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Sammanfattning 
Spannmål med varierande fuktighetsgrad kan lagras i kvadratiska silor med väggelement bestående av 

korrugerad plåt. Då det lagrade spannmålet ska tömmas har det fuktiga spannmålet en tendens att fastna 

på väggarna, vilket medför att spannmålet i efterhand måste avlägsnas manuellt. För att slippa denna 

tidskrävande process monteras en slät plåt på den korrugerade plåten, för att på så vis hindra det fuktiga 

spannmålet från att fastna. Om samma plåtdimensioner för den korrugerade plåten används då den släta 

plåten är och inte är monterad kan väggelementen utsättas för buckling. Det här examensarbetet handlar 

således om hur väggelementen ska dimensioneras för att strukturen inte ska utsättas för buckling. De silor 

som undersöks har tvärsnitten 3,0 x 3,0 m och 2,5 x 2,5 m med väggelement som består av endast korru-

gerad plåt samt med slät plåt monterad på korrugerad plåt. Vidare har silorna vertikala väggar med höjden 

8,4 m som består av tio sektioner. Beräkningar har utförts då fyllnadsmaterialet är vete.  

 

För att väggelementen ska kunna dimensioneras beräknas vilka trycksituationer som uppstår i de olika 

silorna med hjälp av den svenska och europeiska standarden Eurokod (2006), EN 1991-4 för tryckberäk-

ningar i silor och behållare. För att beräkna trycksituationerna delas de aktuella silorna in i åtgärdsklass 1 

då deras kapacitet understiger 100 ton, vilket innebär att osymmetriska tryck kan ignoreras. Silorna klas-

sas även som slanka. Då silornas utlopp består av en pyramidformad tratt med centriskt utlopp och då 

trattens halva inre vinkel är 45° uppstår ett inre rörflöde vid tömning. Detta medför enligt Eurokod att 

silorna ska dimensioneras enligt trycken som uppstår vid fyllning. Det horisontella och vertikala trycket 

samt trycket som uppstår från friktionen beräknas för de olika tvärsnitten. 

 

CAD-programmet Pro Engineer och finita elementtillägget Mechanica används för att modellera de aktu-

ella silorna och utföra analyser med avseende på spänning och buckling. Modellerna har fyra symmetri-

plan, därför modelleras endast en åttondel av de aktuella strukturerna. Detta motsvarar ett halvt väggele-

ment och en halv stolpe. Modellerna skapas som skalmodeller och randvillkor ansätts i alla snittytor samt 

på stolpens över och underkant. I modellerna förenklas strukturen genom att inga skruvar eller radier mo-

delleras. Trycken framräknade enligt Eurokod räknas om till krafter och appliceras på modellerna. Hela 

strukturen modelleras i stål med sträckgränsen 180 MPa.  

 

En av företagets äldre dimensioneringsstandarder undersöks genom att väggelementen tilldelas plåttjock-

lekar enligt denna. För att undersöka var de mest kritiska områdena för buckling uppstår utförs en buck-

lingsanalys grundad på en statisk analys för modellerna. Resultatet från bucklingsanalysen för silon med 

väggelement bestående av korrugerad plåt med väggbredden 3,0 m visar att buckling uppstår på den näst 

nedersta sektionen vid 72 % av den applicerade kraftresultanten. För silon med samma väggelement fast 

med bredden 2,5 m uppstår buckling på den översta sektionen där bucklingskraften uppgår till 62 % av 

den applicerade kraftresultanten. För silorna med väggelement bestående av slät plåt monterad på korru-

gerad plåt uppstår buckling redan vid 3-4 % av den applicerade kraftresultanten, för båda väggbredderna. 

Då det genom analyser framkommit att det är lokala bucklingar enbart på den släta plåten som ger dessa 

låga värden friläggs den korrugerade plåten för att trycksituationen som verkar från den släta plåten på så 

vis ska kunna erhållas. Med kraften från den släta väggen kan den korrugerade plåten därmed dimension-

eras mot buckling. Vid bucklingsanalys av den korrugerade plåten som är tryckbelastad av den släta plå-

ten framgår att buckling då väggbredden är 3,0 m uppstår på silons näst understa sektion. Bucklingskraf-

ten uppgår till 59 % av den applicerade kraftresultanten. För silon med väggbredden 2,5 m uppstår buck-

ling vid 51 % av den applicerade kraftresultanten på silons översta sektion.  

 

Då målet är att de korrugerade plåtarna inte får utsättas för buckling provas plåttjocklekar fram i finita 

elementmodellerna tills att bucklingskraften uppgår till minst 110 % av den applicerade kraftresultanten. 

Detta genererar att plåttjocklekarna för de nedre fyra sektionerna av väggelementen bestående av korruge-

rad plåt med bredden 3,0 m behöver ökas. För silon med samma väggelement fast med väggbredden 2,5 

m behöver dimensionen på de två översta sektionerna ökas. För silorna med väggelement bestående av 

slät plåt monterad på korrugerad plåt behöver den korrugerade plåten för väggbredden 3,0 m ökas för de 

fem understa sektionerna medan samma dimensioner för väggbredden 2,5 m kan användas som för silon 

med väggelement bestående av enbart korrugerad plåt. Om den släta plåten inte får utsättas för buckling 

behöver plåttjocklekarna ökas från mellan 5,5 mm och 1,5 mm. Vid beräkningar av plåtdimensioner har 

ett konservativ förfarande använts vilket innebär att företagets dimensionering kan vara korrekt. Erhållna 

dimensioneringsförslag är emellertid rimliga för de korrugerade plåtarna.  
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Abstract 
Grains with varying humidity can be stored in square silos with wall elements consisting of corrugated 

sheet. When the stored grain is to be emptied from the silos it has tendency to stick to the walls, especial-

ly if humid, which means that the grain must be removed manually. To avoid this time-consuming process 

a flat sheet is mounted on the corrugated sheet to prevent the moist grain from sticking to the wall. If the 

same dimension on the corrugated sheet is used when the flat sheet is or is not mounted the walls may be 

subjected to buckling. This thesis is thus about how the wall elements shall be designed in order to pre-

vent buckling. The silos that have been examined have a cross section of 3.0 x 3.0 m and 2.5 x 2.5 m re-

spectively with wall elements consisting of only corrugated sheet or smooth sheet mounted on corrugated 

sheet. Furthermore, the silos got vertical walls with a height of 8.4 m consisting of ten sections. Calcula-

tions are made with wheat as the stored grain.  

 

To be able to dimension the wall elements the pressure is calculated for the different silos, using the Swe-

dish and European standard Eurocode (2006), EN 1991-4 for pressure calculations in silos and tanks. To 

calculate the pressure the silos are assigned into action assessment class 1, since their capacity are less 

than a 100 tons, which further means that the unsymmetrical pressure can be ignored. The silos are also 

classified as slender. As the silos outlet consists of a square pyramidal hopper with centric outlet and a 

half internal angel of 45° an inner pipe flow occurs during emptying. This means according to Eurocode 

that the dimension shall be based on the pressure which occurs during filling. The horizontal and vertical 

pressure and the pressure made from the friction are calculated for the different cross sections. 

 

The CAD software Pro Engineer and the finite element extension Mechanica is used to model the current 

silos and perform analysis for stress and buckling. The models have four symmetry planes therefore only 

one eighth of the current structure is modeled, corresponding to half a wall element and half a pole. The 

models are created as shell models and boundary conditions are applied in all symmetrical planes and on 

the top and bottom of the pole. The structure of the silos is simplified since no screws or radius is mod-

eled. The pressure calculated according to Eurocode is converted into forces and applied to the models. 

The whole structure is modeled in steel with yield strength of 180 MPa.  

 

The company’s older dimension standards are applied on the wall elements and analyzed. To investigate 

where to most critical areas for buckling occurs a buckling analysis based on a static analysis of the mod-

els is performed. The results from the buckling analysis for the silo wall element consisting of corrugated 

sheet with the width of 3.0 m shows that buckling occurs on the second bottom section at 72 % of the 

applied force. For the silo consisting of the same wall element but with the width of 2.5 m buckling oc-

curs at the top section where the buckling force amounts to 62 % of the applied force. For the silos with 

wall elements consisting of plain sheet mounted on corrugated sheet buckling occurs at 3-4 % of the ap-

plied force for the two wall widths. Analysis show that the low values of buckling load on the plane sheet 

is a result from local buckling. In order to dimension the corrugated sheet to prevent it from buckling 

when the plane sheet is mounted a free body diagram is made for the corrugated sheet to obtain the acting 

forces. The buckling analysis of the corrugated sheet, with wall width 3.0 m, which is pressurized by the 

plane sheet shows that buckling occurs on the silos second bottom section. Buckling occurs at 59 % of the 

applied force for the silo with wall width of 2.5 m buckling occurs at 51 % of the applied force on the silo 

top section.  

 

Since the goal is that the corrugated sheets are not to be subject to buckling, the thickness of the sheets is 

iterated until the buckling force is equal to at least 110 % of the applied force. This generates an increased 

thickness for the lower four sections for the silo with wall element consisting of corrugated sheet with 

wall width of 3.0 m. For the silo with the same wall elements but with a wall width of 2.5 m, the dimen-

sions of the top two sections need to increase. Regarding the silos with wall elements consisting of plane 

sheet mounted on corrugated sheet an increase in dimension is needed for the corrugated sheet for the five 

lowest sections for the wall width of 3.0 m. 

 

With a wall width of 2.5 m the same dimension can be used as when the silo wall elements consist of only 

corrugated sheet. If the plane sheet is not to be exposed for buckling the thickness of the sheets needs to 

be increased from between 5.5 mm and 1.5 mm. All calculations of the sheet dimensions are obtained by 

a conservative thinking which means that the company’s older dimensions may be correct. However, the 

resulting dimensions are reasonable for the corrugated sheets.  
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1 Inledning 
En silo är en behållare som används för att lagra olika typer av varor, vanligen spannmål. Spannmål är ett 

samlingsnamn för olika sädesslag, bland annat vete, råg, korn och havre. Spannmålsproducenternas lag-

ring av spannmål på den egna gården har ökat i omfattning det senaste decenniet. Detta beror på att går-

darna blir större samtidigt som stora pengar finns att tjäna på att sälja spannmålen när priset är som högst. 

Därför sker försäljningen ofta under vinter eller vår då den naturliga tillgången är begränsad. Enligt Jo-

hansson (2013a) kan lagring av spannmål i huvudsak ske på tre olika sätt; i vertikala silor med cirkulärt 

tvärsnitt, i vertikala- eller horisontella silor med kvadratiskt tvärsnitt. Dessa beskrivs närmare under ru-

brikerna cirkulär silo och kvadratisk silo.  

1.1.1 Cirkulär silo 

Stora silor med cirkulärt tvärsnitt tillverkas av stål eller betong och används oftast för att lagra torkad 

spannmål. Fördelen med den runda formen är att den tvärgående lasten kan tas upp optimalt och att lag-

ringen kan konstrueras på ett materialeffektivt sätt. Cirkulära silor används ofta utomhus där det finns gott 

om plats. Detta p.g.a. att de tar upp mer rymd än vad kvadratiska silor gör. 

 

När en cirkulär stålsilo byggs konstrueras en grund som silon ska stå på. En grop med större diameter än 

silon grävs i vilken en anordning förberedd att hålla en transportör placeras. Grus fylls på och ovanpå 

armeras och gjuts en platta av betong. Silon byggs typiskt upp segment för segment, där ett segment be-

står av hopskruvade plåtar som är välvda för att tillsammans skapa den cirkulära formen. Det segment 

som slutligen sitter längst upp på silon monteras först och på detta byggs taket. Ett antal lyftverktyg mon-

teras runt om på konstruktionen. Konstruktionen lyfts och nästa segment monteras. Proceduren upprepas 

tills att silons önskade höjd erhållits. Strukturen byggs alltså uppifrån och ner. Stegar och olika typer av 

luckor monteras löpande. Slutligen skruvas stödstolpar fast i grunden. Storleken på cirkulära silor varierar 

beroende på den enskilde spannmålsproducentens önskemål och krav. Därför finns det enligt Johansson 

(2013a) inga standardiserade mått på deras storlekar. En diameter på 7 m och en höjd på 8,4 m är däremot 

relativt vanlig. 

1.1.2 Kvadratisk silo 

Det finns två typer av silor med kvadratiska tvärsnitt, vertikala och horisontella silor, där de horisontella 

silorna även kan kallas för plansilor. Den vertikalt stående varianten med kvadratiskt tvärsnitt används 

typiskt i torkhus och för att lagra både våt och torr spannmål. Anledningen till att kvadratiska silor an-

vänds beror på att de kan placeras tätt intill varandra och därmed utnyttja byggnadsytan effektivt. Plan-

silor innebär horisontell lagring istället för vertikal och är vanligast där en stor lokal redan finns tillgäng-

lig. De är utrymmeskrävande men enkla att konstruera. Ett kostnadseffektivt sätt att tillverka rektangulära 

silor är att bocka korrugering i galvaniserad plåt där den bockade plåten monteras horisontellt mellan två 

stolpar, se figur 1.1. På så vis uppnås en hållfast vägg till relativt låg kostnad.  
 

 
Figur 1.1 Vertikal silo med kvadratiskt tvärsnitt under bygg- 

nation, Johansson (2013a). 

Kvadratiska stålsilor byggs nerifrån och upp. Stödstolpar skruvas fast mot grunden på vilka de korruge-

rade plåtarna monteras sektion för sektion. Plåtar placeras ovanför varandra med en bestämd överlapp-

ning och monteras genom att skruvar dras igenom överlappningen i plåtarnas över- respektive underkant. 

Då den önskade höjden uppnåtts monteras taket. De cirkulära silorna består av en enda stor behållare till 

Figur 1.2 Tvärsnitt på kvadratisk silo indelad 

i fyra fickor. 
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skillnad mot de kvadratiska, som kan bestå av många hopmonterade ”fickor”, se figur 1.2. Fickorna har 

vanligen ett tvärsnitt på 3,0 x 3,0 m eller 2,5 x 2,5 m och en höjd på 10 m (Johansson, 2013a). Med denna 

uppdelning kan lagring av spannmål i olika tillstånd ske i samma silo, fast i olika fickor. Fickorna kon-

strueras på olika sätt beroende på vilken funktion de ska fylla. Lagringsfickorna avsedda för torr spann-

mål har väggar som består av korrugerad plåt, figur 1.3, medan våtfickorna, avsedda för fuktig spannmål, 

konstrueras med samma väggelement, fast klätt med en slät innerplåt, figur 1.4. Anledningen till att våt-

fickorna kläs med en slät innerplåt är för att den fuktiga spannmålen inte ska fastna i den korrugerade 

plåten vid tömning. Den släta plåten monteras genom att skruvas fast på den korrugerade plåten. 

 

 
Figur 1.3 Insidan av en lagringsficka uppbyggd med 

korrugerad plåt, Johansson (2013a). 

Fördelen med silor med kvadratiskt tvärsnitt är att spannmålets transportsträckor blir kortare när materi-

alet flyttas sinsemellan de olika fickorna. Processen blir därmed effektivare än då fyllnadsmaterialet ska 

transporteras mellan de cirkulära silorna, då transportlängderna blir längre. Plansilor är enkla att montera 

då hela strukturen ligger på marken. De konstrueras på liknande sätt som de vertikala silorna med kvadra-

tiskt tvärsnitt. 

1.1.3 Fyllning/ Tömning 

Spannmålet skördas och tippas i en grop i anslutning till silon, varifrån spannmålet transporteras lodrätt 

uppåt för fyllning av silons fickor. Den lodrätta liften består ofta av en skopelevator innehållande ett antal 

skopor monterade på en kedja, se figur 1.6. Även skruvar förekommer som liftar, de är dock mindre van-

liga då de har en lägre verkningsgrad än skopelevatorn (Johansson, 2013a). Spannmålet matas ut från 

transportören och går via en fördelare till önskad ficka. Vanligtvis eftersträvas en centrisk fyllning för att 

erhålla en jämn tryckfördelning. Ofta uppstår dock en viss förskjutning av fyllnadsflödet, vilket innebär 

att fyllningen blir excentrisk. I större silor kan en anordning avsedd för att sprida ut fyllnadsmaterialet 

finnas för att på så vis fördela trycket jämnt.  

 

 
 
Figur 1.5 En våtficka med en typisk tratt (Johansson, 2013a). 

Figur 1.4 Insidan av en våtficka uppbyggd med 

 slät innerplåt, Johansson (2013a). 

Figur 1.6 Funktionen hos en vertikal skopelevator.  
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Tömning av silor kan ske på flera olika sätt. En vanlig metod är att en tratt monteras längst ner på silon 

med en stängningsbar lucka för att på så visa göra silon självtömmande, se figur 1.5. En enkel variant är 

att höja upp silon genom att placera den på ben, tömningen kan då ske direkt ner till en lastbil eller någon 

annan form av fordon för vidare transport. Det finns även andra lösningar vid tömning av silor, där 

spannmålet kan tömmas med hjälp av mekaniska transportörer eller via suganläggningar. Med dessa me-

toder kan spannmålet transporteras från en platt silobotten. 

1.2 Torkar 

Spannmålet klassas som torrt när det har en fuktighetsgrad omkring 13-14 % av vikten, men det är inte 

alltid det går att skörda vid så gynnsamma förhållanden. När fuktighetsgraden är över 18 % av vikten 

undviks helst skörd. Det är dock inte alltid möjligt beroende på yttre förhållanden så som väder och vind. 

När spannmålet skördats transporteras det till en så kallad tömningsgrop i anslutning till silon där det 

tippas. Från gropen forslas spannmålet med hjälp av någon form av transportör till lämplig silo beroende 

på fuktighetsgrad. Klassas säden som torr transporteras den till en lagringsficka, om inte går den till en 

våtficka i väntan på transport till torkanläggningen.  

 

Torkarna är vanligtvis placerade i stora torkhus där även våtfickor och lagringsfickor finns. Genom att 

bygga in torkanläggningen kan den överblivna värmen från torkningsprocessen användas för uppvärm-

ning av byggnaden. Enligt Johansson (2013a) torkar 20 ton spannmål från 18 % till 13 % fuktighet av 

vikten på 8-10 timmar. Torkar har ett kvadratiskt tvärsnitt och fungerar så att varm luft blåses genom 

spannmålet på flera nivåer samtidigt som kall luft sugs ut från andra sidan. Högsta använda torknings-

temperatur ligger runt 80 °C. Då spannmålet torkats till önskad fuktighetsgrad kyls det ner genom att kall 

luft blåses genom spannmålet. Spannmålet kyls ner för att de inte ska börja växa och gro. 

1.3 Problembeskrivning 

I de fall man vill lagra fuktig spannmål är en korrugerad insida på silon inte önskvärd eftersom spannmål 

tenderar att fastna på väggen vid tömning. Då det fuktiga spannmålet fastnar i silon krävs det att spann-

målet avlägsnas manuellt från siloväggen p.g.a. hygeniska skäl, då risk finns att det kan börja mögla. För 

att undvika detta problem används istället en slät insida. En lösning är att klä de befintliga korrugerade 

väggelementen med en slät innerplåt. Hållfastheten hos den korrugerade plåten blir då påverkad eftersom 

lasten inte tas upp av hela strukturen utan endast av den del som kommer i kontakt med den släta plåten. 

Figur 1.7 visar en principiell lastfördelning på väggen, det poängteras dock att detta inte är den verkliga 

lastsituationen.  

 
Figur 1.7 Principiell lastfördelning som den korrugerade 

plåten känner (a) från slät innervägg (b) från spannmålet.  

Feldimensionering av siloväggen kan leda till att hela väggelementet utsätts för allt för stora laster och 

deformeras. Deformationen sker i huvudsak av buckling, vilket uppstår när den skjuvande eller tryckande 

kraften uppnår en viss kritisk nivå som överstiger de tillåtna nivåerna för det aktuella materialet. I figur 

1.8 visas ett exempel där en cirkulär stålsilo utsätts för buckling. Då buckling uppstår försvagas strukturen 

Figur 1.8 Buckling av en cirkulär stålsilo (Rotter, 2013). 
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vilket i längden kan leda till att silon utsätts för brott. Detta kan leda till person- och materialskador och i 

värsta fall till förlust av liv. 

1.4 Syfte/ Mål 

Syftet med det här examensarbetet är att öka förståelsen för hur kvadratiska spannmålssilor med slät in-

nervägg ska konstrueras och dimensioneras för att inte utsättas för buckling på grund av den tryckkraft 

som uppstår från spannmålet. Silons väggar ska dimensioneras på ett sådant sätt att materialåtgången är 

ekonomiskt och miljömässigt försvarbar. 

 

Målet med det här examensarbetet är att dimensionera silor avsedda för fuktigt och torkat spannmål med 

väggelement bestående av korrugerad plåt samt slät plåt monterad på korrugerad plåt. Silorna ska dimens-

ioneras för att buckling ej ska uppstå vid tömning eller fyllning. Silorna har tvärsnitten 3,0 x 3,0 m re-

spektive 2,5 x 2,5 m med en totalhöjd på 10 m, bestående av tio sektioner á 880 mm höga. Vid silornas 

underkant är en tratt monterad med lutningen 45° som har ett utlopp med tvärsnittet 210x210 mm. 

1.5 Avgränsningar 

Spannmålet antas vara vete med hög fuktighetshalt. Fyllning och tömning av silorna antas ske fullt cent-

riskt. Vid dimensionering av siloväggarna bortses i detta examensarbete åtgärder, som enligt normer skall 

tas, för seismisk aktivitet, vind- och snölaster, fordonskollisoner och explosioner. Ingen dimensionering 

utförs utav tratten eller av silornas hörnstolpar. Endast dimensionering utav väggelement bestående av 

korrugerad plåt och slät plåt utförs i detta examensarbete. Fortsatt arbete för dimensionering utav t.ex. 

tratten och hörnstolparna lämnas därmed till den intresserade läsaren.  

1.6 Etik-, moral- och miljö-aspekter 

Stål påverkar miljön negativt på många olika sätt, därför är det viktigt att dimensionera med rimliga sä-

kerhetsfaktorer för att inte använda onödigt mycket material och på så vis påverka miljön negativt. Fram-

tagningen av stål är en process som kräver mycket energi och trots att det enligt Axelsson (2013a) har 

skett stora förbättringar de senaste decennierna påverkar fortfarande stålindustrin miljön på många nega-

tiva sätt. Stål har inte bara negativa egenskaper enligt Axelsson (2013b) utan är ett material med lång livs-

längd och kan återvinnas om och om igen. Ändå bör användningen inte överdrivas på grund av dess nega-

tiva inverkningar på miljön. Användningen bör inte heller på något sätt underdrivas då dessa stålkon-

struktioner som beräkningar utförs på i detta examensarbete kan rymma spannmål som väger upp till 70 

ton. Därför ska silorna konstrueras på ett sådant sätt att de ej utsätts för brott vilket kan leda till stora per-

son- och materialskador, framförallt för personer som arbetar med och omkring silor. 

 

Det svenska lantbruket är viktigt att bevara för att skapa en lång och hållbar utveckling för det svenska 

samhället. En egen silo på gården innebär enligt Lantmännen (2013) att den enskilde spannmålsproducen-

ten kan få mer betalt för sin skörd då lantbrukare själv bestämmer när försäljningen ska ske. Om därför 

dimensioneringen och tillverkningen kan göras på ett sådant sätt att kostnaden för spannmålsproducenten 

att införskaffa en silo hålls nere bidrar detta till en hållbar utveckling. 

 

Med detta i åtanke utförs dimensioneringen under detta examensarbete på ett sådant sätt att inte onödigt 

mycket material används så att tillverkning- och försäljningspriser kan hållas så låga som möjligt men 

samtidigt på ett sådant sätt att silon ej skall utsättas för buckling som kan leda till brott och därmed till 

eventuella person- och materialskador och i värsta fall till förlust av liv.  

1.7 Akron 

Detta examensarbete utförs i sammarbete med företaget AB Akron Maskiner. Företaget grundades år 

1935 av bröderna Åke och Helge Albelsson på föräldragården i Järpås, där de till en början sysslade med 

cykelreperationer. De övergick snart till bil- och traktorreperationer och sedan till serietillverkning av 

handredskap för jordbruket år 1935. På 1950-talet startade utveckling av produkter som än idag finns i 

Akron:s sortiment, bland annat olika skruvtransportörer (1954), propellerfläktar (1957) och spannmåls-

torkar (1958). Idag sysslar företaget mestadels med spannmålshantering så som torkar, lagring och kros-

sar. Akron sysslar också med biobränslehantering, fläktar, motorer och lastväxlarflak (AB Akron Maski-

ner, 2013).  
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2 Metoder  
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som används för att dimensionering av väggelement skall kunna 

utföras. För beräkning av trycksituationer i silor sammanfattas gällande svenska och europeiska bestäm-

melser för dimensionering av silor, enligt Eurokod (2006), EN 1991-4. Grunderna för finita element-

beräkningar förklaras för att senare kunna utnyttjas vid hållfasthetsberäkningar i programmet Pro Engine-

er och dess finita elementtillägg Mechanica. Utomstående vetenskapliga artiklar innehållande beräkningar 

för silor undersöks för att senare kunna användas vid jämförelser mot Eurokod. 

2.1 Historik 

Ett sätt att beräkna det tryck som uppstår mot väggarna i en behållare fylld med ett kornformat material är 

enligt Danielsson (2008) att använda sig utav klassisk jordtrycksteori, där ingen friktion mellan korn och 

behållarens väggar antas. Vilotrycket erhålls med denna teori då vatten inte närvarar, vilket skulle leda till 

ett vattentryck. Vid jord eller vattentryck är det vertikala bottentrycket linjärt mot fyllnadshöjden.  

 

När importen av spannmål ökade i slutet av 1800-talet uppstod ett större behov av att kunna lagra spann-

mål, vilket i USA gjordes i silor. Enligt Schulze (2008) fanns det under denna tid ingen litteratur som be-

skrev förfarandet för konstruktion av silor, vilket ledde till att den tyska ingenjören Janssen började expe-

rimentera inom området. Med kunskap från vetenskapliga artiklar som presenterades i slutet av 1800-talet 

trodde sig Janssen veta att trycket på silobotten inte ökade linjärt som fallet är vid lagring av vätskor och 

vid beräkning med klassisk jordtrycksteori.  

 

Janssen utförde småskaliga experiment för att testa sin teori. Silor med varierande storlek och med ett 

kvadratiskt tvärsnitt byggdes och placerades på en jämviktsvåg, där det vertikala bottentrycket kunde mä-

tas för olika fyllnadsnivåer med hjälp av motvikter. Med experimentet bevisade Janssen sin teori om att 

det vertikala trycket på botten inte ökar linjärt med spannmålets fyllnadshöjd utan att det till skillnad från 

vatten når en viss gräns där det vertikala trycket mot silobotten inte längre ökar, se figur 2.1. Fenomenet 

beror på att det bildas sammanhållningar inom fyllnadsmaterialet som gör att både det vertikala och hori-

sontella trycket minskar.  

 
Figur 2.1 Jämförelse mellan vertikalt tryck från jordtryck och spannmål enligt Janssens teori. 

Beräkningar där samma trycksituation för spannmål och vatten antas är direkt felaktiga och resulterar i 

onödigt överdimensionerade silor. Det som skiljer är den friktion som uppstår mellan spannmålet och 

siloväggen. För att kunna mäta den friktionen satte Janssen upp ytterligare ett experiment. Experimentet 

gick ut på att en skiva tillverkad i det aktuella väggmaterialet placerades ut på fyllnadsmaterialet och hölls 

på plats med en vikt samtidigt som skivans drogs horisontalt över fyllnadsmaterial. Den erfordrade kraf-

ten som krävdes för att flytta skivan mättes och tillsammans med den kända vikten kunde friktionen mel-

lan fyllnadsmaterialet och väggen beräknas. Försöken visade enligt Danielsson (2008) att skillnaden på 

friktionskoefficienten vid olika tryck inte nämnvärt påverkades, vilket innebar att ett konstant värde med 

tillräcklig noggrannhet kunde antas.  

 

De beräkningsmetoder som idag finns för beräkning av silotryck grundar sig i Janssens artikel ”Versuche 

über Getreidedruck in Silozellen” som publicerades i Bremen år 1895, där bland annat de tidigare nämnda 

experimenten var inkluderade. I artikeln härleder Janssen formeln som ligger till grund för alla dimens-

ioneringsmetoder och teorier som används idag. Enligt Schulze (2006) är bland annat den gamla tyska 

koden DIN part 6 och den nya Eurokoden EN 1991–4 för dimensionering av silor, grundad på Janssens 
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tryck. Den senare av dessa standarder, Eurokod (2006), används som en betydande del i detta examensar-

bete för beräkning av silolaster.  

 

På 1950 talet introducerade Dr. Andrew W. Jenike begreppen massflöde och trattflöde. Tillsammans med 

Janssen var Jenike enligt Schulze (2008) den stora pionjären inom beräkning av tryck för dimensionering 

av silor. Vilket flöde som uppstår i silon vid tömning har stor betydelse för dimensioneringen. Massflöde 

innebär att alla partiklar rör sig nedåt samtidigt medan ett trattflöde innebär att endast partiklarna ovanför 

utloppet rör sig. Hur massflöde respektive trattflöde påverkar dimensioneringen tas upp ytterligare i kapi-

tel 2.2.1, ty även Jenikes regler för dimensionering tas upp i den studerade texten Eurokod (2006). 

2.2 Eurokod 

År 1975 beslutade Europeiska kommissionen att starta ett konstruktionsprogram för att eliminera tekniska 

handelshinder mellan medlemsländerna. Kommissionen tog initiativet att utveckla en uppsättning regler 

för utformningen av byggnadsverk med syftet att skapa en bättre fungerande marknad inom EU. Reglerna 

skulle först gälla som komplement till de nationella reglerna, men med målet att slutligen ersätta dem. I 

15 år arbetade kommissionen och medlemsländerna tillsammans med att utveckla programmet, vilket 

ledde till att den första generationen av eurokoder kom ut på 1990-talet. Eurokoder är alltså ett samlings-

namn på standarder för beräkningsmetoder för dimensionering av bärverk.  

 

Eurokoderna påverkar marknaden för export- och tjänsteföretag men också för kvaliteten på byggandet. 

Standardiseringen ökar kompetensen vilket gör det möjligt för företag att konkurrera om uppdrag i andra 

länder samtidigt som det innebär att kostnaderna för byggnadsprojekt kan minska.  

2.2.1 Genomgång av Eurokod EN 1991-4 

Eurokod (2006) EN 1991-4 behandlar beräkningsprinciper för laster på silor för lagring av partikelmateri-

al. Alla antaganden som beskrivs i detta kapitel utförs enligt Eurokod (2006). Eurokod (2006) gäller för 

silor med tvärsnitt och geometri enligt figur 2.2, där den karaktäristiska storheten 𝑑c är diametern på den 

största möjliga cirkeln som ryms i tvärsnittet. Standarden är giltig då den totala höjden på silon ℎb är 

mindre än 100 m, 𝑑c är mindre än 60 m och då förhållandet mellan höjden ℎb och diametern 𝑑c är mindre 

än 10. Partikeldiametern hos det lagrade materialet får dessutom inte överskrida 3 % av 𝑑c.  

 
Figur 2.2 Definiering av parameterar enligt Eurokod (2006). 
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Beroende på kapaciteten och excentriciteten hos fyllnadsmaterialet 𝑒t och utflödet 𝑒0 (fig. 2.2 b) delas 

silor in i tre olika åtgärdsklasser, se tabell 2.1, där åtgärdsklass 3 är den högsta. En högre åtgärdsklass än 

vad som krävs kan alltid användas. För de tre åtgärdsklasserna används olika beräkningar vid härledning-

en av trycksituationerna som uppstår från fyllnadsmaterialet. Enligt Helsing (2004) ska åtgärdsklasserna 

inte förväxlas med säkerhetsklasser där brottrisken skiljer sig beroende på konsekvenserna för brott, me-

dan åtgärdsklasserna ger samma brottrisk för alla typer av silor. 

 
Tabell 2.1 Indelning i åtgärdsklasser enligt Eurokod (2006). 

Åtgärdsklass Beskrivning 
Åtgärdsklass 3 Silor med en kapacitet som överskrider 10 000 ton  

Silor med en kapacitet som överskrider 1 000 ton  

a) excentrisk tömning med 𝑒   / 𝑑c  > 0,25  

b) grund silo med excentricitet hos överytan  

𝑒t  / 𝑑c > 0,25 

Åtgärdsklass 2 Alla silor som ryms i standarden och inte placeras i en annan klass 

Åtgärdsklass 1 
Silor med en kapacitet under 100 ton 

 

Krafterna som uppstår på silors vertikala väggar vid tömning och fyllning varierar beroende på silons 

slankhet och bestäms utifrån förhållandet mellan silons höjd och inre diameter, se figur 2.2 (a). Enligt 

Eurokod (2006) utförs indelningen i följande fyra klasser, ekvation (2.1–2.4).  

 

Slanka silor där 2,0 ≤ ℎc / 𝑑c  (2.1) 

Medelslanka silor  där  1,0 <ℎc / 𝑑c< 2,0  (2.2) 

Grunda silor där  0,4 < ℎc / 𝑑c  ≤ 1,0  (2.3) 

Förvaringssilor  där  ℎc / 𝑑c  ≤ 0,4  (2.4) 

 

För att beräkningar ska kunna utföras krävs materialparametrar, vilket för vanliga fyllnadsmaterial är 

givna enligt Eurokod (2006) och finns bifogade som tabell A.1 i bilaga A. I tabellen finns medelvärdet för 

den inre friktionen фi, horisontallastförhållandet 𝛫 och väggfriktionskoefficienten 𝜇 angivet. Till varje 

medelvärde finns en tillhörande korrektionsfaktor a som multipliceras respektive divideras med medel-

värdet för att få det övre eller undre karaktäristiska värdet. För att dimensionera silor krävs de värsta 

tänkbara scenarierna, därför tas hänsyn till den variation som kan finnas i materialet. När de övre och 

undre karaktäristiska värdena för friktionen, horisontallastförhållandet och väggfriktionskoefficienten ska 

användas framgår enligt bifogad tabell A.2, bilaga A. När åtgärdsklass 1 tillämpas används medelvärdet 

för de tre parametrarna фi, 𝛫 och 𝜇 vid beräkning. Tabellen innefattar även ett övre och undre värde för 

vanliga fyllnadsmaterials tunghet, där tunghet motsvarar kraft per kubikmeter. Den övre gränsen för tung-

heten 𝛾 skall alltid användas vid alla tryckberäkningar.  

 

Väggfriktionskoefficienten bestäms utifrån fyllnadsmaterialet och vilken råhet siloväggens insida har. 

Beroende på väggmaterialets råhet görs en indelning i fyra olika grupper, se tabell A.3 i bilaga A, där de 

olika grupperna är polerade (D1), släta (D2), grova (D3) och oregelbundna material (D4). Då siloväggar 

klassas som oregelbundna finns det ingen given friktionskoefficient utan en separat uträkning som är be-

roende av väggens geometri måste utföras. Eurokoden beskriver även riktlinjer vid framtagning av 

materialdata experimentellt. 

 

Silor fylls och töms centriskt eller excentriskt. Ur ett dimensioneringsperspektiv är en centrisk fyllning 

alltid att föredra då ett jämnt tryck i silon erhålls, dock uppstår vanligen en excentrisk fyllning. Vid silo-

kapacitet över 1000 ton kan det medföra att silon måste klassas enligt åtgärdsklass 3 i tabell 2.1. Excentri-

citet vid fyllning erhålls när inloppsröret är förskjutet vilket gör att materialet får en bana och fördelning 

enligt figur 2.2 (b). Excentrisk fyllning kan leda till olika packningsdensiteter i olika områden av silon 

vilket medför ett osymmetriskt tryck. För silor tillhörande åtgärdsklass 1 kan det osymmetriska trycket 

försummas. 

 

Vid dimensionering av silor ska hänsyn tas till vilket flöde som uppstår. När en silo töms uppstår det två 

olika typer av flöden; mass- och trattflöde, se figur 2.3. Vid massflöde strömmar alla partiklar mot utlop-

pet i ett jämt flöde förutsatt att inte valvbildning uppstår. Enligt Lindahl m.fl. (2008) är valvbildning ett 

fenomen som uppstår då partiklar i ett material bildar en stabil struktur över en öppning och därmed  
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hindrar materialet ovanför att strömma ut genom öppningen. Massflöde uppstår endast när vinkeln 𝛼 på 

tömningstratten, se figur 2.2 (b), är stor och väggfriktionen 𝜇 är låg, annars uppstår trattflöde. Trattflöde 

kan delas in i rör- och blandflöde. Typiskt för trattflöde är att partiklarna rakt ovanför utloppet töms först. 

I ett rörflöde står partiklarna närmast silons innervägg helt stilla medan partiklarna i ett blandflöde delvis 

rör sig vid väggen. Figur 2.3 illustrerar vilka två typer av flöden som kan uppstå hos fyllnadsmaterialet 

vid tömning.  

 
Figur 2.3 Huvudindelning av tömningsflöden enligt Eurokod (2006). 

Beroende på hur utloppet är placerat kan rörflöde delas in i centriskt och excentriskt rörflöde, se figur 2.4, 

där både parallellt och koniskt rörflöde kan uppstå. Där ett centriskt rörflöde uppstår kan tömningstrycket 

ignoreras. Under mass- eller blandflöde ska konstruktionsåtgärder tas för det osymmetriska tryck som kan 

uppstå.  

 
Figur 2.4 Olika typer av rörflöden enligt Eurokod (2006). 

Då blandflöde uppstår blir flödet antingen koniskt eller excentriskt beroende på tömningstrattens place-

ring, se figur 2.5. När rör- och blandflöde uppstår där partiklarna i rörelse har eller delvis har kontakt med 

väggen ska särskilda konstruktionsåtgärder vidtas som tar hänsyn till det osymmetriska trycket som kan 

uppstå. Då en silo har flera utlopp skall alla möjliga tömningskombinationer undersökas för att dimens-

ionering ska kunna göras för den värsta möjliga situationen. 
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Figur 2.5 Olika typer av blandflöden enligt Eurokod (2006). 

De karaktäristiska trycken som uppstår vid tömning och fyllning på silors botten bestäms beroende på om 

botten är plan eller om silon har en brant eller grund tratt. Då lutningen 𝛼 är mindre än 5°definieras silons 

botten som plan. När villkoret enligt ekvation (2.5) uppfylls klassas tratten som brant, där 𝛽 är halva trat-

tens inre vinkel, 𝛫 är horisontallastförhållandet och 𝜇h är friktionskoefficienten på tratten. Alla bottnar 

som inte klassas enligt föregående kriterier ska klassas som grunda.  

 

tan 𝛽 <
1−𝛫

2𝜇h
 (2.5) 

 

Vilka beräkningar som ska användas vid dimensionering av silor bestäms av silons geometri, det förva-

rade materialets egenskaper och beroende på vilket flöde som uppstår vid tömning. Trycket som uppstår 

på vertikala väggar vid fyllning och tömning med liten excentricitet ska representeras av en symmetrisk 

last och en osymmetrisk lokal last. När stor excentricitet förekommer ska trycket representeras av en 

osymmetrisk tryckfördelning. De horisontella symmetriska och osymmetriska lasterna på väggen beteck-

nas 𝑝h, det vertikala trycket i materialet 𝑝v, trycket av friktionen på väggen 𝑝w, normaltrycket på tratten 

𝑝n och trycket av friktionen på tratten 𝑝t, se figur 2.2 (c).  

2.3 Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden, FEM, är en databaserad numerisk metod för att lösa partiella differentialekvat-

ioner och integralekvationer inom teknik och fysik. Kort beskrivet är FEM en metod för att beräkna och 

förenkla mycket komplexa problem med hjälp av elementuppdelning, där problem delas in i små delar. 

Elementen består av noder där beräkningarna utförs i mellanliggande integrationspunkter, vilket innebär 

att finare elementindelning medför att ett noggrannare resultat erhålls. FEM ingår i många datorbaserade 

simuleringsprogram och är ett verktyg som är mycket vanligt förekommande inom ingenjörsyrket. FEM 

används bland annat för beräkningar inom allt från avancerad hållfasthetslära till strömningsmekanik. 

 

Metoden har sin grund ifrån flygindustrin där, bland annat, Ray W. Clough vid University of California på 

1950-talet arbetade med hållfasthetsberäkning. Metoden har därefter utvecklas av ingenjörer, matematiker 

och numeriker och är den första generella metoden för numerisk lösning av partiella differentialekvation-

er (Johnson, C., Samuelsson, A. 2013). I FEM används Galerkins metod vilket är ett specialfall som an-

vänds för att ge symmetriska styvhetsmatriser och som därför sparar mycket beräkningstid.  

 

Analys med FEM kan kräva mycket datorkapacitet om elementuppdelningen är fin och konstruktionen 

avancerad. Därför används endast finare elementindelning på de delar av detaljer som är extra känsliga 

eller utsätts för en extra stor belastning, medan enkla områden som utsätts för mindre betydande laster 

delas in i större element. För att få ett tillförlitligt och bra resultat ifrån en FEM-analys med ett datorpro-

gram krävs att de laster och randvillkor som appliceras på strukturer utförs på ett korrekt sätt.  
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Mer teoretiskt beskrivs den förskjutning som uppstår i strukturen vid en hållfasthetsberäkning med diffe-

rentialekvationer. Dessa tillsammans med det randvillkor som appliceras ger den starka formen. För att 

denna differentialekvation ska vara lösbar multipliceras den starka formen med en godtycklig viktfunkt-

ion och integreras över området. Detta ger tillsammans med randvillkor den svaga formen. Konstitutiva 

samband ger ekvationssystemet 𝑓 = 𝐾𝑎, där 𝑓 är den globala kraftvektorn, 𝐾 är den globala styvhetsma-

trisen för systemet och 𝑎 är den globala förskjutningsvektorn. Med kända krafter och randvillkor kan då 

systemet lösas (Ottosen, N. S., Petersson, H. 1992). 

2.4 Pro Engineer 

Pro Engineer är ett CAD- och beräkningsprogram där applikationen Mechanica är Pro Engineers finita 

elementtillägg. Pro Engineer använder sig av P-metoden vilket innebär att få element används och istället 

ökar polynomordningen tills dess att konvergens mot föregående värde inom vald procent uppnås. Om 

konvergens inte uppnås kan detta bero på att finare elementindelning krävs för att uppnå korrekt resultat. 

Pro Engineer utför alla beräkningar linjärelastiskt.  

 

För att erhålla snabba resultat från analyser kan en så kallad ”singelpass”-analys användas. Enligt Fors-

man (2009) kör singelpass två beräkningar, den första med polynomordningen 3 där feluppskattingen på 

varje viktig plats i modellen analyseras. Högre feluppskattning genererar i att en högre polynomgrad till-

delas. Därefter körs en andra beräkning med höjda polynomgrader. För noggrannare beräkningar används 

en så kallad ”multipass”-analys. Där kan konvergensen kontrolleras och goda möjligheter finns att ställa 

in vad analysen ska konvergera mot. Analysen börjar med låg polynomordning för att sedan öka poly-

nomordningen till dess att resultatet konvergerar inom det krav som ställs, t.ex. 5 % av förgående värde. 

Antalet polynomordningar som ska beräknas kan även specificeras. När stora beräkningar där normala 

krav på beräkningsnoggrannheten ställs rekommenderar Forsman (2009) att beräkningar utförs med en 

singelpass-analys. Det beror på att resultaten som erhålls från en singelpass-analys generaras snabbare 

och motsvarar ofta samma resultat som från en multipass-analys med konvergens på 10 % av förgående 

av värde. 

 

Vid analys av tunna plåtkonstruktioner bör enligt Forsman (2009) en bucklingsanalys utföras. Vid analys 

av buckling ställs antalet bucklingsmoder som ska analyseras in. Varje bucklingsanalys grundas på en 

statisk analys. Den första bucklingsmoden är den som uppträder först, den andra bucklingsmoden uppträ-

der som nummer två osv. Programmet ger som resultat en så kallad Buckling Load Factor (BLF), vilket är 

bucklingskraften uttryckt i procent av den applicerade kraften som den aktuella strukturen utsätts för. Då 

BLF-värdet ges till 0,5 innebär det att konstruktionen bucklas vid 50 % av den last som konstruktionen 

belastas med. Ett BLF-värde över ett innebär att konstruktionen inte kommer bucklas medan en BLF un-

der ett innebär att konstruktionen kommer att bucklas. Även under en bucklingsanalys kan singelpass- 

och multipass-analyser köras. 

2.5 Genomgång av vetenskapliga artiklar 

I början av 2000-talet publicerades ett antal vetenskapliga artiklar om vilka trycksituationer som uppstår i 

kvadratiska och cirkulära silor vid fyllning och tömning. Tre av dessa artiklar presenteras kortfattat här 

nedan. Artiklarna bygger på resultat framtagna från finita elementmodeller eller experiment utförda på 

fullskaliga silor. Gemensamt för artiklarna är att jämförelser mot klassisk tryckberäkning av Janssen eller 

gällande normer från Eurokod utförs.  

2.5.1 Väggtryck vid fyllning på kvadratisk silo enligt Rotter 

I artikeln ”Patterns of wall pressure on filling a square planform steel silo” rapporterar Rotter m.fl. 

(2002) om det fyllnadstryck som uppmäts i en kvadratisk silo med flexibla väggar och hur det kan variera 

vid någon horisontell nivå. Silon som används vid experimentet har tvärsnittet 1,5x1,5 m, en total höjd på 

3,18 m, en höjd ovanför tratten på 2,5 m, väggar bestående av 6 mm tjocka plåtar och en tratt med cent-

riskt utlopp. Trycket på en silovägg mäts genom att tre nivåer av tryckceller placeras ovanför övergången 

till tratten med lika stora avstånd, där den mittersta placeras centrerat på väggen. En extra cell placeras 

även ut nära ett hörn på nivå två. Normaltrycket på tratten mäts genom att tre tryckceller på lika avstånd 

placeras centrerat på tratten. Med denna uppsättning kan tryckskillnaderna utmed horisontalplanet på 

väggen utvärderas och trycket på tratten mätas. Experimentet utförs med sand respektive finkornigt grus 

som fyllnadsmaterial. Uppmätta resultat för det normaltryck som uppstår i kanten, i mitten och på den 

vänstra och högre fjärdedelen av siloväggen presenteras i figur 2.6 med jämförelser mot andra författares 

teorier och resultat.  
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Figur 2.6. Normaltrycket i silon där fyllnadsmaterialet är (a) sand (b) finkornigt grus, Rotter (2002). 

Figur 2.6 (a) visar att det uppmätta normaltrycket i hörnet överstiger det från Janssens teori medan nor-

maltrycken på väggens vänstra och högra fjärdedel ligger på, eller precis över, Janssens teori. Normal-

trycket i hörnet överstiger Janssen även då fyllnadsmaterialet är finkornigt grus, resterande värden klarar 

dock Janssen teori.  

 

Fastställandet av ett lämpligt medelvärde på förhållandet mellan horisontellt och vertikalt tryck, K, visar 

sig ofta vara ett problem. Olika experiment tyder på att det lokala förhållandet kan variera avsevärt, vari-

ation kan även uppstå mellan olika experiment och olika silor. Därför menar Rotter (2002) att sökandet 

efter lokala förhållanden är olämpligt. Enligt Rotter (2002) kan väggens flexibilitet spela en viktig roll vid 

bestämmandet av den icke-linjära tryckfördelningen. Om deformationen vid mitten av väggen är tillräck-

ligt stor för att fyllnadsmaterialet ska deformeras plastiskt, kommer förhållandet mellan horisontellt och 

vertikalt tryck att närma sig Walkers värde, se figur 2.7.  

 
Figur 2.7 Förhållandet mellan horisontell och vertikal spänning K för (a) sand (b) finkornigt grus, Rotter (2002). 
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I figur 2.7 (a) och (b) jämförs förhållandet mellan horisontell och vertikal spänning för experimentellt 

uppmätta värden mot bland annat Eurokod, då fyllnadsmaterialet är (a) sand och (b) finkornigt grus. En-

ligt Eurokod är detta förhållande konstant utmed både horisontal- och vertikalplanet, medan uppmätta 

experimentella värden i denna artikel varierar mellan siloväggens mitt och dess hörn. Detta innebär att 

spänningen varken är konstant utmed horisontal- eller vertikalplanet.  

 

Rotter reserverar sig för att silor med mycket styva väggar inte kommer erhålla samma tryckfördelning 

som i detta experiment, men att detta inte kan bekräftas förrän ytterligare experiment utförs eller då veri-

fierade finita elementmodeller blir tillgängliga.  

2.5.2 Förutspådd tryckfördelning i tunnväggiga kvadratiska silor enligt Goodey  

I artikeln ”Predicted patterns of filling pressures in thin-walled square silos” skriven av Goodey m.fl. 

(2004), presenteras en teori om hur normaltrycket varierar utmed horisontalplanet vid något givet djup på 

en tunnväggig kvadratisk silo. En modell motsvarande en fjärdedel av silons tvärsnitt modelleras (p.g.a. 

symmetri) och finita elementmetoden används för att beräkna vilket normaltryck som uppstår på siloväg-

gen från fyllnadsmaterialet. Figur 2.8 visar normaltryckets variaton utmed horisontalplanet där fyra väg-

gar med varierande tjocklek jämförs mot Janssens teori, där fyllnadsmaterialet är (a) sand och (b) grus.  

 
Figur 2.8 Normaltryckets fördelning utmed horisontalplanet då fyllnadsmaterialet är (a) sand (b) grus, 

Goodey (2004). 

Figur 2.8 visar att den horisontella variationen på normaltrycket minskar när väggen blir styvare, alltså då 

plåttjockleken ökar. Således blir variationen på normaltrycket i horisontalled större då väggens styvhet 

minskar. Med detta menar författaren att normaltryckets fördelning i horisontalplanet varierar beroende på 

hur styvheten på väggen förhåller sig till styvheten hos fyllnadsmaterialet. Om väggen görs tjockare ökar 

dess styvhet och förhållandet till fyllnadsmaterialets styvhet blir mindre jämförbart, vilket innebär att 

tryckfördelningen närmar sig ett konstant värde, vilket tidigare föreslagits av Janssen.  

2.5.3 Statiskt och dynamiska silolaster med finita elementmetoden enligt Ayuga  

I artikeln ” Static and Dynamic Silo Loads using Finite Element Models” analyserar Ayuga m.fl. (2000) 

silor med hjälp av finita elementmodeller, då hänsyn av fyllnadsmaterialets och strukturens beteende tas. I 

den studerade texten skapas flertalet modeller där beräkningar vid tömning utförs när mass- och trattflöde 

uppstår. Silon som analyseras mestadels är cirkulär, har en total höjd på 10,5 m, en höjd ovanför tratten på 

8 m, en radie på 3,0 m och en trattvinkel på 45°. Med finita elementmetoden beräknas det horisontella 

och vertikala trycket som uppstår i silon med hjälp av experimentellt framtagna materialparameterar 

(styvhet, tunghet, Poissons tal osv.). Figur 2.9 visar det horisontella trycket framtaget från finita element-

metoden tillsammans med resultat från andra författare, t.ex. Janssen och Eurokod, samt förhållandet mel-

lan det horisontella och vertikala trycket. Kurvorna visar förhållandet mot silons höjd. 
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Figur 2.9 (a) Horisontellt tryck (b) förhållandet mellan horisontellt och vertikalt tryck (K) under statiskt förhållande:

, finita elementmetoden; , Caquot och Kerisel; , Janssen; , Reimbert och Reimbert; , Euro-

kod; , DIN 1055-6, Ayuga (2000).  

Det horisontella trycket utifrån finita elementmetoden visar samma karaktär som övriga kurvor och place-

rar sig mellan trycket enligt Janssen och Eurokod, se figur 2.9 (a). Figur 2.9 (b) visar förhållandet mellan 

det horisontella och vertikala trycket. Enligt de flesta författare är detta förhållande konstant mot fyll-

nadshöjden medan resultat från finita elementmodellen ger en annorlunda karaktäristik. Vid studie av 

mittsektionen ger även denna modell ett någorlunda konstant värde.  

 

Ayuga (2000) innefattar även experimentell framtagning av materialparametrar för vete, enligt tabell 2.2. 

Tabellen innehåller de värden som tagits fram genom tester och de värden som författaren valt att an-

vända vid experimenten.  

 
Tabell 2.2 Materialparameterar för vete använda vid experimenten, Ayuga (2000). 

Materialparametrar Intervall av analyserade  

värden 

Värden som erhållits genom 

experimentella tester 

Elasticitetsmodul för vete E, kPa 5000 5000 

Specifik vikt för vete ρ, kNm
-3

  7-9 9 

Possions tal för vete v  0,2-0,4 0,3 

Inre friktions vinkel ϕ° 22-30 22 

Vägg-vete, friktionsvinkel μ° 14,03 14,03 

Dilatansvinkel φ° 0-19 2,5 

 

I artikeln experimenterar även författaren med olika elementstorlekar på finita elementmodellen, där det 

horisontella tryck et utmed hela silons höjd undersöks. Generellt kan bra resultat uppnås med en element-

storlek på 1 m, vilket i sammanhanget klassas som stort. Författaren påpekar att mindre element bör an-

vändas vid övergången från den vertikala väggen och tratten och rekommenderar att en progressiv ele-

mentindelning bör användas. I beräkningarna används två olika elementstorlekar, en där storleken sätts 

till 0,5 m och en där storleken sätts till att vara progressiv. Resultaten kan ses med jämförelser mot Euro-

kod i figur 2.10, där trycket varierar över silons höjd. 
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Figur 2.10. Tryck vid olika elementstorlekar: , Eurokod; , finita elmentmetoden med elementstorlek på  

0,5 m; , progressiv elementindelning Ayuga (2000). 

Enligt Ayuga (2000) ger Eurokod ett högre horisontellt tryck jämfört med finita elementberäkningar, föru-

tom vid övergången till tratten där det horisontella trycket för den progressiva elementindelningen är 

högst. Enligt figur 2.10 har de horisontella trycken, beräknade med finita elementmetoden och från Euro-

kod, liknande karaktäristik. Det horisontella trycket som verkar på tratten är enligt Ayuga (2000) markant 

lägre än motsvarande tryck som ges av Eurokod. 

  



Institutionen för teknik och samhälle 
Högskolan i Skövde  Bucklingsanalys av spannmålssilo 

 

Calestam, Wedin 15 2013-05-12 

3 Genomförande 
I följande kapitel beskrivs hur trycksituationerna för de olika silorna beräknas enligt Eurokod (2006). Vi-

dare beskrivs även hur finita elementmodeller skapas och vilka randvillkor som ansätts. Framräknade 

krafter appliceras och modellerna tilldelas tjocklekar enligt företagets äldre dimensioneringsstandard. 

Spännings och bucklingsanalyser utförs för att utvärdera standarden. Nödvändiga förbättringar utförs för 

att siloväggarna inte ska utsättas för buckling. 

3.1 Utvärdering vetenskapliga artiklar 

Tidigare granskning av vetenskapliga artiklar av Rotter (2002) och Goodey (2004) visar på att tryckför-

delningen på siloväggarna vid någon horisontell nivå varierar. Detta sker främst där silor är konstruerade 

med flexibla väggar vars styvhet är jämförbara med styvheten hos fyllnadmaterialet. För silor som delas 

in i åtgärdsklass 1 och 2 enligt Eurokod (2006) ska konstruktionsåtgärder tas för att trycket minskar på 

siloväggarnas mitt och ökar i hörnen. Ekvationerna i Eurokod tar dock inte hänsyn till att trycket vid nå-

gon nivå kan variera, utan ekvationer för det horisontella tryckets medelvärde ges. För beräkning av 

tryckets horisontella variation på väggarna krävs rationella verifierade beräkningsmetoder som inte finns 

inkluderade i Eurokod. Då det inte finns några standardiserade beräkningsmetoder för dimensionering för 

silor med flexibla väggar utförs beräkningar i detta examensarbete med den svenska och europeiska stan-

darden från år 2006, Eurokod (2006). Enligt Ayuga (2000) är tryckberäkningarna från Eurokod konserva-

tiva. Trycken från Eurokod överstiger även trycken beräknade enligt Janssen. Materialvärden enligt 

Ayuga (2000), se tabell 2.2, som tagits fram experimentellt stämmer bra överens med värden angivna en-

ligt Eurokod, se tabell A.1 i bilaga A. Detta visar på att liknande materialparameterar för t.ex. tunghet har 

funnits av två olika författare, vilket medför att Eurokods värden känns tillförlitliga.  

3.2 Tryckberäkning enligt Eurokod 

Silor tilldelas olika åtgärdsklasser beroende på kapacitet och excentricitet vid tömning och fyllning. För 

att placera de aktuella silorna i åtgärdsklasser undersöks föregående kriterier. Kapaciteten för en silo be-

räknas genom att multiplicera silons fyllnadsvolym med fyllnadsmaterialets densitet, där volymen beräk-

nas med hjälp av ingående parameterar (kap. 1.4). Densiteten beräknas utifrån vetets tunghet som enligt 

tabell A.1 i bilaga A är 𝛾 = 7 − 9 kN/m3. Den övre gränsen, 𝛾 = 9 kN/m3, används då silon ska dimens-

ioneras utefter det värsta tänkbara scenariot, alltså då vetet är som tyngst. Den maximala kapaciteten för 

de båda silorna hamnar under 100 ton, vilket medför att excentriciteten vid tömning och fyllning inte be-

höver beaktas. Silorna placeras därmed enligt tabell 2.1 i åtgärdsklass 1. Enligt ingående parameterar och 

med hjälp av figur 2.2 (a och d) ger ekvation (2.1) att silorna kategoriseras som ”slanka”, då förhållandet 

mellan silornas höjd och inre karaktäristiska diameter är större än 2.  

 

Vilken typ av flöde som uppstår vid tömning i silorna bestäms utifrån figur 3.1 med parametrar för vägg-

friktionen för tratten 𝜇h och halva trattens inre vinkel 𝛽, se figur 2.2 (b). Då trattarna från silorna med 

olika tvärsnitt har samma friktion och inre vinkel blir även flödestypen för de båda trattarna den samma. 

Med ingående parametrar i fall (a) för en konisk tratt uppstår ett rörflöde medan fall (b) för en kilformad 

tratt ger antingen massflöde eller rörflöde (fig. 3.1). När massflöde uppstår utförs, enligt Eurokod, beräk-

ningar på tömningslaster, vilket generellt ger de största lasterna. Då rörflöde uppstår ignoreras tömnings-

lasterna och beräkningar utförs på fyllnadslasterna.  

 
Figur 3.1 Definiering av flödestyp vid tömning för (a) konisk tratt (b) kilformad tratt enligt Eurokod (2006). 
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Då de aktuella trattarna som beräkningar ska utföras på varken är koniska eller kilformade är inte fall (a) 

och (b) direkt tillämpbara, dock tilldelar Eurokod den koniska och den aktuella kvadratiska pyramidfor-

made tratten samma formfaktor. Med detta som utgångspunkt antas de aktuella trattarna tillhöra fall (a) 

för konisk tratt, vilket innebär att beräkningar utförs mot antagandet att ett rörflöde uppstår. Med hjälp av 

Eurokod utförs beräkningar för vilka laster som uppstår på de aktuella silorna då innerväggen är slät re-

spektive korrugerad. Tryckberäkningar utförs även på tratten.  

3.2.1 Slät innervägg 

Den släta innerväggen är tillverkad av galvaniserat kolstål, vilket enligt tabell A.3 i bilaga A medför att 

väggen klassas som slät tillhörande kategori D2. Tabell A.3 i bilaga A ger för kategori D2 med vete som 

fyllnadsmaterial friktionskoefficienten till 𝜇 = 0,38 för den släta innerväggen.  

 

De symmetriska lasterna som uppstår vid fyllning av en slank silo beräknas med ekvation (3.1–3.6). Stor-

heterna för horisontellt tryck 𝑝hf, väggfriktion 𝑝wf och vertikalt tryck 𝑝vf (fig. 3.2) vid något fyllnadsdjup 

z bestäms enligt följande ekvationer.  

 

𝑝hf(𝑧) = 𝑝h 𝑌J(𝑧) (3.1) 

 

𝑝wf(𝑧) = 𝜇 𝑝h 𝑌J(𝑧) (3.2) 

 

𝑝vf(𝑧) =
𝑝ho

𝐾
𝑌J(𝑧) (3.3) 

 

I vilka 

𝑝h = 𝛾𝐾𝑧  (3.4) 

 

𝑧 =
1

𝐾 𝜇

𝐴

𝑈
 (3.5) 

 

𝑌J(𝑧) = 1 − 𝑒
−𝑧

𝑧o⁄  (3.6) 

 

där 𝛾  = fyllnadsmaterialets karakteristiska tunghet  

𝜇  = den karakteristiska väggfriktionskoefficienten mellan fyllnadsmaterialet och den  

vertikala väggen  

𝐾 = det karakteristiska horisontallastförhållandet  

𝑧  = höjden nedanför den ekvivalenta fyllnadsnivån 

𝐴  = silons tvärsnittsarea 

𝑈  = silons inre omkrets 

 

 
Figur 3.2 Trycksituation för slät innervägg vid fyllning. 
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För silor i åtgärdsklass 1 ignoreras det osymmetriska trycket vid fyllning, vilket innebär att de symmet-

riska fyllnadslasterna blir dimensionerande. Beräkning av ekvation (3.1–3.3), se bilaga B, ger därmed den 

totala tryckfördelningen från spannmålet över silons höjd då silons väggar är 3,0 m och 2,5 m breda, se 

figur 3.3–3.4. Höjden definieras i det här fallet som avståndet ovanför tratten, vilket innebär att höjden 0 

m motsvarar höjden för övergång mellan vertikal vägg och tratt, se figur 3.2.  

 
Figur 3.3 Beräknat tryck mot slät innervägg med 

bredden 3,0 m. 

Horisontallastförhållandet, K, definieras enligt Eurokod till 𝐾 = 0,54 för vete som fyllnadsmaterial, vil-

ket innebär att det horisontella trycket konstant är 54 % av det vertikala trycket. Uträkningar från ekvation 

(3.1–3.3) ger samma värde på detta förhållande. Utifrån detta förutsätts att beräkningarna utförts korrekt. 

3.2.2 Korrugerad innervägg 

De symmetriska lasterna som uppstår vid fyllning av en slank silo med oregelbundna väggar beräknas på 

samma sätt som för en slät innervägg, enligt ekvation (3.1–3.6). En separat beräkning krävs dock för 

friktionskoefficienten, då ingen konstant för korrugerad plåt finns angiven i Eurokod. Friktionskoefficien-

ten för en korrugerad vägg tillhörande kategori D4 enligt tabell A.3 i bilaga A, bestäms med ekvation 

(3.7), där 𝑏w och 𝑏i är geometriberoende (fig. 3.5), 𝛷i är spannmålets inre friktionsvinkel mellan kornen 

och 𝜇 är friktionskoefficienten för en slät vägg.  

 

𝜇eff = (1 − (
𝑏w

𝑏w+𝑏i
)) tan𝛷i + (

𝑏w

𝑏w+𝑏i
)𝜇  (3.7) 

 

 
Figur 3.5 Geometri på korrugerad plåt. 

Figur 3.4 Beräknat tryck mot slät innervägg med 

bredden 2,5 m. 
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Beräkning av ekvation (3.7), se bilaga B, resulterar i att friktionskoefficienten 𝜇eff hos den korrugerade 

väggen överstiger friktionskoefficienten 𝜇 hos den släta väggen. Insättning av detta värde för den korru-

gerade väggen i ekvation (3.1–3.5) ger därmed den totala tryckfördelningen från spannmålet över silons 

höjd, då silons väggar är 3,0 m respektive 2,5 m breda, se figur 3.6 och 3.7. Diagrammen visar att storle-

ken på de horisontella och vertikala trycken är lägre än motsvarande tryckstorlekar för den släta väggen. 

Att trycken blir lägre på den korrugerade väggen beror på att friktionen är högre än för den släta väggen. 

Högre värden på friktionen motsvarar således lägre värden på trycken. Trycket från friktionen blir dock 

högre för den korrugerade plåten eftersom friktionen är högre. Höjden i figur 3.6 och 3.7 definieras som 

tidigare enligt figur 3.2. 

 
Figur 3.6 Beräknat tryck på korrugerad vägg 

med bredden 3,0 m. 

3.2.3 Tratt 

Med ingående variabler för halva inre trattvinkeln 𝛽, horisontallastförhållandet 𝛫 och trattens väggfrikt-

ionskoefficient 𝜇h ger ekvation (2.5) att den aktuella tratten ska klassas som grund, se bilaga B. 

 
Figur 3.8. Definiering av parametrarna z och x. 

Figur 3.7 Beräknat tryck på korrugerad vägg 

med bredden 2,5 m. 
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Det vertikala trycket som uppstår vid övergången från den vertikala väggen till tratten beräknas enligt 

ekvation (3.8), där 𝐶b multipliceras med 𝑝vf. Faktorn 𝐶b tar hänsyn till möjligheten att större laster över-

förs till tratten från den vertikala väggen och 𝑝vf är det maximala vertikala fyllnadstrycket. Beräkning av 

𝑝vf utförs enligt ekvation (3.1–3.6), där z är djupet från fyllnadshöjden till övergången, alltså sträckan ℎc, 
se figur 3.8. Eftersom det vertikala trycket vid ett fyllnadsdjup z är högst då siloväggens insida är slät, 

dimensioneras tratten efter trycken från figur 3.3 och 3.4 beroende på tvärsnitt. 

 

𝑝vft = 𝐶b𝑝vf (3.8) 

 

Storleken på faktorn 𝐶b bestäms beroende på vilken åtgärdsklass silon tillhör och om det finns en stor risk 

att fyllnadsmaterialet framkallar dynamiska laster eller inte. Om dynamiska laster uppstår tilldelas 𝐶b ett 

högre värde, 𝐶b = 1,6, för att möta det ökade tryck som kommer verka på silons tratt. Dynamiska laster 

uppstår då en slank silo med vertikala väggelement används för att lagra ett fyllnadsmaterial med en 

sammanhållning som inte kan klassas som låg eller om det lagrade materialet i silon är känsligt för inre 

låsningar, vilket är fallet för t ex cement och klinkers. Då fyllnadsmaterialet inte uppfyller de angivna 

kriterierna, tilldelas kostanten 𝐶b ett lägre värde, 𝐶b = 1,3. Enligt Schulze (2008) ökar vidhäftningsför-

mågan mellan partiklarna för ett torrt partikelmaterial då fuktighetshalten ökar. Eftersom det aktuella fyll-

nadsmaterialet i silorna är vete med en hög fuktighetsgrad kan därför materialets sammanhållning inte 

klassas som låg. Silon ska även dimensioneras efter det värsta möjliga scenariot, därför antas det högre 

värdet, 𝐶b = 1,6.  

 

Den vertikala spänningen 𝑝v som uppstår vid någon höjd x över trattens teoretiska spets (fig. 3.8), be-

stäms med ekvation (3.9–3.13). 

 

𝑝v(𝑥) = (
𝛾ℎh

𝑛−1
) {(

𝑥

ℎh
) − (

𝑥

ℎh
)
𝑛

} +𝑝vft (
𝑥

ℎh
)
𝑛

 (3.9) 

 

I vilken 

𝑛 = 𝑆(𝐹f 𝜇heff cot 𝛽 + 𝐹f) − 2 (3.10) 

 

𝑆 = 2 för koniska och kvadratiska pyramidala trattar (3.11) 

 

𝜇heff =
(1−𝐾)

2 tan𝛽
 (3.12) 

 

𝐹f = 1 − {𝑏/ (1 +
tan𝛽

𝜇heff
)} (3.13) 

 

där 𝛾  = fyllnadsmaterialets karakteristiska tunghet  

ℎh  = höjden från trattens spets till övergången mellan tratt och vertikal vägg (fig. 3.3) 

𝑥 = den vertikala koordinaten ovanför trattens spets 

𝜇heff = den effektiva eller mobiliserade karakteristiska väggfriktionskoefficienten för tratten 

𝑆  = trattens formfunktions koefficient   

𝐹f  = det karakteristiska värdet på behållarens tryckförhållande 

𝛽 = halva trattens inre vinkel (fig. 3.3) 

𝑝vft = den vertikala spänningen vid övergången efter fyllning 

𝑏 = den empiriska koefficienten: 𝑏 = 0,2  

 

Normaltrycket 𝑝nf och friktionen 𝑝tf vid någon punkt på väggen av en grund tratt efter fyllning bestäms 

enligt ekvation (3.14–3.15).   

 

𝑝nf = 𝐹f 𝑝v (3.14) 

 

𝑝tf = 𝜇heff 𝐹f 𝑝v (3.15) 

 

Höjden ℎh beror på den aktuella silons tvärsnitt och trattvinkel 𝛽. Då siloväggarnas bredd är 3,0 m re-

spektive 2,5 m och trattvinkeln är 45° ansätts höjden ℎh till halva siloväggens bredd.  
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Figur 3.9 Trycksituation i tratten vid fyllning. 

Under tömning kan normaltrycket och friktionen i grunda trattar beräknas på samma sätt som vid fyll-

ning. Beräkning av ekvation (3.8–3.15), se bilaga B, ger den totala tryckfördelningen från spannmålet 

över trattens höjd då trattens tvärsnitt är 3,0 x 3,0 m och 2,5 x 2,5 m, se figur 3.10 och 3.11. I det här fallet 

definieras höjden som avståndet ovanför trattens teoretiska spets, vilket innebär att höjden ℎh motsvara 

höjden för övergång mellan tratt och vertikal vägg, se figur 3.9. 

 
Figur 3.10 Beräknat tryck i tratten vid fyllning 

med tvärsnittet 3,0 x 3,0 m. 

Enligt tryckberäkningar vid fyllning med avseende på vertikal vägg och tratt visar att trycket är högre för 

större tvärsnitt. Att trycket är högre då tvärsnittet är större beror på att mer fyllnadsmaterial genererar ett 

högre tryck.  

3.3 Finita elementmetoden 

CAD-programmet Pro Engingeer med finita elementtillägget Mechanica används för att utföra finita ele-

mentberäkningar på silorna med avseende på spänning och buckling. Beräkningar utförs på två silor med 

tvärsnitten 3,0 x 3,0 m respektive 2,5 x 2,5 m. För varje tvärsnitt skapas två modeller, en där siloväggen 

består av korrugerad plåt och en där siloväggen består av slät plåt monterad på korrugerad plåt. Totalt 

Figur 3.11 Beräknat tryck i tratten vid fyllning 

med tvärsnittet 2,5 x 2,5 m. 
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skapas alltså fyra modeller. Eftersom silorna har kvadratiska tvärsnitt med fyra symmetriplan modelleras 

inte hela silostrukturen utan endast en åttondel av de aktuella tvärsnitten skapas, se gråmarkerad yta i fi-

gur 3.12. Symmetri utnyttjas för att spara tid då modellerna blir mer lätthanterliga samtidigt som mindre 

datorkraft krävs vid finita elementanalyser. Modellerna byggs upp med sektioner, där en sektion består av 

en halv stolpe och ett halvt väggelement, se figur 3.13. Tio lika sektioner monteras ihop vilket ger en total 

höjd på 8,4 m, ℎh. Tratten modelleras inte då ingen dimensionering av denna skall utföras.  

 
Figur 3.12. Tvärsnitt av silo med fyra symmetriplan. 

 

För att spara datorkraft och reducera analyseringstider skapas modellerna som skalmodeller, vilket inne-

bär att strukturen behandlas som ytor istället för solid. Detta utförs också för att plåtarnas tjocklek är 

mycket mindre än plåtarnas höjd och bredd. Skalmodeller har en stor fördel vid elementindelningen då 

element endast skapas på ytorna, vilket därmed reducerar totala antalet element och således analyserings-

tider. För reducera analyseringstider förenklas strukturen genom att inga radier modelleras på kanter och 

hörn, vilket dock kan leda till att spänningskoncentrationer uppstår i skarpa hörn och kanter.  

 

Vid montering av två korrugerade plåtar skruvas plåtarna ihop där de överlappar varandra, med en rad 

skruvar längs plåtarnas bredd. Då en slät plåt monteras på en korrugerad plåt placeras en U-balk mellan 

plåtarna där den tänka skruvraden ska sitta. Den släta och korrugerade plåten skruvas därefter ihop, se 

figur 3.14. De släta plåtarna monteras precis som de korrugerade plåtarna med en lika stor överlappning. 

Montering av den korrugerade plåten mot stolpen utförs genom att den korrugerade plåten skruvas fast 

mot flänsen, se figur 3.13. Flänsen har samma karaktäristiska geometri som den korrugerade väggen och 

sitter fastsvetsad på stolpen. Flänsens bredd, alltså anläggningsytan mot den korrugerade plåten, är 40 

mm. Den korrugerade plåten skruvas fast på flänsens lodrätta ytor. I verkligheten tillverkas plåtarna med 

höjden 880 mm, där den effektiva bygghöjden blir 840 mm då den totala överlappningen är 40 mm.  

 
Figur 3.14 Principiell skiss av en skarv mellan 

två väggelement.  

Figur 3.13. En sektion med korrugerad plåt sedd  

från utsidan.  

Figur 3.15 Beskrivning av hur två släta plåtar fixeras mot en 

U-balk vid en skarv.  
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I de skapade modellerna förenklas överlappningen mellan plåtarna till att endast ligga kant i kant, vilket 

innebär att plåtarnas höjd modelleras till 840 mm. Med denna förenkling uppfattar Pro Engineer de ihop-

satta plåtarna som en enda del vid finita elementanalyser. Förenklingen påverkar inte strukturens hållfast-

het nämnvärt då överlappningen är liten mot elementens totala höjd. Skillnaden på strukturens hållfasthet 

blir då marginell eftersom det är strukturens globala buckling som är intressant. 

 

De skruvförband som finns vid överlappet där två väggelement monteras på varandra approximeras ge-

nom att en linje på var sin sida om U-balken fixeras mot ovan- och underkanten för de aktuella släta och 

korrugerade plåtarna. Fixeringen utförs med hjälp av ”multi-point constraint”-kommandot ”Rigid link”. 

Den fixerade linjen motsvarar en rad skruvar som medför att de valda kanterna på den släta och korruge-

rade plåten inte kan röra sig individuellt mot linjerna på U-balken, vilket på så vis motsvarar effekten av 

de icke modellerade skruvarna. Figur 3.15 visar en skiss över vilka linjer på de två släta plåtarna som 

fixeras mot en linje på U-balken. Samma metod för att fästa de korrugerade plåtarna på U-balken tilläm-

pas. Skruvförbandet mellan den korrugerade plåten och flänsen på stolpen modelleras med samma prin-

cip. En linje på den korrugerade plåten, där skruvförbandet egentligen sitter, fixeras mot anläggningsy-

torna på flänsen, se figur 3.16. Skruvarna sitter centrerat på flänsens bredd, vilket medför att den fixerade 

linjen ansätts för att ta hänsyn till detta. Då skruvförbandet sitter på korrugeringens lodrätta ytor är det 

endast där fixeringen mellan plåt och fläns ansätts. Approximationen av skruvförbanden utförs för att 

förenkla modelleringen och därmed spara tid och datorkraft vid finita elementanalyser. Förenklingen an-

ses vara en bra approximation av verkligheten då inget glapp antas uppstå i skruvförbanden.  

 

Den släta och korrugerade plåten har två anläggningsytor som inte är fixerade med skruvförband. På 

ytorna fixeras dock ändå en linje mellan plåtarna för att simulera kontakt då programmet Pro Engineer 

annars inte kalkulerar med det i analyserna, se figur 3.16. Utan denna tillämpning skulle den släta inner-

plåten tillåtas att bucklas på ett sätt som inte motsvarar verkligheten då den korrugerade plåten är en stär-

kande struktur. En nackdel med tillämpningen är att den släta innerplåten inte tillåts att röra sig i positiv 

x-led (fig. 3.16) gentemot den korrugerade plåten, vilket teoretiskt är möjligt då plåten kan bucklas inåt. 

Då inga krafter i positiv x-led uppstår i silon p.g.a. spannmålstrycket, anses tillämpningen ändå vara kor-

rekt.  

 
Figur 3.16 Förtydligande av hur slät och korrigerad plåt respektive korrugerad plåt och stolpe fixeras mot varandra. 

Då syftet med detta examensarbete är att dimensionera väggelement utan att buckling uppstår är nuva-

rande standardiserad måttsättning enligt företaget för korrugerad och slät plåt intressant att undersöka som 

utgångspunkt. Därför tilldelas skalmodellerna tjocklekar enligt företagets äldre dimensioneringsstandard 

Johansson (2013a), se tabell 3.1. Företaget dimensionerar väggelementen genom att, med höjden, variera 

tjockleken på den korrugerade plåten i takt med att trycket från spannmålet minskar, medan den släta in-

nerplåten tilldelas en tjocklek på 1,5 mm som inte varierar med höjden. Tjockleken på den korrugerade 

plåten i botten är därmed störst eftersom trycket där är som högst. De korrugerade plåtarnas tjocklek vari-

erar också beroende på siloväggarnas bredd, då det totala trycket i silor med större tvärsnitt är högre än i 

silor med ett mindre tvärsnitt, se figur 3.6 respektive 3.7. Tabell 3.1 visar enligt företaget (Johansson, 

2013a) antalet plåtar med samma tjocklek som används vid byggnation. För en väggbredd på 3,0 m ska de 

översta tre väggelementen tilldelas en tjocklek på 1,5 mm, de sex nästkommande en tjocklek på 2,0 mm 

och det nedersta och sista väggelementet en tjocklek på 2,5 mm. 
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Tabell 3.1 Företagets äldre dimensioneringsstandard för korrugerade plåtar, Johansson (2013a). 

  Plåttjocklekar [mm] 

Sektioner 3,0 m 2,5 m 

10 1,5 1,0 

9 1,5 1,0 

8 1,5 1,5 

7 2,0 1,5 

6 2,0 1,5 

5 2,0 1,5 

4 2,0 1,5 

3 2,0 1,5 

2 2,0 2,0 

1 2,5 2,0 

 

Eftersom det är skalmodellernas medellinje som modelleras, ansätts ett avstånd mellan slät och korruge-

rad plåt samt mellan korrugerad plåt och fläns, för att modellerna på så vis ska ha kontakt efter att de till-

delats tjocklekar. Då tjocklekarna på plåtarna varierar beroende på vilken sektion de tillhör varierar detta 

avstånd. För att förenkla modellerna ansätts därför ett medelavstånd vid modelleringen som motsvarar 

kontakt för de mittersta sektionerna.  

 

Då det är siloväggarna som ska analyseras och dimensioneras är stolpens utförande mindre intressant. 

Därför tilldelas stolpen i modellerna en konstant tjocklek till skillnad från i verkligheten då stolpens tjock-

lek varierar med silohöjden. Stolpen modelleras således med en i sammanhanget hög tjockleken på 45 

mm. Flänsen modelleras med en konstant tjocklek på 10 mm. Närmare studie av stolpen lämnas således 

till den intresserade läsaren. U-balken modelleras enligt nuvarande profil, där höjden ℎ = 40 mm, bred-

den 𝑏 = 82 mm och tjockleken är 1,5 mm, se figur 3.15. Dimensionering av U-balk ligger inte till in-

tresse för detta examensarbete. 

 

Samtidigt som skalmodellerna tilldelas tjocklek tilldelas delarna även material. Vid tillverkning av stolpe, 

korrugerad och slät vägg samt U-balk används hos företaget samma stål. Stålet är galvaniserat och har 

beteckningen SS1411-51. Enligt Gardenfelt (2013) har materialet företaget använder sig av en sträckgräns 

på 𝑅p0,2 = 180 MPa och en brottgräns på 𝑅m = 270 − 500 MPa. Storleken på stålets elasticitetsmodul 𝐸 

och Poissons tal 𝑣 ansätts enligt Matweb (2013) för galvaniserat stål till 𝐸 = 200 GPa och 𝑣 = 0,29.  

3.3.1 Randvillkor 

För att det använda symmetriförhållandet ska ge samma resultat som vid analysering utan symmetri måste 

korrekta randvillkor ansättas. De släta plåtarna hindras från rörelse i z-led vid snittytan mitt på väggen, 

rörelse hindras även i x´-led i snittet vid stolpen. I båda fallen hindras rotation längs med snitten, alltså i 

y- och y´-led, se figur 3.12, där y- och y´ verkar i samma riktning. Att plåtarna låses mot förskjutning i 

riktningen x´ beror på att plåten bockas in 45° för att på så vis kunna fästas mot den motsvarande släta 

plåten vid den andra väggen vid montering, se (a) i figur 3.17. I modellerna approximeras detta hörn ge-

nom att plåtarna antas sitta ihop vinkelrätt. För att den förenklade strukturen fortfarande ska motsvara 

verkligheten ansätts istället randvillkoret att plåten i detta snitt ska vara låst i x´-led, se (b) i figur 3.17.  

 
Figur 3.17 Jämförelse mellan den släta innerplåtens verkliga infästning i hörnet 

och den approximerade modellerade lösningen. 
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Stolpen snittas enligt figur 3.17 och hindras i snittet mot förskjutning i x´-led och rotation i y´-led. Då 

stolpen i nederkant är gjuten i grunden anses stolpen vara fast inspänd vilket därmed innebär att förskjut-

ning och rotation i denna del är låst i alla riktningar. I silornas överkant är ett tak monterat vilket medför 

en stärkande struktur. Stolpens ovankant hindras därför mot förskjutning i x- och z-led. Stolpen lämnas 

olåst i y-led för att en viss nedböjning ska kunna uppstå. Då randvillkoren ska motsvara verkligheten kan 

förskjutningen i stolpens ovankant inte låsas i denna riktning. Stolpen är dessutom fri att längst upp kunna 

rotera i alla riktningar. Där den korrugerade plåten snittas p.g.a. symmetri mitt på väggen sätts randvillko-

ren på hela plåtens tvärsnitt till att förskjutning i z-led ska vara låst, likt villkoret för den släta plåten. För 

den korrugerade plåten låses även olika rotationsriktningar i snittet beroende på strukturens lutning. Ro-

tation hindras vinkelrätt mot ytornas normalriktning, enligt figur 3.18, alltså i y-, y´´- och y´´´-led för de 

olika lutningarna. 

 
Figur 3.18 Tvärsnitt av korrugerad vägg med insatta koordinatsystem. 

I verkligheten sitter den släta och korrugerade plåten i nederkant fastskruvade i tratten men då tratten inte 

inkluderas i modellerna ansätts här istället randvillkor. Den släta och korrugerade plåten låses därför för 

rotation i z-led samt mot förskjutning i y-led, se figur 3.12. Anledningen till att rotationer hindras är för 

att då väggen belastas symmetriskt så blir nedböjningsvinkeln i mitten av väggen alltid noll. Därför hind-

ras aktuella rotationer för att ett korrekt och realistiskt resultat vid analysering ska kunna erhållas.  

3.3.2 Elementindelning 

I Ayuga (2000) framkommer det att en elementstorlek på 0,5 m kan användas på stora ytor utan skarpa 

övergångar för att erhålla ett lika noggrant resultat som när mindre elementstorlekar används. I detta ex-

amensarbete krävs dock en finare elementindelning p.g.a. att de modellerade silorna är kvadratiska och 

uppbyggda med korrugerade väggar och således innehåller många skarpa hörn och kanter till skillnad från 

Ayugas cirkulära silo. En maximal elementstorlek på 0,2 m ansätts därför på modellerna. Vid stora fasö-

vergångar, som t ex. mellan stolpe och fläns ansätts en förfinad elementindelning. Elementindelningen av 

väggelement bestående av korrugerad plåt och stolpe samt slät plåt monterad på korrugerad plåt med 

stolpe ses i figur 3.19.   

 

 
Figur 3.19 Elementindelning av korrugerad plåt, stolpe och slät plåt. 
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3.3.3 Kraftapplicering 

För att underlätta lastappliceringen i finita elementmodellerna beräknas vilka krafter som motsvarar 

trycksituationerna enligt Eurokod (2006) från figur 3.3–3.4 och 3.6–3.7, där det horisontella trycket 𝑝hf 
och trycket från friktionen 𝑝wf påverkar väggen. Då varken det horisontella trycket eller trycket från frikt-

ionen är linjära mot fyllnadshöjden blir appliceringen av den exakta kraften vid varje fyllnadsnivå kom-

plicerad. För att förenkla appliceringen av krafter delas därför trycksituationerna upp i tio steg, där ett 

steg motsvarar ett väggelements höjd. Hela siloväggen delas alltså upp i tio vertikala steg. Eftersom 

trycksituationen varierar beroende på tvärsnitt och siloväggarnas utformning beräknas först kraften för de 

båda tvärsnitten då en slät innervägg utgör kontakten mot spannmålet. Arean som de släta plåtarna är 

tryckbelastade på beräknas genom att halva väggbredden, 1,5 m respektive 1,25 m, B/2 p.g.a. symmetri, 

multipliceras med plåtarnas höjd H, vilket i båda fallen är 840 mm, se figur 3.16. Genom att multiplicera 

det högsta trycket vid varje nivå från figur 3.3 och 3.4, beroende på tvärsnitt, med aktuell area för de släta 

plåtarna erhålls en överintegrerad indelning av krafterna. Indelningen av horisontell kraft 𝐹hf och frikt-

ionskraft 𝐹wf för väggbredderna 3,0 m respektive 2,5 m ses i figur 3.20 och 3.21.  

 

 
Figur 3.20 Överintegrering av krafter för silo med  

slät innervägg och en bredd på 3,0 m. 

Vid beräkning av den horisontella kraft som uppstår på de korrugerade väggarna används samma metod 

som tidigare. Den korrugerade plåtens projicerade area, 𝐴 = (𝐵/2)𝐻 (fig. 3.16), vilken är den samma för 

de släta plåtarna, multipliceras med det högsta horisontella trycket vid varje nivå från figur 3.6 och 3.7 

beroende på väggens bredd. Därmed erhålls den horisontella kraften 𝐹hf i steg om tio på de korrugerade 

plåtarna, se figur 3.22 och 3.23. 

 
 

Figur 3.21 Överintegrering av krafter för silo med 

slät innervägg och en bredd på 2,5 m. 
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Figur 3.22 Överintegrering av krafter för silo med  

korrugerad innervägg och en bredd på 3,0 m. 

Friktionskraften beräknas med samma princip genom att multiplicera arean med det största trycket för 

varje tidigare definierad nivå. Skillnaden är att en annan area används då friktionen inte antas verka på 

den korrugerade väggens alla ytor. Eftersom en dragande kraft från friktionen på gråmarkerade ytor på 

den korrugerade väggen från figur 3.24 inte är möjlig, beräknas arean som 𝐴 = (𝐻 − 2𝑐)𝐵/2. Ytorna 

med höjden c ignoreras eftersom de inte antas ta någon dragande kraft från friktionen. Friktionskraften 

fördelas istället på resterande projicerad area.  

 
Figur 3.24 Applicering av krafter på en sektion av korrugerad vägg. 

Storlek på horisontell kraft 𝐹hf och friktionskraft 𝐹wf vid varje nivå för silor med släta och korrugerade 

väggar med bredden 3,0 m respektive 2,5 m kan även ses i tabell C.1 och C.2 i bilaga C.  

 

 

Figur 3.23 Överintegrering av krafter för silo med 

korrugerad innervägg och en bredd på 2,5 m. 
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Vid analys av den korrugerade väggen för kontroll av företagets äldre dimensioneringsstandard appliceras 

horisontell kraft 𝐹hf och friktionskraft 𝐹wf enligt figur 3.24. Krafternas storlek på varje nivå bestäms en-

ligt figur (3.22 och 3.23) eller enligt tabell C.1 bilaga C. Vid analys av silor med slät innervägg appliceras 

horisontell kraft 𝐹hf och friktionskraft 𝐹wf över varje plåts area. Krafternas storlek för varje nivå bestäms 

av överintegrering enligt figur 3.20 och 3.21 eller enligt tabell C.2 i bilaga C.  

 

För att vid analyserna ta hänsyn till strukturens tyngd och därmed hur dess tyngd påverkar strukturens 

hållfasthet tilldelas modellerna egenvikt. Pro Engineer beräknar egenvikten genom att multiplicera stålets 

densitet med strukturens volym och tyngdaccelerationen, där det galvaniserade stålets densitet enligt  

Matweb (2013) är 𝜌 = 7850 kg/m3 och tyngdaccelerationen är 𝑔 = 9,81 m/s2. 

3.3.4 Analyser med finita elementmetoden 

I detta examensarbete utförs flertalet analyser av komplexa strukturer, vilket genererar i många och stora 

beräkningar. Försök med att använda multipass-analyser med en konvergens på 5 % har utförts men då 

dessa funnits vara väldigt tidskrävande och då de endast genererat en marginell skillnad mot enklare ana-

lyser, utförs p.g.a. tidsbrist istället singelpass-analyser. Användningen av singelpass-analyser är enligt 

Forsman (2009) korrekt då normala noggrannhetskrav ställs på beräkningarna. En statisk analys utförs på 

modellerna med väggelement bestående av korrugerade plåtar enligt företagets äldre dimensionerings-

standard, se tabell 3.1. Figur 3.25 visar effektivspänningens fördelningen enligt von Mises där väggbred-

den är (a) 3,0 m och (b) 2,5 m.  

 

 
Figur 3.25 Effektivspänningens fördelning enligt von Mises för korrugerad plåt med väggbredden (a) 3,0 m och (b) 

2,5 m. Plåttjocklekar enligt företagets äldre dimensioneringsstandard. 

 

Skalan i figur 3.25 ansätts till att variera mellan 0 MPa och 180 MPa, då sträckgränsen hos stålet är 180 

MPa. Områden i figuren som överstiger denna gräns markeras röda och kommer enligt analysen att plas-

ticeras. De högsta spänningarna återfinns i hörnen mellan flänsen och stolpen. Den högsta spänningen i 

(a) uppgår till ca 35 GPa och i (b) till ca 12 GPa. Att spänningen blir så hög beror på att spänningskon-

centrationer bildas i skarpa kanter och övergångar där strukturen förenklats till att inte innefatta några 

radier.  
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En statiskt singelpass-analys utförs även för att se hur spänningsfördelningen ser ut då en slät plåt är mon-

terad på en korrugerad plåt, även detta enligt företagets äldre dimensioneringsstandard. Figur 3.26 visar 

effektivspänningens fördelningen enligt von Mises där väggelementens bredd är (a) 3,0 m och (b) 2,5 m. 

 

 
Figur 3.26. Effektivspänningens fördelning enligt von Mises för slät plåt med väggbredden (a) 3,0 m (b) 2,5 m. Plått-

jocklekar enligt företagets äldre dimensioneringsstandard. 

 

Skalan i figur 3.26 är som tidigare bestämd att variera från noll till sträckgränsen. Figuren visar att större 

delen av strukturen för de båda väggbredderna kommer utsättas för plasticeringen. U-balkarnas inverkan 

på den släta plåten är tydlig då spänningen på dessa ställen är något lägre. De högsta värdena på spän-

ningen uppstår likt figur 3.25 i hörnen mellan flänsen och stolpen. Värdet på den högsta spänningen i fi-

gur 3.26 (a) är ca 5 GPa och i (b) ca 8 GPa. De höga värdena på spänningarna kan här som tidigare bero 

på spänningskoncentrationer. Spänningen är generellt högre i figur 3.26 än i jämförelse med figur 3.25, då 

trycket på en slät innervägg är högre än då väggen är korrugerad.  

 

För att undersöka huruvida de olika väggtyperna utsätts för buckling utförs bucklingsanalyser på mo-

dellerna. Figur 3.27 visar ett montage där samtliga positiva bucklingsmoder lagts ihop för väggelement 

bestående av korrugerade plåtar med bredden (a) 3,0 m och (b) 2,5 m. De två bucklingsanalyserna är 

grundade på de två spänningsanalyserna från figur 3.25. 
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Figur 3.27 Bucklingsordning för korrugerad vägg med bredden (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 

Analyserna ställs in på att beräkna de första 14 bucklingsmoderna. Anledningen till detta är att flertalet 

negativa BLF-värden uppstår. De negativa BLF-värdena innebär att buckling endast uppstår då den på-

lagda kraftresultanten är motriktad. De negativa BLF-värdena är därför inte intressanta och ignoreras. För 

att erhålla positiva BLF-värden ställs analyserna in på att beräkna 14 bucklingsmoder, detta för att erhålla 

positiva BLF-värden för alla bucklingsanalyser. Programmet Pro Engineer uttrycker vid varje bucklingsa-

nalys den maximala förskjutningen till 1 mm, vilket därför inte anses vara tillförlitligt. Teckenförklaring-

en används istället för att visa var den mest kritiska bucklingen uppstår, där 1 motsvarar den maximala 

bucklingen och där 0 motsvarar områden som inte bucklas alls. Figur 3.27 visar var och i vilken ordning 

bucklingen för de olika väggbredderna uppstår. För bucklingsanalys (a) uppstår två stycken positiva buck-

lingar och för bucklingsanalys (b) fyra stycken från de första 14 bucklingsmoderna. BLF-värdenas storlek 

kan ses i tabell 3.2. 

 
Tabell 3.2 Bucklingskraftens storlek i jämförelse mot den applicerade kraftresultanten 

för väggbredden (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 

  BLF-värden 

Bucklingsordning a. 3,0 m b. 2,5 m 

1 0,72 0,62 

2 0,76 0,70 

3  - 0,71 

4  - 0,80 

 

Enligt bucklingsanalyserna kommer båda väggelementen att utsättas för buckling. Figur 3.27 visar att det 

mest kritiska området för den korrugerade väggen med bredden 3,0 m (a) är på silons näst nedersta sekt-

ion och med bredden 2,5 m (b) är på silons översta sektion. Bucklingskraften för den korrugerade väggen 

med bredden 3,0 m uppgår till 72 % av den aktuellt pålagda kraftresultanten. För den korrugerade väggen 

som är 2,5 m bred uppgår bucklingskraften till 62 % av den aktuellt pålagda kraftresultanten. 
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Bucklingsanalyser utförs även för modellerna där slät plåt är monterad på korrugerad plåt. Figur 3.28 

visar ett montage där samtliga positiva bucklingsmoder lagts ihop för väggelement bestående av slät plåt 

monterad på korrugerad plåt med bredden (a) 3,0 m och (b) 2,5 m. De två bucklingsanalyserna är grun-

dade på de två spänningsanalyserna från figur 3.26. 

 
Figur 3.28 Bucklingsordning för slät plåt monterad på korrugerad plåt med väggbredden (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 

Figur 3.28 visar var och i vilken ordning bucklingen för de olika väggbredderna uppstår. För väggelement 

med bredden 3,0 m respektive 2,5 m uppstår den mest kritiska bucklingen på den nedersta sektionen. Ta-

bell 3.3 visar BLF-värdenas storlek. 

 
Tabell 3.3 Bucklingskraftens storlek i jämförelse mot den applicerade kraftresultanten 

för väggbredden (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 

  BLF-värden 

Bucklingsordning a. 3,0 m b. 2,5 m 

1 0,03 0,04 

2 0,04 0,05 

3 0,04 0,05 

4 0,04 0,06 

5 0,04 0,07 

6 0,05 - 

 

Bucklingskraften för silon med väggbredden 3,0 m uppgår till 3 % av kraftresultanten medan bucklings-

kraften för väggbredden 2,5 m uppgår till 4 %. Enligt utförd bucklingsanalys kommer därför båda silorna 

med största sannolikhet att bucklas. BLF-värden för slät plåt monterad på korrugerad plåt (tabell 3.3) är 

markant lägre än BLF-värden för korrugerad plåt (tabell 3.2). Spännings- och bucklingsanalyser har även 

utförts då tjockleken på den korrugerade väggen har tio dubblats utan att BLF-värdena för buckling änd-

rats märkvärt. Då det därför med säkerhet kan sägas att buckling inte uppstår på den korrugerade plåten 

vid denna tjocklek kan slutsatsen dras till att lokal buckling uppstår på den släta väggen. 
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Då det är den globala bucklingen för hela strukturen som ligger till intresse och då den släta plåtens buck-

ling är mindre intressant analyseras även den korrugerade plåten genom att applicera krafterna som verkar 

från den släta plåten och U-balken direkt på den korrugerade plåten. Med detta tillvägagångssätt ignoreras 

den lokala bucklingen på den släta plåten och den globala bucklingen för hela strukturen kan analyseras. 

Då den släta plåtens funktion är att hindra fuktig spannmål från att fastna på den korrugerade väggen och 

inte att stärka silons struktur kan denna plåt tillåtas att buckla förutsatt att den förblir intakt. Vid buckling 

uppfyller den släta plåten fortsatt sin funktion.  

 

En friläggning utförs därför mellan den släta och korrugerade plåten för att ta fram vilka laster den korru-

gerade plåten tar upp från den släta plåten och U-balken, se figur 3.29. På så vis kan enbart den korruge-

rade plåtens analyseras för den aktuella lastsituationen. 

 

 
Figur 3.29 Friläggning av korrugerad plåt. 

 

I figur 3.29 appliceras horisontell kraft 𝐹hf och friktionskraft 𝐹wf som verkar på den släta plåten (a) endast 

på de ytor på den korrugerade plåten som tar upp last (b).  

 

För att undersöka spänningsfördelningen hos den frilagda korrugerade väggen utförs en statisk  

singelpass-analys med applicerade krafter enligt figur 3.29 eller tabell C.2 i bilaga C. Figur 3.30 visar 

effektivspänningens fördelning enligt von Mises där väggelementens bredd är (a) 3,0 m och (b) 2,5 m. En 

bucklingsanalys utförs också för samma väggar. Figur 3.31 visar ett montage där samtliga positiva buck-

lingsmoder lagts ihop för väggelementen med bredden (a) 3,0 m och (b) 2,5 m. Bucklingsanalyserna är 

grundade på spänningsanalyserna från figur 3.30.  



Institutionen för teknik och samhälle 
Högskolan i Skövde  Bucklingsanalys av spannmålssilo 

 

Calestam, Wedin 32 2013-05-12 

 
Figur 3.30 Effektivspänningens fördelning enligt von Mises för korrugerad plåt med kraftapplicering enligt figur 

3.29, där väggbredden är (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 

 
Figur 3.31 Bucklingsordning för korrugerad plåt med kraftapplicering enligt figur 3.29 där väggbredden är  

(a) 3,0 m (b) 2,5 m.  
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Högsta spänningen som uppstår i figur 3.30 uppgår för väggbredden (a) 3,0 m till ca 42 GPa och för 

väggbredden (b) 2,5 m till ca 13 GPa. Figur 3.31 visar var och i vilken ordning bucklingen för de olika 

väggbredderna uppstår. För bucklingsanalys (a) uppstår de tre första bucklingarna på den näst nedersta 

sektionen och för bucklingsanalys (b) uppstår de åtta första bucklingarna på den översta sektionen. Buck-

lingarnas resulterande BLF-värden ses i tabell 3.4. 

 
Tabell 3.4 Bucklingskraftens storlek i jämförelse mot den applicerade kraftresul-

tanten för väggbredden (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 

  BLF-värden 

Bucklingsordning a. 3,0 m b. 2,5 m 

1 0,59 0,51 

2 0,62 0,56 

3 0,64 0,59 

4 0,68 0,61 

5  - 0,64 

6  - 0,74 

7  - 0,80 

8  - 0,85 

 

Bucklingskraften för silon med väggbredden 3,0 m uppgår till 59 % av den applicerade kraftresultanten 

medan bucklingskraften för silon med väggbredden 2,5 m uppgår till 51 %. Enligt utförd bucklingsanalys 

kommer därför båda silorna som är tryckbelastade av den släta plåten att bucklas. Med resultat från buck-

lingsanalysen, i figur 3.31 och tabell 3.4, kan den korrugerade plåten dimensioneras utan att beakta den 

släta plåtens buckling.  

 

BLF-värdena från tabell 3.4 är lägre i jämförelse med motsvarande värden från tabell 3.2 som beskriver 

silorna med väggelement bestående av endast korrugerad plåt. Detta är rimligt då krafterna som ansätts på 

den frilagda korrugerade väggen (fig. 3.30 och 3.31) är större samtidigt som plåttjocklekarna är de 

samma. Kraftappliceringen är också en faktor som påverkar bucklingen, då appliceringen på den frilagda 

korrugerade väggen (fig. 3.29) utförs på en mindre yta än mot den korrugerade väggen som är tryckbelas-

tad direkt från spannmålet (fig. 3.24). Den första bucklingen från figur 3.27 och 3.31 uppträder även på 

samma sektion för de både väggbredderna vilket är rimligt. BLF-värdena från tabell 3.4 är även lägre i 

jämförelse med motsvarande värden från tabell 3.3 som beskriver silorna med väggelement bestående av 

slät plåt monterad på korrugerad plåt. Tabell 3.4 ger således mer rimliga BLF-värden med avseende på 

silornas globala buckling.  

 

Då utförda bucklingsanalyser visar på att silorna kommer att bucklas dimensioneras den korrugerade väg-

gen för att buckling inte ska uppstå. Dimensioneringen utförs på samtliga modeller genom att plåttjockle-

karna höjs utifrån förtagets äldre dimensioneringsstandard, se tabell 3.1, i steg om 0,5 mm för de kritiska 

plåtarna. Det finns ingen anledning till att höja plåttjockleken i steg mindre än 0,5 mm då företaget arbe-

tar med denna variation på sina plåtar. Vid varje höjning av plåttjocklek utförs nya analyser för spänning 

och buckling vilket leder till att nya kritiska områden uppstår. Proceduren upprepas tills dess att det mest 

kritiska området får ett BLF-värde över 1,1, vilket innebär att bucklingskraften är mer än 110 % av den 

applicerade kraftresultanten. Då singelpass-analyserna enligt Forsman (2009) motsvarar multipass-

analyser med 10 % konvergens anses buckling inte uppstå då BLF-värden över 1,1 erhålls.  
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4 Resultat 
Dimensioneringsförslag av väggelement bestående av korrugerad plåt och slät plåt monterad på korruge-

rad plåt presenteras i detta kapitel. Dimensioneringen presenteras för de båda väggbredderna 3,0 m och 

2,5 m för de olika väggelementen genom att återge vilka plåttjocklekar som enligt utförda spännings- och 

bucklingsanalyser bör användas för att silorna ej ska utsättas för buckling.  

4.1 Dimensionering av korrugerad vägg – tryckbelastad av spannmål 

Tabell 4.1 visar förslag på vilka plåttjocklekar som bör användas för en kvadratisk silo uppbyggd med tio 

sektioner av korrugerade väggar med bredderna 3,0 m respektive 2,5 m. Tabellen återger föreslagen plått-

jocklek för varje sektion, där sektion 1 och 10 motsvarar silons understa respektive översta väggelement. 

Alla värden i tabellen tecknade med symbolen * har ökad tjocklek jämfört mot företagets äldre dimens-

ioneringsstandard enligt tabell 3.1. Värden inom parantes visar ursprunglig dimensionering. 

 
Tabell 4.1 Föreslagen dimensionering för väggelement bestående av korrugerade plåtar. 

  Plåttjocklekar [mm] 

Sektioner 3,0 m 2,5 m 

10 1,5 (1,0) 1,5* 

9 1,5 (1,0) 1,5* 

8 1,5 1,5 

7 2,0 1,5 

6 2,0 1,5 

5 2,0 1,5 

4 (2,0) 2,5* 1,5 

3 (2,0) 2,5* 1,5 

2 (2,0) 3,0* 2,0 

1 (2,5) 3,0* 2,0 

Notering: Tjocklekar noterade med * har ändats mot företa-

gets äldre dimensioneringsstandard där ursprungligt värde 

visas inom parantes. 
 

De fyra nedersta sektionerna, sektion 1-4, har för väggbredden 3,0 m ökats i tjocklek, se tabell 4.1. Plått-

jockleken för sektion 1, 3 och 4 har höjts med 0,5 mm och sektion 2 har höjts med 1 mm. För väggbred-

den 2,5 m har de översta två sektionerna ändrats, sektion 9 och 10, där båda plåttjocklekarna ökats med 

0,5 mm. Ändringarna av plåttjocklek visar att tidigare dimensionering av silon med väggbredden 3,0 m är 

underdimensionerad i nederkant, medan silon med väggbredden 2,5 m är underdimensionerad i ovankant, 

vilket överensstämmer mot bucklingsanalyserna, se figur 3.27. Figur 4.1 visar en statisk singelpass-analys 

med von Mises effektivspänning för de båda väggbredderna med den nya dimensioneringen.  
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Figur 4.1 Effektivspänningens fördelning enligt von Mises för korrugerad vägg med bredden (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 

En bucklingsanalys visar vart de mest kritiska områdena uppstår och vilka BLF-värden de motsvarar för 

den nya dimensioneringen, se figur 4.2. 

 
Figur 4.2 Bucklingsordning för korrugerad vägg med bredden (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 

Spänningsfördelningen i figur 4.1 är fortsatt hög, med maximala värden på spänningen för väggbredden 

(a) 3,0 m på ca 34 GPa respektive (b) 2,5 m på ca 12 GPa. Spänningen är dock lägre i jämförelse mot 

tidigare analys med företagets äldre dimensionering, se figur 3.25. De höga värdena på spänningen upp-

står fortsatt som spänningskoncentrationer i punkter där stora fasövergångar uppstår, t.ex. mellan fläns 

och stolpe. Figur 4.2 visar resultat av bucklingsanalysen där de positiva bucklingarna lagts ihop i ett  
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montage. Med den nya dimensioneringen för de korrugerade väggsektionerna uppstår det mest kritiska 

området för väggbredden (a) 3,0 m på sektion fem och för väggbredden (b) 2,5 m på den översta sektion-

en. Vilka BLF-värden de kritiska områdena motsvarar kan ses i tabell 4.2. 

 
Tabell 4.2 Bucklingskraftens storlek för korrugerad plåt i jämförelse med den ap-

plicerade kraftresultaten där väggbredden är (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 

  BLF-värden 

Bucklingsordning a. 3,0 m b. 2,5 m 

1 1,15 1,27 

2  - 1,41 

3  - 1,44 

4  - 1,62 

5  - 1,81 

 

Tabell 4.2 visar att det mest kritiska området för väggbredden 3,0 m får ett BLF-värde på 1,15, vilket 

motsvarar att bucklingskraften är 115 % av den applicerade kraftresultanten. Bucklingskraften för vägg-

bredden 2,5 m blir 127 % av kraftresultaten. Enligt genomförd analysering förväntas strukturen inte utsät-

tas för buckling då silorna med korrugerade väggelement dimensioneras enligt tabell 4.1. 

4.2 Dimensionering av korrugerad vägg - tryckbelastad av slät innervägg  

Då den släta plåten kan tillåtas att bucklas, dimensioneras den korrugerade plåten, som den släta plåten är 

monterad på, genom att endast beakta bucklingen hos denna. Krafterna från den släta plåten appliceras 

därför på den korrugerade plåten enligt friläggningen mellan korrugerad och slät plåt som tidigare beskri-

vits i figur 3.29. Tabell 4.3 visar därmed förslag till hur den korrugerade plåten i ett väggelement bestå-

ende av slät plåt monterad på korrugerad plåt kan dimensioneras för att inte utsättas för buckling. Sektion 

ett definieras likt tidigare som silons nedersta väggsektion. Värden på plåttjocklek markerade med * har 

ändrats från tidigare dimensioneringsstandard enligt företaget, se tabell 3.1. Värden inom parantes visar 

ursprunglig dimensionering. Plåttjocklekar markerade med ** har ändrats mot dimensioneringsförslag för 

korrugerad plåt som är tryckbelastade av spannmål, se tabell 4.1.  

 
Tabell 4.3 Förslag på dimensionering av korrugerade plåtar som är tryckbelastade av släta plåtar. 

  Plåttjocklekar [mm] 

Sektioner 3,0 m 2,5 m 

10 1,5 (1,0) 1,5* 

9 1,5 (1,0) 1,5* 

8 1,5 1,5 

7 2,0 1,5 

6 2,0 1,5 

5 (2,0) 2,5** 1,5 

4 (2,0) 2,5* 1,5 

3 (2,0) 3,0** 1,5 

2 (2,0) 3,0* 2,0 

1 (2,5) 3,0* 2,0 

Notering 1: Tjocklekar noterade med * har ändats mot före-

tagets äldre dimensioneringsstandard där ursprungligt värde 

visas inom parantes. 

Notering 2: Tjocklekar noterade med ** har ändats mot di-

mensioneringsförslaget från tabell 4.1. 

 

De aktuella plåttjocklekarna har ökats då tidigare genomförd bucklingsanalys (fig. 3.31) visar att dessa 

områden är underdimensionerade. För undre halvan av silon, sektion 1-5, med väggbredden 3,0 m har alla 

plåtar tilldelats en ökad tjocklek, se tabell 4.3. Plåttjockleken för sektion 1, 4 och 5 har ökats med 0,5 mm 

och tjockleken för sektion 2 och 3 har ökats med 1 mm. För väggbredden 2,5 m har de översta två sekt-

ionerna, sektion 9 och 10, båda ökats i tjocklek med 0,5 mm. Sektion 3 och 5 för väggbredden 3,0 m har 

båda ökats 0,5 mm mot dimensioneringsförslaget från tabell 4.1. Inga sektioner för väggbredden 2,5 m 

har ändrats mot dimensioneringsförslaget från tabell 4.1. Dimensioneringen från tabell 4.3 är framtagen 
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genom att plåttjocklekarna itererats fram tills bucklingsanalyserna för de korrugerade plåtarna som är 

tryckbelastade av de släta plåtarna erhållit ett BLF-värde som överstiger 1,1. Figur 4.3 visar von Mises 

effektivspänning för en statisk singelpass-analys av silor med den nya dimensioneringen. Bucklingsana-

lysen för den nya dimensioneringen ses i figur 4.4.  

 
Figur 4.3 Effektivspänningens fördelning enligt von Mises för korrugerade plåtar som är tryckbelastade av släta 

plåtar med väggbredden (a) 3,0 m (b) 2,5 m.  

 
Figur 4.4 Bucklingsordning för korrugerade plåtar som är tryckbelastade av släta plåtar då väggbredden är  

(a) 3,0 m (b) 2,5 m. 



Institutionen för teknik och samhälle 
Högskolan i Skövde  Bucklingsanalys av spannmålssilo 

 

Calestam, Wedin 38 2013-05-12 

Spänningsfördelningen i figur 4.3 (a) visar att stora områden överstiger stålets sträckgräns. Väggen med 

bredden (b) 2,5 m har mindre kritiska ytor men utmed stolpen och vid silons nedre sektioner överstiger 

fortfarande spänningen materialets sträckgräns. De högsta värdena på spänningen uppgår för väggbredden 

(a) 3,0 m till ca 40 GPa och för väggbredden (b) 2,5 m till ca 13 GPa. De höga värdena på spänningen 

uppstår fortsatt i punkter med stora fasövergångar. Bucklingsanalysen, figur 4.4, visar var de mest kritiska 

värdena uppstår för den nya dimensioneringen. För väggbredden 3,0 m (a) uppstår de mest kritiska områ-

det på den nedersta sektionen och för väggbredden 2,5 m (b) uppstår det mest kritiska området på sektion 

nummer 7. Tabell 4.4 visar vilka BLF-värden de kritiska områdena från figur 4.4 motsvarar. 

 
Tabell 4.4 Bucklingskraftens storlek i jämförelse med den applicerade kraftresultanten för 

korrugerade plåt som är tryckbelastad av slät plåt där bredden är (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 

  BLF-värden 

Bucklingsordning a. 3,0 m b. 2,5 m 

1 1,12 1,25 

2 1,39 1,42 

3 -  1,67 

 

Det mest kritiska BLF-värdet för silon med väggbredden 3,0 m är 1,12, vilket innebär att bucklingskraf-

ten är 112 % av den applicerade kraftresultaten. Bucklingskraften för silon med väggbredden 2,5 m upp-

går till 125 % av kraftresultanten. Enligt utförda bucklingsanalyser kan därmed dimensionering enligt 

tabell 4.3 användas för att den korrugerade väggen inte ska bucklas då en slät innervägg är monterad på 

den korrugerade plåten. 

4.3 Dimensioneringen av slät innervägg – tryckbelastad av spannmål  

Även då den släta plåten tillåts att bucklas undersöks vilka tjocklekar den släta plåten behöver ha för att 

inte bucklas. Enligt analys av den frilagad korrugerade plåten, som är tryckbelastade från den släta plåten, 

dimensioneras den korrugerade plåten som beskrivs i tabell 4.3. Tabell 4.5 visar förslag på hur den släta 

plåten kan dimensioneras för att enligt utföra spännings- och bucklingsanalyser inte utsättas för buckling.  

 
Tabell 4.5 Dimensioneringsförslag för att de släta plåtarna inte ska utsättas för buckling. 

  Plåttjocklekar [mm] 

Sektioner 3,0 m 2,5 m 

10 3,5* 3,0* 

9 5,0* 4,5* 

8 6,0* 5,5* 

7 6,5* 5,5* 

6 6,5* 6,0* 

5 6,0* 5,5* 

4 6,0* 5,0* 

3 6,0* 5,0* 

2 6,0* 5,0* 

1 7,0* 6,0* 

Notering: Tjocklekar noterade med * har ändats mot företa-

gets äldre dimensioneringsstandard. 

 

Enligt företagets äldre dimensioneringsstandard (Johansson, 2013a) används samma tjocklek för den släta 

plåten på alla sektioner. Tabell 4.5 visar att alla släta plåtars tjocklek från sektion 1-10 måste ökas mar-

kant för att lokal buckling på den släta plåten inte ska uppstå. Då företagets använder sig av en tjocklek på 

1,5 mm för de släta plåtarna innebär det att den plåten som höjs mest, sektion 1, ökas med 5,5 mm. Figur 

4.5 visar von Mises effektivspänning grundad på en statisk singelpass-analys för den nya dimensionering-

en. Utförd bucklingsanalys visar kritiska områden för den nya dimensinoneringen, se figur 4.6. 
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Figur 4.5 Effektivspänningens fördelning enligt von Mises för slät plåt med väggbredden (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 

 
Figur 4.6 Bucklingsordning för slät plåt med väggbredden (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 



Institutionen för teknik och samhälle 
Högskolan i Skövde  Bucklingsanalys av spannmålssilo 

 

Calestam, Wedin 40 2013-05-12 

Figur 4.5 visar att höga spänningar uppstår vid siloväggarnas två nedre sektioner samt utmed stolpen vid 

sektion 5-8. Högsta värdet för spänningen för väggbredden (a) 3,0 m hamnar i en punkt längst ner på 

stolpen i övergången till flänsen och uppgår till ca 5 GPa. Det högsta värdet på spänningen för väggbred-

den (b) 2,5 m uppstår också i en punkt på stolpen och uppgår till ca 4 GPa. Att spänningen blir hög vid 

stolpen vid sektion 5-8 kan bero på att tjockleken på den korrugerade plåten som den släta plåten är mon-

terad på minskar. Det stämmer dock inte överens med utförda analyser där tjockleken på den korrugerade 

plåten ökats tio gånger utan att spänningen på den släta plåten minskat. Då en högre plåttjocklek på den 

släta plåten ansätts på nämnda sektioner borde spänningen från figur 4.5 fördela sig jämnare. Även då 

spänningskoncentrationer i hörn och skarpa kanter kan medföra en felaktig spänningsfördelning i jämfö-

relse mot verkligheten bör spänningen fördela sig jämnare utmed stolpens höjd. För väggbredden (a) 3,0 

m uppstår den mest kritiska bucklingen på den näst översta sektionen, medan det mest kritiska området 

för väggbredden (b) 2,5 m hamnar på sektion sju. Tabell 4.6 visar BLF-värdena för de mest kritiska om-

rådena.  

 
Tabell 4.6 Bucklingskraftens storlek i jämförelse mot den applicerade kraftresul-

tanten för slät plåt med väggbredden (a) 3,0 m (b) 2,5 m. 

  BLF-värden 

Bucklingsmoder a. 3,0 m b. 2,5 m 

1 1,18 1,11 

2 1,20 1,17 

3 1,21 1,27 

4 1,27 1,32 

5 1,28 1,36 

6 1,31 1,49 

7 1,45 1,67 

8 1,48 -  

9 1,79 - 

 

Bucklingskraften för det mest kritiska området då väggbredden är (a) 3,0 m uppgår till 118 % av den ap-

plicerade kraftresultanten, se tabell 4.6, medan det mest kritiska värdet för buckling för väggbredden (b) 

2,5 m har en bucklingskraft på 111 % av den applicerade kraftresultanten.  
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5 Slutsats och Diskussion 
Slutsatser av detta examensarbete är att risk finns att samtliga silor är underdimensionerade och på vissa 

ställen behöver gå upp i dimension för att inte utsättas för buckling. För silon med väggelement bestående 

av korrugerade plåtar med bredden 3,0 m behöver de fyra nedersta plåttjocklekarna ökas. För samma silo 

fast med bredden 2,5 m krävs en ökning på de översta två sektionerna. Att ökningen krävs för de övre 

sektionerna kan bero på att kraftappliceringen här är väl konservativ då den översta plåtens ovankant i 

själva fallet inte är tryckbelastad. För silon med slät vägg monterad på korrugerad vägg med bredden 3,0 

m behöver den korrugerade plåtens tjocklek ökas för de fem nedersta sektionerna. För samma typ av silo 

med väggbredden 2,5 m ökas plåttjockleken för de översta två sektionerna, precis som för silon med kor-

rugerade väggar med bredden 2,5 m.  

 

Den släta plåten behöver enligt finita elementanalyser ökas med mellan 5,5 mm och 1,5 mm i jämförelse 

mot företagets äldre dimensioneringsstandard för att inte bucklas. Plåttjocklekarna har dimensionerats 

med förutsättningarna att ingen buckling ska uppstå. Då buckling av den släta plåten tillåts, rekommende-

ras nya analyser för att istället dimensionera plåtens tjocklek för att den inte ska utsättas för brott. Beräk-

ningar bör då utföras som tar hänsyn till plåtens sträck-, utmattnings- och brottgräns. Den del lämnas till 

vidare studier då detta examensarbete syftar i att dimensioner plåttjocklekarna för att buckling inte ska 

uppstå. 

 

De resultat som presenteras i detta examensarbete antyder att företagets äldre dimensioneringsstandard är 

bristfällig. Detta då det kommer till val av väggtjocklekar för kvadratiska silor med väggelement bestå-

ende av korrugerad plåt och slät plåt monterad på korrugerad plåt för väggbredderna 3,0 m respektive 2,5 

m. Det ska dock poängeras att silor med väggelement bestående av endast korrugerad plåt tillverkats och 

byggts av företaget i flera år och har aldrig bucklats eller utsatts för brott.  

 

Hur det kan komma sig att silorna håller i verkligheten men bucklas i de utförda finita elementmodellerna 

kan bero på många faktorer. Först och främst utförs alla beräkningar under detta arbete uteslutande kon-

servativt. Det vill säga att alla beräkningarna utförs för att motsvara de värsta möjliga scenarierna. Vid 

beräkning av fyllnadstrycket antas att silornas volym är maximalt fyllda vilket i verkligheten kan vara 

svårt att erhålla beroende på fyllnadsanordningens utformning. Företaget kan istället ha kalkulerat med en 

lägre fyllnadsnivå och därmed tagit hänsyn till fyllnadsanordningens utformning och på så vis erhållit ett 

lägre tryck, som vidare leder till att den aktuella dimensioneringsstandarden är korrekt.  

 

Det stål företaget använder vid konstruktion av silor har en utlovad sträckgräns på 180 MPa. Det förelig-

ger dock en viss misstanke om att stålet i självaverket kan ha en högre sträckgräns än vad som utlovats. 

Företaget har tidigare köpt in stål med en högre utlovad sträckgräns och då utfört materialtester och jäm-

fört med materialet de nu använder. Vid dessa tester kunde ingen större skillnad på materialen uppmätas 

enligt Johansson (2013b). Detta kan medföra att dagens material håller för ett högre spannmålstryck än 

vad den utlovade sträckgränsen säger.  

 

Huruvida det tryck som beräknas i Eurokod motsvarar verkligheten kan man också ställa sig frågande till. 

I Eurokod nämns bland annat teorier om att trycket kan ha en annan fördelning vid ett visst djup utmed 

horisontalplanet än vad som antas och kalkuleras med, vilket principiellt överensstämmer med teorier 

framlagda av Rotter (2002) och Goodey (2004). Däremot tyder teorier enligt Ayuga (2000) på att tryckets 

magnitud är något konservativ vid jämförelse med flertalet finita elementanalyser där modeller tagits fram 

för att simulera trycket från spannmålmålet. Uppmätta resultat enligt Rotter (2002) visar också på detta 

fenomen. Trycket beräknat från Eurokod kan därmed vara högre än vad trycket blir i verkligheten. Detta 

kan vara en orsak till att företagets silor med väggelement bestående av korrugerad plåt ej bucklas.  

 

Kraftappliceringen i finita elementmodellerna utförs konservativt då kraftfördelningen för horisontell 

kraft och friktionskraft överintegreras. Överintegreringen utförs i tio steg där kraften för varje steg är kon-

stant. Förenklingen ger vid ett större fyllnadsdjup en bra approximation mot den egentliga kraftfördel-

ningen. Vid ett mindre fyllnadsdjup blir dock approximationen mindre precis då trycket varierar kraftigare 

med höjden. Enligt denna konservativa kraftapplicering tilldelas varje väggsektion en högre kraft än vad 

som är beskrivet i Eurokod, vilket medför att större spänningar uppstår i modellerna. Genom att förfina 

integreringen kan ett mer exakt värde på spänningsfördelningen erhållas. Indelningen med tio steg utförs 

eftersom den ger en tillräckligt bra bild av verkligheten samtidigt som kraftappliceringen i modellerna 

förenklas då silorna består av just tio sektioner. Då varje väggelement ska dimensioneras för att klara den 

största möjliga kraften blir en finare indelning av krafterna onödig eftersom varje enskild plåt endast till-

verkas i en konstant tjocklek. Väggelementets tjocklek dimensioneras alltså mot den största möjliga  



Institutionen för teknik och samhälle 
Högskolan i Skövde  Bucklingsanalys av spannmålssilo 

 

Calestam, Wedin 42 2013-05-12 

kraften som i detta fall alltid verkar längst ner på väggelementet. Företaget har förmodligen inte kalkule-

rat med en lika konservativ kraftapplicering vid framtagningen av deras äldre dimensioneringsstandard.  

 

I finita elementprogrammet Pro Engineer modellerades silostrukturerna som skalmodeller, vilket innebär 

att strukturerna betraktas som ytor. Skalen tilldelas en tjocklek där den modellerade ytan blir en medelyta 

då hälften av tjockleken placeras på var sin sida om ytan. Således modelleras ett avstånd mellan slät och 

korrugerad plåt, mellan korrugerad plåt och fläns samt mellan korrugerad plåt, U-balk och slät plåt, för att 

delarna ska ha kontakt efter att de tilldelats sin tjocklek. Då tjocklekarna för de olika väggelementen vari-

erar med höjden har ett medelavstånd använts för att underlätta modelleringen. Medelavståndet har an-

satts för att representera de avstånd som krävs mellan de mellersta sektionerna för att de först efter tillde-

lad tjocklek ska ha kontakt. Då samma medelavstånd används för alla sektioner innebär detta att de undre 

sektionerna i viss mån kommer placeras i varandra, medan de övre sektionerna istället kommer att place-

ras en bit ifrån varandra. Förenklingen utfördes då flertalet olika plåttjocklekar under arbetets gång analy-

serats. Om inte denna förenkling utförts skulle det resultera i en mycket tidskrävande process att för varje 

ändrad plåttjocklek även ändra detta avstånd. Då analyser utförts och då ingen logik har funnits för hur 

väggelementens böjstyvhet varierar med ett minskat respektive ökat avstånd, valdes ett konstant avstånd 

mellan alla sektioner för alla analyser. För att undvika detta problem hade strukturerna kunnat modellars 

som solida, men då de ej är geometriskt lämpade till denna typ av bucklingsanalyser, är det ej möjligt.  

 

Modelleringen av stolpen förenklades till att samma tjocklek ansattes för alla sektioner. Denna förenkling 

bör dock inte påverka strukturens totala styvhet eftersom det är väggelementen som är den svaga länken. 

Genom att stärka den starka länken, vilket i detta faller är stolparna, så blir ändå inte den svaga länken, 

väggelementen, styvare. Vid fortsatta studier rekommenderas dock ändå att stolparna modelleras med 

varierande höjd.  

 

Ingen begränsning i rotationsfrihetsgrader ansattes på den snittade stolpens ovankant då det råder oklar-

heter över hur takets infästningsanordning ser ut. Underkanten på silornas nedre väggelement låstes mot 

förskjutning i y-led och mot rotation i z-led (fig. 3.12) och med detta gjordes antagandet att tratten är stel i 

y-led. Eftersom tratten inte inkluderas modellerna utförs antagandet för att approximera trattens inverkan 

på väggen. För att en bättre approximation av verkligheten ska kunna utföras rekommenderas det att trat-

ten och dess stärkande struktur modelleras i samma modell, vilket kan leda till att väggen i mindre om-

fattning tillåts att röra sig i y-led, dvs. i vertikal riktning.   

 

Vid finita elementanalyserna ger de statiska singelpass-analyserna upphov till väldigt höga spänningskon-

centrationer vid stora fasövergångar, skarpa kanter och hörn vilket inte motsvarar verkligheten, då alla 

kanter och hörn egentligen har radier eller avfasningar. Spänningskoncentrationerna anses vara numeriska 

vilket innebär att strukturen därmed erhåller högre spänningsnivåer än vad som uppstår i verkligheten. De 

höga spänningskoncentrationerna anses därmed inte vara rimliga. Eftersom bucklingsanalyserna grundar 

sig på spänningsanalyserna bör de höga spänningskoncentrationernas finnas i med åtanke då den fram-

tagna dimensioneringen beaktas. Den framtagna dimensioneringen anses dock vara rimlig då plåttjockle-

karna skiljer sig marginellt mot Akrons äldre dimensioneringsstandard. För att erhålla mer rimliga nivåer 

på spänningen kan försök utföras genom att modellera silorna med mjukare övergångar och radier. Dock 

är detta ingen garanti för att bättre resultat kommer erhållas men det rekommenderas ändå att testas. Då 

de utförda bucklingsanalyserna ändå ger rimliga BLF-värden modelleras ej radier och avfasningar, vilket 

därmed också medför att mycket tid sparas vid finita elementanalyser. För att få ner spänningskoncentrat-

ionerna har även försök med att förfina elementindelningen utförts utan resultat. De statiska multipass-

analyser som utfördes visade inte på några lägre spänningskoncentrationer än vid jämförelse mot de sta-

tiska singelpass-analyserna.  

 

Finita elmentanalyserna utfördes uteslutande med singelpass-analyser då modellernas komplexa struktur 

gjorde det relativt tidskrävande att utföra analyserna med multipass. De multipass-analyserna som lycka-

des tog över 5 timmar. Försök med multipass-analyser genomfördes ändå där endast ett fåtal analyser 

lyckades konvergera mot den ansatta konvergensgränsen på 5 % mot föregående värde. Då de lyckade 

resultaten från multipass-analyserna skiljde sig marginellt vid jämförelse mot motsvarande resultat från 

singelpass-analyserna ansågs bucklingsresultaten ändå vara godtagbara då gränsen för tillåtna BLF-

värdena höjdes med 10 %, från 1 till 1,1. Det hade dock varit mer önskvärt att utföra alla analyser med 

multipass vilket rekommenderas då mer datorkraft finns tillgänglig.  
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6 Rekommenderat fortsatt arbete till företaget 
Vid fortsatt arbete med silodimensioneringen rekommenderas företaget att utföra modellförbättringar, 

som t.ex. att modellera radier och fasövergångar. Ytterliggare förslag på förbättringar kan ses i kapitel 5, 

slutsats och diskussion.  

 

Under ett tidigt stadie av detta examensarbete brainstormades ett par alternativa lösningar till grundpro-

blemet fram. De eventuella lösningarna som kortfattat presenteras i det här kapitlet stannade vid idéstadiet 

då företaget föredrog att problemet löstes genom att endast förbättra befintligt koncept genom att dimens-

ionera väggelementen. Företaget rekommenderas dock till fortsatt arbete genom att närmare studera följa-

den koncept som eventuellt kan generera i att t.ex. materialåtgången vid konstruktion av silor kan minska.  

 

Koncept 1: Då slät plåt monteras på korrugerad plåt uppstår hålrum i konstruktionen där den korrugerade 

och släta plåten inte har någon kontakt. Genom att fylla upp dessa hålrum med förslagsvis 

byggskum kan en mer hållfast struktur eventuellt erhållas. Den så kallade sandwich-

strukturen skulle kunna medföra att plåtarnas tjocklek kan göras tunnare. 

 

Koncept 2: För att motverka buckling kan vajrar monteras mellan silornas innerväggar. Vajrarna skulle 

göra silon mer robust vilket skulle kunna medföra att företagets nuvarande dimensionerings-

standard går att använda.    

 

Koncept 3: Grundproblemet är att fuktig spannmål fastnar på den korrugerade väggen vid tömning. Om 

väggelementet då tillverkas med en annan struktur, som t.ex. en jämn, vågformad kurva, kan 

det eventuellt bli lättare för spannmålet att följa med vid tömning.   

 

Koncept 4: Om den korrugerade väggen poleras och därmed erhåller en lägre friktion jämfört mot nuva-

rande friktion kan det medföra att spannmålet vid tömning inte fastnar och att en slät inner-

vägg därmed inte behöver nyttjas. 

 

Koncept 5: För att förbättra hållfastheten för silor kan väggelementens infästning mot stolpen korrigeras. 

Korrigeringen kan utföras genom att öka flänsen bredd för att därmed få en större anlägg-

ningsyta mellan infästningen och väggelementet.   

 

Genom att kombinera koncepten kan eventuellt mer material- och kostandseffektiva silor tillverkas.  
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Bilaga A – Tabeller från Eurokod 
 
Tabell A.1. Materialdata för vanliga fyllnadsmaterial enligt Eurokod (2006). 

 
  

Type of particulate solid
d,e Angle of 

repose

Patch load solid 

reference factor

Wall 

type 

D1

Wall 

type 

D2

Wall 

type 

D3

Lower Upper Mean Factor Mean Factor Mean Mean Mean Factor

kN/m
3

kN/m
3

degrees degrees

Default material
a

6 22 40 35 1,3 0,5 1,5 0,32 0,39 0,5 1,4 1

Aggregate 17 18 36 31 1,16 0,52 1,15 0,39 0,49 0,59 1,12 0,4

Alumina 10 12 36 30 1,22 0,54 1,2 0,41 0,46 0,51 1,07 0,5

Animal feed mix 5 6 39 36 1,08 0,45 1,1 0,22 0,3 0,43 1,28 1

Animal feed pellets 6,5 8 37 35 1,06 0,47 1,07 0,23 0,28 0,37 1,2 0,7

Barley 7 8 31 28 1,14 0,59 1,11 0,24 0,33 0,48 1,16 0,5

Cement 13 16 36 30 1,22 0,54 1,2 0,41 0,46 0,51 1,07 0,5

Cement clinker  ǂ 15 18 47 40 1,2 0,38 1,31 0,46 0,56 0,62 1,07 0,7

Coal 7 10 36 31 1,16 0,52 1,15 0,44 0,49 0,59 1,12 0,6

Coal, powdered 6 8 34 27 1,26 0,58 1,2 0,41 0,51 0,56 1,07 0,5

Coke 6,5 8 36 31 1,16 0,52 1,15 0,49 0,54 0,59 1,12 0,6

Flyash 8 15 41 35 1,16 0,46 1,2 0,51 0,62 0,72 1,07 0,5

Flour 6,5 7 45 42 1,06 0,36 1,11 0,24 0,33 0,48 1,16 0,6

Iron ore pellets 19 22 36 31 1,16 0,52 1,15 0,49 0,54 0,59 1,12 0,5

Lime, hydrated 6 8 34 27 1,26 0,58 1,2 0,36 0,41 0,51 1,07 0,6

Limestone powder 11 13 36 30 1,22 0,54 1,2 0,41 0,51 0,56 1,07 0,5

Maize 7 8 35 31 1,14 0,53 1,14 0,22 0,36 0,53 1,24 0,9

Phosophate 16 22 34 29 1,18 0,56 1,15 0,39 0,49 0,54 1,12 0,5

Potatoes 6 8 34 30 1,12 0,54 1,11 0,33 0,38 0,48 1,16 0,5

Sand 14 16 39 36 1,09 0,45 1,11 0,38 0,48 0,57 1,16 0,4

Slag clinkers 10,5 12 39 36 1,09 0,45 1,11 0,48 0,57 0,67 1,16 0,6

Soya beans 7 8 29 25 1,16 0,63 1,11 0,24 0,38 0,48 1,16 0,5

Sugar 8 9,5 38 32 1,19 0,5 1,2 0,46 0,51 0,56 1,07 0,4

Sugarbeet pellets 6,5 7 36 31 1,16 0,52 1,15 0,35 0,44 0,54 1,12 0,5

Wheat 7,5 9 34 30 1,12 0,54 1,11 0,24 0,38 0,57 1,16 0,5

b.         The unit weight of the solid            is the upper characteristic value, to be used for all calculations of actions. The lower characteristic 

value           is provided in this table to assist in estimating the required volume of a silo that will have a defined capacity.

c.         Effective wall friction for wall Type D4 (corrugated wall) may be found using the method defined in Annex A, table 3.

d.        Solids in this table that are known to be susceptible to dust explosion are identified by the symbol

e.        Solids that are susceptible to mechanical interlocking are identified by the symbol ǂ

Unit weight
b Angle of internal 

friction

Lateral 

pressure ratio
Wall friction coefficient

c

NOTE Where this table does not contain the material to be stored, testing should be undertaken.

a.          For situations where it is difficult to justify the cost of testing, because the cost implications of using a wide property range for the 

design are minor, the propelties of the "default material" may be used. For small installations, these properties may be adequate. However, they 

will lead to very uneconomic designs for large silos, and testing should always be preferred.

𝛾  𝛾  

ф  

ф  

ф im

ф im

𝐶 p

𝑎 ф 𝐾 m 𝑎  

𝐾

𝑎  

𝛾  
𝛾  

𝛾
𝜇

(𝜇 = tanфw)
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Tabell A.2. Information om när övre och undre karaktäristiskt värde ska användas vid beräkning enligt 

Eurokod (2006).  

  Characteristic value to be adopted 

Purpose: Wall friction 

coefficient 𝜇 

Lateral pressure ratio 

K 

Angle of internal friction  

фi 

For the vertical wall or barrel       

Maximum normal pressure on 

vertical wall 

Lower Upper Lower 

Maximum frictional traction on 

vertical wall 

Upper Upper Lower 

Maximum vertical load on 

hopper or silo bottom 

Lower Lower Upper 

        

Purpose: Wall friction 

coefficient 𝜇 

Hopper pressure ratio 

F 

Angle of internal friction  

фi  

For the hopper wall       

Maximum hopper pressure on 

filling  

Lower value 

for hopper 

Lower Lower 

Maximum hopper pressure on 

discharge 

Lower value 

for hopper 

Upper Upper 

NOTE 1: It should be noted that фwh ≤ фi always, since the material will rupture internally if slip at the 

wall contact demands a greater shear stress than the internal friction can sustain. This means that, in all 

evaluations, the wall friction coefficient should not be taken as greater than tan фi (i.e. 𝜇 = tan фi ≤ tan 

фi always), 

NOTE 2: Hopper normal pressure 𝑝n is usually maximized if the hopper wall friction is low because 

less of the total hopper load is then carried by wall friction. Care should be taken when choosing which 

property extreme to use for the hopper wall friction to ensure that the structural consequences are fully 

explored (i.e. whether friction or normal pressures should be maximized depends on the kind of struc-

tural failure mode that is being considered). 

 

 
Tabell A.3. Indelning av väggtyper i olika kategorier enligt Eurokod (2006). 

Category Descriptive title Typical wall materials 

D1 Polished Cold-rolled stainless steel  

Polished stainless steel  

Coated surface designed for low friction 

Polished aluminium 

Ultra high molecular weight polyethylenea  

D2 Smooth Smooth mild carbon steel (welded or bolted construction) 

Mill finish stainless steel 

Galvanized carbon steel 

Oxidized aluminium  

Coated surface designed for corrosion resistance or abrasive wear 

D3 Rough Off form concrete, steel finished concrete or aged concrete  

Aged (corroded) carbon steel  

Abrasion resistant steel 

Ceramic tiles 

D4 Irregular Horizontally corrugated walls 

Profiled sheeting with horizontal ribs 

Non-standard walls with large aberrations 

NOTE: The descriptive titles in this table are given in terms of friction rather than roughness because 

there is a poor correlation between measured wall friction between a sliding granular solid and the 

surface and measures of roughness. 

a. The roughening effect of particles being impressed into the surface should be carefully con-

sidered for these surfaces. 
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Bilaga B – Beräkningar 
 
Beräkning av tryck på slät innervägg med bredden 3,0 m vid fyllning.  

 

Horisontellt tryck 

𝑝hf(𝑧) =
𝛾 𝐴

𝜇 𝑈
(1 − 𝑒−𝑧𝑈𝐾𝜇/𝐴) ≈

9,0 ∙ 9,0

0,38 ∙ 12,0
(1 − 𝑒−𝑧∙12,0∙0,54∙0,38/9,0) ≈ 17,763(1 − 𝑒−𝑧∙0,2736) 

 

Väggfriktion 

𝑝wf(𝑧) =
𝛾𝐴

𝑈
(1 − 𝑒−𝑧𝑈𝐾𝜇/𝐴) ≈

9,0 ∙ 9,0

12,0
(1 − 𝑒−𝑧∙12,0∙0,54∙0,38/9,0) ≈ 6,750(1 − 𝑒−𝑧∙0,2736) 

 

Vertikalt tryck 

𝑝vf(𝑧) =
𝛾 𝐴

𝐾 𝜇 𝑈
(1 − 𝑒−𝑧𝑈𝐾𝜇/𝐴) ≈

9,0 ∙ 9,0

0,54 ∙ 0,38 ∙ 12,0
(1 − 𝑒−𝑧∙12,0∙0,54∙0,38/9,0) ≈ 32,895(1 − 𝑒−𝑧∙0,2736) 

 
Beräkning av tryck på slät innervägg med bredden 2,5 m vid fyllning.  

 

Horisontellt tryck 

𝑝hf(𝑧) =
𝛾 𝐴

𝜇 𝑈
(1 − 𝑒−

𝑧𝑈𝐾𝜇
𝐴 ) ≈

9,0 ∙ 6,25

0,38 ∙ 10,0
(1 − 𝑒−𝑧∙10,0∙0,54∙0,38/6,25) ≈ 14,803(1 − 𝑒−𝑧∙0,3283) 

 

Väggfriktion 

𝑝wf(𝑧) =
𝛾𝐴

𝑈
(1 − 𝑒−𝑧𝑈𝐾𝜇/𝐴) ≈

9,0 ∙ 6,25

10,0
(1 − 𝑒−𝑧∙10,0∙0,54∙0,38/6,25) ≈ 5,625(1 − 𝑒−𝑧∙0,3283) 

 

Vertikalt tryck 

𝑝vf(𝑧) =
𝛾 𝐴

𝐾 𝜇 𝑈
(1 − 𝑒−𝑧𝑈𝐾𝜇/𝐴) ≈

9,0 ∙ 6,25

0,54 ∙ 0,38 ∙ 10,0
(1 − 𝑒−𝑧∙10,0∙0,54∙0,38/6,25) ≈ 27,412(1 − 𝑒−𝑧∙0,3283) 

 
 
Beräkning av friktionskoefficienten för korrugerad vägg. 

 

𝜇eff = (1 − (
𝑏w

𝑏w + 𝑏i
)) tan𝛷i + (

𝑏w
𝑏w + 𝑏i

) 𝜇 ≈ (1 − (
0,12

0,12 + 0,30
)) tan 30° + (

0,12

0,12 + 0,30
) 0,38 ≈ 0,52 

 
 
Beräkning av tryck på korrugerad innervägg med bredden 3,0 m vid fyllning. 

 

Horisontellt tryck 

𝑝hf(𝑧) =
𝛾 𝐴

𝜇 𝑈
(1 − 𝑒−𝑧𝑈𝐾𝜇/𝐴) ≈

9,0 ∙ 9,55

0,52 ∙ 12,36
(1 − 𝑒−𝑧∙12,36∙0,54∙0,52/9,55) ≈ 13,345(1 − 𝑒−𝑧∙0,3642) 

 

Väggfriktion 

𝑝wf(𝑧) =
𝛾𝐴

𝑈
(1 − 𝑒−𝑧𝑈𝐾𝜇/𝐴) ≈

9,0 ∙ 9,55

12,36
(1 − 𝑒−𝑧∙12,36∙0,54∙0,52/9,55) ≈ 6,953(1 − 𝑒−𝑧∙0,3642) 

 

Vertikalt tryck 

𝑝vf(𝑧) =
𝛾 𝐴

𝐾 𝜇 𝑈
(1 − 𝑒−𝑧𝑈𝐾𝜇/𝐴) ≈

9,0 ∙ 9,55

0,54 ∙ 0,52 ∙ 12,36
(1 − 𝑒

−𝑧∙12,36∙0,54∙
0,52
9,55) ≈ 24,714(1 − 𝑒−𝑧∙0,3642) 
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Beräkning av tryck på korrugerad innervägg med bredden 2,5 m vid fyllning. 

 

Horisontellt tryck 

𝑝hf(𝑧) =
𝛾 𝐴

𝜇 𝑈
(1 − 𝑒−𝑧𝑈𝐾𝜇/𝐴) ≈

9,0 ∙ 6,71

0,52 ∙ 10,36
(1 − 𝑒−𝑧∙10,36∙0,54∙0,52/6,71) ≈ 11,207(1 − 𝑒−𝑧∙0,4337) 

 

Väggfriktion 

𝑝wf(𝑧) =
𝛾𝐴

𝑈
(1 − 𝑒−𝑧𝑈𝐾𝜇/𝐴) ≈

9,0 ∙ 6,71

10,36
(1 − 𝑒−𝑧∙10,36∙0,54∙0,52/6,71) ≈ 5,828(1 − 𝑒−𝑧∙0,4337) 

 

Vertikalt tryck 

𝑝vf(𝑧) =
𝛾 𝐴

𝐾 𝜇 𝑈
(1 − 𝑒−𝑧𝑈𝐾𝜇/𝐴) ≈

9,0 ∙ 6,71

0,54 ∙ 0,52 ∙ 10,36
(1 − 𝑒

−𝑧∙10,36∙0,54∙
0,52
6,71) ≈ 20,753(1 − 𝑒−𝑧∙04337) 

 
 
Definiering av tratt-typ. 

tan 𝛽 <
1 − Κ

2𝜇h
 =>  tan 45° <

1 − 0,54

2 · 0,38
 =>  1 < 0,6 

 
 
Beräkning av det vertikala trycket vid övergången till tratten då siloväggen är 3,0 m bred.  

𝑝vft = 𝐶b𝑝vf ≈ 1,6 · 32,895(1 − 𝑒−8,4∙0,2736) ≈ 47,346 kPa 
 
 
Beräkning av det vertikala trycket vid övergången till tratten då siloväggen är 2,5 m bred.  

𝑝vft = 𝐶b𝑝vf ≈ 1,6 · 27,412(1 − 𝑒−8,4∙0,3283) ≈ 41,078 kPa 
 
 
Beräkning av tryck på tratt 

 

där  

𝜇heff =
(1 − 𝐾)

2 tan𝛽
≈
(1 − 0,54)

2 tan 45°
≈ 0,23 

 

𝐹f = 1 − {𝑏/ (1 +
tan 𝛽

𝜇heff
)} ≈ 1 − {0,2/ (1 +

tan 45°

0,23
)} ≈ 0,96 

 

𝑛 = 𝑆(𝐹f𝜇heff cot 𝛽 + 𝐹f) − 2 ≈ 2(0,96 · 0,23 cot 45° + 0,96) − 2 ≈ 0,37 

 

 

Spänning på tratt för 3,0 m bred vägg  

𝑝v(𝑥) = (
𝛾ℎh
𝑛 − 1

) {(
𝑥

ℎh
) − (

𝑥

ℎh
)
𝑛

} +𝑝vft (
𝑥

ℎh
)
𝑛

≈ (
9,0 · 1,5

0,37 − 1
) {(

𝑥

1,5
) − (

𝑥

1,5
)
0,37

} +47,346 (
𝑥

1,5
)
0,37

 

 

 

Normaltryck 3,0 m bred  

𝑝nf = 𝐹f 𝑝v ≈ 0,96((
9,0 · 1,5

0,37 − 1
) {(

𝑥

1,5
) − (

𝑥

1,5
)
0,37

} + 47,346 (
𝑥

1,5
)
0,37

) 

 

 

Friktion 3,0 m bred  

𝑝tf = 𝜇heff 𝐹f 𝑝v ≈ 0,23 · 0,96((
9,0 · 1,5

0,37 − 1
) {(

𝑥

1,5
) − (

𝑥

1,5
)
0,37

} +47,346 (
𝑥

1,5
)
0,37

) 
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Spänning på tratt för 2,5 m bred vägg  

𝑝v(𝑥) = (
𝛾ℎh
𝑛 − 1

) {(
𝑥

ℎh
) − (

𝑥

ℎh
)
𝑛

} + 𝑝vft (
𝑥

ℎh
)
𝑛

≈ (
9,0 · 1,25

0,37 − 1
) {(

𝑥

1,25
) − (

𝑥

1,25
)
0,37

} +41,078 (
𝑥

1,25
)
0,37

 

 

 

Normaltryck 2,5 m bred  

𝑝nf = 𝐹f 𝑝v ≈ 0,96((
9,0 · 1,25

0,37 − 1
) {(

𝑥

1,25
) − (

𝑥

1,25
)
0,37

} +41,078 (
𝑥

1,25
)
0,37

) 

 

 

Friktion 2,5 m bred  

𝑝tf = 𝜇heff 𝐹f 𝑝v ≈ 0,23 · 0,96((
9,0 · 1,25

0,37 − 1
) {(

𝑥

1,25
) − (

𝑥

1,25
)
0,37

} +41,078 (
𝑥

1,25
)
0,37

) 
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Bilaga C – Krafttabeller  
 
Tabell C.1. Beräknade horisontella krafter och friktionskrafter vid varje nivå för korrugerad vägg.   

  Korrugerad vägg 3,0 m Korrugerad vägg 2,5 m 

Sektion Horisontell kraft [N] Friktionskraft [N] Horisontell kraft [N] Friktionskraft [N] 

1. 4397 2045 3565 1658 

2. 7673 3569 6068 2823 

3. 10084 4691 7805 3631 

4. 11860 5516 9011 4192 

5. 13167 6125 9848 4581 

6. 14129 6572 10429 4851 

7. 14838 6902 10831 5038 

8. 15359 7144 11111 5168 

9. 15743 7323 11305 5259 

10. 16026 7455 11440 5321 

 

 
Tabell C.2. Beräknade horisontella krafter och friktionskrafter vid varje nivå för slät vägg. 

  Slät vägg 3,0 m Slät vägg 2,5 m 

Sektion Horisontell kraft [N] Friktionskraft [N] Horisontell kraft [N] Friktionskraft [N] 

1. 4559 1732 3717 1412 

2. 8221 3124 6570 2497 

3. 11131 4230 8734 3319 

4. 13443 5109 10377 3943 

5. 15280 5807 11623 4417 

6. 16740 6361 12569 4776 

7. 17899 6802 13286 5049 

8. 18820 7152 13830 5256 

9. 19552 7430 14244 5413 

10. 20134 7651 14557 5532 

 


