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1 Inledning 
1.1 Sammanfattning 
För närvarande finns inga rekommendationer på europeisk nivå för dimensionering av stora 
livöppningar i samverkansbalkar, utan särskilda utredningar måste göras för det enskilda fallet.  

I denna rapport har följande delar rörande stål- och samverkansbalkar med livöppningar studerats 
genom provning och teoretiska utredningar. 

– state of art för dimensionering av stål- och samverkansbalkar med livöppningar 

– beteenden vid rumstemperatur (inverkan av buckling av livet, bärförmåga för böjning och 
skjuvning, ökad nedböjning på grund av livets öppningar)  

– beteenden vid brandförhållanden inkluderande inverkan av brandskydd 

– förbättringar av tillverkningsprocessen för balkar med enstaka eller regelbundna öppningar i 
livet.  

Med resultat från experimenten, och de teoretiska utredningarna som grund, har rekommendationer 
likväl som förenklade dimensioneringshjälpmedel utarbetats. Vidare har även ett datorprogram 
tagits fram för dimensionering av stål- och samverkansbalkar med enstaka öppningar i livet. 

 

1.2 Perforerade liv – State of art 
Balkar med stor spännvidd används ofta i kontorsbyggnader för att skapa ett flexibelt användande 
av golvytan. En annan konsekvens av önskemål om flexibilitet är att installationerna ska vara 
tillgängliga över hela ytan och vara möjliga att ändra. Stora spännvidder betyder höga balkar, vilket 
ger stort utrymme i en riktning (längs balken) men tyvärr ett begränsat utrymme i en annan riktning 
(reducerad takhöjd). Ventilationstrummor är ofta skrymmande och reducerar takhöjden markant när 
dessa monteras under balken. Just p.g.a. att takhöjden reduceras behöver man alltså bygga 
våningarna högre. Detta ger en ökad kostnad för fasaden. I fall där byggnaden har en föreskriven 
höjd så kommer våningsantalet att reduceras. Lösningen till detta problem är att använda balkar 
med perforerade liv, vilka tillåter ventilationskanalerna att passera genom balkens liv, se figur 1-1. 
En ytterligare reduktion av våningshöjden är möjlig genom användande av samverkansbalkar, vilket 
kommer beskrivas senare. 

 
 Figur 1-1: Hålbalk med återkommande cirkulära öppningar 
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För svetsade balkar är det vanligt att skära ut hålen där de behövs, och då helst på ett tillräckligt 
avstånd från varandra för att effekten av öppningarna inte ska samverka, se figur 1-2. Större 
öppningar orsakar en signifikant reduktion av balkens bärförmåga för skjuvning, men en mindre 
reduktion av dess bärförmåga för böjning. Därför är tvärkraften vid stora livöppningar det främsta 
dimensioneringsvillkoret, och det är fördelaktigt att placera stora öppningar på avstånd från 
områden med stora tvärkrafter för att minimera dess effekt. 

Inverkan av öppningar på den elastiska spänningsfördelningen har studerats sedan mer än 100 år, 
men dessa lösningar är inte särskilt användbara för att bestämma bärförmågan för en perforerad 
balk. En framgångsrik idé av okänd härkomst, vilken fortfarande används, var att använda teori för 
Vierendeelbalkar för delen av balken med öppning. Ett tvärsnitt vid öppningen består av två T-
profiler. De bär det globala böjmomentet som axiella krafter, och tvärkraft orsakar därutöver lokala 
böjmoment. Det konventionella antagandet är att det finns en inflextionspunkt vid T-profilens halva 
längd och en linjär variation av det lokala böjmomentet med maximum vid öppningens hörn. För 
knubbiga tvärsnitt kan plastisk bärförmåga för axialkraft och böjmoment användas. 

 

 

 
Figur 1-2: Enstaka rektangulära öppningar i en svetsad balk 

Dimensioneringsregler för valsade balkar med öppningar i livet utvecklades i USA under 1960-talet 
i [1], [2] och [3]. De första europeiska rekommendationerna, vilka även täckte balkar med tunna liv, 
utvecklades av Höglund och Johansson inom ett ECCS-projekt och publicerades under 1977 [10]. 
Båda rekommendationerna behandlade öppningar med och utan avstyvningar. Dessa 
rekommendationer tillsammans med annan information utgjorde grunden för bilaga N till ENV 
1993-1-1 [15]. När det blev aktuellt att konvertera ENV-Eurokoderna till EN beslutade man att inte 
konvertera bilaga N till EN av den anledningen att man ville minska på volymen av EK3 och inte gå 
allt för långt med detaljer i reglerna. Detta var en av anledningarna att ta upp projektet som 
rapporteras här och i [14] med syfte att uppdatera och förbättra reglerna i bilaga N och även att 
utvidga dessa till att gälla samverkansbalkar. 

 

Ett alternativ till att ta upp enstaka hål i livet är att förse livet med regelbundna öppningar. Det ger 
utmärkta möjligheter för installationsdragning, men dessa används även som ett uttryck för god 
arkitektur när de t.ex. används som exponerade takbalkar. I motsats till balkar utan öppningar ger 
dessa ett lätt och högteknologiskt intryck. Denna typ av balk kallas hålbalk och den hade 
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ursprungligen hexagonala öppningar. Den gjordes genom att skära en valsad balks liv längs en 
trapetsformad linje enligt Figur 1-3 a. Sedan togs de två delarna isär och förskjöts en halv våglängd 
och svetsade ihop, se Figur 1-3 b. Resultatet blir en högre balk med ökad bärförmåga för moment 
men reducerad bärförmåga för tvärkraft. Eftersom valsade balkar ofta har rätt tjocka liv så kan 
bärförmågan för skjuvning fortfarande vara tillräcklig. Balken måste kapas av i ändarna, vilket ger 
en förlorad mängd material, dock inte särskilt stor. 

  
a) Livet skärs i ett trapetsformat mönster a) Livet skärs längs två linjer 

b) De två delarna förskjuts en halv våglängd och 
svetsas samman. 

b) De två delarna förskjuts en halv våglängd 
och svetsas samman. 

Figur 1-3: Hålbalk med hexagonala hål 
gjord av en valsad profil 

Figur 1-4: Hålbalk med runda hål 
gjord av en valsad profil 

 

Den moderna versionen av regelbundet perforerade balkar har runda hål, se Figur 1-1. Den 
tillverkas på i princip samma sätt som den med hexagonala öppningar, men livet måste skäras längs 
två linjer, se Figur 1-4. Denna typ av perforering tillåter något större trummor att passera, och 
öppningarna är dessutom formade likt ledningarna. Vidare är det estetiska uttrycket som synlig 
perforerad balk populärt bland arkitekter och designers. Om större öppningar behövs så är det 
möjligt att avlägsna den del av livet som ligger mellan två intilliggande öppningar, och på så sätt 
skapa ett avlångt hål. 

För en hålbalk samverkar öppningarna, och dimensioneringsreglerna för enstaka öppningar måste 
förses med ytterligare dimensioneringskriterier. Den kritiska delen är vanligtvis remsan mellan två 
hål och den kan buckla. Den traditionella dimensioneringen var baserad på provning men nu finns 
dimensioneringsregler baserade på analytiska modeller utvecklade av Ward och Lawson vid SCI 
[6]. 

Samverkansbalkar är gjorda av en stålprofil med en betongplatta, vilken förbinds med stålprofilen 
med svetsbultar. Betongplattan är oftast ett samverkansbjälklag, men det finns även system där man 
använder prefabricerade betongelement. Bärförmågan för moment kan ökas med 50 till 100% 
relativt stålprofilen, och böjstyvheten kan öka ändå mer. Detta är viktigt för långa spännvidder 
eftersom kraven i bruksgränstillståndet kan uppfyllas med ett mindre balkhöjd, och det gör det även 
möjligt att använda stål med högre hållfasthet. Många system av samverkansbalkar för långa 
spännvidder har utvecklats under de senaste 20 åren, och många har använt sig av principen att dra 
installationerna genom hål i balkliven. Generella anvisningar om integrering av konstruktion och 
installationer finns i [4]. Den ger anvisningar om utformning av ventilationssystem av typ Fan Coil 
och VAV i samband med stålkonstruktioner med långa spännvidder. 

En samverkansbalk har oftast en mycket stark överfläns av betong och därmed behöver stålprofilens 
överfläns inte vara större än vad som behövs vid gjutning av betongplattan. Detta kan enkelt 
anpassas vid svetsade balkar men det är även möjligt med hålbalkar. Den övre halvan och den undre 
kan tas från helt olika profiler. 
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För samverkansbalkar med perforerade liv är samverkan även fördelaktig för Vierendeel böjning 
eftersom den övre T-profilen är förstärkt av betongplattan. Denna effekt är tydligast i den ände där 
betongen är utsatt för tryck, men uppbyggnaden av tryckkrafter i betongen är oftast begränsad av 
skjuvförbindningen. Det betyder att full tryckhållfasthet i betongen inte kan utnyttjas. 

 
Figur 1-5: Vierendeelböjning i ett Prov av en stor öppning med horisontella 

avstyvningar. 

Om öppningen är väldigt stor som den i Figur 1-5 så är bärförmågan för tvärkraft kraftigt nedsatt på 
grund av Vierendeelböjning. En effektiv åtgärd är att förse balken med horisontella avstyvningar 
både ovan och under öppningen. Sådana avstyvningar ökar böjmotståndet kraftigt hos T-profilerna 
och därmed även bärförmågan för tvärkraft. Samtidigt ökar de vertikala tryckspänningarna i livet 
och det kan vara nödvändigt att lägga till vertikala avstyvningar som i Figur 1-6. Denna lösning är 
en smula överarbetad och i normala fall är det tillräckligt att använda enkelsidiga avstyvningar. De 
horisontella avstyvningarna placeras på en sida av balken, och de vertikala på andra sidan för att 
undvika korsningar. 

 
Figur 1-6: Stora avstyvade öppningar använda i Frankfurt’s Commerzbank 
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De efterföljande avsnitten av detta dokument ger en sammanfattning av det uppnådda resultatet i 
ECSC projektet 7210-PR-315 ”Large Web Openings for Service Integration in Composite Floors” 
[14]. Syftet och slutsatserna är sammanfattade i kapitel 1.3. Resultatet i projektet är delar av 
bakgrunden till dimensioneringsrekommendationerna i [18]. Dimensioneringsreglerna i [18] 
behandlar de vanligaste fallet av fritt upplagda balkar. Resultat som endast är relevanta för 
kontinuerliga balkar har inte tagits med i [18]. Dimensioneringsrekommendationer för vippning av 
underflänsen och eftergivliga knutpunkter finns i stället i detta dokument. 

1.3 ECSC 7210-PR-315 “Stora livöppningar för serviceinstallationer i 
samverkansgolv” 

Målsättningen med projektet “Stora livöppningar för serviceinstallationer i samverkansbjälklag” var 
att  experimentellt och teoretiskt utreda beteendet hos stålbalkar och samverkansbalkar med 
livöppningar. 

Därför har arbetet som utförts inom ramen för detta projekt delats upp i följande huvudrubriker: 

– dimensionering av stålbalkar och samverkansbalkar med regelbundet återkommande 
livöppningar eller enstaka stora livöppningar, under normala (kalla) förhållanden. 

– dimensioneringsprogram för stålbakar och samverkansbalkar med enstaka stora livöppningar, 
och dimensioneringshjälpmedel för stål och samverkansbalkar. 

– dimensionering av stålbalkar och sammansatta balkar med multipla återkommande livöppningar 
under brandförhållanden 

– förbättrad produktion av hålbalkar  

Rörande dimensionering av stålbalkar och balkar med återkommande livöppningar eller enstaka 
stora livöppningar i rumstemperatur utfördes följande prov:  

– Tre storskaliga Prover på sammansatta balkar med återkommande livöppningar, med 
målsättning att studera:  

– samverkanseffekt vid stöden för fritt upplagda balkar 

– beteendet hos långsträckta livöppningar 

– inverkan på lasteffekten från sekundärbalkar 

– inverkan av kraftigt osymmetriska ståltvärsnitt 

– Ett storskaligt Prov på en stålbalk för att studera effekten av olika typer av avstyvningar vid 
livöppningar.  

– Åtta storskaliga Prover på stålbalkar och balkar enstaka stora livöppningar med eller utan 
avstyvningar för att studera:  

– de olika brottmoderna 

– placeringens och storlekens betydelse för stora enstaka livöppningar 

– inverkan av betongplattan 

– inverkan av olika typer av avstyvningar 

Alla Prover kunde verifieras genom FEM simuleringar, så att det blev möjligt att genomföra 
ytterligare parameterstudier för att erhålla information i områden som inte täcks av 
provningsprogrammet. Vidare gjordes omfattande FEM analyser för att få information om inverkan 
av excentriskt placerade livöppningar vilket leder till en förenklad teori för bucklingsbärförmåga av 
livet och alternativa tryckspänningar eller modeller som kombinerar tryckspänningar och böjning 
för livet. För samverkansbalkar med återkommande livöppningar har följande slutsatser dragits:  
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– generellt ska brottmoden för lokal instabilitet, t.ex. livbuckling inte vara dimensionerande för 
balken, utan denna kan undvikas genom förstyvningar om nödvändigt. Hålanpassade förstyvare 
har visat sig vara det mest effektiva sättet att styva upp balken. 

– inverkan av laster, introducerade via sekundärbalkar är försumbart, om minsta krav (för 
förstärkningen, sekundärbalkens hållfasthet och dess infästningar till huvudbalken, etc) är 
uppfyllt.  

– inverkan av asymmetri är inte lika kritisk som man först trodde, och begränsningarna givna i 
reglerna är allt för försiktiga. 

– styvheten hos balkar är väldigt påverkad av återkommande livöppningar, som leder till större 
nedböjningar; sålunda styrs dimensioneringen ofta av bruksgränskrav.  

För stålbalkar och balkar med enstaka stora livöppningar  med eller utan avstyvningar är 
slutsatserna som följer: 

– generellt ska lämpliga positioner av enkla, stora livöppningar väljas nogrannt för att undvika 
tidiga brott på grund av lokala effekter.   

– för verifikation av skjuvbuckling har en förbättrad formel utvecklats i form av en 
reduktionsfaktor för bärförmågan för skjuvbucklings hos balkliv utan öppningar.  

– till dimensioneringsmodellen för Vierendeel mekanismen föreslås en bättre klassificiering av T-
sektionerna vid hålen. 

– långsträckta öppningar kan behandlas på samma sätt som rektangulära livöppningar 

– kontrollen av vippning enligt EN 1994-1-1 har modifierats för att täcka inverkan av stora 
livöppningar; vidare definieras förhållanden där ingen kontroll av vippning är nödvänlig. 

– För eftergivliga knutpunkter har rekomendationer utvecklats för livöppningens läge för att 
garantera att knutpunktens funktion inte påverkas. 

En komplett dimensioneringsguide har utarbetats som en steg för steg procedur. Detta ger en 
generaliserad metod, applicerbar på varmvalsade och svetsade balkar med cirkulära eller 
rektangulära öppningar. Nya aspekter som ingår i denna dimensioneringsguide är:  

– behandling av interaktionseffekter mellan böjning och drag i nedre T-sektionen.  

– hänsyn av högt osymetriska tvärsnitt  

– behandling av lokala samverkanseffekter vid stora livöppningar. 

Beräkningar för vissa utförda experiment har visat att proceduren leder till tillfredställande och 
konservativa resultat.  

Ytterligare en del av projektet har varit att utveckla ett dimensioneringsprogram. Denna 
programvara dimensionerar och analyserar balkar under utbredd last och/eller punktlaster och 
täcker följande områden:  

– samverkansprofiler 

– användande av samverkansprofiler, användardefinierad eller en massiv platta. 

– Uppstöttade och icke uppstöttade konstruktioner  

– Brukande som en kantbalk eller innerbalk 

– cirkulära, rektangulära och långsträckta öppningar, med eller utan förstyvare 

– användande av normal- och lättballast betong 

– användning av skjuvbultar (eller Hilti HVB skjuvbultar) 

– Skjuvbultsförband längs balken 

Programvarans bakgrund är dokumenterad i form av ingenjörsmässig beskrivning.  
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Även ett redskap för preliminärdimensioneringar för stålbalkar och balkar med hål har utarbetats. 
Detta är presenterat som ett specifikt dokument med hypertext-länkar till figurer och tabeller som 
ger generell vägledning vid dimensionering, område med håltagning, tvärsnittsförutsättningar och 
kombination av laster. Detta enkla och effektiva hjälpmedel har utvecklats genom att studera 50000 
fall av dubbelsymmetriska hålbalkar tillverkade av europeiska I-profiler för spann upp till 24 m.  

För att studera håltagna samverkansbalkars beteende vid brand så utfördes två brandprovningar av 
balkar liknande de som provades i rumstemperatur:  

– ett prov utan pålagd last, för att studera inverkan av livöppningar och hur brandskyddet påverkar 
värmefördelningen 

– ett prov med pålagd last, för att undersöka inverkan av livöppningarna på bärförmågan 

För båda har ett sprayat brandskydd använts. 

Från de prover och de efterföljande simuleringarna av värmefördelningen som gjorts, kan slutsats 
dras att generellt bör innerkanten av livöppningen vara brandskyddad för att undvika ett specifikt 
värde för temperaturfältet. Den enkla metoden att använda partialfaktorer leder till resultat som 
hamnar på säkra sidan. 

Angående brandbeständigheten under belastning leder en jämförelse mellan resultat och numeriska 
simuleringar till en god korrelation överenstämmelse, eftersom tiden till brott och nedböjning kan 
reproduceras. Första tankarna på en enkel modell för dimensionering av brandskyddets tjocklek har 
presenterats. Likväl finns det bara ett tillgängligt och fortsatta undersökningar är nödvänliga.  

Angående förbättringarna av tillverkningen av hålbalkar har fokus legat på att optimera 
svetsprocessen. Utredningarna har genomförts i två steg.  

I första steget har 13 småskaliga prover på plåtar som representerar balklivet genomförts med olika 
svetsningsprocedurer, konfigurationer och svetsparametrar med fokus på att minimera 
deformationen från svetsningen. Man kan dra slutsatsen att svetsning från två sidor utan 
fogberedning för livtjocklekar mindre än 12 mm och med fogberedning för livtjocklekar större än 
12 mm är de mest effektiva och ekonomiska lösningarna.  

I det andra steget gjordes 8 fullskaleprov på korta balkar med symmetriska och osymmetriska 
tvärsnitt belastade mestadels av skjuvkraft. Om det från den fullständiga dimensioneringen inte 
krävs stumsvets med full inträngning används stumsvets med partiell inträngning för att optimera 
svetsproceduren och materialåtgången. Resultaten kunde verifieras med FEM-analyser och det 
gjordes även fortsatta parameterstudier.  

Man kan dra slutsatsen att i många fall krävs inte stumsvets med full inträngning, så fogberedning 
kan undvikas.  
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2 Regelbundna livöppningar 
2.1 Introduktion 
Syftet med arbetet i kapitel 2 har varit att analysera beteendet av balkar med regelbundna 
livöppningar i rumstemperatur. Preliminära nuvarande lösningar har undersökts för att identifiera 
experimentella utredningar som ger prov information i områden rörande rådande tillämpning. 
Följaktligen har följande prov program fastställts. 

Tre prov avsåg samverkansbalkar med ett samverkansbjälklag av profilerad plåt och betong med låg 
hållfasthet. Prov 4 avser en ren stålbalk. Följande prov har det kommits överens om: 

– Prov 1 är ett grundläggande prov med huvudsakligt fokus på samverkan i balkändarna; Prov 1 
kan uppdelas i två prov, 1A och 1B. Efter det förväntade brottet vid en öppning vid en ände kan 
provkroppen fixeras och provet kan fortsätta till brott sker vid öppningen i andra änden. 

– Prov 2A undersöker förlängda öppningar; Prov 2B fokuserar på lastinföring genom sekundära 
balkar. Avståndet mellan svetsbultarna hålls lika som i prov 1 och 3. 

– Prov 3 har ett högst osymmetriskt tvärsnitt (Ab : At = 1 : 4). 

– Prov 4 undersöker beteendet hos avstyvade öppningar. 

Denna rapport presenterar en kort sammanfattning av varje prov. Dessutom inkluderar det här 
dokumentet en överblick av den numeriska analysen av de genomförda proven. Därtill ges ett 
utdrag av parameterstudier med fokus på inverkan av materialegenskaper, geometri och lastinföring 
på brottlast och brottmekanismen. Slutligen ges slutsatser som dragits från provprogrammet. 

 

2.2 Beskrivning av provprogrammet 
2.2.1 Generell uppställning 

Följande provuppställning har använts: 

– Alla ståldelar är av S355. 

– En rad av svetsbultar Ø 19 x 100 med avståndet 150mm har använts. 

– Samverkansbjälklagen bestod av profilerad plåt och betongpågjutning. 

– Totala platttjockleken var 130mm. 

– Bredden på plattan var till 1,8 m, dvs större än effektiva bredden L/4. 

– Betong C25/30 användes. 

– Profilerad plåt HOLORIB©  HR 51 / 150 med tjocklek 1,25 mm användes. 

– För prov 1 och 3 används miniarmering på 0,4 % i längsgående och tvärsgående riktning. 

– För prov 2 används en kraftigare armering. 

– Avstyvare finns vid stöd och under varje punkt där last förs på. 

– Provkroppen var understödd vid gjutningen. 

För prov 1 och 3 har plåten placerats vinkelrätt mot balken, för prov 2 parallellt mot balken. I båda 
fallen har plåten stansade hål för svetsbultarna  
2.2.2 Prov 1 

Målet med prov 1 är att studera ett grundläggande prov med flera regelbundna livöppningar till 
vilka de senare proven kan relateras. Dessutom har samverkansplattorna utelämnats vid ett av 
stöden för att undersöka samverkanseffekten i sista cellen.   
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En fritt upplagd samverkansbalk med regelbundna livöppningar har valts, se  
Figur 2-1. Den har belastats med fyra punktlaster F så nära som möjligt till 1/8, 3/8, 5/8 och  
7/8 L för att simulera en jämnt utbredd last. 

 
Figur 2-1: Vy, tvärsnitt och belastning - Prov 1 

Det symmetriska tvärsnittet för balken utgår från IPE 400 profiler; tolv öppningar har fördelats 
jämnt längs balkens spann. 

Prov 1 har dessutom delats upp i två prov för att ge mer information om effekten av samverkan i 
balkens ändar: 

– Prov 1A 

– Prov 1B (belastning efter att hålet i änden utan betong har förstärkts) 

För prov 1B har provkroppen förstärkts med en plåt, se Figur 2-2, som stänger öppning 11 och 12 
för att möjliggöra provning av den andra änden. 
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Figur 2-2: Stängda öppningar 11 och 12 - Prov 1B 

 

2.2.3 Prov 2A 

Syftet med prov 2A är att studera beteendet av en långsträckt öppning. Öppningen är placerad i 
området mellan moment- och tvärkraftinteraktionen. 

 

 
Figur 2-3: Provuppställning - Prov 2A 

En fritt upplagd balk med en långsträckt öppning och flera cirkulära livöppningar har valts för prov 
2A, se Figur 2-4. Den har belastats med en punktlast F centriskt över tvärsnittet mitt i spannet. 

Balken har ett symmetriskt tvärsnitt identiskt med det i prov 1 och tio öppningar har fördelats jämnt 
längs balkens spann avbrutet av en långsträckt öppning, se  
Figur 2-4 och Figur 2-5. Den långsträckta öppningen har fåtts genom sammanslagning av två 
öppningar och är placerad mitt på balken. 
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Figur 2-4: Vy, tvärsnitt och belastning - Prov 2A 
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2.2.4 Prov 2B 

Syftet med prov 2B var att studera inverkan av belastning via sekundärbalkar på balkar med 
likformiga livöppningar där också de sekundära balkarna samverkar. Balkarna är förbundna med 
ändplåtar. 

Provkroppen vid prov 2B är samma som vid prov 2A men med andra lastförhållanden. Den har 
belastats med fyra punktlaster F påförda via sekundärbalkar, Figur 2-5.  

  
Figur 2-5: Vy, tvärsnitt och belastning - Prov 2B 
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2.2.5 Prov 3 

Syftet med prov 3 är att studera beteendet av en samverkansbalk med ett mycket osymmetriskt 
ståltvärsnitt med livöppningar. 

Dessutom har samverkansbjälklaget utelämnats vid ett av stöden för att undersöka 
samverkanseffekter i sista cellen.  

Prov 3 varit en fritt upplagd samverkansbalk med 12 livöppningar. Den har belastats med fyra 
punktlaster F så nära som möjligt till 1/8, 3/8, 5/8 och 7/8 L för att simulera en jämnt utbredd last, 
se Figur 2-6.  

 
Figur 2-6: Vy, tvärsnitt och belastning - Prov 3 

Balken bestod av ett osymetriskt ståltvärsnitt med Ab / At > 3 (här 4:1), större än tillåtet enligt ENV 
1994-1-1: 1992, se Figur 2-7. Övre ramstången är gjord av en IPE 300, nedre ramstången är av en 
HEB 340. Tolv öppningar har fördelats jämnt längs balkens spann. 
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Figur 2-7: Förhållandet mellan övre fläns och nedre fläns - Prov 3 

2.2.6 Prov 4 

Syftet med prov 4 är att kontrollera beteendet av ringavstyvade, halvt stängda eller helt stängda 
cirkulära livöppningar. 

Provet utfördes som ett 3-punkts böjprov av en ren stålbalk, se Figur 2-8, Figur 2-9 och Figur 2-10. 
6 cirkulära öppningar har fördelats jämnt längs med balkens spann. 

Ringavstyvningar har monterats i öppning 1 till 3, öppning 4 och 5 är halv-stängda av 
ifyllnadsmaterial och öppning 6 är helt stängd av ifyllnadsmaterial. 

Figur 2-8: Vy och belastning - Prov 4 Figur 2-9: Provuppställning – Prov 4
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Figur 2-10: Tvärsnitt och belastning - Prov 4 

2.3 Tillverkning och utförande 
Alla balkar har tillverkats av PROFILARBED, Luxemburg. Provkropparna har satts ihop och 
betongen har gjutits i laboratoriet vid Kaiserslauterns universitet. 

Alla prov har utförts vid “Labor für konstruktiven Ingenieurbau”, Kaiserslauterns universitet, 
Tyskland. 

 

2.4 Provning 
2.4.1 Allmänt  

Alla prov har drivits till brott. Provnings proceduren omfattar last cykler till en viss lastnivå för att 
eliminera rörelser vid lastinföringen och stöd och för att upphäva eventuell friktion i 
skjuvförbindningen. Vertikal nedböjning, lutning och töjning har mätts för att garantera en 
detaljerad utvärdering av varje prov. Som exempel visas följande provuppställning av prov 1 och 
prov 4 i Figur 2-11 och Figur 2-12. 

 

 
Figur 2-11: Försöksuppställning - Prov 1 Figur 2-12: Försöksuppställning - Prov 4
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Tabell 2-1 sammanfattar försöksresultaten: 

 

Tabell 2-1: Försöksresultat 
Prov Brottslast Brott kriterier Anmärkningar 

Prov 1A 805,6 kN Knäckning av remsan mellan 
11:e och 12:e öppningen 

– Lyftning av betongplattan 

– Vierendeelmekanism vid öppning 2 och 
11 kan identifieras före brott 

– Vierendeelmekanismen har utvecklats 
lite mer vid öppning 11 än vid öppning 
2 

– Olika glidningar vid de båda stöden 

Prov 1B 843,7 kN Brott på grund av böjbuckling 
mellan 1:a och 2:a öppningen 

– Vierendeel mekanism vid öppning 2 
har identifierats före brott 

Prov 2A 481,2 kN Inget brott – Stoppades vid en lastnivå på 481,2 kN 
för att undvika påverkan på Prov 2B 
genom stor sprickbildning i 
betongplattan 

– Vierendeelmekanism kunde identifieras 
vid en lastnivå på 337 kN genom 
lyftning av betongplattan 

Prov 2B 780,4 kN Stoppad på grund av stor 
flytning av det nedre T-
tvärsnittet vid den förlängda 
öppningen i mitten av spannet 

– Liten höjning av betongen vid 530 kN 
vid mitten av spannet över den avlånga 
öppningen 

– Sprickor i längdriktningen i ök 
betongplatta av böjning i tvärled vid en 
lastnivå på 600 kN 

Prov 3 658,0 kN Knäckning av ramen mellan 
11:e och 12:e öppningen 

– form har påverkats av de olika 
livtjocklekarna 

– Vierendeelmekanism vid öppning 2 och 
11 före brott 

– Vierendeelmekanism vid öppning 2 har 
blivit lite mindre deformerad än vid 
öppning 11 

– Olika glidningar vid de olika stöden 

Prov 4 793,0 kN Vierendeelmekanism vid 
öppning 4 

– Sprucken svets vid den övre delen av 
halvmåneplåten längs med perimetern 

– Halvmåneplåten bucklade på grund av 
deformationer av öppningen 

– Övre flänsen är kraftigt deformerad 

 
2.4.2 Försöksresultat  

Diagram på mätningarna och fotografier på brottsmekanismer ges i följande figurer. 
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2.4.2.1 Prov 1A 

  
Figur 2-13: Nedböjning - Prov 1A 

 

  
Figur 2-14: Glidning vid balkändar - Prov 1A 
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Figur 2-15: Töjningar runt 11:e öppningen i  tangentiell riktning - Prov 1A 

 

  
Figur 2-16: Knäckning av remsan 

mellan öppning 11 och 12 - Prov 1A 
Figur 2-17: Vierendeelmekanism vid 11:e 

öppningen - Prov 1A 
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2.4.2.2 Prov 2A 

 
Figur 2-18: Nedböjning - Prov 2A 

 

 
Figur 2-19: Vierendeelmekanism vid förlängda öppningen - Prov 2A 
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2.4.2.3 Prov 2B 

 
Figur 2-20: Nedböjning - Prov 2B 

 

 
Figur 2-21: Nedböjning vid lastinföring - Prov 2B 
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2.4.2.4 Prov 3 

 
Figur 2-22: Nedböjning - Prov 3 

 

 
Figur 2-23: Töjningar runt 11:e öppningen i  tangentiell riktning - Prov 3 
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Figur 2-24: Glidning vid balkändar - Prov 3 

 

  
Figur 2-25: Knäckning av plåtremsa - 

Prov 3 
Figur 2-26: Vierendeelmekanism - 

Prov 3 
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2.4.2.5 Prov 4 

 
Figur 2-27: Nedböjning - Prov 4 

 

  
Figur 2-28: Töjningar vid öppning 4 i längdriktningen - Prov 4 
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Figur 2-29: Deformationer vid öppning 

4 - Prov 4 
Figur 2-30: Buckling av halvmåneplåten 

vid öppning 4 - Prov 4 

 

2.5 Numerisk simulering 
2.5.1 Generellt 

För att förstärka analysen av provningsresultaten och för att öka förståelsen för samverkansbalkar 
med runda öppningar har numeriska simuleringar gjorts. 

Den numeriska simuleringen av icke-linjärt beteende av komposit delarna behöver ta hänsyn till de 
olika beteendena av följande element: 

– Ståldelar  

– Betongplattan 

– Stålplåt 

– Förstärkning 

– Skjuvförbindare 

Mjukvaran MARC/MENTAT [5] som används för de numeriska simuleringarna tillåter att man 
beskriver och kombinerar olika materialparametrar.  

Ståldelarna är helt modellerade med geometri likväl som det icke linjära materialbeteendet. Då 
betongplattan mestadels är under tryck och plattan har näst intill ingen inverkan på 
skjuvhållfastheten är det möjligt att simulera betongdelen genom förenklade antaganden. Lokalt 
brott i betongen är därför inte beaktad då analysen avses spegla den globala påverkan i balken.  
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Lastförskjutningssamband för svetsbultar i samverkansbalken har tagits i beaktande via fjädrar med 
icke-linjärt uppförande erhållet från Push-out-prov. 

Figur 2-2 visar en kort beskrivning av modellerna och de gjorda antagandena. 

 

Figur 2-2: Diskretering av modellerna 
Försök 1A / 1B och försök 3 Försök 2A / 2B 

  
Betongplatta – 3D 20-nods 

volymelement 

– Linjär Mohr-Coulomb 

– Uppmätt geometri  

Betongplatta – 3D 8-nods volymelement

– Linjär Mohr-Coulomb 

– Uppmätt geometri 

HOLORIB platta – Tvärled 

– Ej genererad 

HOLORIB platta – Längsled 

– Kvadratisk 4-nods tjockt 
skalelement 

– Von Mises 

Svetsbultar – Fjädrar med icke linjärt 
beteende 

Svetsbultar – Fjädrar med icke linjärt 
beteende 

Stålbalk  – Kvadratiska 8-nods 
tjocka skal element 

– Von Mises 

– Uppmätt geometi 

Stålbalk – Kvadratiska 8-nods 
tjocka skal element 

– Von Mises 

– Uppmätt geometi 

Initial 
imperfection 

– Första (positiv) 
eigenmoden (hw / 250) 

Initial 
imperfection 

– Första (positive) 
eigenmoden (hw / 250) 

 

Prov 4, som var en ren stålbalk har modellerats med kvadratiska 8-nods tjocka skalelement med 
beaktande av den uppmätta geometrin. För att uppnå ett realistiskt beteende har en initial 
imperfektion lagts in enligt första eigenmoden. 

Randvillkoren för modellen har justerats för stöd- och lastförhållanden för respektive försök samt i 
sidostagning vid lastinföringar. 

I analysen togs hänsyn till de icke linjära geometriska förändringarna samt den minskade 
stabiliteten som följde av detta. 
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2.5.2 Jämförelse mellan simulering och försök på kompositbalkar 

En jämförelse mellan den beräknade och den uppmätta nedböjning, töjning och brottmekanism ges i 
Tabell 2-3. Dessa försök visar att det är möjligt att modellera kompositbalkar med profil öppningar 
och ha en bra överensstämning med det riktiga beteendet. 

Tabell 2-3: Jämförelse av resultat 
  Prov FEM FEM / Prov [%] 

Prov 1A Last F [kN] 806 789 98 
Prov 1B Last F [kN] 852 877 103 
Prov 2A Last F [kN] 481 546 114 
Prov 2B Last F [kN] 780 794 102 
Prov  3 Last F [kN] 659 649 99 
Prov 4 Last F [kN] 793 808 102 

 

För fallet med försök 2A the skillnaden mellan FE-analysen och försöksbeteenden acceptabelt i och 
med att största fokusen las på försök 2B, där pålastning via sekundär balk undersöktes. Skillnaden 
kan förklaras med de lokala effekterna såsom lyftning av betongplattan, sprickbildning i betong 
m.m.  

 
2.5.3 Jämförelse mellan försöksresultat och FE-analys 

Följande figurer visar jämförelsen av nedböjning av last samt brottmekanism observerade från 
proven och FE-analysen. 

Figur 2-31: Last-nedböjning kurva 
- Prov 1A 

Figur 2-32: Last-nedböjning kurva 
- Prov 1B 
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Figur 2-33: Last-nedböjning kurva 
- Prov 2A 

Figur 2-34: Last-nedböjning kurva 
- Prov 2B 

  

Figur 2-35: Last-nedböjning kurva 
- Prov 3 

Figur 2-36: Last-nedböjning kurva 
- Prov 4 

 

 
Skala 2 

 
 

Figur 2-37: FEM brottmod – Prov 1A Figur 2-38: Brottmod vid prov - Prov 1A 
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Skala 10 

 
 

Figur 2-39: FEM brottmod – Prov - 2A Figur 2-40: Försöksbrottmod - Prov 2A 

  

 
Skala 1 

 
 

Figur 2-41: FEM brottmod – Prov 2B Figur 2-42: Försöksbrottmod - Prov 2B 
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Figur 2-43: FEM brottmod – Prov 3 Figur 2-44: Försöks brottmod - Prov 3 
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Skala 2 

 
 

Figur 2-45: FEM brottmod – Prov 4 Figur 2-46: Försöksbrottmod - Prov 4 

 
2.5.4 Parameterstudier 

2.5.4.1 Inverkan av materialets egenskaper 
För att få större förståelse för resultatet har beräkning med olika material genomförts. Huvudsaklig 
fokus har lagts på materialparametrarna vid brottlast och brottmoden. Därför har FE-modellen 
kalibrerats och omräknats med olika stål- och betongsorter som vanligtvis används i konstruktioner. 

Följande tabeller och diagram summerar resultaten av parameterstudien med varierande 
materialegenskaper: 

 

Tabell 2-4: Summering av parameterstudien för materialparametrar– Prov 1A 
Prov Betong 

fck [N/mm²] 
Stål 

fyk [N/mm²] 
Brottlast 
F [kN] 

Brottmod 

Prov 1A Uppmätt (42) Uppmätt (451/489) 789 Livbuckling 
Prov 1A 20 265 494 Livbuckling 
Prov 1A 20 400 670 Livbuckling 
Prov 1A 20 460 721 Livbuckling 
Prov 1A 40 265 503 Livbuckling 
Prov 1A 40 400 688 Livbuckling 
Prov 1A 40 460 721 Livbuckling 
Prov 1A 80 265 506 Livbuckling 
Prov 1A 80 400 707 Livbuckling 
Prov 1A 80 460 739 Livbuckling 
Prov 1A Utan betong Uppmätt (451/489) 749 Livbuckling 
Prov 1A Utan betong 265 398 Vierendeel 
Prov 1A Utan betong 400 667 Livbuckling 
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Tabell 2-5: Summering av parameter studien för materialparametrar– Prov 2A 
Prov Betong 

fck [N/mm²] 
Stål 

fyk [N/mm²] 
Brottlast 
F [kN] 

Brottmod 

Försök 2A Uppmätt (40) Uppmätt (383/474) 640 Vierendeel 
Försök 2A 20 235 408 Vierendeel 
Försök 2A 20 355 497 Vierendeel 
Försök 2A 20 460 552 Vierendeel 
Försök 2A 40 235 439 Vierendeel 
Försök 2A 40 355 531 Vierendeel 
Försök 2A 40 460 586 Vierendeel 
Försök 2A 60 235 462 Vierendeel 
Försök 2A 60 355 557 Vierendeel 
Försök 2A 60 460 611 Vierendeel 
 

Tabell 2-6: Summering av parameter studien för materialparametrar– Prov 2B 
Försök Betong 

fck [N/mm²] 
Stål 

fyk [N/mm²] 
Brottlast 
F [kN] 

Brottmod 

Försök 2B Uppmätt (40) Uppmätt (383/474) 794 Livbuckling 
Försök 2B 20 235 498 Livbuckling 
Försök 2B 20 355 657 Positive Moment 
Försök 2B 20 460 760 Positive Moment 
Försök 2B 40 235 482 Positive Moment 
Försök 2B 40 355 617 Livbuckling 
Försök 2B 40 460 729 Livbuckling 
Försök 2B 60 235 494 Positive Moment 
Försök 2B 60 355 628 Livbuckling 
Försök 2B 60 460 739 Livbuckling 
 

Tabell 2-7: Summering av parameter studien för materialparametrar– Prov 3 
Försök Betong 

fck [N/mm²] 
Stål 

fyk [N/mm²] 
Brottlast 
F [kN] 

Brottmod 

Försök 3 Uppmätt (30,2) Uppmätt 
(408/467/488/453) 

649 Livbuckling 

Försök 3 20 235 414 Livbuckling 
Försök 3 20 355 575 Livbuckling 
Försök 3 20 460 642 Livbuckling 
Försök 3 40 235 419 Vierendeel 
Försök 3 40 355 584 Vierendeel 
Försök 3 40 460 650 Livbuckling 
Försök 3 80 235 421 Vierendeel 
Försök 3 80 355 595 Livbuckling 
Försök 3 80 460 661 Vierendeel 
Försök 3 Utan betong Uppmätt 

(408/467/488/453) 
380 Livbuckling 

Försök 3 Utan betong 235 217 Buckling övre fläns 
Försök 3 Utan betong 355 329 Vierendeel 
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Tabell 2-8: Summering av parameter studien för materialparametrar– Prov 4 
Försök Betong 

fck [N/mm²] 
Stål 

fyk [N/mm²] 
Brottlast 
F [kN] 

Brottmod 

Försök 4 Rent stål  Uppmätt (437/449) 808 Vierendeel 
Försök 4 Rent stål 235 433 Vierendeel 
Försök 4 Rent stål 355 650 Vierendeel 
Försök 4 Rent stål 460 838 Vierendeel 

   

Figur 2-47: Parameterstudie – Prov 1A Figur 2-48: Parameterstudie – Prov 2A

 

Figur 2-49: Parameterstudie – Prov 2B Figur 2-50: Parameterstudie – Prov 3 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 5 10 15 20 25 30 35
Deflection [mm]

Lo
ad

 [k
N

]

FEM Test

S235

S355

S460

S235

S460

FEM Test

S355

 
Figur 2-51: Parameterstudie – Prov 4 
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2.5.4.2 Slutsatser av parameterstudie för materialegenskaper 
När brott i samverkansbalkar med runda öppningar uppträder orsakas det av tvärkraften. 
Parameterstudien verifierade att brottlast och brottorsak mestadels beror på stålsort och att betongen 
har en mindre påverkan på uppträdandet. 

I fallet för prov 1A kunde man se en stor rotationskapacitet för stål S235 tills brott uppträde pga. 
livbuckling mellan öppning 11 och 12. För stålsort S355 och S460 blir brottmoden densamma utan 
någon rotationskapacitet. För prov 1A oavsett vilken stålsort blev Vierendeelmekanismen 
identifierad innan brott uppstod pga. knäckning av remsan mellan hålen. 

För prov 2A blev Vierendeelböjning den självklara brottmeknismen i de 6 förlängda hålen. Högre 
stålhållfasthet ökade brottlasten.  

Parameterstudien av materialegenskaper för prov 2B visar en än gång att desto högre hållfasthet i 
stålet ju mer tenderar brottmoden mot lokal instabilitet. Därför kommer brottmoden att förändras i 
försök 2B från flytning i underflänsen till buckling i balklivet för S460 med en ökad brottlast. 
Denna skillnad i brottmod medför en sjunkande rotationskapacitet med ökande hållfasthet. Vidare 
kan man notera att rotationskapaciteten även påverkas av betongplattan. 

Resultaten från analysen av prov 3 liknar resultaten från FE-simuleringen för prov 1A. Eftersom 
brottet styrs av skjuvning bör rimligtvis endast stålhållfastheten påverka maximal brottlast 
signifikant. Då brottmoden livbuckling och Vierendeelmekanism påverkar varandra har den ringa 
verkan av betongens hållfasthet påverkat ändringen av brottmoden i prov 3.  

Alla numeriska analyser av försök 4 misslyckades på grund av ett lokalt brott i 4e öppningen. 

 

2.5.4.3 Påverkan av geometri 
2.5.4.3.1 Försök 1 - Ändcell 

Resultatet från prov 1 har även varit föremål för studie av ändcellen i en samverkansbalk. Därför 
har FE-analysen gjorts med och utan gjutna ändar, se Tabell 2-9. 

 

Tabell 2-9: Summering av parameterstudie - Prov 1A 
Konfiguration Betong 

fck [N/mm²] 
Stål 

fyk [N/mm²] 
Brottlast 
F [kN] 

Brottmod 

Ej gjuten ände 42 Uppmätt 794 Livbuckling 
Gjuten ände 42 Uppmätt 640 Livbuckling 

 

Enligt FE-analysen blir den änden som inte är gjuten stabilare vid högre laster. Balken får ett mer 
plastisk beteende för omfördelning av skjuvkrafter och Vierendeelmekanismen kan utvecklas lokalt 
tills brott sker genom knäckning. Betongen vid balkänden framkallar skjuvspänningar som fördelas 
direkt till livet och betongplattan ovanpå förhindrar de stora deformationerna som annars skulle 
uppstå. Därför uppstår knäckning av remsan mellan de sista hålen tidigare.  

2.5.4.3.2 Prov 4 - Avstyvning 

Då syftet med prov 4 var att undersöka styvheten av konceptet har ytterligare tre geometrier 
modellerats. I följande studie har geometri 1 representerat originalet. Geometri 2 är kompatibel med 
geometri 1 men utan avstyvningar. Geometri 3 representerar geometri 1 men med stängda 
öppningar mellan hål 3 till 6. Den inriktas på att visa effekten av ringavstyvningar. Slutligen 
geometri 4 är relaterad till geometri 1 med samtliga öppningar slutna för att jämföra effekten av 
styvheten för en balk med intakt liv utan några öppningar. Resultatet redovisas i Tabell 2-10. 
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Tabell 2-10: Summering av parameterstudien - Prov 4 
Stål 

fyk [N/mm²] 
Brottlast 
F [kN] 

Konfiguration Brottmod 

235 433 Geometri 1 Vierendeel 
355 650 Geometri 1 Vierendeel 
460 838 Geometri 1 Vierendeel 
235 395 Geometri 2 Vierendeel 
355 573 Geometri 2 Livbuckling 
460 682 Geometri 2 Livbuckling 
235 396 Geometri 2 – Felfri Vierendeel 
355 593 Geometri 2 – Felfri Vierendeel 
460 763 Geometri 2 - Felfri Vierendeel 
235 468 Geometri 3 Vierendeel 
355 701 Geometri 3 Vierendeel 
460 903 Geometri 3 Vierendeel 
235 573 Geometri 4 Mpl 
355 861 Geometri 4 Mpl 
460 1109 Geometri 4 Mpl 

 

Generellt borde styvningmetoden ändra brottmod och höja bärförmågan.  

Vid jämförelse av den avstyvade balk mot en balk utan styvning men med samma geometri 
utmärker sig den uppstyvade balken med högre brottlast och styvhet, se Figur 2-52. Minskad 
styvhet leder till ett tidigare brott av buckling i liv. Den icke uppstyvade geometrin 2 utan initiala 
fel utesluter buckling av liv. Icke desto mindre är brottlasten lägre för den än för den avstyvade. 
Därför är halvmåneavstyvning ett effektivt sätt att öka brottlasten signifikant. 

Enligt parameterstudien där jämförerelse av avstyvning gjordes, se Figur 2-53, är användning av 
ringstyvning den mest effektiva för att stärka öppningar.  
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Figur 2-52: Parameterstudie på 
geometrin (1) - Prov 4 

Figur 2-53: Parameterstudie på 
geometrin (3) - Prov 4 

Vid jämförelse av brottlasten för balkarna med ringavstyvning kontra intakta liv utan öppningar 
visar en nedsättning av brottlast på 81% och en minskning på 7% av styvheten har visats med de 
numeriska studierna. Det har framkommit att det inte är möjligt att komma upp till brottlasten för en 
balk med intakt liv med avstyvningsmetoderna som har utretts. 

 

2.5.4.3.3 Påverkan av lastintroduktion  

Enligt FE-simuleringen får man en något högre brottlast vid använding av avstyvningar vid 
lastinföringen men ändrar inte brottmekanismen för försök 1A. Avstyvningen var motiverad av att 
undvika tidig utveckling av buckling i livet under koncentrerad last för de första försöken (se 
sektion 8) men är inte väsentlig vid rumstemperatur. I tilläggsstudie av olika belastningssätt visar att 
användandet av 4 punktslaster istället för en jämt fördelad utbredd last inte påverkar resultatet 
signifikant.   

Målet för försök 2B var att identifiera inverkan av belastning via en sekundärbalk. Enligt 
parameterstudien med numeriska beräkningar kunde ingen större påverkan av lastinföringen noteras 
och brotttmoden är inte påverkad. 

 

2.6 Sammanfattning och slutsats 
Målet med arbetspaketet 1 “Provning av samverkansbalkar med öppningar i livet” var att analysera 
uppförandet av balkar med ett flertal öppningar i livet.  

Programmet innefattade 3 försök på balkar med flertalet cirkulära öppningar och 1 försök på en ren 
stålbalk med flertalet öppningar i livet som följer: 

– Prov 1  -  Inverkan av samverkan vid balkändarna 

– Prov 2A   -  Avlånga öppningar 
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– Prov 2B   -  Lastinföring 

– Prov 3   -  Osymmetrisk stålbalk 

– Prov 4   -  Avstyvning av livöppningar 

De empiriska proven har analyserats med numeriska studier. 
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Prov 1 

Syftet med prov 1 var att utgöra ett basförsök med regelbundnda cirkulära öppningar i livet. 
Betongplattan utlämnades vid ett av stöden för att undersöka ändarna på balken. 

Betongplattans lyftning under försöken visar att Vierendeelmekanismen tenderar att utvecklas vid 
en låg lastå pga. den cellformsgeometri livet har. Slutligen går provet till brott av böjningen i 
öppningarna i livet. Olika glidning i båda ändarna har konstaterats. Efter att ha slutit de öppningar 
som har gått i brott har provet belastats igen och därefter gått i brott genom knäckning i livet i den 
fyllgjutna änden men med en signifikant högre brottlast. Effekten av samverkan i änden ger därför 
en högre brottlast i brottgränstillståndet. 

Utvärderingen av prov 1 visar klart sambanden mellan stålkvalitet och brottmod. Betongens 
hållfasthet har minimal inverkan på buckling i livet men har en inverkan på 
Vierendeelmekansismen. Det har visat sig att balkars rotationskapacitet med öppningar i livet och 
höghållfast stål begränsas av växande instabilitet i livkanterna. Vid balkens ände utan betongplatta 
förbättrar beteendet i brottgränstillstånd då den verkar mera duktilt vid överföring av 
skjuvspänningar. Vierendeelmekanismen kan utvecklas i stor utsträckning. I annat fall kan balken 
vid sin ände överföra skjuvspänningar direkt till livremsan med lägre knäckningskapacitet som 
följd. 

 
ad Prov 2A 
Syftet med prov 2A var att studera uppförande av en avlång öppning. Öppningen var placerad i ett 
område där momentet och skjuvningen interagerar. 

Brottmoden för prov 2 blev Vierendeelmekanismen som förväntats. Jämförande brottlasten av prov 
2A och prov 2B blev brottlasten i arean för moment och skjuvnings interaktionen ca 40% pga. de 
avlånga öppningarna.   

 
Prov 2B 
Syftet med prov 2B var att studera påverkan av pålastningen via sekundärbalk på balkar med 
avlånga öppningar i livet.  

Prov 2B visar att belastning via en sekundärbalk är försumbar för beteendet, om krav på t.ex. 
förstärkning vid sekundärbalkens infästning mm. uppfylls. Brottmoden påverkas inte.  

 
Prov 3 
Syftet med prov 3 var att studera uppförandet hos högt osymmetriska stålbalkar med öppningar i 
livet som en balk. Samma balk har även provats för brandmotstånd, se kapitel 8. 

Försöket avslöjade att Vierendeelmekanismen tenderar att utvecklas vid låga laster pga. cellforms 
geometri. Slutligen går balken i brott pga. knäckning av livet i änden utan betongplatta. 
Knäckningsmoden har tydligen påverkats av den kraftigare nedre halvan av balken. Olika glidning i 
de båda ändorna har noterats.  

Eftersom brott i form av knäckning styr bärförmågan för försök 3 visar parameterstudien att stålets 
hållfasthet påverkar brottlasten signifikant. Eftersom brottmoden livbuckling och 
Vierendeelmekanismen påverkar varandra kan betongens hållfasthet påverka brottmoden något.  

Analysen av resultatet från prov 3 är jämförbart med resultaten från prov 1, därför kan det vara 
möjligt att hävda att gränsen för osymmetrin i ENV 1994-1-1: 1992 till kvoten Ab / At < 3 är för 
sträng för balkar. Betongplattan är tillräckligt förbunden med överflänsen för att marginellt stärka 
sektionen och att undvika lokal buckling av överflänsen. Dessutom är säkerheten för knäckning i 
livet större eftersom den övre delen av livet stärks av den tjockare undre delen vilket förändrar 
bucklingmoden.   
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Prov 4 
Syftet med prov 4 var att kontrollera uppförandet i ringavstyvade, halvstängda eller stängda 
cirkulära livöppningar. 

Prov 4 går till pga. Vierendeelmekanismen som orsakar buckling i den halvstängda öppningen. Den 
övre flänsen blir extremt deformerad. 

Om man jämför den avstyvade balken med en likadan som är oavstyvad har den avstyvade en högre 
brottlast och högre styvhet. Parameterstudien jämför två sätt att avstyva visar att ringavstyvningar är 
det mest effektiva sättet att öka öppningarnas bärförmåga. Avstyvningsmetoden ska ändra 
brottmoden för att kunna öka brottlasten och förstärka provkroppen. Generellt kan sägas att det inte 
är möjligt att nå lastkapaciteten och styvheten för en balk med intakt liv med de metoder som har 
undersökts. 

 

2.7 Rekommendationer för utformning 
Effekten av det plastiska neutrallagrets förskjutning på grund av betongplattan eller osymmetrin hos 
tvärsnittet påverkar inte nämnbart bärförmågan mot knäckning så långt undersökt. 

Skillnaden i livtjockleken är inte kritiska i frågan om instabiliteten för livknäckning. Knäckningen 
av de övre och tunnare delarna av livet blir stabiliserade av de starka nedre delarna av livet. 

Då livknäckningen är känslig för imperfektioner bör knäckningskurva c användas vid 
dimensionering. 

Eftersom balkar med stora livöppningar tenderar att gå till brott genom Vierebdeelmekanismen är 
det väsentligt att välja en lämplig placering för stora öppningar t.ex. områden med låg skjuvkraft så 
att balkens bärförmåga inte begränsas av lokala brott i öppningarna. 

Man bör även kontrollera interaktionen mellan Vierendeelmekanismen och livknäckning.  

Balkens styvhet påverkas av regelbundna livöppningar vilket leder till större nedböjningar. Därför 
är bruksgränstillsåndet ofta avgörande.  

Skjuvkraftsöverföringen mellan betongplattan och flänsarna påverkas av stora nedböjningar och 
lokala Vierendeeleffekter. Dessa effekter bör beaktas när man dimensionerar förbindningen i en 
samverkansbalk. 

 

 



44 Stora livöppningar för serviceintegrering I samverkansgolv – LWO+ 

 

3 Dimensionering av balkar med enstaka stora livöppningar. 
3.1 Introduktion 
Proven som beskrivs i kapitel 3.2 utgör basen för studier av balkar med slankt liv utsatta för 
skjuvning. Olika storlekar av en oavstyvad  livöppning och effekten av horisontala och vertikal 
avstyvningar har provats vid LTU [14]. 

 

De förväntade knäckningstyperna för en balk med slankt liv utsatt för skjuvning är; 

– Lokal buckling av Vierendeelböjning,  Figur 3-1A), 

– Skjuvbuckling, Figur 3-1B), 

– Knäckning, Figur 3-1C). 

 
 

V
V

V
V V

V
V

V

V
V

A) B) 

C) 
 

Figur 3-1: A) Lokal buckling från Vierendeelböjning, B) Skjuvbuckling,  
C) livbuckling  

Flera faktorer påverkar lokal buckling av Vierendeelböjning för den utstående delen av balklivet, 
Figur 3-1A).  Vierendeelböjmomentet har en stor gradient över öppningens längd; flänsen på det 
övre T-tvärsnittet är förbundet med betongplattan och det undre T-tvärsnittet är utsatt för 
dragspänning från den globala böjningen. Det senare förutsätter en fritt upplagd balk. Vid 
dimensionering bör dessa tre effekter vara inkluderade i klassificeringen av den oavstyvade 
utstående delen av livet. Fenomenet förhindras av horisontella avstyvningar vid öppningen. 

Regler för skjuvbuckling, Figur 3-1B av liv med öppning vid en ren stålsektion ges ENV 1993-1-1, 
Annex N. Dessa är för konservativa för stora öppningar. Förslaget är att betongens bidrag till 
skjuvbucklinghållfastheten är ringa och att samma tillämpning som används för rena stålbalkar bör 
användas för tvärsnitt.   

Knäckning enligt Figur 3-1C är ett resultat av Vierendeelböjning. Fenomenet förhindras av 
vertikala förstyvningar vid öppningen. 

När golvet är på plats beter det sig som ett stag för den övre flänsen och förhindrar utböjning i 
sidled. För en fritt upplagd balk betyder detta att vippning inte kan uppstå förutsatt att upplaget är 
tillräckligt förhindrat att rotera. Detta kan normalt antas vara fallet i vanliga ramar. För en 
kontinuerlig tvärbalk kommer bottenflänsen att utsättas för tryck nära stöden och kan därför vippa.  



Stora livöppningar för serviceinstallationer i samverkansgolv – LWO+ 45 

 

Eftergivliga knutpunkter beskrivs i EC3 1-8 [13]. Huvudfrågan är på vilket avstånd från ändplåten 
en stor livöppning kan placeras utan att påverka knutpunkten.  

 

3.2 Balkar med slanka liv 
3.2.1 Provresultat 

Prov 1- 4 består av en ren stålsektion och Vierendeelböjning noterades som den vanligaste 
brottypen. Lüdertöjning observerades i varje hörn av öppningen, dvs plastisk töjning vilket tyder på 
en plastiskt börfärmåga trots ett mycket slankt liv. Som väntat var bärförmågan för prov A1-1 ca 
dubbelt så stora som för prov A1-2, givet Vierendeelböjning som brottyp eftersom hålet var 
dubblelt så långt. Med horisontella avstyvningar ökade den uppmätta bärförmågan jämfört med en 
oavstyvad öppning, men inte i relation till avstyvningens area. Skjuvbuckling och livbuckling 
förhindrades inte av enbart horisontella avstyvningar. Läggs vertikala avstyvningar till förhindras 
all livbuckling.  

Prov 5- 8 var samverkanstvärsnitt. Prov A2-5 och A2-6 motsvarar Prov A1-1 och A1-2 avseende 
öppningsstorlek och stålbalk. Prov B2-7 och B2-8 motsvarar Prov B1-3 och Prov B1-4. Åter igen 
observerades Lüdertöjning men också mer utvecklad lokal buckling av livet, skjuvbuckling och 
lokal buckling från Vierendeelböjning. På grund av den ökade bärförmågan från samverkansplattan 
uppstod dessa lokala bucklingtyper. Tabell 3-1 visar resultaten från försöket. 

Tabell 3-1: Resultat från laboratorieProver vid LTU 

 PROVRESULTAT  Skjuv 
buckling 

Vierendeel 
Vl0=2Mvt+2Mvb+Mvc 

 Livbuckling 

Prov 
nr. 

Applicerad 
V (kN) 

Observerad 
brottyp 

EC3 
[5] 

Elastisk 
(oreducerad) 

Plastisk 
(oreducerad) 

[6] 

A1-1  394 Vierendeel 225.2 212 290 225 

A2-5  491 Liv buckling 275.22) 340 455 225 

A1-2  206 Vierendeel 40.1 113 179 2752) 

A2-6  302 Vierendeel 
knäckning 

90.12) 238 308 2752) 

B1-4  393 Liv buckling 40.1 338 418 225 

B2-8  485 Liv buckling 90.12) 469 593 2752) 

B1-3  443 Vierendeel 713 338 418 - 

B2-7  537 Vierendeel 7632) 468 588 - 
2) Inkluderar betong [11] och [19]  

 

I Prov B1-4 och B2-8 utvecklas livbuckling vid sidan om den horisontella förstyvningen. 
Bucklingen är utan tvivel inte från Vierendeelböjning utan snarare en mix av skjuvbuckling och 
knäckning. Beräkningar för bärförmågan med avseende på skjuvbuckling och knäckning för de 
oförstyvade liven är konservativa både för stål- och samverkansbalkar.  

Prov A2-6 visade tydligt lokal buckling från Vierendeelböjning, synligt efter att den maximala 
lasten var nådd. Prov A2-5 bucklade lokalt i en mix av skjuvning och Vierendeelböjning. 

Plastisk Vierendeel bärförmåga för T-profiler vid hålen nåddes för flera av Proverna. Detta faktum 
stöds av närvaron av Lüder-töjning under Proverna.  
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3.2.2 Skjuvbuckling 

Bärförmågan med avseende på skjuvning för ett liv med öppningar enligt bilaga N till ENV1993-1-
1 är baserad på rekommendationer i [10], vilka i sin tur är en utveckling av dimensioneringsreglerna 
i [8] Reduktionsfaktorn som används för skjuvbärförmågan för livet utan hål 

))3,0(1( 00

ww h
a

h
h

+−             (3–1) 

är baserad på en modell som tar hänsyn till Vierendeelverkan såväl som skjuvbuckling. Dessa 
brottbeteenden samverkar i många fall och det kan vara svårt att bestämma vilken som dominerar. 

För en samverkansbalk ökar bärförmågan för Vierendeelverkan på grund av närvaron av 
betongplattan. Bärförmågan måste beräknas separat och följaktligen behövs en separat kontroll av 
bärförmågan för skjubuckling. Ekvation (3-1) skulle vara för konservativ för detta syfte och 
datorsimuleringar har genomförts för att hitta en mer lämplig reduktionsfaktor som enbart tar 
hänsyn till skjuvbuckling. Eftersom det endast är stålsektionen som beaktas bärförmågan för 
skjuvbuclking utfördes datorsimulationerna utan betongplatta, vilket gör beräkningarna mycket 
snabbare. Fokus har varit på små- och medelstora öppningar eftersom mycket stora öppningar alltid 
kommer att påverkas av Vierendeelverkan. Resultaten sammanfattas i Tabell 3-2.  

VcR betecknar skjuvhållfastheten enligt  EN 1993-1-5 för livet utan hål och bärförmågan med 
hänsyn till öppningen ges av 

)1( 00

w
cRocR h

ah
VV −=             (3–2) 

Denna formel har tagits fram genom passning och den ger en konservativ uppskattning av FE-
resultaten [13]. Reduktionsfaktorn beror av öppningens area men inte på dess orientering. Detta 
verkar logiskt med hänsyn till störningen i det roterade spänningsfältet i livet orsakat av öppningen. 
Det är tydligt att formeln kan slå fel om storleken på öppningen blir extrem och begränsningarna 
som ges i [19] bör respekteras. En omräkning av Provresultaten, där livbuckling identifierades som 
brottmetod , presenteras i Tabell 3-2. 

 

Tabell 3-2: Provbalkar 

 PROVRESULTAT  Skjuv 
buckling 

Vierendeel 
Vl0=2Mvt+2Mvb+Mvc 

 Knäckning 

Prov 
nr. 

Applicer
ad V (kN) 

Observerad 
brottyp 

)1( 00

w
cRocR h

ah
VV −= Elastisk Plastisk  

A2-5  491 Liv buckling 4102) 340 455 225 

B1-4  393 Liv buckling 155 338 418 225 

B2-8  485 Liv buckling 2052) 469 593 2752) 

2) Inkluderar betong [11] och [19] 

Vidare ger Tabell 3-3 VVier som betecknar bärförmågan för Vierendeelverkan som beskrivs i [19].  
Denna beror tydligt på öppningens geometri och det är styrande för stora öppningar och även för 
långa öppningar. Den minsta av Vo,c,R och VVier kommer att vara dimensionerande och motsvarar 
bärförmågan. Den näst sista kolumnen i Tabell 3-3 visar bärförmågan enligt FE simulering genom 
den styrande bärförmågan enligt ovan. Brottmoderna som anges i Tabell 3-3 har bestämts från 
deformationsmönstret i FE-modellen, se exemplen i figur 3-2. Den översta figuren är ett tydligt fall 
av Vierendeelbrott och den nedersta är ett tydligt fall av skjuvbuckling. Den mittersta anses vara en 
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blandning av dessa. Det kan noteras i Tabell 3-3 at den uppskattade brottmoden inte alltid stämmer 
överens med det styrande dimensioneringskriteriet. Det är inte överraskande med tanke på 
svårigheterna att bestämma brottmoden från deformationsmönstren och också de ofullständiga 
dimensioneringsmodellerna. Det bör noteras att felen som uppstår om man missbedömer 
brottmetoden kommer att vara på den säkra sidan. Om till exempel ett brott från Vierendeelverkan 
misstas för ett skjuvbrott, är den verkliga skjuvbärförmågan högre. 

. 

Tabell 3-3: Resultat från parameterstudie 
   EC3     

ho x lo 
(mm) 

λw 
(mm) 

VVier 
 (kN) 

Vc,R 
(kN) 

Vo,c,R 
(kN) 

VFEM 
(kN) 

VFEM 
Vo,c,Rd 

Brottmetod 

- 1.1 - 909.3 -   Skjuvbuckling c) 
- 1.35 - 610.4 -   Skjuvbuckling c) 
- 2.1 - 265.7 - 358.8  Skjuvbuckling c) 
- 3.16 - 130.0 - 182.9  Skjuvbuckling c) 

300 x 150 1.1 779.5 909.3  619.7 - - - 
 1.35 588.0 610.4 416.0 455.3 1.09 Skjuvbuckling c) 
 2.1 344.0 265.7 181.1 234.1 1.29 Skjuvbuckling c) 
 3.16 222.7 130.0 88.6 120.0 1.35 Skjuvbuckling c) 

300 x 300 1.1 389.7 909.3 499.7 484.8 1.24 Blandad mod b) 

 1.35 294.0 610.4 335.4 368.7 1.25 Blandad mod b) 
 2.1 172.0 265.7 146.0 193.8 1.32 Skjuvbuckling c) 
 3.16 111.3 130.0 71.4 104.4 1.46 Skjuvbuckling 

300 x 450 1.1 259.8 909.3 407.7 397.0 1.52 Blandad mod b) 
 1.35 196.0 610.4 273.7 298.3 1.52 Blandad mod b) 
 2.1 114.7 265.7 119.1 158.8 1.38 Skjuvbuckling c) 
 3.16 74.2 130.0 58.3 88.1 1.5 Skjuvbuckling c) 

300 x 600 1.1 194.9 909.3 330.0 325.6 1.67 Blandad mod b) 
 1.35 147.0 610.4 221.6 243.5 1.65 Blandad mod b) 
 2.1 86.0 265.7 96.4 131.4 1.52 Blandad mod b) 
 3.16 55.7 130.0 47.2 75.1 1.59 Skjuvbuckling c) 

200 x 100 1.1 1617.2 909.3 716.2 - - - 
 1.35 1258.0 610.4 480.8 - - - 
 2.1 770.0 265.7 209.3 297.4 1.42 Skjuvbuckling c) 
 3.16 512.0 130.0 102.4 155.2 1.52 Skjuvbuckling c) 

200 x 200 1.1 808.6 909.3 636.2 - - - 
 1.35 692.0 610.4 427.1 - - - 
 2.1 385.0 265.7 185.9 268.9 1.44 Skjuvbuckling c) 
 3.16 256.0 130.0 91.0 142.8 1.57 Skjuvbuckling c) 

400 x 200 1.1 406.2 909.3 523.1 461.2 1.14 Blandad mod b) 
 1.35 292.0 610.4 351.2 339.2 1.16 Blandad mod b) 
 2.1 158.0 265.7 152.9 183.8 1.2 Blandad mod b) 
 3.16 99.0 130.0 74.8 93.9 1.26 Skjuvbuckling c) 

400 x 400 1.1 203.0 909.3 363.2 323.0 1.59 Vierendeel a) 
 1.35 146.0 610.4 243.8 234.4  1.6 Skjuvbuckling c) 
 2.1 79.0 265.7 106.1 122.3 1.55 Skjuvbuckling c) 
 3.16 49.5 130.0 51.9 67.2 1.36 Skjuvbuckling c) 
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Figur 3-2: Erhållna brottyper i parameterstudien, deformationerna är förstorade 
tre gånger. a) Vierendeel böjning,  

b) kombinerad Vierendeel böjning och skjuvbuckling,  
c) skjuvbuckling  

a) 

b) 

c) 

Vid brottlast Efter brottlast 

Efter brottlast 

Efter brottlast 

Vid brottlast 

Vid brottlast 

Efter brottlast 
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3.2.3 Vierendeel böjning 

Klassificeringen av det utstående livet i [19] är ekvivalent med EC 3 1-1 [9] utstående flänsarna: 

d < 10εt för klass 2 

d < 13εt för klass 3  

Begränsningarna för klass 3 och 2 kommer från bucklingsfaktorn kσ = 0.425, dvs. rent tryck. 
Provresultaten från LTU visar att detta är en konservativ klassificering av T-profiler vid hålen. Det 
finns tre positiva effekter att ta hänsyn till: 

– Effekten av globalt moment som ger drag i nedre T-profil vid hål. 

– Effekten av betongplattan för övre T-profil vid hål i ett samverkanstvärsnitt. 

– Effekten av en stor momentgradient i T-profiler 

Den positiva effekten från drag i nedre T-profil kan betraktas genom att beräkna 
spänningsfördelningen från kombinerad Vierendeel och global böjning. Den tryckta delen av liv-
toppen används sedan i klassificeringen [19] Den negativa effekten från tryck i övre T-profilen  kan 
beaktas på samma sätt  vilket resulterar i en spänningsfördelning där rent tryck i den utstående delen 
av livet är ett säkert antagande.  

Inspänningen av livet i betongplattan kan inkluderas i klassificeringen av T-profiler genom att 
betrakta livet som fast inspänt. Med detta antagande är bucklingsfaktorn kσ = 1.25 för rent tryck. 
Med samma slankhetsbegränsningar blir klassificeringarna:  

d < 17εt för klass 2 

d < 22εt för klass 3  

 

Huruvida inspända förhållanden kan tillämpas beror givetvis på flänsen och antalet skjuvförbindare. 

För dessa prover med par av förband i varje ribba är detta tydligt fallet.  

Där är också momentgradienten, vilken är ganska stor för Vierendeel böjning av T-profiler. Detta 
ger en positiv effekt men inkluderas inte i klassificeringen. För de provade samverkansbalkarna blir 
klassificeringen av T-profilerna klass 3 istället för klass 4. 

 
3.2.4 Livbuckling 

3.2.4.1 Generellt 

Från resultaten är det tydligt att knäckningskurvan för bärförmåga är konservativ med metoden 
beskriven i [19]. Genom att använda bucklingskurva erhålls för optimistiska resultat med samma 
effektiva bredd på livet. En annan intressant metod kan vara att behandla fenomenet som en 
punktlast på en balkände men i det fallet krävs mer studier om den effektiva bredden på livet.  
En observation från parameterstudien för skjuvbuckling är att knäckningsmoden inte framträder i 
datorsimuleringarna. Inte heller i [8] är denna brottmod inräknad som en separat brottmod. Det 
verkar troligt att denna brottmod kan ignoreras för enstaka öppningar i tunna balkliv. I detta 
sammanhang kan enstaka öppningar antas ha ett minimumavstånd på 1,5hw mellan kanterna för 
närliggande hål [8]. Om öppningen däremot är försedd med längsgående avstyvning bör 
knäckningsmoden för livet kontrolleras på grund av den ökande skjuvhållfastheten. 
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3.2.4.2 Analys av knäckning av livremsa mellan hål med FEA 
Resultaten av ett antal Finita Element Analyser (FEA) samlades för balkar med regelbundna 
cirkulära öppningar med konstant avstånd. Balken analyserades som en konsolbalk för att 
undersöka överföringen av skjuvkrafter runt öppningen och genom remsan mellan öppningarna. 
FEA-analysen utfördes med ANSYS, ett allmänt FEA program. Öppningarna var 60% av balkens 
höjd och var placerade 1,25, 1,5 och 1,8 x öppningens diameter (centrumavstånd) längs balken.  

Tre fall av osymmetri behandlades:  

– Centralt placerade öppningar i balklivet. 

– Ocentrerade öppningar (förhållande mellan T-profilernas höjd 3:1) 

– Som fallen ovan, men med olika livtjocklekar i den övre och nedre T-profilen (förhållande 
mellan tjocklekar 2:1) 

FEA tog hänsyn till plasticitet, knäckning av livremsor, och andra brottmoder, beroende på 
geometrin för tvärsnittet och öppningen. Följande slutsatser drogs från studien: 

– Effekten av osymmetri mellan öppningarna har en liten effekt på brottlasten (ca 2-10%) 

– Effekten av olika livtjocklekar är positiv och ökar brottlasten jämfört med ett snitt med lika 
tjocklek. Utnyttjandegraden för skjuvhållfasthet är samma för alla fall med samma bredd för 
livremsan. 

– Nivån på utnyttjandegraden för horisontell skjuvkraft överskrider 1.0 för vissa osymmetriska 
öppningar med olika livtjocklekar vilket indikerar ett mycket komplext spänningstillstånd. Den 
nuvarande dimensioneringsmetoden är konservativ för osymmetriska tvärsnitt.  

– Livremsor med en bredd av 0,8 × öppningens diameter går inte i brott genom knäckning eller 
horisontell skjuvning. 

– Ringformade avstyvningar runt öppningen ökar bärförmågan mot buckling av livet, men 
effekten minskar för öppningar med bredare livremsor.  

Baserat på FEA resultaten har en förenklad teori för livremsans böjning föreslagits, som kan 
kombineras med horisontell skjuvning för att uppskatta bärförmågan vid knäckning av livremsan. 
Ett alternativt tryckspänningsfält eller en stångmodell har också föreslagits, där tryck och böjning 
av livremsan kan kombineras.  

Man har konstaterat att effekten av osymmetri i öppningarnas placering och livtjockleken inte har så 
kritisk betydelse som man först trodde, och tendensen till livbuckling har inte ökat påtagligt. 
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4 Specialfall 
4.1 Förlängda cirkulära öppningar 
För dimensionering av förlängda cirkulära öppningar i balkar med slankt liv används samma metod 
som för rektangulära öppningar. Man använder sig av den effektiva längden, lo. Simuleringar av 
stålbalkar med förlängda cirkulära öppningar jämförs med simuleringar av rektangulära öppningar 
med uttrycket för effektiva längden beskrivet i figur 4-1 [19] 
 

do 

lo
lo=s+0.5do 

s 

 
Figur 4-1: Effektiv längd lo för utdragna cirkulära öppningar 

Simuleringarna visar en mycket bra överensstämmelse mellan rektangulära och cirkulära öppningar 
med denna metod [14]. 

 
4.2 Vippning av samverkansbalkar med öppningar i livet 
Underflänsen i en kontinuerlig balk kommer att vara i tryck nära stöden och kan därför vippa. 
Regler för kontroll av vippning för sådana balkar finns i Eurocode 4-1-1 [6]. Denna modell 
inkluderar den gynnsamma effekten av vridningsförhindring av den övre flänsen. Reglerna hänvisas 
till i texten nedan och är modifierade så att de är användbara även för liv med öppningar. 
Begränsningarna för användbarheten av reglerna ges i Eurocode 4-1-1 men i de flesta praktiska fall 
är de uppfyllda. I de osannolika fall med långa öppningar nära ett stöd kan underflänsen knäcka 
vertikalt. Detta kan kontrolleras med det konservativa antagandet med en knäckningsslängd som är 
lika med öppningens längd.  

 

Vid kontroll av sidostabilitet för ostagade balkar är böjmomentet för ett samverkanstvärsnitt i klass 
1 eller 2 summan av momentet som appliceras på samverkansdelen och momentet som appliceras 
på stålbalken. För tvärsnitt i klass 3 och 4 bör hänsyn tas till effekterna av gjutordningen. För 
sådana balkar är det enklast att jämföra den maximala tryckspänningen vid stöden orsakad av den 
dimensionerande lasten, med 0/ MyLT f γχ . Tryckspänningen vid stöden bör beräknas med hänsyn 
till gjutordningen, och för tvärsnitt i Klass 4 även med hänsyn till effektiv area enligt Eurocode 3-1-
5. I Eurocode 4-1-1 är reglerna för klass 1-3 givna men de kan även användas för klass 4 som 
beskrivs här.    

Den dimensionerande bärförmågan vid vippning av en likformig samverkansbalk med tvärsnitt i 
klass 1 eller 2 ges av 

 Mb,Rd = LTχ  MRd (4–1) 

där :  

χLT  är reduktionsfaktorn för vippning som beror av dess relativa slankhet. LTλ  enligt  Eurocode 
3-1-1. Det finns två olika reduktionskurvor och det är ett nationellt beslut vilken som ska 
användas.  
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MRd  är momentkapaciteten vid böjning med negativt moment enligt Eurocode 4-1-1, 6.2.1.2 för 
en balk med fullständig skjuvförbindning, eller 6.2.1.3 för en balk med partiell 
skjuvförbindning.  

Den relative slankheten LTλ  kan beräknas som: 

 LTλ
cr

y

cr

Rk f
M
M

σ
==  (4–2) 

där: 

MRk är momentbärförmågan för samverkanssnittet med karaktäristiska materialparametrarna. 

 Mcr är det elastiska kritiska momentet för samverkanssnittet för vippning. För en 
samverkansbalk som är kontinuerlig i ena eller båda ändarna bör Mcr bestämmas vid det 
stödet där det negativa momentet är störst. 

σcr är spänningen i den tryckta flänsen orsakad av Mcr som verkar på det spruckna 
samverkanssnittet.  

Beräkningen av det elastistka kritiska momentet, Mcr kan baseras på modellen enligt figur 4.2. Som 
visas i figur 4-2 tar den här modellen hänsyn till att förskjutning i sidled av flänsen orsakar böjning 
av stållivet och vridningen av övre flänsen som motverkas av plattans böjning.  

 

 
Figur 4-2: Modell för beräkning av vippningsmoment 

Vid den övre stålflänsen kan en rotationsstyvhet, ϑc , per längdenhet av stålbalken ansättas för att 
representera effekten av U-ramen:  

 
21

21

kk
kkc

+
=ϑ  (4–3) 

där: 

k1 är böjstyvheten för den spruckna betong- eller samverkansplattan i tvärriktningen vilken kan 
skrivas som: 

 k1 = α Ea I2 / a (4–4) 

 med α = 4 för en kontinuerlig platta över stålbalken, och  α = 2 för en fritt upplagd platta;  

a är avståndet mellan de parallella balkarna; 

Ea I2 är den spruckna böjstyvheten per breddenhet av betong- eller samverkansplattan, definierat i 
5.4.2.2 av Eurocode 4-1-1, där I2 bör tas som det lägsta värdet av det för positiv respektive 
negativ böjning av plattan; 
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k2 är böjstyvheten för stållivet vilket  kan skrivas som:  

 hål
sa

wa

h
tE

k κ
υ )1(4 2

3

2 −
=  (4–5) 

L
Lhål

hål
2

1−=κ  för en enstaka öppning enligt Figur 4-3. 

s
d

hål 4
31−=κ  för flera cirkulära öppningar med diameter d och avstånd s. 

 

 
Figur 4-3: Kontinuerlig samverkansbalk med öppning i livet. 
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Det kritiska böjmomentet kan beräknas med föjlande formel (4-6)  

 ⎥
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⎢
⎣

⎡
+= effT

D

z
cr GJ

L
JE

k
M ,2

2
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 (4–6) 

där: 

TeffT GIAGJ )5,05,1()( ψ−=  

GIT St Venant vridstyvheten för ståltvärsnittet. 

A, ψ  koefficienter som beror på momentfördelningen, se Figur 4-5  

EJωD = E(Jaω+ 2
Dz Jaz) 

Jaω  välvstyvhetens tvärsnittsfaktor för ståltvärsnittet 

Jaz   tröghetsmomentet för stålsektionen runt dess vertikala axel. 

β   ges i Figur 4-5 som funktion av η 
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 aazayp AJJi /)(2 +=  

Aa  är ståltvärsnittets area  

Jay  är ståltvärsnittets tröghetsmoment runt dess horisontella axel. 

 

Jst,y  är tröghetsmomentet för samverkanssektionen runt dess horisontella axel utan betong. 

Övriga beteckningar definieras i Figur 4-4. 
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Figur 4-4: Beteckningar för beräkning av Mcr. S betecknar skjuvcentrum och M 

tyngdpunkten för ståltvärsnittet.   

En förenklad regel ges också i Eurocode 4-1-1 som fastställer att en kontroll av vippning inte krävs 
ifall vissa villkor är uppfyllda.  Regeln har här modifierats för att gälla för öppningar i livet. 
Stålbalken bör vara ett IPE eller HE tvärsnitt eller ett annat varmvalsad eller svetsat tvärsnitt av 
liknande form med Aw / Aa ≤ 0.45, konstant höjd h, och uppfylla villkoret:  

 44
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10 ε
κ

≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

holef

f

w

s

b
t
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 (4–11) 

där : 

Aa är balkens stålarea  

Aw      är livets area.  

Ytterligare beteckningar ges i Figur 4-2.  
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Figur 4-5: Effektiv längdfaktor β som funktion av inspänningsparametern η för 
olika momentfördelningar  
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4.3 Eftergivliga knutpunkter 
En eftergivlig knutpunkt kännetecknas av sin bärförmåga, styvhet och deformationskapacitet. En 
öppning i livet nära änden på balken kan påverka dessa kännetecken, ett faktum som kan tas med i 
beräkningen.  Dock kan detta vara ett ganska omfattande arbete och resultatet skulle troligen vara 
för komplicerat för att användas praktiskt. Istället var målet att finna begränsningar för hålens 
placering så att knutpunkternas egenskaper inte påverkas.  

Datorsimuleringar av en infästning mellan balk och pelare har genomförts [14]. Simuleringarna 
visar ingen nämnvärd påverkan från hålen på knutpunkternas egenskaper. Detta skulle innebära att 
öppningen kan placeras så nära som 0,75hw från änden på balken utan att påverka knutpunkten eller 
ännu närmare om öppningen är stor. Eftersom antalet simuleringar är begränsat är en 
säkerhetsmarginal lämplig. Rekommendationen bör därför vara att kanten på hålet inte bör vara 
närmare änden än hw 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 4-6: Begränsning med hänsyn till knutpunkten för en oavstyvad öppning  

Om det finns ett behov av att placera öppningen närmare änden föreslås en vertikal avstyvning i 
kanten av hålet närmast balkens ände. Som en ingenjörsmässig bedömning bör avstyvningen vara 
ensidig med en area om minst 0,2Aw och avståndet till änden bör inte vara mindre än 0,5hw. 

 
Figur 4-7: Begränsningar med hänsyn till knutpunkten för en avstyvad öppning.  

 

  

 ≥ 0.5hw 

hw 

Vertikal förstyvare

 

≥ hw 
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5 Dimensioneringshjälpmedel för hålbalkar 
5.1 Inledning 
I kapitel 5 presenteras enkla hjälpmedel för dimensioneringen av hålbalkar tillverkade av 
europeiska I-profiler.  

Dessa hjälpmedel består främst av tabeller som ger bärförmågan för ett brett område av 
spännvidder, men består även av tabeller med geometriska egenskaper. Diagram har även ritats för 
att underlätta dimensioneringen.  

Bärförmågan för hålbalkar har bestämts med hjälp av mjukvaran ARCELOR Cellular Beams 
(ACB) som utvecklats utanför projektet, av CTICM för ARCELOR. Denna mjukvara ger 
konstruktören en möjlighet att kontrollera en stål- eller samverkanshålbalk. Kontrollerna är 
baserade på Eurocode 3 [9] och 4 [6], och de specifika reglarna för hålbalkar kommer från Annex N 
i Eurocode 3 [15]. Vissa beräkningsaspekter går inte att tillämpa i Annex N, därför refererar 
mjukvaran ACB även till till SCI Publikation n°100 [16]. 

En specifik mjukvarumodul har utvecklats som ett gränssnitt mellan Excelkalkylblad och ACB. 
Denna modul inkluderar en iterativprocess som är baserad på en delningsmetod för uppskattningen 
av bärförmågan. För detta syfte, har flera brottgränstillstånd beaktats såsom: 

• bärförmåga vid böjning, 

• bärförmåga för tvärkraft, 

• lokal böjning med Vierendeel effekt, 

• M-N-V interaktioner, 

• Knäckning av remsa mellan hål 

• … 

samt nedböjning i bruksgränstillståndet. 

Slutligen har mer än 50000 fall av hålbalkar studerats (med olika geometrier, olika stålsorter, olika 
spännvidder…). Detta har gett ett stort antal tabeller och det har lagts fram förslag om att enbart 
göra dessa tillgängliga på en CD ROM. Därför finns bara exempel på dessa tabeller angivna i detta 
kapitel. 

 
5.1.1 Hålbalkar 

5.1.1.1 Grundläggande antaganden  

Huvudantaganden när det gäller dimensioneringstabeller nedan ges för hålbalkar. 

För hålbalkar behandlas endast dubbelsymetriska tvärsnitt och antas samma grundprofil för den 
övre- och den undre delen av hålbalken, med samma stålsort.  

För en given grundprofil, finns oändligt många geometriska möjligheter (diameter a0 och bredd w 
på mellanliggande remsa) även om vissa geometriska krav måste uppfyllas. Därför har vissa 
specifika gränser föreslagits. 
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a) Geometriska kriterier 

Diametern a0 och bredden w för remsan har valdts enligt nedan, så att: 

 

 a0 ≥ 100 mm 

 w ≥ 70 mm 

 0.2 ≤ w/a0 ≤ 0.5 

 Ht/a0 ≤ 2.5 

 

w
a0 a0

Ht

 
Figur 5-1: Öppningarnas geometri 

I tabellerna, varierar diametern från den minsta till den största diametern med 50 mm mellanrum. 
För varje diameter, har mellanrummet mellan hålen tagits lika med 70 mm, 100 mm, 150 mm, 200 
mm… upp till det maximala värdet på wmax. 

Grundprofilerna med en total höjd lägre än 190 mm har uteslutits. 

b) Grundprofiler och stålsortert 

Följande grundprofiler har valts: IPE, HEA, HEB, HEM 

Följande stålkvaliteter har valts: S235, S275, S355, S420, S460 

 

c) Spännvidd 

Spännvidden varierar från 5 m till 10 m med ett mellanrum på 1 m och från 12 m till 24 m med ett 
mellanrum på 2 m. För att föreslå realistiska lösningar, har det bestämts att approximativt hålla 
lösningarna så att följande villkor uppfylls: 

5 ≤ L/Ht ≤ 50 

Emellertid har lösningarna som inte uppfyller följande: 

10 ≤ L/Ht ≤ 30 

presenterats med en grå bakgrundsfärg. 

 

d) Stöd och sidostagning 

Balken antas vara fritt upplagd och fullständigt stagad mot förskjutning i sidled. Därför utförs ingen 
kontroll av vippning. 
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e) Lastkombinationer 

Kombination för brottgräns: γG G + γQ Q 

Kombination för bruksgräns: G + Q 

där: γG = 1.35 

 γQ = 1.50 

 G är bara hålbalkens egentyngd 

 Q är den variabla lasten (jämt fördelad) 

Dimensioneringstabellerna ger bärförmågan Q. Detta är konservativt eftersom användaren kan 
inkludera andra permanenta laster i lasten. Dessa permanenta laster antas då multipliceras med 1.50 
istället för 1.35. Detta antagande är acceptabelt för en preliminärdimensionering. 

 

f) Gränstillstånd 

I kombinationen brottgränstillstånd, kan en av följande gränstillstånd vara bestämmande för 
bärförmågan för en hålbalk: 

 1 Bärförmåga för axial kraft (N) 

 2 Bärförmåga för tvärkraft (V) 

 3 Bärförmåga för böjmoment (M) 

 4  N-V interaktion 

 5 M-N interaktion 

 6 M-V interaktion 

 7 M-N-V interaktion 

 8 Bärförmåga för horisontal tvärkraft mellan hål 

 9 Bärförmåga för knäckning av remsa mellan hål 

 10 Bärförmåga för en sektion  

 11 Nedböjning i bruksgränstillstånd 

Punkterna 1 till 7 är relaterade till bärförmågan hos varje ramstång. Dessa gränstillstånd inkluderar 
Vierendeeleffekter. Alla konstroller är utförda enligt Eurocode 3 del 1-1 ”Generalla regler och 
regler för byggnader” och enligt de specifika reglerna i Annex N ”Livöppningar”. 

De partiella säkerhetsfaktorerna är tagna från ENV-versionen av Eurocode 3: 

 γM0 = 1,10 

 γM1 = 1,10 

Punkt 11 relaterar till den maximala nedböjningen av balken i bruksgränstillstånd: 

 vmax ≤ L/250 

där: vmax är den maximala nedböjningen, 

 L är balkens spännvidd. 
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5.1.1.2 Exempel på dimensioneringstabeller för hålbalkar 
Tabell 5-1 är ett exempel på dimensioneringstabeller för hålbalkar. För olika lösningar (grundprofil, 
öppnings diameter och livremsans bredd) och för olika spännvidder, ges: 

• antalet n öppningar längs med balken 

• bredden w i mm vid ändstöden 

• lastkapaciteten q i kN/m (jämt fördelad) 

• en siffra för det bestämmande gränstillståndet som ges på föregående sida. 

 

Tabell 5-1: Fördimensioneringstabeller för hålbalkar av stål 

 
Figure 5-2 är ett exempel på ett diagram för dimensioneringen av hålbalkar. Tabell 5-2 ger 
tvärsnittsdata för hålbalkarna som visas i dimensioneringstabellen. 
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Figure 5-2: Dimensionering av hålbalkar (IPE – S235) 

 

Tabell 5-2: Tvärsnittsdata 
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IPE-profiler S235 



Stora livöppningar för serviceinstallationer i samverkansgolv – LWO+ 63 

 

5.1.2 Samverkansbalkar med hål 

5.1.2.1 Grundläggande antaganden 
Antalet grundläggande parametrar för samverkanshålbalkar är många fler än för hålbalkar av enbart 
stål. Därför har det inte varit möjligt att hantera hela fältet av möjligheter inklusive olika 
betongklasser, olika typer av plattor (massiva plattor, plattor med profilerad tunnplåt av stål…), 
olika stålsorter… Dessutom är det mer effektivt att för samverkanshålbalkar använda en mono-
symetrisk stålsektion (nedre och över ramstång tas från olika I-profiler). Detta ger ett större antal 
lösningar.    

Så det har bestämts att begränsa antalet lasttabeller till några mycket vanliga lösningar. 
Huvudantaganden för dessa lösningar presenteras nedan. 

 

 
Figur 5-3: Samverkanstvärsnitt 

Huvudantaganden är följande: 

 - Plattor med profilerad tunnplåt av stål vinkelrät mot balken 

 - Total höjd för plattan: 12 cm 

 - Effektiv bredd för plattan: 2 x L/8 

 - Betongklass: C25/30 

 - Balken antas vara fullt stagad under gjutning 

  (ingen kontroll i detta stadium) 

 - profilerad tunnplåt av stål: PAB Cofradal 60 (öppen profil) 

 - förbindare: Svetsbult 100x19 mm 

Beräkningarna liknar de som utförs för hålbalkar, förutom det att den samverkanseffekten 
signifikant förbättrar bärförmågan för balken. Plattans egenvikt är automatiskt inkluderad i de 
permanenta lasterna, multiplicerad med 1.35 i brottgränskontollen. 
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5.1.2.2 Exempel på dimensioneringstabeller för samverkanshålbalkar 
Tabellerna är tillgängliga för 2 typer av grundprofiler: 

 - IPE serien för den övre ramstången och HEA för den nedre, 

 - IPE serien för den övre ramstången och HEB för den nedre, 

för 3 stålsorter: S235, S355 och S460, 

och för 2 förhållanden: w/a0 = 0.2 och w/a0 = 0.4. 

 

Tabell 5-3: Dimensioneringstabeller för samverkanshålbalkar 
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Composite beam, basic profiles IPE-HEA, S = 1,25 a0, Grade S355 
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Figur 5-4: Fördimensionering av samverkanshålbalkar (IPE-HEA – S235) 
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6 Generaliserad dimensioneringsmetod för balkar med livöppningar 
6.1 Dimensioneringsvägledning för samverkansbalkar med stora öppningar 
6.1.1 Generellt 

Dimensioneringen för samverkansbalkar med stora rektangulära eller cirkulära öppningar är ett 
praktiskt problem, vilket orsakas av behovet att dra installationer genom den bärande delen av 
balkarna. Noggrann måttsättning och placering av dessa öppningar kan minimera deras 
ogynnsamma effekter på bärförmåga för tvärkraft samt bärförmåga vid böjning hos balkar. Kapitel 
6 utvidgar dimensioneringsvägledningen som finns i SCI P068 [17] och P100 [16], och presenterar 
en generaliserad dimensioneringsmetod som kan användas på varmvalsade eller svetsade stålbalkar, 
samt till balkar med enstaka eller regelbundna cirkulära öppningar. 

De nya aspekterna på dimensioneringsförfarandet som är behandlade i detalj är: effekter från 
interaktion mellan böjning och dragning i nedre T-sektionen; behandling av högt osymmetriska 
tvärsnitt; och lokala samverkanseffekter vid stora öppningar. Ett stegvis dimensionerings 
tillvägagångssätt presenteras, vilket är förenligt med Eurocodes 3-1 och 4-1. 

Generell vägledning för placering av öppningar presenteras. Samma generella principer kan även 
utvecklas till balkar med utskärningar vid upplag och till avsmalnande balkar. 

Stora öppningar ger en signifikant reduktion av bärförmågan för tvärkraft hos balkar, på grund av 
förlusten av en större andel av livet men en mindre reduktion i bärförmågan för böjning. Därför är 
överföringen av tvärkrafter förbi stora öppningar det viktigaste dimensioneringskravet, och det är 
bra att i praktiken placera stora öppningar långt från zoner med hög tvärkraft för att minimera deras 
effekt. 

Överföring av tvärkraft sker via Vierendeelböjning i livets T-sektioner, vilket leder till en komplex 
interaktion mellan krafter i hörnen på öppningen. Horisontala avstyvningar förbättrar överföringen 
av tvärkraft med denna lokala böjeffekt. 
Svetsade balkar kan även ha slankare liv, vilket kan kräva avstyvning för att förhindra att livet 
bucklar nära öppningen. Emellertid, användandet av avstyvning skall minimeras genom att välja ett 
tjockare liv för att undvika vertikala avstyvningar, eller genom placering av öppningarna på avstånd 
från punktlaster. 

 
6.1.2 Befintliga publikationer 

SCI publikation 068 ‘Design of openings in the webs’ = ‘Dimensionering av öppningar i liv’ [17] 
färdigställdes 1988 för att presentera en dimensioneringsmetod för enstaka öppningar i varmvalsade 
stålbalkar i samverkanskonstruktioner. Metodiken kalibrerades mot provningar av balkar med en 
spännvidd på 10 m på Universitetet i Warwick. Vid dessa prov användes 533 × 210 × 82 kg/m UB 
sektioner (d/t ≈ 50) med öppningsstorlekarna 700 × 350, 600 × 200 and 450 × 250, och 350 mm 
kvadrat. 

SCI publikation 100 ‘Dimensionering av hålbalkar med eller utan samverkan’ [16] färdigställdes 
1990 för att utvidga dimensioneringsmetodiken till att behandla balkar med regelbundna cirkulära 
öppningar. Den nya aspekteten i SCI P100 var dimensioneringmetoden för interaktion av krafter 
mellan närliggande öppningar och dess effekt på stabiliteten av livremsan mellan öppningarna. 

Modern dimensionering och konstruktion av samverkansbalkar med livöppningar skiljer sig i 
viktiga avseenden från omfattningen i SCI P068 och P100, samt från databasen av existerande 
provningar: 

– Ståltvärsnitten är ofta mycket osymmetriska när det gäller fläns area. 

– Liven är ofta relativt slanka, så effekten av buckling ökar. 

– Öppningarna är relativt långa utryckt i deras förhållande (längd : höjd) 



Stora livöppningar för serviceinstallationer i samverkansgolv – LWO+ 67 

 

– Öppningar kan vara osymmetriskt placerade i höjdled och är ofta nära flänsarna. 

– Långsträckta öppningar kan utformas genom att ta bort livet mellan närliggande öppningar. 

– Höga balkar kan användas som avväxlingar för pelare eller tunga laster, och kan vara 
perforerande för dörrar eller för större trummor från installationer.  

Dessa ändringar i praktiken har tvingat fram en ny upplaga av de existerande publikationerna, så de 
kan utvidgas till att täcka ett större användningsområde både för varmvalsade och svetsade 
stålbalkar. Emellertid, generella principer för dimensionering av bärverk bör beaktas vid ovanliga 
dimensioneringsfall, och det är inte möjligt att ge slutgiltig ledning för alla fall. Detta gäller särskilt 
för svetsade balkar, där viss avstyvning ofta behövs för att ta upp lokala krafter och för att reducera 
effekterna av buckling. 

 
6.1.3 Publikationens omfattning 

Vägledningen som erbjuds i SCI P068 och P100 har utvecklats för både varmsvalsade och svetsade 
balkar. Dimensioneringsmetoden är gemensam för dessa tillämpningar och skiljer sig endast åt 
enligt följande: 

– Livhöjden som används i definitionen av skjuvarean i BS 5950-1. 

– Klassificering av tvärsnittet för lokal buckling. 

– Förhindrande av livbuckling med hjälp av avstyvningar.  

SCI P068 gäller fortfarande för varmvalsade stålbalkar med små öppningar, och SCI P100 är gäller 
fortfarande för hålbalkar med approximativt symmetriskt tvärsnitt. Emellertid, omfattningen av den 
nya dimensioneringsvägledningen har generaliserats till att täcka fallen:  

– Mycket osymmetriska delar. 

– Öppningar placerade osymmetrikt i höjdled. 

– Slanka liv. 

– Smala livremsor mellan öppningar. 

– Svetsade balkar 

– Balkar med urtag vid upplag 

Publikationen täcker inte: 

– Avsmalnande svetsade balkar. 

– Brandskydd. 

– Byggskedet.  

Ett exempel presenteras som illustrerar användandet av dessa metoder.   

 
6.1.4 Dimensioneringsnormer 

Denna vägledning är upprättad i generella termer och hänvisar till Eurocode 3-1-1 samt Eurocode 4-
1-1.  
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6.1.5 Materialhållfasthet 

Hållfastheten hos stål uttrycks i form av dess sträckgräns i N/mm2 (fy i EC3 1-1). Standard sorter är 
S275 och S355. En patialkoefficient på 1.0  används för stål. 

Hållfastheten hos betong uttrycks i form av dess cylinderhållfasthet, fck, i EC4 1-1. Den 
dimensionerande hållfastheten hos betong ges som 0.85 fck /γc, där γc = 1.5. Den högsta 
betongklassen som får användas för samverkansdimensionering är C40/50. 

Bärförmågan för skjuvkraft hos skjuvförbindningar beror även på betongkvaliteten.  
Dimensionerignsvärdet för bärförmåga tas som 0.8 × karakteristisk bärförmåga (0.8 faktorn 
representerar inversen av en partial säkerhetsfaktor på 1.25). En vidare reduktion av bärförmågan 
kan behövas på grund av formen på samverkansplattans profil och vid användandet av lättbetong 
(LWAC). 

För fall när LWAC används, bör sekantmodulen EcM multipliceras med (ρ/2200)2 där ρ är 
betongens densitet i kg/m3). 

6.2   Ingenjörslogiken för analysen och dimensionerings mjukvaran 
I dimensioneringsvägledningen [18] presenteras ingenjörslogiken för analysen och dimensionerings 
mjukvaran. Den är baserad på tillämpningsregler som överensstämmer med principerna i Eurocode 
4 och Eurocode 3 Annex N, vilka tillämpas på hålbalkar med regelbundna cirkulära öppningar och 
balkar med enstaka öppningar. Regler som tillämpas på balkar kan anpassas till stålbalkar (genom 
att försumma tillskottet från betongplattan). De är lämpade för handberäkningar. 
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7 Dimensioneringsprogram 
Ingenjörslogiken som beskrivs i kapitel 6 och [18] har implementerats i mjukvaran som 
tillhandahålls på en CD som delats ut tillsammans med detta dokument. Detta program 
dimensionerar och analyserar balkar med eller utan samverkan under utbredda laster och/eller 
punktlaster. Det behandlar livöppningar somn vara cirkulära, rektangulära eller långsträckt 
ovalformat. Både inre balkar och kantbalkar i generella byggkonstruktioner behandlas. 

Programmet behandlar användandet av följande varmvalsade I-sektioner: UB, UC, IPE och HE 
(HEA, HEB and HEM). Balken antas fritt upplagd ibåda ändarna. Konsoler och kontinuerliga 
balkarr behandlas inte i den aktuella versionen av programmet. Programmet medger val av en 
massiv betongplatta eller samverkansbjälklag som samverkar med balken. Plattan kan spänna 
parallellt med eller vinkelrät mot balken på en eller båda sidorna. Endast för kantbalkar, kan balken 
även belastas med ett fasadelement på utsidan. För alla fall, beräknas egentyngden för balken och 
plattan automatiskt fram i programmet.  

Programmet utför en optimering med alla profiler i programdatabasen för den valda profiltypen, och 
listar (i vikt ordning) de 10 lättaste profilerna som uppfyller alla dimensioneringskriterier. 
Programmet behandlar: 

a) Balkar med eller utan samverkan 

b) Användandet av standardprofiler, användardefinierade profiler eller en massiv platta 

c) Understödda eller icke understödda konstuktioner (av både balken och farbanan) vid gjutning 

d) Användning som en kantbalk eller innerbalk  

e) Cikulära, rektangulära och långsträckta ovalformade öppningar, med eller utan avstyvningar 

f) Laster härledda från användardefinierad belastning 

g) Användandet av normal betong och lättballast 

h) Användandet av svetsbult som skjuvförbindare  

i) Grupper av skjuvförbindare längs med balken 

Vissa valda skärmbilder från programmet visas i Figur 7-1 till Figur 7-4 
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Figur 7-1: Titelskärm 

 

 

 

 
Figur 7-2: Konstruktionsdetaljer 
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Figur 7-3: Lastdata 

 

 

 
Figur 7-4: Definition av öppningars läge 
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8 Brandbeteende för hålbalkar 
 

8.1 Introduktion 
I kapitel 8 presenteras undersökningar av brandbeteendet av hålbalkar. Två prov har utförts av 
CTICM i CTICM:s provningsstation (Maizières-lès-Metz) och numeriska simuleringar för att 
bedöma beteendet har genomförts. 

 

P1: En belastad brandskyddad hålbalk med 7.20 m spann, samma som i Prov 3 där balken 
provades i rumstemperatur 
Balken är en samverkansbalk. Den består av stålprofiler baserade på HEB 340 för den nedre flänsen 
och IPE 300 för den övre flänsen samt en 130 mm tjock betongplatta. 

Balkens längd är 7200 mm och består av 12 öppningar som är 570 mm långa. Den första och den 
12:e cellen är fylld. Avståndet mellan stöden är 6840 mm. Det finns tre livavstyvningar. Plattan 
gjöts på en HI-BOND 55 profil. Plattan är förbunden med stålprofilen med en rad av 19 svetsbultar  
på 150 mm avstånd. Sträckgränsen för stålbalken uppmättes vid olika punkter och ges i Tabell 8-1. 

 

Tablell 8-1: Flytspänning för stål (MPa) 
Liv 

Nedre fläns 
Nedre del Övre del 

Övre fläns 

484 390 456 400 

 

Betongens tryckhållfasthet är 40 MPa. Lasten fördelas på tre gånger 100 kN, de tre inre 
livavstyvningarna (se figur 8-1). 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

east side west side 100 000 N 100 000 N 100 000 N

 
Figur 8-1: Belastning 
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P2 : En hålbalk baserad på en IPE 400, med några öppningar fyllda, samma som prov 1 balk 
provad vid rumstemperatur, brandskyddad med några oskyddade kanter vid öppningar. 

Balken P2 var obelastad med tre olika delar för vilket detaljerna ges i följande figur. 

 
 

1 9 0 1 9 0 1905 7 0 5 7 0 57 0 5705705705705705 7 0 5 7 0 2 1 5 2 1 5  250  
 

250

   7200

3 8 0 

7 9 
5 1 

5 5 5 . 2 

I P E   4 0 0 

380

1800

 
Figur 8-2: Översikt av balken P2 

Mer detaljer om förhållandena vid provning och numeriska simuleringar och resultat ges i den fullständiga 
rapporten. 

 

8.2 Experimentella resultat för den obelastade balken 
För den obelastade balken P2, var brandskyddets tjocklek enligt Tabell 8-2: 

 

 

Tabell 8-2: Brandskyddstjocklek 
Position Uppmätt tjocklek (mm) 

 Min Medel Max Variation 

Total 10 21 28 3 

Öppningens kant 10 18 25 6 

 

Temperaturerna registrerades i de olika sektionerna som motsvarade följande förhållande: 

o Sektion S1, S2 och S3 : sektion med öppningar men utan skydd av öppningens kanter  

o Sektion S4 och S5 : sektioner utan öppningar 

o Sektion S6, S7 och S8: sektion med öppningar och med skydd av öppningens kanter 

Skyddad kant av öppningenOskyddad 
kant 

 av öppningen 
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Effekten av öppningarna och effekten av skyddet på öppningarnas kanter har studeras genom 
jämförelse av mätningar av de tre olika sektionstyperna. 

Följande figurer visar jämförelse av medeltemperaturen i de tre olika sektionstyperna vid livets 
centrum, nära öppningen i livet, vid underflänsen och vid överflänsen. För mer detaljer hänvisas till 
provningsrapporten.  

Efter ungefär 90 minuter, har en del av brandskyddet på delen utav öppningen (mitt spannet av 
balken) på den nedre framsidan av underflänsen (en längd på ungefär 50 cm) har fallit av, beroende 
på högre temperaturer i den delen. (Sektion S4 och S5). 

 
Figur 8-3: Medeltemperatur vid centrum av livet och halva höjden 

  

 
Figur 8-4: Medeltemperatur i överflänsen 
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Figur 8-5: Medeltemperatur i underflänsen 

 

Resultaten visar att: 

- Underflänsens temperatur ändras inte av öppningarna (med eller utan öppningar, eller med 
eller utan skydd på öppningarnas kant) – Figur 8-5 

- För överflänsens temperatur leder öppningarna med oskyddad kant efter 20 minuter av 
brandexponering till högre temperaturer som kan bli mer är 100°C jämfört med fallet med 
skydd på öppningarnas kant eller mer än 80°C jämfört med fallet utan öppningar. Öppning 
med skydd på öppningens kant leder till lägre temperatur än fallet utan öppningar. Detta kan 
förklaras med att värmeflödet från livet till flänsen reduceras på grund av reduktionen av 
livets bredd - Figur 8-4. 

- För livet leder medeltemperaturen eller den lokala temperaturen till samma analys: 
öppningen ökar livets temperatur lite när allt är skyddat, ungefär 30°C, men 
temperaturökningen är större utan skydd på öppningarnas kanter, över 100°C – Figur 8-3.   

 

Som slutsats är det klart att utan skydd på öppningarnas kanter av hålbalkar måste en särskild analys 
av temperaturfälten i hålbalkarna göras för att studera dess brandstabilitet.  När skydd appliceras på 
öppningens kant registreras högre temperaturer (runt 30°C) jämfört med temperaturen på balken 
utan öppningar. Detta måste beaktas i metodiken för utvecklandet av beräkningar för 
brandstabilitetens för hålbalkar. I allmänhet leder den enkla metoden med olika massivitets 
faktorerna (A/F) för underfläns, över fläns och liv till en säker upphettning av 
temperaturfördelningen i hålbalken när skydd appliceras på öppningarnas kanter. 

 

8.3 Experimentella resultat för den belastade balken 
Den belastade balken var skyddad med en medel tjocklekpå 24 mm av Newspray isolering Product, 
skänkt av tillverkaren Projis som tackas för dess bidrag till nuvarande forskning. Förskjutningar, 
rotationer och många temperaturer mättes på vissa ställen. Brandmotståndstiden var 108 minuter. 
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8.3.1 Förskjutningar 

Avvikelser registreras vid ¼, ½ och ¾ av balkens längd. De uppmätta värdena visas i följande figur. 

 
Figur 8-6: Balkens nedböjning 

8.3.2 Temperaturmätningar 

 

Ungefär 172 termoelement registrerade temperaturen i stålbalken som funktion av tiden. 

För att visa att temperaturfördelningen längs med balken inte var konstant visar följande figur 
temperaturen i likbelägna punkter i liv men vid ¼, ½ och ¾ av balkens längd.  

Temperaturen som nåtts vid tiden för brott visas i följande tabell. 

 

Tabell 8-3: Temperatur vid brotts tiden 
Temperatur (°C)  

Min Medel Max 
Liv 286 545 663 

Underfläns 326 517 590 

Överfläns 263 317 374 

 
Hela analysen av provningsresultaten för de två balkarna med numerisk simulering beskriver 
balkens beteende vid brand. Finita element beräkningar gjordes för jämförelse och förståelse av 
balkarnas  termo-mekaniska beteende. 
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Figur 8-7: Livtemperatur längs balken mot tiden 

 
8.3.3 Observationer 

 

Under provningarna observerades inget fall av försämring av isoleringen upp till tiden för brott. 

Följande foto visar balkens tillstånd efter provning. 

 

 
Figur 8-8: Brott på en del av balken i ugnen efter provning 

 

Resultatet av provet med den belastade balken visar att brott hade uppträtt först genom livets 
instabilitet (remsan mellan öppning 2 och öppning 3), men vi kan även observera effekten av brott 
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av livets instabilitet i den andra remsan mellan öppning 3 och öppning 4. Numren på öppningarna 
visas i figur 8-1. 

 

8.4 Numerisk simulering 
8.4.1 Vid rumstemperatur 

När provningen genomfördes inkluderades prov 3 som en referens till de övriga provningarna, som 
genomförts vid rumstemperatur. För att anpassa balken till ugnen vid CTICM så har längden 
modifierats lite och två öppningar i ändarna har stängt vilket minskar öppningarna från 12  till 10. 
Prov 3 gav en brottlast av 656 kN. 

Maximal lastnivå som nåddes vid FEA var 628,2 kN med en motsvarande nedböjning av 43.73 mm. 
Lastnedböjningskurvan visas i figur 8-9. 

 

Last-Nedböjning Diagram

0

100

200

300

400

500

600

700

0 10 20 30 40 50 60

Nedböjning z [mm]

La
st

 [k
N

]

 
Figure 8-9: Last-Nedböjningskurva för FEA 

Brottmekanismen var livbuckling som inträffade mellan den nionde och den tionde öppningen. 

 
8.4.2 Vid höga temperaturer 

Den Provade balken är inte helt symmetrisk i nivå med plattan och skjuvförbindare som visas i figur 
8-1. Dock modellerades bara halva balken för att minimera beräkningstiden. Den modellerade sidan 
är den östra sidan, vilken är den svagaste. 

 
8.4.2.1  Upphettning 

Upphettning av balken som använts i beräkningarna följer den uppmätta temperaturen. För varje 
punkt togs ett medelvärde för tre tvärsnitt. Detta medelvärde användes sedan i beräkningarna och 
det var konstant för längden. Den del av balken som efter stödet ligger utanför ugnen värmdes inte 
upp. Denna del av balken förblir kall.  

Figur 8-10 visar upphettning av balken som använs i beräkningarna. 
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Figur 8-10: Upphettning av balken 

8.4.2.2 Resultat  
Den brottmod för balken som observerats vid provning  är knäckning av livremsan mellan 
öppningarna 2 och 3, och mellan öppningarna 3 och 4. Beräkningarna tillåter att hitta detta 
brottmod och ger de horisontala förskjutningarna av livet. Som simulationen användes en symetrisk 
balk och det numeriska brottet uppstår på samma sätt mellan öppning 2 och 3 eller öppning 10 och 
11. Under Provet mättes de vertikala förskjutningarna på en fjärdedel av spannet, vid mitten av 
spannet och vid tre fjärdedelar av spannet. Rotationen vid stöden mättes också. Figur 4-11 visar 
jämförelse mellan Prov och beräkningar för dessa resultat. 

Figur 4-11 visar väldigt bra förhållande mellan beräkningar och Prov. Förvisso är 
förskjutningsvärdet före brott, som det ögonblickliga värdet vid brott väldigt bra i förhållande till 
beräkningarna. 

Simulationen som har observerats under Provet, leder till slutsatsen av en svag effekt av reduktion 
av förbindelse mellan balken och skivan under kritiska läget för balken. Termen ”svag” används för 
att visa den lilla skillnaden mellan brott tiden (2 minuter) kan bero på det men detta borde enbart 
visas av simulation av hela balken. Det förekommer också att temperaturen under Provet inte var 
exakt symetrisk och omställningen för simulation må leda till små skillnader mellan Prov och 
numeriska resultat. 
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Figur 8-11: Numeriska och experimentella vertikala förskjutningar i fältmitt 

8.5 Analys 
Den numeriska modellen leder till mycket bra överenstämmelse med det huvudsakliga 
experimentella resultaten. 

− Brottmod (liv buckling) 

− Tiden vid brott 

− De vertikala förskjutningarna i fältmitt 
 
8.5.1 Termisk analys 

Tjockleken på det applicerade brandskyddet på balken varierade från 11 till 45 mm, med ett 
medelvärde på 24 mm.   

Detta leder till stora svårigheter att jämföra beräkningar och mätningar för värmeöverföring. Det har 
bestämts att inte jämföra beräknade temperaturer med mätningar. 

En enkel beräkning baserad på tre olika delar av balken med olika sektionsfaktorer skyddade av 
medelvärdet av Newspray på 24 mm, leder till för höga temperaturer jämfört med de uppmätta: 
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Tabell 8-4: Jämförelse mellan uppmätta och beräknade temperaturer 
 Tjocklek 

(mm) 
Sektionsfaktor Uppmätta 

medeltemperaturer 
(°C) 

Beräknade 
temperaturer (°C)

Liv HEB 240 10 200 576 694 

Fläns HEB 240 17.5 114 517 570 

Liv IPE 300 7.1 282 521 750 

Fläns IPE 300 10.7 93 317 514 

 

Det kan observeras att effekten av plattan ger en temperatur i den övre flänsen av IPE 300 och i 
livet av IPE 300 som är lägre än de beräknade värdena. Detta leder till en hög säkerhetsfaktor vid 
enkla beräkningsmodeller. En större effekt ser man också på nedre delen av livet (livet av HEB 
240), men en svag effekt på underflänsen av HEB 240 delen. 

Temperaturfödelningen på den obelastade balken bör leda till bättre förståelse av det termiskt 
beteende av en sådan balk. 
8.5.2 Mekaniskt beteende 

Den numeriska termo-mekaniska analysen av den provade belastade balken leder till ett mycket bra 
överenstämmande med provningen. Brottet uppträder numeriskt och experimentellt vid ungefär 108 
minuter i form av livbuckling. 

Vid den tiden var medeltemperaturen av livet 545°C, med en maximal lokal temperatur på 663°C. 
Beräkningarna visar att den maximala temperaturen i livet (nära centrum) utan horisontell gradient i 
balken var 600°C vid brott. Detta bekräftar den globala brottemperaturen för livet. 

Med tanke på liknande brottmod vid höga temperaturer som vid rumstemperatur, bestäms den 
lastfaktorn av de mekaniska beteendet vid rumstemperatur. Brottslasten är 628.2 kN och en 
lastfaktor 0.477 används vid höga temperaturer. Den maximala livtemperaturen vid brott, 600°C, 
leder till en reduktion av effektiv sträckgräns till 47 % enligt Eurokod 3 del 1.2. 

Så det kan tänkas att ett enkelt synsätt som att ta reduktionen av den effektiva sträckgräns som 
reduktion av lastfaktorn, kan användas för att bestämma den kritiska temperaturen för balken. 

Detta enkla synsätt för dimensionering av skyddstjocklek bör dock inte generaliseras till alla 
håltagna balkar baserat på ett enda prov 

 

8.6 Slutsatser  
Först, den experimentella studien av brandbeteende av hålbalkar har gett referensvärden för 
forskarvärlden, som inte existerade tidigare. 

Analysen har utförts i två områden: 

- värmeöverföring 

- mekanisk beteende vid höga temperaturer 
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Värmeöverföring 

Beträffande värmeöverföringen leder temperaturmätningarna på den olastade balken till följande 
slutsatser. 

- Om det inte är något brandskydd på öppningarnas kanter i hålbalkar, måste en specifik 
analys av temperaturfälten i hålbalken göras för att studera brandstabiliteten, eftersom högre 
temperaturer kan förväntas. 

- När brandskydd appliceras på öppningarnas kanter, har högre temperaturer (ungefär 30°C) 
jämfört med temperaturer utan öppningar registrerats. Detta måste beaktas i metodiken som 
utvecklas för beräkningar av brandstabiliteten hos hålbalkar. I allmänhet är det enkla 
synsättet att differentiera massivitetsfaktorerna mellan underfläns, överfläns och liv säkert 
avseende ökning av temperaturfördelning i hålbalken när skydd appliceras på öppningarnas 
kanter. 

Den sista slutsatsen om en förenklad modell med hänsyn till sektionsfaktorer för flänsar och liv har 
bekräftats av temperaturmätningarna på den belastade balken. 

 
Mekaniskt uppförande  

Den numeriska termo-mekaniska analysen av den provade belastade balken leder till en mycket bra 
överenstämmande med provet. Detta bekräftar användbarheten av sådana FEM program med 
materialegenskaper vid höga temperaturer enligt Eurocode 4 del 1.2 för bestämning av 
brandbeteende av hålbalkar. 

Brottmoden för hålbalkarna var livbuckling, samma brottmod som vid rumstemperatur. 

Lastfaktorn för brottlasten vid rumstemperatur är ungefär 0.48 vilket är lika med reduktionen av den 
effektiva sträckgränsen vid maximal beräknad livtemperatur (600°C). Så det kan tänkas att ett 
enkelt sätt att använda reduktionen av den effektiva sträckgränsen som reduktion av lastfaktorn 
duger för att bestämma den kritiska temperaturen för balken. 

Detta enkla synsätt för dimensionering av skyddstjocklek bör dock inte generaliseras till alla 
håltagna balkar baserat på ett enda prov. För att utveckla en förenklad termisk och mekanisk modell 
för dimensionering av brandskydds tjocklek för hålbalkar fordras ytterligare utveckling och 
verifiering med flera provningar.  
 

. 
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9 Förbättrad tillverkning av hålbalkar  
 
Se separat rapport ”Stora öppningar i balkliv för installationsdragning i samverkansbalkar, 
Förbättrade tillverkningsmetoder”. 
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