-

-

[0,25 ; �78,)0Ô : ]
-

2. λ78,)0Ô = 0,6 om den överlappande stången inte är svetsad och λ78,)0Ô = 0,8 annars. Om
överlappsförhållandet överskrider λ78,)0Ô eller om livstängerna är av rektangulär profil med

ℎ0 < �0 eller ℎ1 < �1 bör infästningen mellanlivstängerna och ramstången kontrolleras för tvärkraft.
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Bilaga 3 - Villkor för SI, 3 enligt SBI
Knutpunktstyp

Ramstång

Livstång

Liv
X
T eller Y
K, N med
gap
K, N med
överlapp

1.

�0 ⁄�0 ≤ 35

ℎ0 ⁄�0 ≤ 35
�0 ⁄�0 ≤ 50

0,5
≤ ℎ0 ⁄�0 ≤ 2,0
ℎ0
= 1,0
�0

Klass

Klass

Fläns
Klass

Överlapp

1

1,2

0,5
≤ ℎ0 ⁄�0 ≤ 2,0

ℎ5
≤ 400 ��

1,2
1,2

0,25 ≤ �78
≤ �78,)0Ô I

�0 ⁄�1 ≤ 0,75

λ78,)0Ô = 0,6 om den överlappande stången inte är svetsad och λ78,)0Ô = 0,8 annars. Om
överlappsförhållandet överskrider λ78,)0Ô eller om livstängerna är av rektangulär profil
med
ℎ0 < �0 eller ℎ1 < �1 bör infästningen mellanlivstängerna och ramstången kontrolleras för
tvärkraft.
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Bilaga 4 – Allmänna villkor för rörknutpunkter
Dessa villkor hämtas från SS-EN 1993-1-8
•

Stängers tryckta delar måste, om inget annat krav ges, vara av tvärsnittsklass 1 eller 2
enligt SS-EN 1993-1-1.

•
•

Vinkeln mellan livstång och ramstång �0 ≥ 30.

Nominell godstjocklek för rör måste ligga inom intervallet 2,5 �� ≤ � ≤ 25 ��.
Tjockare godstjocklek kan accepteras men kräver speciella åtgärder.

•

Stålsort upp till S460 men om sträckgränsen överstiger 355 Mpa bör bärförmågan
reduceras med faktorn 0,9.

•

•

Gap mellan livstängerna bör inte understiga summan av godstjocklekarna � ≥ �I + �: .
Om överlapp förekommer bör:

1. Överlappet vara så stort att erforderlig kraftöverföring kan ske mellan
livstängerna, minst 25 %.
2. Stång med lägst bärförmåga per längdenhet av omkretsen överlappar den andra
stången.
3. Den smalare stången överlappa den bredare stången.
•

Excentricitetsmoment bör beaktas om excentriciteten e mellan livstängernas
systemlinjes skärningspunkt och ramstångens medellinje inte ligger inom intervallet
−0,55 ∗ �+ ����� ℎ+ ≤ � ≤ 0,25 ∗ �+ ����� ℎ+

62

