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SAMMANFATTNING 

Dagens vägbroar utgörs ofta av samverkanskonstruktioner med bärande huvudbalkar av stål 

och farbana av betong. Detta sätt att bygga  har  visat sig vara kostnadseffektivt och ur 
konstruktionshänseende  en  bra lösning. På senare tid  har  det blivit allt viktigare att byggtiden 

dessutom skall minimeras så långt som möjligt för att  bland  annat minska  de  störningar som 
uppstår för trafikanten  under  produktionstiden. 

Uppsatsen presenterar  en  metod som gör det möjligt att uppfylla dessa krav vid byggande av 

samverkansbroar. Metoden baseras på ett  system  som  har  hög prefabriceringsgrad. Förutom 
stålbalkarna är även betongfarbanan prefabricerad. Det unika med metoden som beskrivs i 

denna licentiatuppsats är att fogarna mellan elementen är torra. I stället för att  ha en  

kontinuerlig skary med genomgående armering så används överlappande betongklackar för att 
föra över vertikalkrafterna mellan elementen som uppstår då ett fordon passerar fogen. 

Metoden  har  använts för bro BD  1883, en  enspannsbro över Rokå'n i Norrbotten. För detta  fall  
föreligger det inte några stora  hinder  eftersom fogen är tryckt och inte öppnar sig.  Om  bron 

däremot utförs som  en  flerspannsbro kan det uppstå  problem  över innerstöd eftersom fogen 
vill öppna sig. 

För att undersöka hur fogen  beter sig under  sådana förhållanden  har det  utförts försök  vid 
Testlab,  LTU.  Syftet  var  att undersöka hur mycket fogen öppnar  sig  över innerstöd  vertikalt 
på grund av  passerande hjultryck  samt  horisontellt  på grund av trafiklast  i fält. Detta  tros ha  
betydelse för isoleringsskiktet och beläggningen.  Den  största vertikala rörelsen mellan 

överytorna  på  två  element  intill varandra uppgick  till  omkring 1,4 mm. Den  horisontella 
öppningen uppgick  till  1,1 mm. En  annan  del av  försöket  bestod  i att undersöka  om de  
skjuvförbindande svetsbultarna  skulle  utmattas  då  bron böjer  sig  över innerstödet  till  följd  av 
trafiklast  i fält.  Tre  stycken svetsbultar utmattades, och mätningar  med akustisk emission  
visade att sprickorna i svetsbulten började tillväxa  vid 400 000 lastcykler.  

För att underlätta utvärderingen skapades också  en  FE-modell där det var möjligt att variera 
storleken på elementen och  se  hur detta påverkade resultaten. Ett av syftena med denna 

modellering var att bestämma  de  krafter som påverkade svetsbultarna. Från FE-analysen 

uppskattades skjuvkraften på  den  mest påverkade svetsbulten till  44,1  kN och  en  uppskattning 
utifrån  den  verkliga töjningsbilden gav  47,9  kN. 

Det  har  också utförts fältmätningar på  den  verkliga bron över Rokån för att  se  om det förelåg 
samverkan mellan stålet och betongen. Även dessa undersökningar FE modellerades för att 
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underlätta utvärderingen. Både mätta töjningar och FE-analysen pekar på att vid centrisk  last  
över ena balken tas cirka  20  % av  lasten  upp av  den  andra balken. 

Dessutom  har  ett examensarbete  vid  LTU  visat  på  stora samhällsekonomiska  aspekter  för 
detta  koncept på bro  BD  1883  över Rokå'n jämfört  med  traditionella byggmetoder. Även  

effekter som  trafikantstörningar vägdes  in  för att  få en så  heltäckande jämförelse  som  möjligt. 
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ABSTRACT 

A modern road bridge is often a composite bridge with main girders of steel and the bridge 

deck of concrete. This way of constructing a bridge has been shown to have a high economic 

efficiency. To day it is also important to minimise the construction time as much as possible 
in order to minimise the disturbance for the user of the road. 

This thesis presents a method based on a system with a high degree of prefabrication. Not 
only the steel girders are prefabricated, but also the concrete slab. The unique feature of this 

method is that the joints between the elements are dry with no reinforcement passing trough 

the joints. Overlapping concrete tongues are used to prevent relative vertical deflection 

between adjacent elements when a vehicle is passing over the joint. 

This method has been tested on a real object, a single span two girder bridge over Rokån in 
Sweden. In this case there is no problem because the joints will always be in compression and 

will not open. If the bridge on the other hand has intermediate supports the problems may 

occur due to the fact that the elements will be subjected to tension forces. Dues to the tension 
the joint tends to open up over the support. 

In order to investigate what will happen to a joint subjected to tension forces, an experimental 
studies has been taken place at the  Luleå  University of Technology in Sweden. The aim of the 

tests was to see how much the joint over the intermediate support would open in horizontal as 

well as in vertical direction. The magnitude of the opening has influence on water proofing as 

well as on the surfacing. The opening in the vertical direction was 1,4 mm and the horizontal 

opening was 1,1 mm. Another aim was to investigate the behaviour of the stud shear 

connectors subjected to fatigue load. Three shear connectors did suffer from fatigue and a 
acoustic emission measuring indicate that the shear connectors start to crack after 400 000 
load cycles. 

In order to make it easier to evaluate the test results, a finite element study was performed. A 

parametric study could give an answer what shear forces there was on the studs during the 

test. The results gives that the maximum shear force was 44,1 kN compered to 47,9 kN 
calculated from the real strains in the flange. 

Full scale tests has also been performed on the real bridge over Rokån. Finite element studies 

was performed in order to investigate the load distribution between the girders and to evaluate 

the composite action between the steel girder and the concrete. The results indicate that 

approximately 20 % of the load will distributed to the other girder. The composite action is 
also proved to be sufficient. 
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During the work of this thesis a diploma work has been running in order to investigate the 

economic efficiency of this new concept compered to conventional methods of constructing 

composite bridges including the costs for disturbance of the traffic.  
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BETECKNINGAR 

ROMERSKA VERSALER  

A 	Area  

Ac 	Area betong  

As 	Area  stål  

Aw 	Livarea atälbalk  

A120 	Brottförlängning  vid  dragproverning mätt  på 120 mm 

A5 	Brottförlängning  vid  dragproverning mätt  på en  längd  av fem  diametrar  

BH 	Greppbredd dragprovkropp  

C 	Förbandsklass  vid  utmattningsberälcning 

Ci 	Centrum  aystånd  

D Diagonalmått  

E Elasticitetsmodul 

Ec 	Elasticitetsmodul betong  

Es 	Elastisitetsmodul  stål 

F 	Kraft  

Kraftkomposant  

Fu 	Maximal  kraft  

Skjuvmodul  stål  (  80  Gpa ) 

Yttröghetmoment 

Längd 

Lo 	Ursprunglig mätlängd, metalliska dragprov  

Lc 	Försökslängd, metalliska dragprov  

LT/ 	Grepplängd dragprovIcropp 
LVDT 	Förskjutningsgivare,  Linear  Voltage Displacement  Transducer 

Moment  

Mc 	Moment  betong 

Ms 	Moment stål 

P Yttre  last  

PSpräck 	Spräcklast  
R 	Radie  

Rm 	Medelspänning  vid  armeringsdragprover 

Rp  0,2 	Spänning  vid 0,2%  kvarstående töjning  

So 	Ursprunglig tvärarea  hos  försökslängden, metalliska dragprov 

Böjtröghetsmoment 

YTP 	Tyngdpunktsavstånd från  nedre  stålfläns. 
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ROMERSKA GEMENER  

a 	Längd betongelement 
Bredd betongelement 

bft,u 	Bredd underfläns 

bft,ö 	Bredd överfläns 

bmEDv 	Medverkande betongbredd 

ec 	Avstånd mellan neutrala axeln och nedre  kanten  för betong  

es 	Avstånd mellan neutrala axeln och övre stälflänsen 

Filfaktor 

fc, 	Tryckhållfasthet betong  

fa 	Draghållfasthet betong 

fct,Spräck 	Spräckhållfasthet  

Maximal  spänning vid dragprov 

fy 	 Flytspänning 

h c 	Höjd betong 

h 	Fria livhöjden mellan flänsama 

Fjäderstyvhet 

Massa 

Lutning wöhlerkurva vid utmattningsberäkning 

nt 	Antal spänningscykler  

ti 	Tjocklek 

tftu 	Tjocklek underfläns 

t ftö 	Tjocklek överfläns 
Livtjocklek 

Förskjutning 

vct 	Vatten cementtal 

Avstånd 
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GREKISKA TECKEN  

Partialkoefficient  för betong  
Ej 	Töjning 

Ec 	Töjning betong  

Es 	Töjning  stål  
Förskjutning 

vc 	Poissons  tal,  tvärkontraktionstal för betong  

vs 	Poissons  tal,  tvärkontraktionstal  for stål 

P 	Densitet  

Spänning 

Medelspänning  
o 	Vinkel 

A 	Förändring (allmänt)  
A 	Fjäderförskjutning 
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Kapitel  .I  

Inledning  

I detta kapitel ges  en  bakgrund till arbetet. Syften och metodval för studien 
presenteras  samt en  läsanvisning för rapportens olika kapitel. 



INLEDNING 	 3 

1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND  

I många tusen år  har  människan  haft  behov av att på ett enkelt sätt kunna komma över 
vattendrag som  har  korsat dess vägar. Det kunde vara  en  väldigt stor omväg att hitta ett ställe 

där floden var så pass grund att hästar och människor kunde vada genom vattnet för att nå  den  

andra  stranden.  Detta  problem  fick till följd att  man  till att börja med  lade  ut stockar som 
sträckte sig från  den  ena  stranden  till  den  andra,  man  hade  nu  byggt  sin  första bro. Även  fast 

den  var enkel så uppfyllde  den  sitt syfte, nämligen att skapa  en  väg över vattendraget.  

Sedan  det där första trädet fälldes över vattendrag så  har  det hänt  en  hel  del  med utvecklingen 
av broar runt om i världen. Stocken blev med tiden två stockar med  plank  emellan. Stenbroar 

användes länge,  men  på senare tid  har  stål och betong kommit att ersätta stenbroama.  De  

första stålbroarna uppfördes främst som fackverksbroar som gjorde det möjligt att bygga 
broar med stora spännvidder.  Nu  för tiden så kombineras ofta stål och betong i så kallade 

samverkanskonstruktioner, där bärverket utgörs av stål och farbanan av betong. 

I dagens samhälle är det inget  problem  att bygga  en  bro från  en strand  till  en  annan. Det  

problem  som dagens konstruktörer  har  att brottas med är att det skall vara  billigt, samt  åtgå så 

lite material som möjligt. Det ställs dessutom höga krav på kvalitet och säkerhet. Sist  men  
inte minst så skall det och vara enkelt att bygga och  en  minskad byggtid blir allt viktigare.  

Den  här uppsatsen kommer att presentera  en  metod som gör det möjligt att uppfylla  de  allt 
högre kraven vid byggande av samverkansbroar. Metoden baseras på ett  system  som  har en  

hög förtillverlcningsgrad. Förutom att  de  bärande stålbalkarna är förtillverkade så är även 

betongfarbanan tillverkad i fabrik och leveras till arbetsplatsen där  den  genast kan läggas på  
plats  ovanpå stålbalkarna. Det unika med dessa betongelement är att alla fogar mellan 

elementen är torra. I stället för att  ha en  kontinuerlig skary mellan elementen bestående av 

armering och platsgjuten betong så används överlappande betongklackar. Betongklackarna 
överför  via  anliggning  den kraft  som uppstår när ett hjul på ett fordon passerar över fogen. 

För  en  enspannsbro blir betongen tryckt, vilket innebär att fogen sluter sig vid belastning av 

bron.  Om  fogen däremot är placerad över ett innerstöd i  en  flerspannsbro, så kommer  den  att 
öppna sig då ett fordon befinner sig i fältpartiet mellan stöden. Det  problem  som uppstår då 

betongen i  en  konventionell betongbro är utsatt för dragkrafter, nämligen att  den  spricker, kan 

på ett effektivt sätt kontrolleras med denna metod.  De  torra fogarna gör det möjligt att 
koncentrera  en  stor  del  av rörelsen i elementen till fogarna mellan elementen. Eftersom 

fogarna tillåts öppna sig är ambitionen att uppsprickning tvärs elementen i övrigt förhindras. 
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Figur 1-1: Bild  av  den  färdiga bron över Rokån norr om Piteå i  Sverige.  
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Detta innebär att risken för att  armeringen  utsätts för fukt och syre med åtföljande korrosion 

minskar.  All  ingående armering i elementen kan erbjudas ett täckande betongskikt  

under  hela  sin  livslängd.  Dock  är det så att när betongfarbanan inte är kontinuerlig så förloras  

en del  av samverkan mellan stål och betong, detta måste tas hänsyn till då bron 

dimensioneras.  

Under tiden 1998  till  2001 har  avdelningen för Stålbyggnad  vid  LTU  deltagit i ett  projekt som  

finansierats  av  Europeiska Kol och  Stålunionen,  ECSC.  Målet  för detta  projekt har  varit att 

arbeta fram bättre dimensioneringsregler för samverkansbroar  med  korta och medellånga 

spännvidder,  15-80 m. En del av  detta  projekt har  varit att vidareutveckla  det koncept med  

förtillverkade  element som på  senare  år har  utvecklats i  Sverige  genom samarbete mellan 

Scandiaconsult  Sverige AB,  Strängbetong  AB  och Luleå tekniska  universitet. Under 

projektets  genomförande  har  ett  pilotobjekt  uppförts över Rokån i  Norrbotten.  Detta  var  

möjligt genom ett samarbete mellan  de parter som har  utvecklat  projektet  och Vägverket  

Region Nord. 
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Det  har  varit betydelsefullt för utvecklingen av konceptet att denna bro byggdes och  sedan  

också provades i full skala. Fullskaleförsöket som utfördes  under  hösten  2000  visade att 

brotypen  har god  samverkan mellan stålet och betongfarbanan. För att ytterligare undersöka 

hur denna brotyp fungerar och beter sig  under  belastning  har  det utförts försök vid Luleå 

tekniska universitet. Det första försöket som genomfördes  1996 [1]  syftade till att  under  

utmattning  se  hur fogar och tvärkraftsöverförande betongklackar klarar  de  krav som ställs i 

BRO  94 [2],  för  en  fritt upplagd bro.  Under  vinter  2000-2001 har  det även utförts försök som 

syftade till att undersöka hur fogar och tvärkraftsöverförande klackar klara kraven då fogen är 

placerad över ett innerstöd i  en  flerspannsbro.  

En  stor fördel med förtillverkade  element  med torra fogar är att  den  totala byggtiden kan 

reduceras högst aysevärt,  en  minskning av byggtiden i storleksordningen  10  veckor  har  visats 

för ett objekt  [3].  Objektet är  en  vägbro över järnväg i Ingbo, i Norduppland. Tabell  1-1  nedan 

visar  den  beräknade byggtiden för tre olika lösningar. Bron uppfördes enligt det andra 

alternativet med förtillverkade  element  med vät  fog  och omlottgående armering 

Tabell  1-1:  Tid  plan  för tre alternativa lösningar  [3].  

Veckor 	 1  I  2 13 14 15 16 	1 18 	1 9 [10 111112 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

Platsgjuten betongbro 
Undergrund 

Stål  montage  

Gjutning farbana 

Isolering, beläggning 

Förtillverkade  element  med  vat fog  och omlottgaende armering 

Undergrund 

Stål  montage  

Montering  element  

Igjutning ursparningar 

Isolering, beläggning 

Förtillverkade  element  med torra fo • ar 
Undergrund 

Stål  montage  

Montering  element  

Isolering, beläggning 
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Konceptet med prefabricerade  element  med torra fogar sparar pengar för både beställare och 

trafikanter. Särskilt om  man  ser på ett brobygge från trafikantens horisont är vinsterna stora.  

Den  korta byggtiden innebär betydligt  mindre  störningar för trafikanten, och i vissa  fall  kan 

förbifarter undvikas helt, vilket även sparar pengar för beställaren. Detta är särskilt viktigt då  

en  ny bro skall byggas över stora motorvägar och järnvägar.  De  viktigaste fördelarna som ofta 

brukar lyfts fram framgår nedan  [3].  

• Minskad andel arbetstid i fält. 

• En  kortare byggtid ger tidsvinst  for  trafikanter  samt  i vissa  fall  minskat behov av 

förbifarter. 

• Vid tillverkning inomhus fås bättre arbetsmiljö vad gäller arbetsmomenten 

formsättning, armering och gjutning. 

• Att farbanan  far  härda och krympa till  en del  inomhus är positivt för beständigheten, 

samtidigt som detta minskar tvångskrafterna i bron till följd av krympning. 

• Det kan vid stora aystånd till närmaste betongstation vara kostsamt att få fram 

betongen till arbetsplatsen. 

• Minskade störningar för underliggande trafik. Detta är särskilt viktigt vid broar över 

järnvägar  samt  större motorvägar, där eventuella störningar kan vara besvärande och 

kostsamma. 

Det  firms  dock några  faktorer som kommer  att ställa högre  krav på den som  skall utföra bron, 

dessa  kan enligt [1]  upplevas  som  nackdelar för  konceptet.  

• Kräver större insats ayseende kvalitetkon troll 

Tillverkningen av elementen kräver  god  noggrannhet. Små fel på många  element  kan 

ge stora fel på bron. Ett sätt att undvika sådana  problem  kan vara att använda  en  väl 

utformad kvalitetsplan, med väl definierade toleranser. 

• Högre krav  1;0  isolering och beläggning 

Det är viktigt att isolerskilctet  har en god  deformationsförmåga. Fogen kan ge viss 

rörelse och denna rörelse måste isolerskiktet och beläggningen klara av utan att 

spricka.  Om  vatten tränger  in  i fogen kan det ge upphov till korrosion av stålflänsen. 

• Ekonomi 

Det kan vara billigare med platsbyggt i det korta perspektivet. När volymen på 

prefabricerade  element  ökar kan detta förhållande mycket väl ändras.  Om  dessutom 

trafikantkostnader och kostnader för förbifarter vägs  in  ökar konceptets slagkraft 

ytterliggare. 
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1.2  SYFTE 

Ett syfte med rapporten är att undersöka om det går att nyttja metoden med torra fogar på 

kontinuerliga broar. Ett annat syfte är att  visa  att metoden fungerar på  en  verklig enspannsbro. 
Syftet är också att ge  en  övergripande bild av några olika metoder för att bygga 
samverkansbroar med förtillverkade betongelement. 

Frågor som skall besvaras i rapporten är: 

• Fungerar denna typ av  element  för  en  verklig ensparmsbro? 
• Hur klarar elementen och svetsbultama utmattningslcraven för  en  flerspannsbro? 
• Hur stora blir fogöppningama över ett innerstöd? 

• Är  de  ekonomiska fördelarna tillräckligt stora, jämfört med  en  konventionell 
samverkansbro? 

• Är det möjligt att finna  en  metod att uppskatta skjuvkrafter på 

svetsbultar över innerstöd?  

1.3  METODVAL  

Den  metod som är vald för denna studie är  en  positivistisk forskningsansats, som till  en  stor  
del  består av empirisk forskning.  Den  består också av  en  litteraturstudie som är av det 
induktiva slaget, då  den  syftar till att presentera ett antal redan kända metoder att bygga broar. 

Författaren anser att kombinationen av litteraturstudier och empirisk forskning är  den  bästa 
metoden att beskriva problemet  samt  att redovisa nya fakta som  har  till syfte att föra 
forskningen framåt. Några andra forskningsmetoder  har  inte övervägts.  Validiteten  på 
rapporten bör kunna anses hålla  en god  nivå, eftersom  de  frågor som ställdes också  har  
avhandlats i rapporten. Likaså reliabiliteten håller  en  hög nivå, då det är möjligt att 
reproducera försöken i framtiden, med samma förutsättningar, och då troligen med liknande 

resultat, detta gäller möjligen inte för fullskaleförsöken på bron över Rokån. 
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1.4  LÄSANVISNING  

Kapitel 1:  I detta inledande kapitel ges  en  bakgrund till arbetet. Syften och metodval 

presenteras.  

Kapitel 2:  I litteratur kapitlet beskrivs olika skjuvförbindningsmetoder och olika lösningar 

för förtillverkade betongelement. Här ges också  en  översikt över några olika 

forskningsarbeten som är utförda på samverkanskonstruktioner.  

Kapitel 3:  Här ges  en  utförlig beskrivning av konceptet med förtillverkade betongelement 

med torra fogar.  

Kapitel 4:  Redovisning av försök utförda vid Luleå tekniska universitet på samverkansbro 

belastad med realistisk trafiklast.  

Kapitel 5:  I detta kapitel redovisas reultatet av  den  finita  element  modell som skapades för 

att uppskatta skjuvkraften på svetsbultarna i konstruktionen.  

Kapitel 6:  Beskrivning av uppförandet av pilotobjektet, bro BD  1883  över Rokån, i norra  

Sverige.  Här redovisas också erfarenheter frän montaget.  

Kapitel 7:  Redovisning och utvärdering av fullskaleprovningar av bron över Rokån. Kapitlet 

bygger till större delen på  en  teknisk  rapport [4]. 

Kapitel 8:  Kapitlet ger  en  sammanfattning av Mattias Nilssons examensarbete  [5]  om  den  

samhällsekonomiska nyttan av broar med prefabricerade betongfarbanor med 
torra fogar jämfört med platsgjutna farbanor. Sammanfattningen omfattar bron 

över Rokån.  

Kapitel 9:  I detta kapitel diskuteras resultaten i rapporten.  

Kapitel 10:  I detta ayslutande kapitel redovisas  de  slutsatser som kan dras från projektet. Här 

ges även förslag till fortsatt arbete. 
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Kapitel 2 

Litteraturstudier  

I detta kapitel beskrivs olika skjuvförbindningsmetoder och olika lösningar  
for  prefabricerade farbaneelement. Här ges också  en  översikt över några 
olika forskningsarbeten som är utförda  på samverkanskonstruktioner. 
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2. LITTERATURSTUDIER 

2.1  ALLMÄNT 

Det  har under de  senaste åren blivit alltmer intressant att öka förtillverkningsgraden på  de  

olika delarna som ingår i ett byggprojekt.  Man  kan direkt  se en  koppling mellan byggtid, 

kostnad och förtillverkningsgrad. Brobyggnadsbranschen är inget undantag, eftersom det ofta 

är stora och komplicerade projekt med  en  stor störningsfaktor på omgivningen är det viktigt 

att det hela tiden kommer fram nya lösningar som förenklar och samtidigt håller nere 

kostnaden då  man  skall bygga nya broar.  

Under  främst nittiotalet  har en  mängd olika lösningar presenterats  Rir  att på ett enkelt och  

billigt  sätt bygga broar med hög förtillverkningsgrad.  Nu  finns det några olika varianter att 

tillgå, och utvecklingen mot än bättre lösningar pågår alltjämt. I dag  har  vi hög 

förtillverkningsgrad på stålet med  en god  kvalitet, kombinerat med ett  minimum  av 

arbetsinsatser på arbetplatsen. Ett mål för vidareutveckling är att ingen svetsning skall behöva 

utföras på arbetsplatsen. Detta  skulle  samtidigt möjliggöra att det sista lagret målning kan 

utföras inomhus innan leverans. Vägverket i  Sverige  föreskriver dock att fältskarvar på 

huvudbalkarna skall vara svetsade och att sista färglagret skall påföras på arbetsplatsen av 

estetiska skäl. I  USA  är det däremot förbjudet att utföra  en  fältsvetsad skary på 

huvudbalkarna, eftersom  man  där inte anser att  man  kan garantera svetsens kvalitet då  den  

utförs utomhus. När det gäller farbaneelementen bör ett mål vara så lite gjutning på 

arbetsplatsen som möjligt. Det finns i dag  en  rad lösningar i denna riktning. Några olika 

lösningar kommer att presenteras i detta kapitel. Det kommer även att ges  en  översikt över 

olika typer av skjuvförbindare mellan stål och betong.  En  presentation av några tidigare 

utförda forskningsprojekt kommer också att ges i rapporten.  

2.2 SKJUVFÖRBINDARE 

2.2.1  Allmänt  

En  samverkanskonstruktion använder sig av två eller flera olika materialskikt som förbinds 

för att samverka som  en  enhet. Stål och betong är det vanligaste materialkombinationen inom 

byggbranschen. Exempel på andra material som är på  stark  frammarsch är kol- och glasfiber, 

trä och plast.  En  stor fördel med  en  samverkanskonstruktion är att  den har en  högre styvhet 

och är slankare än  en  jämförbar traditionell konstruktion. Detta gör att  den  totala 

materialkostnaden kan pressas aysevärt vid konstruktioner med stora spännvidder. 
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För att  visa  vad som menas med samverkan jämförs två lika balkar. Bägge balkarna belastas 

med  den  jämnt utbredda  lasten  q. I  Figur 2-1  nedan förekommer ingen samverkan alls för 

fallet Balk  A, den  övre balken medan Balk B,  den  nedre balken  har  full samverkan mellan 

materialen. 

ecie.  

Figur  2-1:Balk  A  (övre) visar på  en  balk utan samverkan mellan materialskikten medan Balk 
B (nedre) visar på  en  balk med fullständig samverkan mellan materialskikten  [6]. 

Om  det inte finns någon samverkan mellan materiallagren uppstår  en  glidning i gränsskiktet. 

Med full samverkan förhindras denna glidning. För att förhindra glidningen används 

skjuvförbindare av olika  slag.  Normalspänningsfördelningen i samverkansbalk jämfört med  

en  icke samverkande balk skiljer sig åt. Denna skillnad åskådliggörs i  Figur 2-2.  

Normalspänningen i denna samverkansbalk minskar till hälften och nedböjningen minskar till  

en  järdedel jämfört med fallet utan samverkan. 

 

Balk A 

 

Balk  B 

Figur 2-2: Normalspänningsfördelning [6].  
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2.2.2 Svetsbultar 

I Sverige är det vanligt att använda svetsbultar för att ta hand om de skjuvkrafter som uppstår 

mellan stål och betong i en samverkanskonstruktion. Svetsbulten fungerar så att den för över 

skjuvkrafter mellan betong och stål, och om skjuvförbindningen är tillräckligt stark så 

förhindras den glidning mellan skikten som annars blir en följd då samverkansbalken böjer 

sig. 

Svetsbulten är utformad som en cylindrisk pinne med huvud. Svetsbulten fästes mot 

stålflänsen med hjälp av en bultsvetspistol som leder in en stark strömstöt i bulten. Längst ned 

mot flänsen ligger en porslinsring som fungerar som form för smältan vid svetsning. Längst 

ned på svetsbulten finns en liten pigg som innehåller ett flussmedel som aktiveras vid 

svetsningen. I Figur 2-3 visas en svetsbult med porslinsring och i Figur 2-4 visas montering 

av en svetsbult. I Figur 2-5 och Figur 2-6 visas dimensionerna och erforderliga avstånd vid 

montage för svetsbultar enligt BRO 94 [2]. 

Figur 2-3: Svetsbult och porsfinsring. Porsfinsringen träs på svetsbultens skaft för att fungera 
som form för smältan. 
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Figur 2-4:  Svetsning av svetsbult med bultsvetspistol. 

I BRO  94 [2]  föreskrivs vilka geometriförhållanden som  en  svetsbult skall uppfylla  samt  vilka 
inbördes mätt som gäller  for  placering av svetsbultar på  en  balk. I  Figur 2-5  och  2-6  nedan 

redovisas vilka regler som gäller enligt BRO  94[2]. 
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Figur 2-5:  Geometriförhållanden för svetsbult enligt BRO  94 [2].  
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Figur 2-6:  Geometriförhällanden för svetsbult enligt BRO  94 [2].  

För elementbyggda samverkansbroar med förtillverkade farbaneelement som byggts i  Sverige 
har  svetsbultar använts för att erhålla samverkan. Systemet förutsätter att elementen är 

försedda med urspamingar där svetsbultarna passar  in.  Dessa urspamingar kan antingen löpa 
genom hela elementtjockleken eller vara utformade som kanaler med injekteringshål.  Den  

senare metoden beskrivs mer utförligt i kapitel  3  i denna  rapport.  Efter  montage  igjuts 

urspamingarna med betong för att erhålla samverkan mellan stålet och betongen. Placeringen 
av svetsbultama kan variera, antingen är  de  grupperade eller så kan  de  spridas ut jämnt utefter 

balkarna. Metoden kräver  en  omsorgsfull projektering för att elementens urspamingar och 

tvärgående armeringsjärn skall passa med svetsbultamas placering. I  Figur 2-7  nedan  visas  
svetsbultarna på balkarna  samt  ett igjutningshål i elementet. 

Svetsbultar är troligen det billigaste sättet att åstadkomma  en  funktionell skjuvfog mellan 

stålet och betongen. Ursparning genom hela elementtjockleken medför att  en  ganska stor  del  
av överytan är fuktig efter igjutningen med följd att bron inte kan beläggas på  en  gång. 

Konceptet med kanal och några få injekteringshål erbjuder däremot  en  torr överyta som kan 

beläggas tidigare och därmed sparas tid.  

Figur 2-7:  Svetsbultamas läge på överflänsen och ursparning i  element  för svetsbultgrupper. 
Fodrar precision, särskilt för  en  bro i kurva  131  
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2.2.3 U-Profiler 

I  USA har  i  bland en U-Profil  använts i stället för svetbultar för att överföra skjuvkraftema  
[7].  Profilerna svetsas  fast  i överflänsen och passas i urspamingar i elementen vid  montage.  

Dessa urspamingar fylls  sedan  igen med epoxibetong. I  Figur 2-8  nedan  visas  ett exempel på 

hur denna lösning kan  se  ut. I Frankrike  har man  även använt L-profiler med samma funktion.  

Figur 2-8:  Detaljer frän amerikansk landsvägsbro där svetsbultama  
har  ersatts av U-profiler  171 

2.2.4  Skruvförband 

I Österrike och Ryssland  har  ett  system  där farbaneplattoma skruvas  fast  i stålbalkarna 

använts. Betongelementen hade  en  ingjuten plåt i nederkant. Systemet  har  enligt  [3]  
uppenbara fördelar vad gäller utbytbarhet och snabb montering. Även i Tyskland  har  detta 

koncept använts,  men  med  den  skillnaden att här gick bultarna genom hela elementtjockleken.  

Figur 2-9  visar  en  lådbro i  Hannover  där elementen  har  skruvats  fast  till stålbalkarnas 
överflänsar, med friktionsförband. 

Svenska myndigheter och beställare  skulle  troligen kräva passförband som medför  en  snäv 
hålpassning. För att uppfylla detta krav krävs antingen sambonning av hålen eller brotchning 

från undersidan i samband med montering vilket leder till högre kostnader och längre 

monteringstid.  Under  rådande omständigheter med dagens teknik och regelverk bedöms 
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systemet inte vara konkurrenskraftigt,  men  det finns utrymme för teknikutveckling inom detta 
område.  

Figur 2-9:  Lådbro i  Hannover  med fastskru vad farbana  [3]. 

2.2.5 Limning  

Ett annat  system som kan  användas för att foga samman  stål  och betong är  limning med  

epoxilim  Det  används främst för förstärkning  av  äldre betongbroar genom att limma  fast  

stålplåtar  på  undersidan.  Vid  böjprovningsförsök  vid  LTU  [6], med  såväl  positivt som 
negativt moment, var  brottet sprött. Skjuvbrottet  kom  plötsligt och skedde upp  till  någon  

millimeter in  i betongen.  Det  spröda brottet genom oarmerad betong  skulle  dock  kunna 

undvikas genom att limma  stål  mot  stål.  Detta erfordrar att  en  stålplåt ingjutes i 
betongelementet.  I  Figur 2-10  nedan  visas en typisk  last-deformationskurva från försöken. 
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Figur 2-10: Last-deformationskurva [6].  
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En  av  de  viktigaste parametrarna för att ffi  en  konstruktion som uppfyller förutbestämda krav 
och som står sig över tiden är förbehandlingen av limningsytorna viktig,  men  även faktorer 

som temperatur och luftfuktighet vid limningstillfället  har  stor betydelse. För att  fa  rätt textur 

och renhet på ytorna skall dessa blästras. Före limningen skall betongytan vara torr och 
rengjord från damm, olja och löst sittande material. Det kan vara nödvändigt att använda 

lösningsmedel för att få bort olja och orenheter. Stålytan måste efter blästring skyddas mot 

korrosion. Stålytan måste innan  limning  även  den  rengöras med lösningsmedel efter blästring. 
Vid arbete med epoxilim är det viktigt att  man har  ett bra skydd eftersom epoxi kan ge skador. 

Hudkontakt med limmet skall undvikas, eftersom det är allergent. 

Det spröda brottet i kombination med utförande- och miljöaspekter är nackdelar som gjort att 

systemet med dagens teknik inte lämpar sig att använda i brosammanhang.  

2.3 E LEMENTFOGAR 

2.3.1  Svetsning av ingjutna stålplåtar 

Ett sätt att sammanfoga ett  element  till ett annat är svetsning av ingjutna stålplåtar  [3].  Dessa 
plåtar sticker ut från elementen  en  aning och efter  montage  av elementen ligger stålplåtarna  an  

mot varandra och kan då svetsas samman. 

När bron över Idijokki, norr om Karesuando, byggdes användes denna metod  [3].  Bron var  en  
enspannsbro med  26 meters  spännvidd och ändskärmar. I skarvarna mellan elementen var 

bockade ingjutna plåtar placerade. Plåtarna var  12 mm  tjocka  samt 50 mm  höga. Plåtarnas 
utstick från vart och ett av elementen var  50 mm,  i  en  fogöppning som var  100 mm.  Efter att 

plattjärnen stumsvetsats till varandra gjöts fogarna igen samtidigt som ursparningarna för 

svetsbultarna gjöts igen. 
Det var inga  problem  att uppnå  den  erfoderliga precisionen på elementen, vad ayser toleranser 

för plåtarnas placering. Det kan konstateras att metoden fungerade tillfredsställande,  men  det 

var tidskrävande och kostsamt att utföra sammansvetsningen av elementen på arbetsplatsen. I  
Figur 2-11  nedan  visas en  detalj från elementskarven. 
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Figur 2-11:  Detaijiösning för skarvningmetod med ingjutna stålplåtar  [3].  
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2.3.2  Gjutna skarvar med omlottlagd armering 

Att utföra skarven mellan elementen med gjutna fogar med genomgående armering är ett 

annat sätt att åstadkomma  en  kraftöverförande  fog. En  primär uppgift för  en  sådan  fog  är att ta 

upp  de  dragkrafter som uppkommer till följd av trafiken. Enligt BRO  94 [2]  skall 

armeringsarean i dragen betong uppgå till  1%  av tvärsnittsarean. Ett exempel där denna metod  

har  använts är bron över Ljungan vid Kölsillre  [8] [9].  Vägverket,  Region  Mitt byggde denna 

bro som ett utvecklingsprojekt, i syfte att skapa ett snabbt och enkelt koncept. 

Bron är  en  flerspannsbro med spännvidderna  35+44+44+35 meter,  totala längden för bron är  

158 meter.  Från början var det tänkt att bron  skulle ha  ihopspända farbaneelement,  men  

eftersom kravet i BRO  94 [2]  på  4  MPa tryck i fogarna visade sig svårt att uppfylla över 

mellanstöd så valdes ett annat  alternativ  i stället. 

Valet föll på ett slakarmerat  alternativ  med platsgjutna fogar. Bron består av  89 element  med 

måtten  9,12  x  1,8 meter.  Elementens tjocklek varierade mellan  170  och  230 mm  och ett  

element  vägde  10 ton.  Plattorna var förberedda för  eftermontering  av belysningsstolpar och 

räckesstolpar, genom att det i förväg gjöts  in  skruvhylsor som dessa fästes i.  Den  längsgående  

armeringen  i elementen är bockad till hårnålsbyglar som ligger omlott i fogen. Utformningen 

gör det möjligt att skarva  16 mm  stänger på  en  sträcka av  400 mm.  I fogarna kragar  en  läpp ut 

i nedre kant som fungerar som  form  vid gjutning av fogen.  

En  bild av  en fog visas  i  Figur 2-12. 

Figur 2-12:  Fogutformning med håmålsbyglar för bro över Ljungan vid Kölsillre 

Elementen  lades  ut på stålbalkarnas överfläns och fick följa med balkarna allteftersom dessa 

lanserades.  De  första  40  metrarna saknade  element  för att hålla nere vikten på  den del  av bron 

som fungerade som lanseringsnos.  De  sista plattorna placerades på  plats  med mobilkran från  

en  tillfällig  bank  som hade byggts upp intill vardera landfästet. I  Figur 2-13  nedan kan 

monteringsförfarandet ses. Metoden finns utförligare beskriven i  [8]  och  [9]  Betongelementen 

monterades direkt mot stålet utan undergjutning. Nämnas kan också att stålbalkarna var 

hybridbalkar med  S355  i livet och överfläns i fält, i övrigt  S420.  Denna typ av balk  har  
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använts länge i  USA  och numera även i  Sverige.  Med denna typ av balk utnyttjas materialet 
mer effektivt genom att använda ett höghällfast stål endast där det behövs. Det ger i regel  en  

billigare balk.  

Figur 2-13:  Montageförfarande vid uppförandet av bron över Ljungan vid Köisillre  [9].  
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2.3.3  Fogar utan genomgående armering 

Det  senaste  bidraget  till  forskningen om  nya  varianter av  förtillverkade  element  är att utföra 

fogar utan genomgående  armering. Det  finns några olika sätt att åstadkomma  en sådan fog  
mellan två  element.  I  USA  används  en  metod där hålrummet mellan elementen  efter 
montering  fylls  med  epoxibetong  [7].  
Denna typ  av fog kallas  "shear  key"och  visas  i  Figur 2-14.  Utformningen  av  fogen  på  detta 
sätt möjliggör överföringen  av  tvärkraften mellan elementen. Stålbalkarna förhindrar  med  
hjälp  av  skjuvförbindare horisontell rörelse.  

I 
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Figur 2-14: Fog  utan genomgående armering. Denna lösning används i  USA 17j. 

En  annan möjlighet är motgjuten,  eng. match-cast,  spont och  not,  vilket  skulle  ge  en fog  utan 
genomgående  armering [3]. Med  motgjuten menas att ett tidigare gjutet  element  fungerar  som 
form  till nästa  element. Det  krävs emellertid att  den  inbördes  ordningen  mellan elementen 

bibehålls för att erhålla  en god  passning. Erfarenheter visar att passformen blir bra  med  denna 
metod,  se  Tabell  6-3.  Även tvärlcraftsöverförande  element  i  form av  ståldymlingar är 
tänkbara. Dymlingarna bör utföras i rostfritt  stål  för att skyddas mot  korrosion.  I  Figur 2-15  
nedan  visas en elementfog med  ståldymlingar  som  tvärkraftsdon.  

Figur 2-15:  Ståldymlin  gar  för överföring av skjuvkrafter till följd av ett passerande fordon  [1].  
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I syfte att erhålla  en  mer ekonomisk  variant  av farbaneelement,  har  ett  system  med hakupplag 
utvecklats  [1] [3].  

Dessa hakar ligger omlott och greppar därmed  tag  i varandra.  Under  belastning överförs 

tvärkraften från ett fordon  via  anliggning mellan klackarna i två  element,  metoden beskrivs 

mer utförligt i kapitel  3.  

Denna metod  har  provats vid  Testlab  på Luleå tekniska universitet, vid två olika tillfällen. 

Första gången  1996 [1],  där provuppställningen simulerade  en  fritt upplagd enspannsbro, och  

den  andra gången  2001  då beteendet av fogen undersöktes då  den  är belägen rakt ovanför ett 

innerstöd i  en  flerspannsbro. Senare i detta kapitel beskrivs försöken utförda  1996. 

Figur 2-16:  Nedskalad modell av prefabricerade  element  med tvärkraftsöverförande 
betongklackar. 
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2.4 E  LEMENTBYGGDA SAMVERKANSBROAR, FÖRSÖK UTFÖRDA  VID  LTU  1996 

2.4.1  Allmänt  

Under 1996  utfördes för första gången försök  på  förtillverkade  element med  hakupplag. 
Undersökningen utfördes  som  ett examensarbete  vid  avdelningen för Stålbyggnad  vid  LTU  
[1].  Syftet  med  undersökningen  var  att bringa klarhet i  om det var  möjligt att  fa  elementen att 
samverka  med  varandra  på  ett gynnsamt sätt. Provningarna  skulle  ge  svar på om  tillräcklig 
anliggning  kunde  erhållas för att föra över  normalkraft  mellan elementen. Försöken  skulle  
också ge  en  uppskattning  av  vilka tvärkrafter  som  tvärkraftsdonen  kunde  överföra  vid  brott 
och utmattning. 

Provning  av  Betonghållfastheten  gav en  tryckhållfasthet  på 74,3  MPa i  det  ena  elementet  och  
75,6  MPa i  det  andra  elementet.  Detta uppskattades  till  att motsvara hållfasthetsklass  K60. 

2.4.2 Hoptryckningsprov  

Ett hoptrycicningsprov av elementen utfördes för att ra  en  uppfattning om huruvida anliggning 

förelåg och om normalkraft kan överföras mellan elementen. Fogspalten mättes  under  
belastning. Toleransen för spaltvidden valdes till  0,4 mm  för att få tillgodoräkna anliggning. 
Vid  en  så liten spaltöppning kommer förlusterna av normalkraftsöverföring att vara ringa, 

samtidigt som det inte  heller  ger stora tillskott till deformationerna av bron som helhet. 

Vid provningen användes två domkrafter på vardera  50 tons  trycickraftskapacitet. Vidare 
användes två lastceller och  sex  stycken lägesgivare, tre på ovansidan och tre på undersidan av 
elementen. Placeringen av belastnings-, och mätutrustning  visas  i  Figur 2-17.  
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Figur 2-17:  Provuppstälining för hoptryckningsprov  [1].  
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Fogspaltens bredd mättes med spricklupp  under  belastning vilket redovisas i Tabell  2-1.  Även 
bladmått,  0,4  mm:s tjocklek användes för uppskattning av fogspaltens storlek. För att erhålla  

en  så stor noggrannhet som möjligt bestämdes fogspaltens vidd med flera olika hjälpmedel. 

Förutom  de  två ovan nämnda kunde även lägesgivarna nyttjas för bestämma fogspaltsvidden. 

Vid provningen användes  en  tryckkraft på  200  kN/domkraft, vilket gav  0,2  MPa längs fogen. 

Efter pålastning mättes spaltvidden med både spricklupp och bladmått.  De  punkter där 

mätningen utfördes är markerade som punkt  1  —  11  i  Figur 2-18  nedan.  
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Figur 2-18:  Mätpunkter på elementen  [1].  

För bladmått anges tabellvärdet som det djup till vilket ett  0,4 mm  bladmått kan stickas  in  i 

fogen. Detta ger  en  uppskattning på hur stor  del  av arean mellan elementen som  har en mindre  

fogspalt än  0,4 mm.  

Medelvärdet för spaltvidden uppgick till  0,3 mm,  vilket kan anses vara bra  [3].  Kontroll med 

avvägningsinstrument visade att elementen låg lite snett i förhållande till varandra, om detta 

fel hade justerats till hade resultatet blivit ännu  mindre  fogspalt. Tabell  2-1  visar resultatet 

från kontrollmätningen av fogspaltens vidd. 

Tabell  2-1:  Mätning av fogspalt efter justering av upplag. Mätt i  mm [1]. 

Punkt  Överkant 
LUPP 	BLADMÅTT 

Underkant 
LUPP 	BLADMATT 

Plattans 
tjocklek 

Uppskattning av 

kontaktyta r/o]  

1 255 0 430 20,3 

2 0,9 185 0 0 430 28,5 

3 0,9 170 0,4 0 225 0,0 

4 0 10 0 5 250 92,0 

5 0 0 0 10 275 96,4 

6 0 0 0 0 300 100,0 

7 0 0 0,8 5 275 96,4 

8 0 0 0,7 70 250 64,0 

9 0 0 1,3 115 225 42,2 

10 0 0 0,4 60 430 83,7 

11 0 0 430 100,0  
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Den  totala kontaktytan med hänsyn till verksam area för  de  olika uppskattade värderna i 
ovanstående tabell gav  67  % anliggning. För brons hållfasthet krävs det att  65  % av farbanans 

tvärsnitt är verksamt. Redan vid  en  så pass låg lastnivå som vid sammanpressningen av 

elementen är det kravet uppfyllt. Det kan nämnas att när bron över Edslan byggdes användes  
en  sammanpressande  kraft  på  2  gånger  60 ton,  efter friktionsförluster ger det  2  gånger  40 ton,  

vilket är dubbelt så högt som  den kraft  som användes i detta  fall.  

2.4.3  Utmattningsprov 

Att elementtypen  skulle fa  användas i framtida broapplikationer, förutsatte att hakupplagen 

kunde bära norrnenlig utmattningslast. Eftersom elementtypen var ny så var det således 

nödvändigt att kontrollera dess bärförmåga mot utmattning genom provning.  

Last  och nedböjningar registrerades vid  de 10  första cyklerna och  10  cykler vid  100, 1 000, 
10 000, 100 000, 1  miljon och vid  1,2  miljoner cykler. Detta för att  se  om deformationerna 

ökade med tiden. Totalt provades tvärkraftsdonen med  1,2  miljoner cykler. 

Vid försöken användes två stycken fasförskjutna laststyrda domkrafter. Med fasförskjutna 
ayses att  den  ena domkraften antog  sin  högsta  last  samtidigt som  den  andra antog  sin  lägsta  

last,  detta för att simulera ett fordon som passerade över skarven. Försöksuppställningen kan 

ses i  Figur 2-19  nedan. 

. 	.." _ 

! 

! 

— 

i 	. 	. 
lläiwre  I 	Gi... 	I  t Gienrc 3 	Give* 41 

[ 

10 Trui.  

Figur 2-19:  Provuppställning för utmattningsprov  [1]. 

Lasten  beräknades på grundval av Scandiaconsults utförda berälmingar baserade på BRO  94:s 

[2]  utmattningslast.  Den  överförda maximala tvärkraften i tvärkraftsdonen  har  beräknats till  
52  kN i mittsnitt och  31  kN i kantbalk.  Lasten har sedan  uppräknats för att kompensera för  

partialkoefficienter  ayseende material och säkerhetsldass, likväl som kompensation  har  gjorts 

för att motsvara verklig betonghållfasthet. 
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Detta resulterade i att  de  påförda lasterna hade  en  vidd på  207  kN för mittsnitt  respektive 116  
1c/NT för kantbalk. Av provningstekniska skäl adderades ytterligare  5  kN till  respektive last.  
Utmattningsprovema utfördes således med  min-  och maxlaster på  5  kN och  212  kN  
respektive 5  kN och  121  kN. 

Det första utmattningsprovet genomfördes i mittsnittet och det visade sig att elementen 

klarade  de  föreskrivna  1,2  miljoner cyklerna utan att gå till brott. Donen uppvisade bara  en  
viss nötning  samt  några  ß  sprickor på ca.  0,1 mm  i ytan.  Den  relativa deformationen mellan 
elementen var  under de  första cyldema  0,17 mm  och ökade mot slutet till  0,25 mm,  alltså  en  
ökningen med  0,08 mm. Den  totala nedböjningen  under  tvärlcraftsdonen startade på  4,25 mm  
och uppgick till  6,75 mm  efter  1,2  miljoner cykler, således  en  ökning med  2,5 mm.  

Utmattningsprovet för kantbalk  A  resulterade i att tvärkraftsdonen klarade att bära föreskriven  
last under 1,2  miljoner cykler. Efteråt konstaterades dock att donen spruckit på så sätt att 

täckskiktet lossnat.  Den  lösa biten liksom resterande  del  av hanen visade tydliga tecken på 

nötning, vilket visar att brottet skedde i ett tidigt  stadium.  För att simulera  en  oavsiktlig 
fogspalt överstigande kraven på maximalt  1,0 mm  monterades elementen med ett glapp på  2,6 
mm  i överkant. Simuleringen av  en  större spaltvidd kan också beskriva dragkrafterna i 

brobanan över ett irmerstöd i  en  kontinuerlig bro. I underkant var fogspalten  0 mm.  Teoretiskt  
skulle  detta ge ett glapp i tvärlcraftsdonen på  1,1 mm  i vertikalled. Detta glapp kunde  under  

försöket verifieras genom att det två gånger  per  lastcykel hördes ett tydligt "Idonk", när ytorn  
tog  i varandra. Provningarna kördes inledningsvis med  en  hastighet på  2,0 Hz.  Styrdatorn 
hade programmerats för att stoppa om nedböjningen blev för stor, tex, vid  en  kollaps av 

provkroppen. Begränsningen visade sig var dock vara för snäv, varför stopp erhölls vid  
50 828  cykler. När försöket  sedan  startades upp igen kom lasterna i  fas under  fem cykler. 
Detta innebar att deformationerna blev större och hastigheten fick därför sänkas till  1,5 Hz  för 
att styrdatorn  skulle  hinna komma upp i rätt lastnivå innan inom vmje lastcykel. 

Möjligen gick donet sönder på grund av ett missöde som inträffade vid  304 209  cykler. Vid 
denna tidpunkt förlorade styrdatorn kontakten med lastcellen i  last 1,  varvid styrskåpet fick 
signalen  0  kN. Som följd av detta försökte då styrskåpet korrigera felet genom att beordra 

högre  last. Lasten  ökade  nu  till  270  kN som var lastcylinderns maxgräns.  Under  denna tid låg 
kantbalken dikt  an  mot LVDT-givarens upplag vilket motsvarar  40 mm  nedböjning.  
Under  försöket låg  den  relativa deformationen av tvärkraftsdonet stabilt på  1,0 mm  fram till 
missödet och därefter stabilt på  0,85 mm.  Det var således ingen ökning av  den  relativa 
deformationen mellan elementen  under  försöket. 

Kantbalk B uppvisade ett liknande beteende där  den  relativa deformationen mellan elementen 

låg på  0,5 mm under  hela försöket.  Under  denna  del  av försöket simulerades inget glapp. 
Nedböjningen ökade från  17,5 mm  till  25 mm,  alltså  en  ökning med  7,5 mm.  Efter försöket 
uppvisade även tvärla-aftsdon för kantbalk B  en  tydlig spricka. Denna spricka gick dock inte 
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genom hela hanen. Sprickvidden varierade mellan  0,2 mm  till  0,6 mm,  mätt med spricklupp. I 
ytan vidgades sprickan till ungefär  2 mm. 

2.4.4  Statisk provning av tvärkraftsdon till brott 

Vid  den  statiska provningen registrerades  last  och nedböjning kontinuerligt. För att kunna 

prova tvärkraftsdonen, snarare än plattan, pallades elementen upp så att tillräckligt mothåll 

erhölls. Stödreaktionerna i upplag och uppallningar registrerades för att kunna bedöma hur 

stor  last  som överfördes av donen. Eftersom  en  tillräckligt stor lastcell inte var tillgänglig 

användes fyra  mindre  i stället. Provuppställningen kan ses i  Figur 2-20.  

Figur 2-20:  Provuppställning för statisk provning  [1].  

Vid försöken användes domkrafter med erforderliga prestanda. Fyra stycken  25 mm  LVDT-
givare användes för att registrera nedböjningen av elementen på vardera sidan av fogen  samt  

vid elementens fria kanter. Försöken utfördes deformationsstyrda med  en  hastighet om  0,03  

mm/s,  1 mm  åt gången, med pauser på  2  minuter för att vänta ut krypdeformationer. 
För mittsnittet påfördes  lasten  över enkelhaken som ansågs vara vekast. 

Deformationerna ökades  1 mm  i  taget  fram till dess att  lasten  nådde ungefär  800  kN. Därefter 

minskades sprången till hälften fram till brott. Brott erhölls vid  983,5  kN, vilket motsvarar  en  
överförd tvärkraft på minst  600  kN. Beräknad brottlast hade beräknats till  378  kN. 

För kantbalk  A  erhölls brott vid  318  kN, motsvarande  en  överförd tvärkraft på  246  kN. För 

kantbalk B erhölls brott vid  409  IcN motsvarande  en  överförd tvärkraft av  302  kN. Förväntad 
brottlast hade beräknats till  288  kN för kantbalkarna. Med andra ord var både tvärkraftsdonen 

i  mitten  snittet och i kantbalk B överstarka. För kantbalk  A  var verklig brottlast lägre än 

förväntad brottlast,  men  denna klack hade förlorat sitt täckskikt i första delen av försöket och 
därmed försköts  lasten  från centrum av klacken.  

De  slutsatser som kan dras från försöken är att utmattningsproverna med laster enligt BRO  94 
[2]  lastkombination  VI,  ingav stort förtroende för hakupplagen av  den  typ som använts i 

mittsektionen. Rörelsen över fogen var liten och kunde med ett  finger  endast kännas som  en 

vibration.  Donen uppvisade inte  heller  några tendenser till brott. 
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Tvärkraftsdonen i kantbalkarna  bar  utmattninglasten  under  hela provningen utan att kollapsa. 
Emellertid så sprack hansidan  under  försöken. I det ena fallet, kantbalk  A  lossnade täckskiktet 

helt medans det i det andra fallet uppstod  en klart  synbar spricka i ytan. Även om 

kantbalkarna  bar  utmattningslasten till begärda  1,2  miljoner cykler blev  en  slutsats att 
konstruktionen bör utföras på ett annat sätt före användning i  en  framtida bro. Ett sätt att 

undvika problemen kan vara att utforma klackarna på samma sätt som i mittsektionen.  Den  

statiska belastningen visade att hakupplagen i mittsektionen var  en god  konstruktionslösning. 
Hakupplagen i kantbalkarna som var spräckta av utmattningsbelastningen klarade även  den  

statiska belastningen bra, det var bara kantbalk  A  som underskred  de  uppräknade kraven för 

överförd tväkraft något. I Tabell  2-2  nedan visar  en  sammanfattning av provresultaten och 
beräknad hållfasthet. 

Tabell  2-2:  Provresultat och beräknad hållfasthet  [1].  

Tvärkraftsöverföring  vid statisk belastning  

Tvärkraftsdon  Dim.  last  enl. 

BRO 94 

Uppräknade  

laster  

Teoretisk  

tvärkraftskap. 

Verklig  

tvärkraftskap.  

Mittsektion  173 IN 309 IN 378  kN  600  kN 

Kantbalk  811N 1451N 288 IN 246  / 302IN 

Tvärkraftsöverföring  vid  utmattningslast 

Tvärkraftsdon  Dim.  last  enl. 

BRO 94 

Uppräknade  

laster  

Teoretisk  

tvärkraftskap. 

1,2  miljoner cyk  

Verklig  

tvärkraftskap.  

100 000  lastcyk  

Mittsektion  52 IN 93 IN 115 IN 178  kN 

Kantbalk  31 IN 55 IN 91 IN 141 IN  
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2.5  FÖRSÖK UTFÖRDA I SYDKOREA  

2.5.1  Allmänt 

Försök  på  samverkansbroar  med  prefabricerade farbaneelement  har  utförts  av  Chang-Su  m.fl  

[10].  Försöken  bestod av tre  delar: statiska  push-out  försök, utmattningsförsök  på push-out  

provkroppar och nedskalade försök  på en  samverkansbro. Syftet  var  att undersöka 

svetsbultarnas beteende i  en  samverkansbro  med  prefabricerad farbana  med en  avjämning  av  

betongbruk mellan balkar och farbana. Nedan redovisas resultaten från  push-out  prover utsatt 

för utmattningsbelastning.  De  prefabricerade elementen  var av  full höjd  med  ursparningar 

genom hela höjden. Fogarna mellan elementen injekterades  med  betong  efter  montaget.  Figur 

2-21  nedan visar elementen upplagda  på  stålbalkarna.  

Figur 2-21:  Förtillverkade  element  upplagda på stålbalkar tl 
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2.5.2  Provkroppar för  push-out  försök 

Eftersom det  har  visat sig att svetsbultars bärförmåga beror på hur  push-out  provkroppen 

gjuts, eftersträvades ett så realistiskt gjutsätt som möjligt. Stålbalkarna som hade  en  höjd av  

300 mm  och fiänsar av  300x15 mm  delades först i två delar som vardera fick utseendet av  en  

T-balk.  Sedan  monterades svetsbultarna på båda flänsama och  de  förtillverkade elementen 

med sidmåtten  600x700 mm  placerades på flänsama över svetsbultarna. Ursparningarna 

kunde  nu  fyllas med sättningskompenserad betong horisontellt för att efterlikna verkliga 

förhållanden. Efter att betongen hade härdat svetsades liven samman så att provkroppen antog 

utseendet av ett I-tvärsnitt. Svetsbultarna hade dimensionerna  19x150 mm  för 

utmattningsproven. 

Det täckande betongskiktet ovanför svetsbultarna var i dessa försök  70 mm. Figur 2-22  nedan 

visar provkropparna för  push-out  prover.  

Figur 2-22:  Provkroppar för  push-out  prover  [10].  
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2.5.3 Resultat push-out  försök med utmattningslast 

I Tabell  2-3  nedan  visas  ingjutningsbetongens tryckhållfasthet och skjuvspänningsvidd på 

svetsbultarna  for push-out  provkropparna. Försöken visade att förskjutningen ökar  abrupt  
efter ett antal lastcykler. Detta kan indikera att vidhäftningen mellan stål och betong brister 

när konstruktionen utsätts för utmattningslast. 

Tabell  2-3: Data  för  push-out  provkroppar  [10].  

Provkropp tk  

[MPal 

Max.  skjuvkraft  

[ kN ] 

Min.  skjuvkraft 

[ kN ] 

Skjuvspännings 

vidd 

[MPa] 

F150A  54,88 36,75 1,255 125,2  

F170A  54,88 41,65 1,255 142,5  
F130B  61,09 31,85 1,255 107,9  
F150B  61,09 36,75 1,255 125,2  

F180B  61,09 44,10 1,255 151,1  
F130C  71,38 31,85 1,255 107,9  
F150C  71,38 36,75 1,255 125,2  

F180C  71,38 44,10 1,255 151,1  
F180C  71,38 44,10 1,255 151,1  

Resultaten från utmattningsproverna på  push-out  kropparna redovisas i  Figur 2-23. 

B Series — Eq(4) 
70 
10000 	100000 	1000000 

Number of Loading 

Figur 2-23:  Utmattningshållfasthet för svetsbultar som funktion av antal cykler  [10].  
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2.5.4  Försök på nedskalad bro  

En  nedskalad samverkansbro bestående av två huvudbalkar av stål med  en  höjd av  594 mm  
och sju prefabricerde farbaneelement med måtten 3900x1200x200  mm  provades. 

Provkroppen hade  en total  längd av  8400 mm  och var fritt upplagd. Svetsbultarna hade måtten  

19x150 mm.  Tre stycken svetsbultar monterades i bredd på överflänsen i läge för varje 
ursparning i elementen. Varje  element  hade tre stycken urspamingar. Elementen pressades 

samman med kablar för att erhålla  en god  anliggning innan igjutning av ursparningarna 

skedde med sättningskompenserad betong.  Figur 2-24  visar detaljer av bromodellen och  Figur 
2-25  visar provuppställningen. Töjningsgivare monterades på över- och underflänsen av stålet 

och även på livet. På betongen monterades töjningsgivare ovanpå elementet och på 

undersidan. Svetsbultarna utrustades med töjningsgivare på vardera sidan om skaftet  15 mm  
över överflänsen. Placeringen av mätutrustningen  visas  i  Figur 2-26.  
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Figur 2-24: Detaljer på bromodellen [10]. 
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Figur 2-25: Provuppstälining [101 

Slip  

41 

—00 

it 1:11 I )1 

la 

Girderl 	eiteien  
$11 	 St11 

oldir"lp 	 of-0 
800 $12 	°DO V?  
OD0 	 000  

'pp°  S13 	°°° 	ST1.1 
Nc

t
.

:-o (
0
/2,__O 

g oo 	ST4 	dr,0: ST14  
000 	 000 

000  $e 	 ° ° sn5 

• '-i-OST 	2  je---0  SHE  o 000 	o 00 
000 	 000  
ono 	$P 	0°.  511 
0 7.,.._n, 	Oi

t
t_o  

a 
0130  STr 	 STIS o on  
OPP 	 000 
000  ST9 	'3"  5111 

0.7-,  • ..d  
gin 	 S120 

Figur 2-26:  Mätutrustning  [10]. 

Lasten  påfördes konstruktionen i två punkter,  a' 250  kN, på  en  yta av  200x500  mm2. 

Provkroppen utsattes  for 2  miljoner lastcykler. Som  visas  i  den  vänstra bilden i  Figur 2-27  så 

är skjuvspänningarna små på svetsbultarna innan skjuvkraften i gränsskiktet mellan stål och 

betong  har  överskridit vidhäftningskraften och  den  högra bilden visar att skjuvspärmingen blir 

betydligt högre då vidhäfningskraften  har  överskridits. 
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Figur 2-27:  Last-skjuvspänningskurvor före och efter överskridande av vidhäftningskraften 
mellan stål och betong  [10]. 

Under den  statiska provningen förelåg full samverkan  eftersom ingen  förskjutning 
registrerades mellan  stålet  och betongen. Att full samverkan  råder kan  också  ses  i  Figur 2-28  
(Static  test)  

Töjningsgivare  som  monterats  längs  stålbalkens höjd indikerar att förskjutningen inte 
uppträder innan ett  stort antal lastcykler har  påförts  konstruktionen. Men efter  att 
utmattningsprovningen  hade  utförts  med 2  miljoner  cykler kunde en  noterbar förskjutning 
registreras,  se Figur 2-27  (After fatigue  test). 
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Figur 2-28:  Töjningsfördelning över tvärsnittets höjd  [10].  
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2.6  FÖRSÖK UTFÖRDA I KAISERSLAUTEN  

2.6.1  Allmänt 

Vid universitetet i Kaiserslauten  har  tre storskaliga försök utförts för att undersöka 

utmattningsbeteendet på svetsbultar  under negativ  momentbelastning  [11]. 

2.6.2  Provuppställning 

Provuppställningen utformades så att belastningen  skulle  efterlikna verklig belastning så 

mycket som möjligt,  se Figur 2-29.  Två hydraulkolvar som var synkroniserade med varandra 

användes. Hydraulkolvarna var placerade på var  sin  sida om mittstödet. 

ikijällom 371111 L 	11U! owillho  

y 	 Ini
n
.  

Ii 	II  
II  

IF  	u  

II 	 itjij  
he&  ".9151.274956490 ,efore.7239M,  	dielern$01eihe  Met  dPY.Fieet97.(riv.%  

VW=  
• au%  mmiamoismou I  

311  

2,41 m 	 1"---- 	 ----1 —  1,59 In 

  

1.59 ni r 	2.41m 

  

  

Figur 2-29:  Provuppställning  [111  

Belastningen från ett passerande fordon simulerades genom att  lasten  påfördes i fem steg. 

Lasthistogrammet och fordonets placering för  de  fem olika stegen  visas  i  Figur 2-30.  
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Figur 2-30: Lastsimulering  

Geometrin för provkropparna framgår av Tabell  2-4  nedan. Provkropparna hade  en total  längd 

av  8 meter.  

Tabell  2-4:  Geometri för provkroppar, mätt i  mm [11].  

Provkropp Betongbredd, b. Betongtjocklek, hc  Stålprofil  

T7_1 1000 125  HEA  300 

T72 1000 125  HEA  300 

T7_3 800 125  HEA  300 

2.6.3 Resultat  

Alla tre provkroppar gick till utmattningsbrott. Brottmoden som uppstod för alla tre gick  

under  benämningen Typ C. Med denna brottmod ayses att brottet  har  gått ned i överflänsen. 

Brottet uppkommer till följd av interaktion mellan skjuvspänningen i svetsbulten och 

dragspänningen i stålflänsen. I Tabell  2-5  redovisas resultaten från försöken. 

Tabell  2-5:  Jämförelse mellan beräknad och verklig livslängd  [11].  

Provkropp Brottmod nber ,Typ C  Nest,  Typ C btest / nber  

T7_1  C  32 210 1 082 000 33,59 

T7_2  C  9 454 880 000 93,08 

T7_3  C  153 695 797 000 5,19  
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Under  försöket noterades att när balkförsök utförs så är glidningen mellan stål och betong 
liten ända fram till brott på svetsbultama. Det maximala värdet på glidningen är inte 

jämförbara med  de  resultat som  Las  från  push-out tester.  Däremot verkar tillväxten av 

glidningen uppföra sig likartat, vilket kan ses i  Figur 2-31  nedan. För balkförsöket ligger 
glidningen mellan stål och betong omkring  0,1  till  0,15 mm  till strax innan brott. För  push-out  

försök uppgår glidningen till omkring  3,5 mm  strax innan brott,  se [11].  

Maximum a 	urn rattles  ut  end 
	

Maximum end 
	

um vanes of enp 
le 17 än 
	

4,10m (centre suppor4 
	

tot T7,4 and r, 	rfi (centre efipport 

Figur 2-31:  Glidningstiliväxt för försöksbalken (vänster) och  push-out  försök (höger).  

2.6.4 Slutsatser 

Svetsbultama i området kring innerstödet utsattes för  en  cyklisk skjuvkraft. Detta fick till 

följd att ett stort antal svetsbultar gick till brott på grund av utmattning långt innan hela balken 

gick till brott som följd av spricka i överflänsen. Eftersom svetsbultarna i området omkring 

irmerstödet går till brott tidigt så f'ar det till följd att  under en  större  del  av livstiden  (>50  %) är 

skjuvförbinclningen avbruten mellan stålet och betongen i detta området. Detta ra  r  till följd att 
bärförmågan reduceras, även  den  statiska. 

Det skall särskilt noteras att svetsbultarna gick till brott på grund av utmattning fastän 
glidningen mellan stålet och betongen var ringa, endast någon tiondel av  en millimeter. Den  
storlek på glidningen som  fas  från  push-out  försök är inte jämförbar med  den  som kan mätas 
vid balkförsök. 
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Kapitel 3  

Prefabricerade farbaneelement med torra fogar 

I detta kapitel ges  en  uOrlig beskrivning av konceptet med prefabricerade 
farbaneelement med torra fogar. 
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3.  PREFABRICERADE FARBANEELEMENT MED TORRA FOGAR  

3.1  ALLMÄNT  

Den  nya  metoden  att tillverka farbaneelement  med  torra fogar innebär att  de  vertikala 

krafterna från ett passerande fordons  hjul  måste beaktas.  Om det  i fogarna inte  firms  någon  

fysisk kontakt  mellan elementen  så far det  till  följd att elementen förskjuts i vertikalled i 
förhållande  till  varandra. Denna rörelse påverkar  isolering  och beläggning i  sådan  hög  grad  att 

brott troligen uppstår i dessa  lager med  vattenläckage  som  följd. Detta läckvatten medför 

sannolikt  problem med korrosion av  stålbalkama.  Eftersom det på  många håll används  salt 
som  halkbekämpningsmedel  på  våra vägar  skulle det få  ytterligare negativa  effekter eftersom 

saltet  påskyndar nedbrytningen  av  materialen. 

För att förhindra detta  har  Avd för Stålbyggnad,  LTU,  Strängbetong  AB  och Scandiaconsult  
Sverige AB  utvecklat  en  lösning för fogarna mellan två  element, som består av  utstickande 

betongklackar.  Figur 3-1  nedan visar ett  av de  elementen  med  klackar  som  användes  vid  
försök  som  utfördes  vid  LTU  under 2001. 

Figur 3-1: Element  från försök  vid  LTU,  2001. 

Eftersom  betongen i  sig  inte klarar  av  höga dragspänningar  så  är  det  viktigt att denna klack är 
armerad  på  ett riktigt sätt för att  armeringen  skall kunna uppta  de  dragkrafter  som  uppstår  då  
ett  hjul  passerar över fogen.  I  Figur 3-2 visas en  principskiss över hur  armeringen av  klacken 

utfördes  på  elementen för försöken  som  utfördes  vid  LTU  1996 [1] samt en  beskrivning  av 
det  kraftspel  som råder  i klacken och  armeringen.  
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Figur 3-2: Armering av  betongklack  samt  kraftspel för  element  till  försök  vid  LTU  1996 [1].  

I  Figur 3-3  nedan  visas  hur klackarna armerades  på  elementen  till  Rokån och försöken  som  

utfördes  vid  LTU  2001.  Täckskiktet i klacken är  30 mm. 

Figur 3-3: Armering av  betongklack för  element  till  Rokån och försök  vid  LTU  2001 [12].  
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Figur 3-4:  Mått på betongelement för Rokån  [12]. 

Figur 3-5:  Perspektivbild av verkligt farbaneelement. 

Täckskiktet mot klackens  front  borde vara möjligt att minska utifrån  de  krav som finns i dag i 
BRO  94 [2].  Anledningen är att denna yta alltid är skyddad mot väder och vind.  Om  
täckskiktet kan minskas så innebär det att  armeringen  som skall uppta dragkrafterna i klacken 

kan placeras längre ut i klacken och detta är gynnsamt för bärförmågan. Ett annat sätt  skulle  
vara att minska klacken vilket är  en  fördel vid montaget. 

För att undvika  en  våt överyta på elementen efter igjutning på arbetsplatsen används  en  kanal 
i underkant av elementen. På ovansidan finns endast fyra injekteringshål  per element.  
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Diametern  på  dessa hål är  100 mm. Det  är även nödvändigt att  det  fmns luftningshål mellan 

injekteringshålen  som  är belägna invid  elementkanten.  Diametern  på  luftningshålen är  16 

mm.  Dessa säkerställer att  det  inte bildas luftfickor  inne  i  kanalen. De kan  också användas för 

okulär besiktning  av resultatet.  När  det har  tryckts upp betong i alla luftningshålen mellan 

injekteringshålen är  kanalen helt  fylld  med  betong. Detta innebär att  det efter  injektering bara  

firms  fyra hål  a. 100 mm samt  ett  antal mindre  hål vars yta inte är torr. Beläggning  av  

elementytan  kan  påbörjas inom några ra dagar, i stället för ett  par  veckor  om  hela ytan  hade  

varit våt.  Figur 3-6  visar  kanalen  i  underkant av elementet med  tvärgående  armering.  Denna  

armering  hjälper till att överföra  de  skjuvkrafter  som  uppstår mellan  stålet  och betongen  vid 

belastning. Eftersom armeringen  är placerad i tryckzonen  med  ayseende  på  böjning i tvärled  

har den  också till uppgift att förhindra att  elementet  bryts  av under monteringen.  När  kanalen  

fylls  med  betong  kommer den  att ta  hand  om  denna tryckkraft.  Armeringen har  också till 

uppgift att förhindra urspjälkning  av  svetsbultgrupperna.  

Figur 3-6: Kanal  på undersida av betongelement med tvärgående armering 

Kanalen  utformas  så  att svetsbultarna  på  stålflänsen passar  in  mellan  de  tvärgående stängerna, 

och även passar  in  i  den  koniska  kanalen  utan att ta i kanalväggen upptill där  den  smalnar  ay.  

I  Figur 3-6  ovan  syns  också förtagningar i kanalväggen  som  löper  efter  hela  elementets  längd. 

Dessa  har  till uppgift att tillsammans  med  tvärarrneringen förhindra att elementen förskjuts i 

längsled i förhållande till stålbalken  under belastning.  I  Figur 3-7  nedan  visas en  tvärsektion 

genom  elementet.  

EFFEKTIVARE SAMVERKANSBROAR 

- PREFABRICERAD FARBANA MED TORRA FOGAR- 



! 	Kanal 
njekteringshål  

Förtagning i 

kanalväggen  

A A A 	 A 

A 	 A  i  
• A • A 	. 

• e l 

• E'h, 	- 

Svetsbultar  

Tvärgående armering  

PREFABRICERADE FARBANEELEMENT MED TORRA FOGAR 	 45  

Figur 3-7:  Tvärsektion genom  element  som visar kanalen över balkens fläns.  

3.2  TILLVERKNING  

De element med  överlappande betongklackar  som  hittills tillverkats för antingen 

laboratorieförsök  eller  till  den  verkliga bron över Rokån  har  tillverkats  av  Strängbetong AB:s  

fabrik  i Längviksmon i norra  Sverige. Under  hösten  2000  tillverkades elementen  till  försök  

som  utfördes  vid  LTU.  
Under  tillverkningen närvarade  en  representant från  LTU.  Syftet  var  att  se  vilka delar  av 

processen som var  särskilt svära att utföra  med en  hög  kvalitet. Det moment som  uppfattades  

som  svårast att lösa  var armeringen av  betongklackarna. Orsaken  var  att  det  blir trångt mellan 

formväggen och  den  övrig  armeringen  i  elementet.  Detta  skulle  möjligen underlättas  om  

några  av de  tvärgående stängerna monterades  efter det  att armeringskorgen placerats i  formen  

och klackarna  har  blivit armerade. Utformingen  av  kontrollplaner för tillverkning  av  

elementen är viktigt för att fortsatt hålla  en  hög  kvalitet vid  tillverkningen.  

Den  kontrollplan som användes vid tillverkningen av dessa provelement var densamma som 
användes vid tillverkningen av elementen till pilotprojektet Rokån, år  2000.  

Kontrollplanen för Bro BD1883 över Rokån  [13]  ställde krav på såväl dokumentation som 

föreskrifter på erforderliga kontroller  under  tillverkningen. Nedan följer några exempel på hur 

denna kontrollplan var utformad. 
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• Omfattning av tilläggskontroll betong utöver vanlig kvalitetskontroll av betongen 

På betongfabriken: 

- 	Kontroll av formbäddens planhet: 

Det tidigare gjutna elementet användes som kantform vid gjutning av nästkommande  

element.  Det tidigare gjutna elementet justeras så att det ej lutar i förhållande till  formen  

I detta  fall  skall alltså  8  i figuren vara lika med  0 mm.  Toleransen är här ±  2 mm.  I 

samband med gjutningen kontrolleras att formens deformationer ej medför att 

toleransen överskrides. Vidare skall undersidan av tidigare gjutet  element  och  formen  

avvägas  fore  och efter gjutning efter linjer motsvarande stålbalkama. 

Kontroll av fogspalter innan leverans: 

Fogspalter inmäts på över-, och undersida.  Den  genomsnittliga fogspalten  far  här vara 

högst  1,0 mm.  

- 	Mätning av  effektiv  höjd,  armeringens  läge och täckande betongskikt: 

- 	Kontroll av vingmursarmeringens  forankring  vid ändskärmshörn: 

- 	Dokumentation  av härdning och lagring av elementen 

På arbetsplatsen: 

- 	Kontroll av fogspalter efter  montage  

Kvarstående fogspalt efter uppspänning av skruvar vid ändskärm  far  uppgå till följande 

värden: 

Fogspalten skall vara  0,3 mm  på över eller undersidan. Med detta menas att  0,3 mm  bladmått 

ej kan föras genom hela fogspalten. Samtidigt skall fogspalten vara  <1,0 mm  mätt mitt emot 

på  den  andra sidan. 
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Lokalt kan tillåtas  max 1,5 mm  spalt på ena sidan på  en  sträcka av maximalt  1 m. 

Den  genomsnittliga fogspalten mätt som  summa  mätvärden på över-, och undersida 

skall vara <  0,4 mm  

- 	Kringgjutning av svetsbultar 

Betongens förmåga att fylla kanalen utan hålrum, även efter härdning, skall 

dokumenteras genom fullskaleförsök. 

Ovan redovisade punkter är utdrag ur kontrollplan, för tilläggskontroll av gjutning och  
montage  av betongelement, som utformades då elementen till pilotprojektet, bron över Rokån,  
skulle  tillverkas. 

Kontrollplanens syfte är att ge stöd till kvalitetskontrollen vid tillverkning av elementen. 
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Kapitel 4  

Försök på  del  av bro vid innerstöd 

I detta kapitel redovisas resultaten från  de  försök som utfördes vid  Testlab,  
Luleå tekniska universitet på  en  samverkansbro belastad med realistisk 
trafiklast. 
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4.  FÖRSÖK PÅ  DEL AV  BRO VID INNERSTÖD  

4.1  ALLMÄNT  

Under  perioden november  2000  till mars  2001  genomfördes försök på  en  nedskalad bro. 
Syftet med försöken var att undersöka hur  en fog  mellan två  element  beter sig när fogen är 
placerad över ett innerstöd. Provkroppen var  8 m  lång och  3,6 m bred  och bestod av två 
varmvalsade HEA  900  balkar av stål  S460  och av fyra betongelement. Betongelementen var 

förtillverkade och hade måtten 200x2000x3600. Som skjuvförbindare användes svetsbultar 
med  diameter 22 mm  och längd på  125 mm.  
Mellan  de  två stålbalkarna placerades tre tvärförband som förhindrade balkarna att vippa ut i 

sidled. Dessa tvärförband var placerade i mittsnittet  samt  i vardera änden av provkroppen. 
Provkroppen var utformad så att  den  utgjorde  en del  av  en  verklig bro vid ett innerstöd, dock 
något nedskalad. Provkroppen var upplagd på ett stöd i  mitten  för att efterlikna ett innerstöd 
på  en  verklig bro.  Lasten  påfördes i ena änden av provkroppen och i  den  andra änden 
fixerades provkroppen. 

När provkroppen belastades så innebar det att fogarna öppnade sig till följd av dragkraftema i 
överkant av elementen.  Figur 4-1  nedan visar provuppställningen.  

71' 

200 	3800 

Balk A 

AE-Mätningj
, 

 

3800 	200  

Balk  B  

3000 

Figur 4-1: Provuppstälining.  
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Försöken delades upp i fem olika delar.  Den  första delen bestod av att  en  statisk  last  påfördes 

i  den  ena balkänden och ökades stegvis med nivåerna  20, 40, 60, 80 samt 100  kN. Fogens 

vertikala så väl som horisontella förskjutning mättes,  samt  töjningar i stålet och betongplattan.  

Den  andra delen av försöket bestod av att  en  utmattningslast med frekvens  2 Hz  och  1  miljon 

lastväxlingar påfördes över mittfogen för att simulera ett hjul som rör sig över fogen. Syftet 

var att undersöka om klackama  skulle  påverkas av utmattning. Genom att mäta förskjutningar 

mellan elementen kunde  man fa en  uppfattning om hur mycket  den  påverkades.  En  ökning av 

förskjutningarna över tiden  skulle  indikera att klackarna påverkades negativt av utmattning. 

För att simulera det värsta belastningsfallet påfördes samtidigt ett globalt böjmoment med 

hjälp av  en last  i ena balkänden. Detta böjmoment medförde att fogarna öppnades. Mittfogen 

öppnades i horisontal riktning  1,06 mm. 

100 000  cykler utfördes  en  simulerad vridning av bron. Tidpunkten valdes helt godtyckligt 

och är inte kopplad till antalet cykler. Vridprovet utfördes på så vis att  den  ena balken 

belastades med  50  IcN och  den  andra balken förblev obelastad.  Sedan  växlades balk så att  den  

andra belastades med samma  last  och  den  första förblev obelastad. Syftet var att undersöka 

hur mycket  den  obelastade balken påverkas.  
Den  fjärde delen av försöket innebar att  en  utmattningslast påfördes i änden av balken. Syftet 

med denna belastning var att undersöka hur skjuvförbindarna påverkades av utmattning. Efter 

Avslutningsvis belastades klackarna mellan elementen till brott för att undersöka hur stor 

andel av  lasten  på ena sidan fogen som  fors  över direkt  via  anliggning i klackarna,  samt  att 

undersöka  den  statiska bärförmågan hos klacken. Klackarna i två olika fogar belastades till 

brott, dels  den  över innerstödet som först hade utsatts för utmattning, dels  en  av  de  två övriga 

som inte hade utmattningsbelastas som användes som referens.  

4.2 M /fIERIAL  

Armeringen  i elementen  var  Ks6OS och Ks500.  Den  verkliga sträckgränsen för  de  olika 

dimensionerna redovisas i Tabell  B-3  i  Appendix  B.  Betonghållfasthetsldass  var K50,  

anläggningsbetong. Resultaten från kubprover finns redovisade i Tabell  4-2,  och receptet  kan 

ses  i Tabell  4-1. Resultatet  från kubprover för betongen i ingjutningskanalen finns redovisade 

i Tabell  4-2.  Resultaten från samtliga kubprover återfinns i  Appendix  B  där även  geometri på  

kubprovema redovisas.  

Resultat  från dragprover  på stålet  finns redovisade i Tabell  A-1  i  Appendix  A. Geometri  för 

dragprovkroppar och arbetskurvor  films  redovisade i  Appendix  A.  Samtliga materialprover är 

utförda  vid Testlab,  LTU.  Betongproverna är utförda  samtidigt som  elementen provades, 

vilket innebär att kubprovlcropparna är äldre än  28  dygn. 
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Tabell  4-1:  Betongrecept för farbaneelement. 

Innehåll  Recept  

vct  0,36 

Sand 0-4 mm,  [kg/m3]  695 

Sand 0-4 6 mm,  [kg/m3]  707 

Sand 4-16 mm,  [kg/m3]  536 

Sand 4-16 2 mm,  [kg/m3]  331 

Sand 16-24 mm,  [kg/m3]  252 

Cement,  Anl.  P,  Degerhamn [kg/m3]  563 

Cement,  std.  P  [kg/m3]  67  

Flyttillsats SIKA FF86, [kg/m3]  6,3 

Master  builders  Micro air,  [kg/m3]  5.04  

Kallt vatten [kg/m3]  111,6 

Varmt  vatten [kg/m3]  39 

Efter provningar av betongen fanns sättmåttet vara  6 cm,  lufthalten uppgick till  5  % vid  en  

betongtemperatur på  23°  C och densiteten var  2,364  ton/m3. För ingjutningsbetongen uppgick 

lufthalten till  4  % vid  en  temperatur på  23°  C och densiteten var  2,144  ton/m3  

Tabell  4-2:  Medelvärdet av resultat frän kubprover betong, farbana och kanaler. 

Kubprov fcc fct Ec,Beräknad p 

(MPa) (MPa) (GPa) (kg/m3) 

Farbana  74,1 4,18 45,8 2290 

Kanal 1 50,3 2,81 42,3 2118 

Kanal 2 59,7 3,67 43,9 2169  

* Utförliga materialdata finns i  Appendix  B. 

E-Modulen, —,F--,Beraknad,  är framtagen med följande formel från Betonghandboken,  Material  

[14],  kap  13.2:3  Ros  (1937).  

EB„,.., =55' 	+15 
	 (4-1)  

Betongens tryckhållfasthet är provad enligt  SS 13 72 10 [25],  med tryckprov på kuber. För 

farbanan var kuberna 150x150x150  mm, men  för kuberna från betong i kanaler hade måtten 

100x100x100. Betongens spräckhållfasthet är provad enligt  SS 13 72 13 [26].  För beräkning 
av draghållfasthet från spräckprover  har  följande formel från Betonghandboken,  Material  
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[14],  kapitel  11.6:2.3  använts, För  de mindre  kuberna är emellertid denna ekvation inte 

applicerbar,  men den  brukar ändå användas som  en  approximation på spräckhållfastheten.  

2 • F 
0,8  

It • A 
(4-2)  

4.3 GEOMETRI 

Före försöken utfördes  en  mätning av geometrin på  de  olika delarna. I Tabell  4-3  redovisas 

resultatet från denna inmätning.  Figur 4-2  visar beteckningarna för provkroppen. 

tfl,u 

h 

I-Tot  
ta,1  

btu  

Figur 4-2:  Beteckningar för provkropp. 

Centrum-Centrum  

Balk  A —  Balk  B 

Ci= 3006 

C2= 3006 

C3= 3006 

Balklängd 

L,Tot, Balk A = 7990 

Lrot, Balk  B  = 7990  

Tabell  4-3:  Uppmätta  geometrier  för HEA  900  balkar, mätt i  mm  (* Tabellvärde). 

Balk  Ian, bf1,1 tfl,u tf1,1 h tv, R* 

A 304,7 305,2 30,2 29,7 893 16,1 30 

B 304,1 303,9 29,6 30,1 893 16,1 30  
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4.4  FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING OCH GENOMFÖRANDE 

Stålet  monterades först  på plats under de  testriggar  som skulle  användas,  de  två stålbalkarna 

sammanfogades  med  hjälp  av tre  tvärförband. Tvärförbanden skruvades  till  balkarna  som  

friktionsförband.  Enligt  BSK  99 [15]  skall skruvarna smörjas  in med  bivax och dras  med  ett 

minsta  moment av 450  Nm,  före  vinkelvridning 900. Då det  inte  var  möjligt att erhålla bivax 

användes i stället ett grafitfett,  BP  Energrease  L 21-M,  universalfett för extremt höga tryck. 
Skruvarna åtdrogs  med  momentnyckel och alla  drogs  åt  med  minst  450  Nm.  

Betongelementen lyftes på  plats  med  travers  och placerades efter varandra på stålbalkarna i  
den  ordning som  de  hade gjutits. Det visade sig att elementen var lättare att montera om det 

första elementet hade  en  utstående mittenlclack mot  element  två. Svetsbultarna  skulle  placeras 

med ett inbördes aystånd av  100 mm  i flänsens tvärriktning Det visade sig att  en del  bultar 

inte var svetsade vinkelrätt mot flänsen. På några ställen pekade svetsbultarna åt var sitt håll 

och detta fick till följd att  de tog  emot kanalväggen, som var konisk och därmed smalare 

upptill. Detta kunde dock åtgärdas genom att bultarna böjdes tillbaka. Allt eftersom elementen  

lades  på  plats  pressades  de  samman med domkrafter. När alla fyra elementen var lagda på  

plats  pressades  de  samman med  en kraft  på  400  l(N. Kanalen fylldes  sedan  med 

ingjutningsbetong och kraften från domkrafterna fick ligga på till dess att ingjutningsbetongen 

i kanalen hade härdat i två veckor. 

Folietöjningsgivare monterades på stålet, på både övre och undre flänsen i syfte att mäta 
töjningarna i ståltvärsnittet. Det var enaxliga töjningsgivare som mäter töjningen inom ett 

intervall på ±  0-5  %. Placeringen av givarna kan ses i  Figur 4-3.  Förutom töjningsgivare på 

stålet så monterades också  5  st töjningsgivare på undersidan av ett betongelement och 
förskjutna  1000 mm  från mittstödet, för att undersöka hur stor samverkan det fanns mellan 

stålet och betongen. Det var också av intresse att  se  om denna samverkan förändrades  under  

försökets genomförande, vilket kunde ge indikation om svetsbultarna påverkades negativt av 
utmattningslasten.  Den  exakta placeringen av givarna  visas  i  Figur 4-4.  
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Il ( 

Figur 4-3: Folietöjningsgivarnas placering på stålbalkarna. 
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Lastyta Mothållspunkt Betongfoliegivare Centrum balkliv 

Figur 4-4: Provkroppen sedd uppifrån med betongfoliegivama markerade. 
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Folietöjningsgivarna monterades  på  stålflänsarna  på  insidan  av  provkroppen.  På  överflänsens 
undersida  respektive  underflänsens ovansida. Givarna  var  placerade i två olika snitt,  dels 100 
mm  från mittstödet och  dels 1000 mm  från mittstödet. I sidled placerades dessa  100 mm  ut 
från  mitten av livet. Som  tillägg monterades också töjningsgivare  pä  överflänsens undersida 
intill  de  svetsbultar  som var  placerade invid mittfogen,  placeringen visas  i  Figur 4-5  nedan.  

100  

     

     

   

100 

15  

     

     

     

Figur 4-5:  Placering av folietöjningsgivare intill svetsbultar.  

De  svarta rektanglarna i  Figur 4-5  visar placeringen av  de  töjningsgivare som avsågs mäta  den  
töjning i flänsen som uppstår till följd av att svetsbulten böjer sig vid belastning.  
De  var placerade centriskt  under  svetsbultarna i tvärled  men  förskjutna  15 mm  i längsled.  
De  svarta rektanglarna i  Figur 4-5  som finns markerade  under  svetsbultarna är  de  
töjningsgivare som var placerade på  den  övre  respektive  nedre flänsen för att mäta töjningen i 
stålbalken orsakad av det globala böjmomenten, förskjutna  100 mm  i längsled från mittstödet. 
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I  Figur 4-6  nedan  visas  några av  de  monterade töjningsgivarna.  

Figur 4-6:  Monterade folietöjningsgivare. Längst till vänster betongtöjningsgivare,  mitten  
monterade givare i området kring mittenstödet, och längst till höger 
ståltöjningsgivare på undersidan av överflänsen. 

Övrig  instrumentering av  provkroppen utgjordes  av  LVDT givare (  Linear Variable  
Displacement  Transducer) som  registrerade förskjutningar i flera olika  punkter. Placeringen 

av  dessa givare  visas  i  Figur 4-7  nedan.  

Fog 3 
	

Fog 2 
	

Fog 1  

Figur 4-7:  Placering av lägesgivare på provkroppen. Pilarna motsvarar LVDT-givare. 

Lägesgivarna var placerade enligt figuren ovan för att mäta deformationer och fogöppningar.  

Under  lastpåföringspunkterna mättes nedböjningen med  LYDT 50  givare, mittenstödets  samt  

mothållsbalkens rörelser mättes med  LYDT 10 respektive LYDT 25.  

Fogöppningarna mättes med  LYDT 5  givare på ovansidan av elementen. Givarna i  fog 1,  

närmast mothållet, och  fog 3,  närmast lastpåförningspunkten, var tre till antalet i vardera 

fogen.  De  var placerade mitt över  respektive  balk  samt  i  mitten  av elementet mellan balkarna. 
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Mittenfogen var utrustad med fem givare och dessa var placerade mitt över  respektive  balk, i  

mitten  av elementet  samt  mellan  den  yttre givaren och mittengivaren. I  Figur 4-8  nedan  visas 

en  typisk lägesgivare. I  Figur 4-9 visas  monterade givare över  en fog. 

Figur 4-8:  Lägesgivare, på bilden  en  LVDT  25. 

Figur 4-9:  Monterade lägesgivare över  fog 1  närmast provkroppens belastade ände. 
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De lastcylindrar som användes under försöket var av märket Dartec. Cylindrarna ute i änden 

av provkroppen hade en kapacitet på 1000 kN och cylindrarna över mitten fogen hade en 

kapacitet på 270 kN. Figur 4-10 nedan visar cylindrarna. 

Figur 4-10: Till vänster i figuren 1000 kN lastcylinder och till höger 270 kN lastcy/inder. 
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4.4.1  Utmattning av tvärkraftsöverförande klackar 

För att genomföra  den del  av försöket som syftade till att undersöka hur  de  

tvärkraftsöverförande klackarna mellan elementen klarar utmattning från trafiklast användes 

två lastcylindrar på vardera  270  kN. Dessa placerades på varsin sida om mittenfogen,  se Figur 
4-11  och  Figur 4-12,  för att kunna påföra utmattningslasten växelvis. Lasterna var 
fasförskjutna  180  ° i förhållande till varandra så att  den  ena cylindern antog sitt maxvärde när  
den  andra antog sitt minvärde. 

2701cN 

Lastcylindrar  
T7- 

1000 lesl 

.477Lastcylinder  

Figur 4-11:  Försöksuppställning, utmattning av tvärkraftsöverförande klackar. 

Uppställningen valdes så att  den skulle  simulera att ett fordon passerade över fogen. 
Lastpåförningsplattan gipsades  fast  mot betongytan för att erhålla  god  anliggning  samt  fixera 
plattan i sitt läge  under  hela försöket.  Se Figur 4-13.  Stålplattan hade måtten 200x200x50  
mm,  vilket är något  mindre  än vad som är föreskrivet för dimensionering i  EC  1-3 [16] 
400x400 mm  och BRO  94 [2] 200x600 mm,  Utmattningslast. Valet av  en  något  mindre  platta 
syftade till att koncentrera  lasten  till klackarna. 
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Figur 4-12:  Försöksuppställning vid utmattning av tvärkraftsöverförande klackar. 

Lastcylinder  

1  

1 • • p• 	•  
i  A 

Lastplatta 

Gips 

v, 	4 	• 
• A, 	A 1 A 

/3-71 

1800 	1800  

Figur 4-13:  Lastpäföming invid mittfogen.  Figuren  till höger visar lastplattans läge. 
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Storleken av  den  påförda  lasten  baseras på  EC  1-3 [16]  (Tabell  4.6), 90  IcN. Emellertid så 
räknades  lasten  upp för att kompensera för  partialkoefficienter.  Betong  har en  materialfaktor 
som uppgår till ye=1,5. y, inkluderar  en  faktor som tar hänsyn till skillnaden mellan 

försökshållfasthet och verklig hållfasthet vilken uppgår till  1,2. En  ytterligare uppräkning var 
nödvändig eftersom endast ett försök utfördes,  den  faktorn bestämdes till  1,2. 
Den  hjullast som användes kan då räknas ut på följande sätt.  

90.(1,5/1,2).1,2=135 kN 	 (4-3) 

Utmattningslasten kunde  nu  väljas att ligga mellan  5-140  Ic.N. 

Belastningen över elementfogen efterliknar  den  lastväxling som uppstår då ett fordon passerar 
över fogen. Fogen belastades  under 1  miljon cykler med  en  frekvens på  1,5 Hz.  I det läge då 
mätningar utfördes på provkroppen sänktes frekvensen till  0,2 Hz  samtidigt som 
inspelningsfrekvensen låg på  75 Hz.  Detta gjorde det möjligt att samla många värden  under  
varje cykel.  En  cykel  tog  således  50  sekunder och  under den  tiden samlades  3750  mätvärden 
på samtliga  40  kanaler. 

Mätningar över alla kanaler utfördes vid  de 15  första cyklerna, efter  100, 1000 samt 10000  
cykler.  Sedan  gjordes det mätningar efter varje  100 000  cykler till dess att  en  miljon cykler 

hade utförts och försöket avbröts.  

4.4.2  Utmattning av svetsbultar 

I syfte att utsätta skjuvförbindarna för utmattning flyttades  de  två  270  IcN cylindrarna och 
placerades över varsin balk ute i balkänden. Centrum på cylindrarna placerades  200 mm in  
från balkänden och stod då rakt över ändavstyvningarna,  se Figur 4-14  till  Figur 4-15  

I 	I  

Figur 4-14:  Provuppstälining för utmattning av skjuvförbindare. 
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Figur 4-15:  Närbild på lastpåfömingen 
vid utmattning av svetsbultar.  Den  
ledade infästningen mellan 
lastcylinder och lastplatta kan ses på 
bilden. Belastningsplåtens storlek var 
200x200x50  mm.  

För att inte påföra ett tvång i konstruktionen då  lasten  växlade mellan sitt maximum och  

minimum  var cylindrarna ledat infästa mot testriggen  samt  att ett rullager placerades i direkt 

anslutning till lastpåföringsplattan som liksom tidigare hade  en  storlek av 200x200x50  mm.  
Beräkning av  lasten  hade  sin  utgångspunkt i att  en  tillräckligt stor  last skulle  påföras i 

svetsbultama för att dessa  skulle  utmattas. På grund av mättekniska begränsningar så var det 

inte möjligt att påföra ett lastintervall som var större än  245  kN, och därför valdes  lasten  att 
variera mellan  10-255 IN. En  beräkning av normalspänningen i stålbalkens mittsnitt uppgick 

till ca  100  MPa,  se  beräkning nedan.  

a=  M/W =931E6/9480E3=98 MPa 	 (4-4)  

Nedanstående beräkning syftar till att ge  en  uppskattning  om  hur  många spänningscykler  som  

svetsbultarna klarar utan att utmattas. Uppskattningen görs  enligt  BSK  99 [15],  EC  3-2 [17]  

och  EC  4-2 [18].  Utmattningsbrott i såväl svetsbult  som  grundmaterial utförs. 
Spänningsvidden väljs till csr=100 MPa för grundmaterialet och  Tr  =1 16  MPa för svetsbulten.  

Den  valda spänningsvidden för svetsbulten baseras  på de  högst belastade svetsbultarna  som  

utsattes för  en  skjuvkraft  på 44  kN  enligt kapitel 5  där  en  utförlig  FE-analys  av  skjuvlcraftema  
på  svetsbultarna redovisas. Ekvationen för beräkning  av  utmattningshållfastheten är.  

[

2.106 r  
= C 

n, 

EFFEKTIVARE SAMVERKANSBROAR 

- PREFABRICERAD FARBANA NED TORRA FOGAR - 

(4-5)  



FÖRSÖK  PA  DEL AV  BRO VID INNERSTÖD 	 65 

a  = Spänningsvidd 

C = Förbandsklass 

nt  = Antal spänningscykler  
m  = Lutningen på Wöhlerkurvan 

Konstanterna C och  m  varierar beroende på vilken beräkningsnorm som används, i Tabell  4-4  
nedan  visas de  olika värderna på C och  m.  

Tabell  4-4:  Konstantema C och  m  för olika dimensioneringsnormer. 

Konstruktionsdel  Beräkningsnorm  C m  

Avstyvning BSK  99 63 3  

EC  3-2 71 3  

Fläns  vid  
svetsbult  

BSK  99 63 3  

EC  3-2 80 3  

Svetsbult BSK  99 63 3  

EC  4-2  ENV  80 8  

EC  4-2 pr. EN 95 8  

I Tabell  4-5  nedan redovisas resultaten från beräkningen av antalet spänningscykler som 

konstruktionen klarar. 

Tabell  4-5: Resultat  frän beräkning av antal spänningscykler. 

Konstruktionsdel  Beräkningsnorm nt  

Avstyvning BSK  99 500 000  

EC  3-2 715 800  

Fläns  vid  
svetsbult  

BSK  99 500 000  

EC  3-2 1 024 000  

Svetsbult BSK  99 320 300  

EC  4-2  ENV  102 300  

EC  4-2 pr. EN 400 000  
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De  i  konstruktionsregler  angivna utmattningshållfasthetema är karakteristiska värden.  De har  
beräknats  som  medelvärdet minskat  med  två standardavvikelser (räknat  på antal cykler  till 

brott) Inom  en  försöksserie för utmattning  av  svetsbultar är standardavvikelsen för logN ca  

0,5 men  därtill  kommer en systematisk  skillnad mellan olika försöksserier  [28].  Förväntat  
antal cykler  till brott är därför osäkert  men  minst  tre  gånger  det  karakteristiska värdet. I 

samband  med konverteringen av  EC  4-2  till  EN pågår en diskussion om  utvärdering  av  

försöksresultatet för utmattning  av  svetsbultar. I Tabell  4-5  redovisas beräkning för såväl  
ENV-versionen som enligt  första förslaget till  EN-version. Av  Tabell  4-5  framgår att 

svetsbultama bör vara  den  svagaste länken. Försöket planerades till  1  miljon  cykler. 

Under  försöket mättes fogarnas horisontella och vertikala rörelser  samt  töjningen i stålet och 

betongen.  Om  fogrörelsen ökade kunde detta vara  en  indikation på att svetsbultarna 

påverkades av utmattning.  Man  kunde också  se  samma fenomen om det visade sig att det 
överfördes  mindre  andel töjning till betongelementet. Det fanns även töjningsgivare placerade  

under  svetsbultama med  en  förskjutning på  15 mm  från bultens centrum. Dessa givare  skulle  

registrera  de  töjningar som uppkommer av att svetsbultarna böjer flänsen.  Om en  svetsbult 
gick av  under  försöket  skulle  denna  extra  böjning av flänsen upphöra och därmed även  den  

extra  töjningsvariation som givaren registrerar. Även om svetsbulten inte gick av  men  

området av betong omkring svetsbulten krossades och mjuknade  skulle  detta kunna 
registreras som  en  minskning av töjningsvariationen till följd av att flänsens böjning orsakad 

av svetsbultens böjning minskar. Emellertid  skulle  provkroppens totala böjning öka till följd 

av detta eftersom  den  samverkan som finns mellan stål och betong  skulle  minska, detta  skulle  
vara möjligt att registrera med  de  töjningsgivare som var placerade mellan svetsbultarna. 

Placeringen av alla givare  visas  i  Figur 4-3  till  Figur 4-5  ovan.  

Lasten  påfördes med  en  frekvens på  1,0 Hz. Under  själva mätningen sänktes frekvensen till  

0,2 Hz  och mätningen pågick  under 10  cykler med samplingshastigheten  75 Hz.  Mätningar 

utfördes  under de 30  första cyklerna,  sedan  efter  100, 1000, 10000, 50000  och vidare efter 
varje  50000  cykler upp till  en  miljon cykler. 

Eftersom  svetsbultama inte  var  inspekterbara visuellt prövades mätning  av akustisk emission  
för att detektera sprickor.  Akustisk emission  detekterar  den energi som en  spricka avger  då 

den  propagerar. Givare i  form av mikrofoner  monterades  på  undersidan  av  Balk A:s överfläns 

mitt mellan flänsens ytterkant och kälradien.  De  placerades i vardera balkänden, förskjutna  
500 mm in  från denna i längsled.  Registreringen av  mätdata skedde endast från dessa två  

kanaler. Den AE-utrustning  som  användes är  en  MAE-utrustning  som  finns utförligt 

beskriven i  [19]. Det  mätprogram  som  användes  var  LabVIEW och  som  
signalbehandlingsprogram användes  MATLAB.  Givarna  var av  märket  Physical Acoustics 

Corporation (PAC)  och dessa hölls  på plats med  magnetiska hållare.  Kalibreringen av  givarna 

skedde  med  hjälp  av  ett  0,5 mm  blyertsstift  som  bröts  av  mot stålflänsen  vid  vissa givna 
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lägen. Energin från ett avbrutet blyertsstift ligger nära  den  energi som avges då stål spricker. 
Utifrån denna kalibrering kunde  sedan  ljudhastigheten i balken beräknas till  2950 m/s.  
Registreringen av akustisk  emission  utfördes  under  försökets gång. För att inte få för stora 

datafiler skedde registreringen  under 1-2  minuter var  50 000  cykel. Det motsvarar  60  —  100  
lastcykler vid varje mättillfälle.  

4.4.3  Excentrisk belastning av provkropp 

Fullskaleförsöken på bron över Rokån  samt den  efterföljande utvärderingen  [4], se  kapitel  7,  

visar att filfaktorn inte uppgår till  1,0  även om  lasten  påförs centriskt över  den  ena balken. 
Med filfaktor ayses här hur stor  del  av  lasten  som upptas i  den  balk vilken belastas centriskt.  

Om all last  tas av denna balk blir filfaktorn  1,0.  För att ytterligare verifiera dessa slutsatser 

utfördes  en  undersökning av detta fenomen även på provkroppen i laboratoriet. Försöket 
utfördes så att  den  ena lastcylindern som var placerad i änden av  den  ena balken och centriskt 

över  den  i tvärled, påförde  en  statisk  last  på  50  kN. Cylindern över  den  motstående balken var 

då upplyft och saknade helt kontakt med provkroppen.  Under  belastningen mättes 
spänningarna i balkarna  samt  nedböjningen  under  vardera balkänden.  Sedan  genomfördes 

även ett spegelvänt försök där det i  den  balk som först var obelastad påfördes  en  lika stor  last, 

50  kN, och  den  andra balken fick vara obelastad.  Lasten  valdes relativt låg för att inte påverka  
de  fortsatta försöken med utmattning av svetsbultarna. Försöket utfördes efter  de  första  100 

000  lastcyklerna.  Lasten  påfördes statiskt med  1  kN i sekunden upp till  50  kN  sedan  sänktes  
lasten  med samma hastighet ned till noll  last. 

4.4.4  Statisk belastning av klackar till brott 

Som  en  ayslutande  del  av försöken påfördes  en  statisk  last  över klackarna till dess att brott 

uppstod. På ovansidan av elementet placerades  en  lastcylinder med  en  kapacitet på  1000  kN. 
På undersidan av elementet placerades  en  lastcell med  en  kapacitet på  750  kN för att 

registrera hur stor  del  av  den  påförda  lasten  som fördes över genom direkt anliggning mellan 

klackarna. Nedböjningen  under lasten  och intill lastcellen mättes. Två av  de  totalt tre fogarna 
belastades till brott, mittfogen som utsatts för utmattning  samt den  ena av  de  andra fogarna 

som inte hade utsatts för utmattning. Valet av fogar syftade till att undersöka om  den  

utmattningsbelastade fogen hade  en  lägre bärförmåga än  en  som inte hade utsatts för 
utmattning. 
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4.5 RESULTAT 

4.5.1 Stegvis statisk pålastning  

Provkroppen tycks  bete  sig symmetriskt vid pålastning. Vidare uppvisar  den  ett nära linjärt 
beteende ayseende nedböjningar och fogöppningar. Som exempel kan nämnas att skillnaden i 

fogöppning mellan  den  första och  den  tredje fogen, som ligger  6 meter  ifrån varandra, som 
mest skiljer  0,04 mm.  Nedböjningen  under respektive last  skiljer sig som mest  0,29 mm  vid  
60  kN. I Tabell  4-6  nedan redovisas nedböjningen  under respektive last  mätt  under  försöket. I  
Figur 4-16 visas  nedböjningen även grafiskt, där även resultaten från FEM beräkningen  visas  
för  fallen  med betong och utan betong. 

Tabell  4-6:  Nedböjning  under last  vid statisk stegvis pålastning,  mm.  

Lastnivå  4 Last A 4 Last  B  48 

0 0 0 0 
20 0,79 0,78 -0,01 

40 1,67 1,77 0,10 

60 2,67 2,76 0,09 

80 3,71 3,77 0,06 

100 4,73 4,74 0,01 

Last  nivån  0  kN representerar  en  referensnivå för mätningen. För mätvärdet för  de  övriga 
lastnivåerna  har  givarnas värde vid noll  last  dragits bort så att bara  den  förändringen 
presenteras i ovanstående tabell. 

För  den  redovisade nedböjningen  under respektive  lastcylinder ute i balkänden  har  
mittenstödets sättning  samt  mothållets eftergivlighet räknats bort från nedböjningen  under 

respektive  lastcylinder. 

I diagrammet i  Figur 4-16  kan ses att nedböjningen  under respektive  lastcylinder följer 

varandra ganska väl från början upp till ca.  30 IN.  Över denna nivå upp till ca.  80  kN ligger 
balk B  under  balk  A men  skillnaden är inte särskilt stor, som mest  0,1 mm.  Fallet FEM med 
betong ligger  konstant under de  mätta värderna vilket tyder på att provkroppen uppvisar ett 

styvare beteende än FE-modellen. Fallet FEM utan betong uppvisar ett flexiblare beteende. 

Detta beror på att betongen gör konstruktionen styvare. 
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NedböjnIng balkände  

3 
	

7  

Nedböjning (mm) 

- - -  Last  balk B mot nedböjning balk B —  Last  balk  A  mot nedböjning balk  A  
FEM med betong 	 --*— FEM utan betong  

Figur 4-16:  Nedböjning av balkände  under respektive  lastcylinder.  

Nedan redovisas  de  mätta horisontella fogöppningarna  for de  tre fogarna.  Fog 1  är  den fog  

som var placerad närmast mothållet, mittenfogen var belägen över mittstödet och  fog 3  var 

fogen närmast lastpåförningspunIcterna. Avståndet från mothållet till  fog 1  var  1,8 m  vilket 

var lika långt som lastpåförningpunkterna var belägna från  fog 3  i andra änden av 

provkroppen.  

Fogöppning fog 1 

0.02 	 0,04 	 0136 	 0,00 	 0.1 
	

0,12 
	

0,14 
	

0,16 	 0,18  

Fogöppning (mm) 

- - - • Fog 1,  invid  balk  A — - Fog 1, mitten — Fog 1,  invid  balk  B 

120 

100 

30 
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20 

Figur 4-17:  Fogöppning mot  last. Fog 1  närmast mothällssidan.  
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I nedanstående Tabell  4-7 visas den  mättafogöppningen för  fog 1  vid  de respektive  

lastnivåerna. Medelvärdet över fogen redovisas också liksom skillnaden mellan givare  1  och  3  

som var belägna över  respektive  balk. Dessutom  visas  skillnaden mellan medelvärdet av 

givare  1  och  3  mot givare  2  som var belägen mitt mellan balk  A  och balk B. 

Tabell  4-7:  Horisontell öppning av  Fog 1  för  respektive  lastnivå. Givare  1  var belägen över 

balk  A,  givare  2  över  mitten  och givare  3  över balk B. Mätt i  mm. 

Last  
nivå  

LVDT-Givare Medel-  
värde  

A 1  och  3 A(1,3)  och  2  
1 2 3  

0 0 0 0 0 0 0 
20 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 

40 0,05 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 

60 0,09 0,07 0,07 0,08 0,02 0,01 

80 0,12 0,11 0,10 0,11 0,02 0 

100 0,16 0,15 0,14 0,15 0,02 0  

Skillnaden mellan givare  1  och  3  är som mest  0,02 mm  och skillnaden mellan medelvärdet av 

givare  1  och  3  och givare  2  är som mest  0,01 mm.  Från detta kan slutsatsen dras att  den  

horisontella öppningen för  Fog 1  närmast mothållet beter sig likartat i  de  tre mätpunkterna, 

fogen öppnar sig alltså nära på lika mycket över hela plattbredden, för  en given  lastnivå. 

Diagrammet i  Figur 4-17  ovan visar grafiskt fogens beteende  under  belastning. 

Nedan  visas den  horisontella fogöppningen för  fog 2  över mittenstödet.  

Fogöppning, mittenfog  

120 

100 

Z 

50 

40 

20 

0,05 	 0,1 	 0,15 	 0,2 	 0,25 
	

0,3 
	

0,35 
	

0,4 	 0,45  

Fogöppning (mm) 

- - - Mittfog, invid balk  A  - - Mittfog, givare  2 	- - - -Mittfog, givare  3  
- - - Mittfog, givare  4 	- Mittfog, invid balk B  

Figur 4-18:  Fogöppning mot  last.  Mittenfog rakt över mittenstödet. 
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I Tabell  4-8  nedan görs  en  likadan jämförelse för  fog 2  som ovan för  fog 1.  Givare  1  var 

belägen över balk  A,  givare  3  mitt mellan balkarna, givare  5  över balk B. Givare  2  var 

placerad mitt mellan mittengivaren och givare  1  och givare  4  var således placerad mitt mellan 

mittengivaren och givare  5.  Skillnaden mellan givare  1  och  5,  över  respektive  balk  A  och balk 

B  visas samt  skillnaden mellan medelvärdet för givare  1  och  5  och givare  3  för att  se  om det 

förekommer någon tydlig skillnad i öppning av fogen över balkarna jämfört med mitt mellan 

balkarna. Givamas placering  visas  i  Figur 4-7.  

Tabell  4-8:  Horisontell öppning av  Fog 2  för  respektive  lastnivå. Mått i  mm. 

Last  

nivå  

LVDT-Givare Medel  

värde  

Al  och  5  I  A (1,5)  och 

3 1 2 3 4 5  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0,05 0,06 0,06 0,05 0,03 0,05 0,02 0,02 

40 0,12 0,13 0,13 0,12 0,09 0,12 0,03 0,03 

60 0,20 0,22 0,22 0,21 0,17 0,20 0,03 0,04 

80 0,29 0,31 0,31 0,30 0,26 0,29 0,03 0,04 

100 0,38 0,40 0,40 0,39 0,34 0,38 0,04 0,04  

Skillnaden i horisontell fogöppning för mittenfogen är som mest fyra hundradels  millimeter  

för  en  jämförelse mellan givare  1  och  5  som var placerade över  respektive  balk, således kan 

dessa sägas öppnas lika mycket för  respektive  lastnivå.  En  jämförelse mellan medelvärdet för 

givare I och  5  jämfört med givare  3  mitt mellan balkarna ger även  den en  skillnad på högst  

0,04 mm.  Slutsatsen blir också här att fogen öppnar sig lika mycket över hela plattbredden för  

en given  lastnivå. 
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I  Figur 4-19  nedan  visas  slutligen  den  horisontella fogöppningen för  fog 3  närmast 

lastpåförningspunktenia.  

Fogöppning, fog 3 

120 

100 

- 
80 

•  

60 

40 

20 

0:05 0 1 	 0.15 

Fogöppning (mm) 

0,2 	 025 

- 	-  Fog 3,  invid balk  A  - -  Fog 3,  givare  2  -  Fog 3,  invid balk B  

Figur 4-19:  Fogöppning mot  last Fog 3  närmast lastpälömingspunktema 

Tabell  4-9:  Horisontell öppning av  Fog 3  för  respektive  lastnivå. Givare  1  var belägen över 
balk  A,  givare  2  över  mitten  och givare  3  över balk B. Mätt i  mm. 

Last  
nivå  

LVDT-Givare Medel  
värde  

A 1  och  3 A(1,3)  och  2  
1 2 3  

0 0 0 0 0 0 0 
20 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 

40 0,06 0,06 0,03 0,05 0,03 0,02 

60 0,11 0,11 0,07 0,10 0,04 0,02 

80 0,15 0,16 0,11 0,14 0,04 0,03 

100 0,19 0,21 0,16 0,19 0,03 0,04  

Även  fog 3  hade ett liknande beteende som  de  två övriga fogarna,  den  öppnades lika mycket 
över hela plattbredden.  Den  största skillnaden i horisontell öppning mellan givare  1  och  3  var  

0,04 mm  och skillnaden mellan  de  yttre givarna och  den  mitt mellan balkarna var som mest  

0,03 mm.  
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En  jämförelse mellan  fog 1  och  fog 3 ger  att dessa öppnades lika mycket, största skillnaden är 

för lastnivån  100  kN  då  skillnaden uppgår till  0,04 mm.  Mittenfogen öppnar  sig  dubbelt  så  

mycket  som fog 1  och  fog 3,  detta  var  också väntat  eftersom  ayståndet till denna  fog var  

dubbelt  så  långt  som  ayståndet till  fog 1  och  2  från  respektive  mothåll och beslatningspunkt. 

Detta indikerar att provuppställningen  pä  ett riktigt sätt simulerar  det  tänkta lastfallet, att bron 

passerar över ett innerstöd och fordon befinner  sig  i fältsnittet.  Det kan anses klart  att inga fel 

ayseende uppställningen inverkar  på  testresultaten, i alla  fall  har  provkroppen ett näst intill 

symmetriskt beteende  under belastning.  

Stödsättningarna för mittenstöden och mothållsbalkens eftergivlighet redovisas i 

nedanstående tabell, Tabell  4-10.  

Tabell  4-10:  Mittenstödets sättning  samt  mothållets eftergivlighet vid  respektive  lastnivå. Mått 

i  mm. 

Last  

nivå 

Mittstöd 

Balk  A  

Mittstöd  

Balk B 

A  Mittstöd Mothåll 

Balk  A  

Mothåll  

Balk B  

A  Mothåll 

0 0 0 0 0 0 0 

20 0,12 0,07 0,05 2,32 2,46 0,14 

40 0,23 0,15 0,08 3,17 3,72 0,55 

60 0,32 0,23 0,09 3,77 4,43 0,66 

80 0,41 0,30 0,11 4,26 4,94 0,68 

100 0,48 0,37 0,11 4,68 5,39 0,71  

Skillnaden i sättning av mittstödet var som mest  0,11 mm  vid lastnivån  80  kN. Skillnaden i 

sättning hos mothållet var större och uppgick som mest till  0,71 mm  vid  100  kN. 

Emellertid så förspändes mothållet betydligt mer  under den del  av försöken som aysåg 

svetsbultarnas utmattningshållfasthet eftersom  problem  förelåg med att hålla provkroppen på  

plats  på golvet. När denna ökning av förspämtingen var gjord så minskade mothållets 

eftergivlighet väsentligt.  

4.5.2  Utmattning av tvärkraftsöverförande klackar 

Uttiiiattningen  av de  tvärkraftsöverförande klackarna visade  pä  goda  resultat. Den  horisontella 

öppningen  av  fogen ökade inte  under de 1  miljon  cykler som  provkroppen belastades  under. 

Eftersom  provkroppen  samtidigt  utsattes för ett  globalt moment, som  simulerade att ett fordon 
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befann sig i fältmitt då ett annat fordon passerade fogen, så innebar detta att fogen redan var 

öppnad till  en  viss  del.  Öppningen orsakad av det globala momentet uppgick till  1,06 mm. 

Den  relativa horisontella öppningen uppgick  sedan  som mest i mittenfogen till  0,073 mm.  

Initiella öppningen efter sammanpressningen av elementen vid monteringen mättes med 
bladmått efter att injekteringsbetongen hade härdat. Resultaten från denna mätning varierade 

mellan  0,1  upp till  0,5 mm  som mest. För mittenfogen var medelvärdet,  0,15 mm.  Detta 

tillsammans betyder att  den  totala fogöppningen var  1,28 mm. 

Den  relativa vertikala rörelsen mellan  de  två elementen i samma  fog,  mätt över mittenklacken, 

ökade  under  försökets gång och uppgick efter  1  miljon cykler till  0,71 mm.  I början av 

försöket var denna rörelse  0,62 mm,  alltså  en  ökning med  0,09 mm  på  1  miljon cykler. I 

Tabell  4-12  nedan  visas  förändringen av  den  vertikala rörelsen.  

Ingen  av  de  mätta vertikala förskjutningarna ökar  under  försökets genomförande. Det var inte  

heller  väntat att  de skulle  göra det eftersom bara klackama i mittenfogen belastades. Det är 

ändå av intresse att  se  att  den  påförda  lasten  i änden av provkroppen inte påverkades av 

utmattningslasten över mittenfogen.  Om  denna  last  hade påverkats hade detta kunna ses som  

en variation  i nedböjningen av änden av provkroppen eller på någon av  de  andra 

vertikalgivama.  Lasten  invid provkroppens ände låg således på  en konstant  nivå  under  hela 

försöket.  

Den  horisontella öppningen av  fog 1  håller sig på  en konstant  nivå genom hela försöket för 

alla tre givarna.  Den  relativa öppningen orsakad av ett passerande fordon över mittenfogen är 

dessutom liten, som mest  0,021 mm  för givaren i  mitten  av fogen.  Under  hela försöket öppnar 

sig fogen mer i  mitten  än över balkarna. När mittenfogen pressas nedåt så tvingas elementet 

att röra sig mot  mitten  och det blir då det fria partiet i  mitten  som rör sig mest. 

I  Figur 4-20  nedan  visas den  horisontella öppningen av mittenfogen  under  försökets gång. 

Givare  1  var placerad över balk  A  och givare  5  över balk B. Givare  3  var placerad mitt mellan 

balkarna och givare  2  mitt mellan givare  1  och  3,  medans givare  4  var placerad mitt mellan  3  

och  5.  Givare  3  ger mest utslag och  sedan  minskar rörelsen ut mot kanterna, för att var minst 

över balkarna. 
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Fogöppning mittenfog 
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Figur 4-20:  Fogöppning mittenfog mot antal cykler. 

EFFEKTIVARE SAMVERKANSBROAR 

- PREFABRICERAD FARBANA MED TORRA FOGAR- 



76 	 FÖRSÖK  PA  DEL AV  BRO VID INNERSTÖD 

Fogöppningen för  fog 3  närmast mothållet, orsakad av utmattningslasten över mittenfogen är 
liten. Som mest uppgår  den  till  0,017 mm. Den  ligger dessutom relativt  konstant  för  
respektive  givare. I Tabell  4-11  nedan redovisas resultatet från mätningen av fogöppningen. 
Mätningen över  fog 1  uppvisar ett liknande beteende och ligger i samma nivå med ayseende 
på fogöppningen. 

Tabell  4-11:  Förändring av horisontell öppning av  fog 3  med ökande antal cykler. Givare  1  
över balk  A  givare  3  över balk B och givare  2  mitt mellan balkarna. Mätt i  mm.  

Antal 

cykler  

Horisontell öppning  Fog 3  

1 2 3 

10 0,006 0,011 0,009 

100 0,006 0,010 0,009 

1000 0,004 0,011 0,009 

10 000 0,004 0,012 0,009 

100 000 0,005 0,014 0,014 

200 000 0,004 0,015 0,015 

300 000 0,005 0,015 0,017 

400 000 0,004 0,015 0,015 

500 000 0,005 0,015 0,015 

600 000 0,005 0,015 0,015 
700 000 0,005 0,013 0,011 

800 000 0,003 0,014 0,012 

900 000 0,004 0,014 0,011 

1 000 000 0,004 0,015 0,011  

I diagrammet i  Figur 4-21  nedan  visas den  vertikala förskjutningen av mittenklacken i 

mittfogen som funktion av antalet spänningscykler som konstruktionen utsattes  for.  Värdena 
finns även tabellerade i Tabell  4-12  nedan. Det finns  en  påvisbar ökning av  den  vertikala 
förskjutningen. Rörelsen ökar med  0,18 mm under 800 000  cykler.  Under de  återstående  
200 000  cyklerna planar kurvan ut och förblir  konstant  på  en  nivå strax  under 1,42 mm,  vilket 
också är  den  största relativa vertikala förskjutningen som uppstår mellan elementen. Denna 
vertikala rörelse skall isoleringsskikt och beläggning klara av utan att spricka. 
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Tabell  4-12: Vertikal  förskjutning av mittenklacken. Mått i  mm.  

Antal cykler  Relativ  förskjutning 

mellan  element 

10 1,238 

100 1,254 

1000 1,278 

10 000 1,297 

100 000 1,322 

200 000 1,339 

300 000 1,350 

400 000 1,360 

500 000 1,369 

600 000 1,376 

700 000 1,390 

800 000 1,416 

900 000 1,417 

1 000 000 1,417  

Vertikalförskjutning av mittenklack i mittfog  
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Figur 4-21:  Vertikalförskjutningen av mittenklack i mittfog mot antal spänningscykler. 
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Som ett tillägg mättes fogarnas rörelser även vid ett antal olika lastkombinationer. Samtliga 
tre lastfall utfördes efter  1  miljon cykler. 

Resultatet frän dessa presenteras nedan i Tabell  4-13.  

Lastfall i: 
	

Last  i änden av provkroppen var  250  kN och  last  över fogen var  90  kN  

(5-100  kN). Denna lastnivå över fogen motsvarar  EC  1-3  utan 

uppräkningsfaktorer. 

Lastfall ii:  Last  i änden av provkroppen var  0  kN och  last  över fogen var  90  kN  

(5-100  kN). 

Lastfall iii:  Last  i änden av provkroppen var  0  kN och  last  över fogen var  135  kN  

(5-140  kN) 

Lastfall ii och iii svarar mot att inget fordon passerar i fältsnittet av bron. 

Som jämförelse fmns även lastfallet  250  kN i änden av provkroppen och  135  kN  (5-140  kN) 
över fogen, med värden tagna efter  1  miljon cykler. Detta lastfall kallas här "Försök  1  miljon" 

Tabell  4-13:  Jämförelse av medelvärdet av  de  horisontella fogförskjutningama för ett antal 

olika lastfall. Mätt i  mm.  

Lastfall  Fog 1 Fog 2 Fog 3 Max vertikal  

rörelse 

i  0,011 0,028 0,009 1,386  

ii  0,003 0,011 0,000 0,616  

iii  0,000 0,014 0,003 0,640  

Försök  1  miljon  0,011 0,028 0,010 1,417  
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4.5.3  Utmattning av svetsbultar  

Under  försökets gång mättes fogöppningen av  de  tre fogarna  under de 10  första cylderna,  
under 10  cykler efter  100  cykler,  1000  cykler,  10 000  cykler och därefter efter varje  100 000  
cykler upp till  1 000 000  cykler. Resultaten från dessa mätningar redovisas i nedanstående 

tabeller och  diagram.  

I  Figur 4-22  nedan redovisas resultaten för  fog 1  närmast mothållet. Siffrorna  1  till  3  står för  
respektive  givare.  1  var placerad över balk  A  och  2  i  mitten  mellan balkarna  samt 3  som var 

placerad över balk B. Denna jämförelse gjordes för att  visa  om det finns någon märkbar 
ökning eller minskning i fogöppningen som  skulle  kunna indikera utmattning av 
svetsbultarna. 

Fogöppningen  for fog 1  ligger omkring  0,5 mm under  hela försöket. Alla tre givarna ökar  
under de 1000  första cyklerna med ungefär  0,03 mm,  för att  sedan  minska med som mest  
0,03 mm  för givare  2  mitt mellan balkarna.  

Fogöppning  fog 1,  intill mothållet  
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Figur 4-22:  Fogöppning för  fog 1  som funktion av antalet cykler. 
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Resultaten frän mätningen av mittenfogens öppning,  fog 2,  redovisas nedan i  Figur 4-23  som 
visar ett  diagram  över fogöppningen som funktion av antalet cykler. Siffrorna  1  till  5  

representerar givare  1  till  5.  Givare  1  var placerad rakt över balk  A  och givare  5  över balk B, 

givare  3  var placerad mitt mellan balkarna och givare  2  mitt mellan givare  1  och  3 samt  givare  
4  som var placerad mitt mellan givare  3  och  5.  

Fogöppningarna  for fog 2  över mittenstödet uppvisar ett stabilt beteende  under  hela försöket. 

Värdema för varje givare ligger  konstant  med  en  viss  variation  av någon hundrdels  
millimeter  Skillnaden mellan sista och första mätta värdet varierar från  -0,01  till  0,03 mm  

som mest.  Dock  ligger värderna för givare  5 konstant  mer än  0,1 mm  lägre än  de  övriga, vad 

detta beror på är inte uppenbart,  men  trenden tycks hålla i sig  under  hela försöket.  

Fogöppning, mittenfog  
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Figur 4-23:  Fogöppning mittenfog,  fog 2,  som funktion av antalet cykler. 

För  den  tredje fogen som var närmast lasterna redovisas resultaten grafiskt i  Figur 4-24  som 

visar fogöppningen som funktion av antalet cykler. 
Siffrorna  1  till  3  står för  respektive  givare.  1  var placerad över balk  A  och  2  i  mitten  mellan 

balkarna  samt 3  som var placerad över balk B. 

För  fog 3  ligger  de  mätta värderna  konstant,  något  under 0,6 mm  för givare  1  och  3  över  
respektive  balk och nära  0,65 mm  för givare  2  som var placerad mitt mellan balkarna. 

Skillnaden mellan sista och första mätvärdet var som mest  —0,01 mm  vilket visar att fogen 

inte tenderar att öppna sig mer  under  försökets gång. 
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Slutsatsen kan alltså dras att  man  med dessa mätningar inte kan påvisa någon utmattning av 
svetsbultarna.  Om  flera svetsbultar hade utmattats och gått av  skulle  detta  ha  visat sig som  en  

ökning av fogöppningen. Det kan emellertid vara så att enstaka svetsbultar  har  gått till brott,  

men  svaret på detta måste i så  fall  sökas med andra metoder. Senare i detta kapitel kommer 
resultaten från töjningsmätningarna  under  svetsbultarna och resultaten från  AE-mätningen att 

redovisas. Dessa mätmetoder kan ge svar på om någon enstaka svetsbult  har  gått till brott. 

Provkroppen öppnades efter försökets slutförande för inspektion av svetsbultarna. 
I  Figur 4-24  nedan  visas  fogöppningen för  fog 3  som funktion av antalet cykler.  
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Figur 4-24:  Fogöppning  fog 3  som funktion av antalet cykler. 
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Vid tidpunkten för mätning efter  100 000  cykler monterades  en  lägesgivare över balk  A  vid 
mittfogen som mätte  den vertikal  rörelsen av elementen. På grund av mättekniska 

begränsningar var det inte möjligt att montera givaren förrän efter  100 000  cykler. Givaren 

fick  sedan  sitta kvar  under  hela återstående delen av försöket. Givaren mätte  den  relativa 
vertikala förskjutningen mellan elementen. I Tabell  4-14  redovisas denna relativa vertikala 

förskjutning. 

Tabell  4-14: Relativ vertikal  förskjutning av  element  i mittenfogen. Mått i  mm.  

Mätning Antal cykler  Vertikal  förskjutning  

1 100 000 0,02 

2 200 000 0,02 

3 300 000 0,03 

4 400 000 0,05 

5 500 000 0,05 

6 600 000 0,05 

7 700 000 0,05 

8 800 000 0,06 

9 900 000 0,07 

10 1 000 000 0,07  

Skillnad mellan mät.  10  och  1 0,05  

LVDT-Givare  

Element 1 
	

Element 2  

Stålbalk  

Figur 4-25: Figuren  visar givarens placering på provkroppen rakt över mittenstödet. 
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Den  relativa  vertikal  förskjutningen mellan elementen på var  sin  sida om mittenfogen, mätt 
över balk  A,  visar  en  tendens att öka från  200 000  cykler till  1  miljon cykler, ökningen uppgår 
till  0,05 mm.  Nedan i  Figur 4-26 visas den  relativa vertikala förskjutningen grafiskt.  

Vertikal  rörelse av  element  ovan balk  A 

0,1 

0,09 

0,06 

0,07 

E 
a) 0,06 

ci) 
0,05 

h— 

• ,13  024 

0,03 

	

0,02 	  

	

0,01 	  

	

0 	  

0 	100 000 	200 000 	300 000 	400 000 	600 000 	500000 	700 000 	600000 	900 000 	1 000 000 

Antal cykler 

Vertikal  rörelse mittenfog  

Figur 4-26: Relativ vertikal  förskjutning mellan elementen i mittenfogen, mätt  Over  balk  A.  

Nedböjningen av balkänderna mättes  under respektive  lastcylinder. Detta var ytterligare  en  

mätbar  parameter  som kunde indikera om svetsbultarna påverkades av utmattning.  Om  
svetsbultarna påverkades negativt av utmattning och gick till brott eller om deras 

eftergivlighet ökade  skulle  det resultera i att nedböjningen vid balkänden  under  
lastcylindrarna  skulle  öka.  Om  alla svetsbultar gick till brott  skulle  nedböjningen bli lika med 
nedböjningen av endast stålbalkarna. Nedböjningen av enbart stålbalkarna  har  beräknats till  
14,45 mm, se  kapitel  7.  Nedböjningen av samverkansbalken för  en last  i änden på  246  kN 
uppgår till ca.13  mm,  denna nedböjning är mätt på provkroppen för  den  angivna  lasten.  

Nedböjningen visade inga tendenser till att öka  under  försöket.  Den  ligger relativt  konstant  

med  en  fluktuation av någon tiondels  millimeter.  

I  Figur 4-27 visas  nedböjningen  under  lastcylindrar som funktion av  lasten.  

EFFEKTIVARE SAMVERKANSBROAR 

- PREFABRICERAD FARBANA MED TORRA FOGAR- 



7 

	V  
Förskjutna  150 mm in  

på elementen från 

fogen räknat  

84 	 FÖRSÖK  PA  DEL AV  BRO VID INNERSTÖD 

Nedböjning balkände  under last 

13,1 

13! 	  

a 
12,6 

12,5 	 

100000 	200000 	300000 	400000 	500000 	600000 	700000 	800000 	900000 	1000000 

Antal cykler 

Nedböjning balk  A  -ii-Nedböjning balk  B 

Figur 4-27:  Nedböjning av balkändar som funktion av antalet cykler. 

Glidningen mellan stålbalken och betongplattan mättes i fyra punkter  under  försökets gäng. 
Dessa mätpunkter  visas  i  Figur 4-28  nedan.  

Figur 4-28:  Placering av lägesgivare för mätning av glidning mellan stålbalk och 

betongfarbana. 

Glidningen mellan betongen och stålbalkarna visade inga tendenser till att öka  under  försökets 

gång utan låg relativt  konstant.  Glidningen intill mittenfogen var högre än glidningen intill  
fog 3,  närmast belastningspunkterna. 
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Glidning mellan stålbalk och betongelement 

• 

44- — — -4.- — — —0-  — — — — -.- —.- — — —.- — 	 — --'I 

tä Ä____-----Ä---- k---iii----Ä---•-----A----li---Ii 

In Z 	Z 	 3 - 	li 	3 	B 	MI 	3 	Z 	 

100000 	200000 	300000 	400000 	500000 	600000 	700000 	800000 	900000 	1000000  

Antal cykler  

Balk  A,  intill mittenfog -  -a  - Balk  A,  intill  fog 3 —A—  Balk B, intill mittenfog — x — Balk B, intill  fog 3 

Figur 4-29:  Glidning mellan stålbalk och betongplatta. 

Det var  planerat att även mäta lyftningen  av  betongelementen från stålballcama i samma  
punkter som glidningen  mättes,  men på grund av  mättekniska  problem var det  inte möjligt att 
utföra denna mätning.  Glidningen  mellan  stål  och betong  ligger  intill mittenfogen  på omkring 
0,13 mm respektive 0,17 mm.  Tidigare försök utförda  av  Bode  H et. al. 2001 [11] som films  
redovisade i  kapitel 2  visar att  glidningen  i för  en  samverkansbalk  med 22 mm  svetsbultar  
ligger omkring 0,4 mm vid  utmattningsbrott. I  vart  fall  så,  uppgick förskjutningen  vid  detta 
försök till denna nivå,  det  är naturligtvis inte  så  att  det  generellt behöver vara  0,4 mm, men 
det kan  ge  en  uppskattning  av  vilken nivå  glidningen  bör ligga  på.  
När förskjutningsgivarna placerades  på  provkroppen  var det  nödvändigt att göra ett  val av  
vilket  element som  dessa  skulle  placeras  på. På grund av  mättekniska begränsningar  var det  
inte möjligt att instrumentera  på  bägge sidor  om  mittenfogen. I efterhand visade  det sig  att  det 
element som  intrumenterades inte  var  förbundna  med  någon  av de  svetsbultar  som  senare 
visade  sig ha  utmattats. Senare i detta  kapitel  redovisas resultaten från  AE-mätningen  samt  
resultaten från  demonteringen av  elementen kring svetsbultgrupperna. Dessa två 
undersökningar visar att  tre  stycken svetsbultar i  området  kring mittenfogen  hade  gått till brott  
på grund av  utmattning. 

Töjningen mättes i stålbalken såväl som i underkant av betongplattan. Töjningama i stålet 

mättes med ett aystånd av  100 min  från mittsnittet i såväl över-, som underflänsama. 

Töjningar mättes också med ett aystånd av  1000 mm  från mittsnitt av stålbalk, vilket 
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motsvarade  mitten  av betongelementet närmast mittenstödet. Vid detta läge mättes också 
töjningarna i betongplattan. Det var av intresse att  se  om det förekom samverkan mellan stål 

och betong, om detta var fallet så  skulle  töjningen i stålbalkens överfläns vara  mindre  än 

töjningen i underflänsen. Töjningen i stålbalkarna redovisas i Tabell  4-15  nedan där även 
töjningen i samma punkter frän FE-analysen redovisas.  

Figur 4-15:  Mätta töjningar  samt  töjnin  gar  frän  FE-analysen.  Enheten är  µstrain.  

Försök FEM-Analys  

Position 1* Position 2* Position 1* Position 2* 

Es°  esu  esö  Esu  esö Est,  Esö Esu 

Balk  A 413 -406 280 -317 431 -464 266 -324  

Balk B  401 -375 275 -306  
*  Position 1  motsvarar  en  förskjutning av  100 mm  fran mittstödet. 

*  Position 2  motsvarar  en  förskjutning av  1000 mm  från mittstödet. 

Skillnaden i töjning mellan övre fläns och undre fläns på  7  microstrain, motsvarande  1,5  MPa, 

för balk  A  och  26  microstrain motsvarande  5,5  MPa för balk B beror sannolikt på att givarna 

är förskjutna  100 mm  från mittsnitt och därav hamnar underflänsens töjningsgivare på  kanten  
av lagerplattan för mittstödet, och det är möjligt att detta påverkar töjningen i underflänsen. 

Skillnaden i töjning mellan försöken och FEM-analysen är som mest  30  microstrain vilket 

motsvarar  6  MPa. Detta ger  en  skillnad på  7  % vilket ligger inom  den  felmarginal på  +1- 10  % 
som brukar accepteras i jämförelser mellan FEM berälmingar och mätta värden från försök. 

Värdena i Tabell  4-15  ovan är för försöken tagna innan några spänningscykler var påförda 

konstruktionen.  

De  mätta töjningarna i stålbalken i läget som svarar mot  mitten  av betongelementet visar 

tydligt att töjningen i  den  övre stålflänsen är lägre än för  den  undre flänsen, detta indikerar att 
samverkan råder mellan stål och betong, vilket innebär att  en del  av kraften i överflänsen  har  

överförts till betongplattan. Nedan i  Figur 4-30 visas  töjningama i betongen. 
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Mätta betongtöjningar, mitt i  element  
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- ftg btg  1  intill balk  A  -i- ftg btg  2  -*-ftg btg  Smitten  - 	ftg btg  4  - -› - ftg btg  5  intill balk B  

Figur 4-30:  Mätta tomin  gar  i betongplattan  1000 mm  frän mittsnittet. 

Skillnaden i töjning mellan undre och övre flänsen för stålet uppgår till  49,77  microstrain för 
balk  A  vid  400 000  cykler och  36,15  microstrain för balk B vid  400 000  cykler. Detta 
motsvarar  en  spänning på  10,5  MPa för balk  A  och  7,6  MPa för balk B. 
Motsvarande betongtöjningar är för givare  1  till  5. 9,39  microstrain,  8,32, 10,21, 11,71, samt 

10,59  microstrain för givare  5.  Givare  1  var placerad  100 mm  innanför övre stålflänsen på 

balk  A  på betongplattans underkant, givare  5  var placerad på motsvarande ställe innanför övre 
stålflänsen på balk B. Dessa mätta töjningar för betongen motsvarar spänningen för givarna  1  

till  5 0,43  MPa,  0,38  MPa,  0,47  MPa,  0,54  MPa och slutligen för givare  5 0,49  MPa. Hela 

skillnaden mellan stålflänsarna förklaras inte av att  all  denna spänning går upp i betongen, 
utan endast  en del.  

Vid utvärderingen av resultaten från  AE-mätningen konstaterades det att ljud registrerades 
som emitterades från hydraulpumparna,  lager  och lastpåföringspunkter. Dessa 

emissionsställen filtrerades bort. 

Mätningarna visade på indikationer från ett flertal ställen i balken. Dessa ställen varierar 
något med antalet lastcykler. Efter  400 000  lastcykler var det möjligt att särskilja ett område 

där konstruktionen gav ifrån sig  emission  vid varje lastcykel.  En  utmattningsspricka i  en  

konstruktion ger endast ifrån sig  emission  när  den  växer och inte då  den  bara öppnar och 
sluter sig. För att bedöma om emissionerna kommer från  en  propagerande spricka eller inte, 

måste flertalet emissioner komma från samma zon på balken.  Den  zon där emitteringarna var 
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tillräckligt många för  aft  komma  från  en  eventuell  propagerande spricka i svetsbulten  var  i ett  
område som låg 3300 mm  från givare  2,  monterad  500 mm  innanför balkänden  på den  sida  av  
provkroppen där mothållet  var  monterat,  det  vill säga  3800 mm  från stålbalkens ände. 

Osäkerheten i lägesbestämningen uppskattas till ±  100 mm. Det  fanns även andra  indikationer 
men eftersom de var  mycket  mindre anses de  inte vara propagerande sprickor  av  någon större 

storlek. I nedanstående  figurer  redovisas resultaten  av den  akustiska  emissions  mätningen från  
400 000 cykler  till  1 015 000 cykler. Under var  och  en av  figurerna kommenteras resultaten 
från mätningen. X-axeln är  antal  mätvärden och Y-axeln visar energin. Storheten är enhetslös 

och  kan  betraktas  som  styrkan i utslaget  av den  emitterade energin. Ju starkare, ju högre 

numeriskt värde, denna  signal  är  desto  större  aktivitet  är  det på  sprickan,  den  propagerar 
snabbare.  

Energy operator, Channel 1 

400000  lastcykler kanal  1,  signalen vid cirka  85000  mätvärden är  en AE-signal  som  har  
signalbehandlats med hjälp av MAE-teknik, metoden beskrivs i  [19].  Signalbehandlingen 

medför att störningar reduceras och  AE-signalerna förstärks. Det är därför som det går att 

detektera signalen. Signalen är dock mycket svag. Signalerna från början på diagrammet 
kommer från hydraulsystemet. 
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Energy operator, Channel 2 

x 10' 

Figur 4-32: 400 000 lastcykler, kanal 2. 

400 000  lastcykler kanal  2,  signalen vid cirka  85000  mätvärden är  en AE-signal.  Även denna  

signal  är mycket svag, signalvärdet ligger omkring  400,  senare kommer denna energi att vara 

betydligt högre.  Den  är dock starkare än signalen från kanal  1,  vilket beror på att givare  1  

sitter på ett längre aystånd från det område där signalen emitteras  samt  att  den  sitter  under  

kolvarna vilket gör att  den  filtreras lite hårdare för att ta bort ljudet från hydrauliken. 
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Figur 4-33: 489 000 lastcykler, kanal 1. 
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489 000  lastcykler  kanall,  signalen vid cirka  25000  mätvärden är  en AE-signal.  Signalen är 

fortsättningsvis mycket svag  men  registrerbar.  Den  är emellertid cirka dubbel  sä  stark  som 

signalen frän  400 000  lastcykler, vilket tyder på att sprickan växer och propagerar. Signalerna 

från cirka  40000  mätvärden kommer från hydraulsystemet. 

EFFEFOlVARE SAMVERKANSBROAR 

- PREFABRICERAD FARBANA MED TORRA FOGAR- 



0 	 

400 - 

300- 

2te- 

i00 

-100 

-200 	 

FÖRSÖK PÅ  DEL AV  BRO VID INNERSTÖD 	 91 

Berg qceratcr,  Channel2  

Figur 4-34: 489 000 lastcykler, kanal 2. 

489 000  lastcykler kanal  2,  signalen vid cirka  25000  mätvärden är  en AE-signal.. Den  

emissionsenergi som avges är i samma storlekordning som för kanal  1, men  här syns ingen 
störning från hydraulsystemet, vilket betyder att det ljudet inte fortplantar sig  sä  långt i stålet. 
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Figur 4-35: 810 000 cykler, kanal 1. 

810 000  lastcykler kanal  1,  signalen vid cirka  65000  mätvärden är  en AE-signal..  Här är 

signalen mycket starkare, cirka  20 ganger  så  stark  som signalen från  400 000  lastcykler, 

Misstanken att det är  en  propagerande spricka stärks i och med detta ytterligare. Signalerna 

efter ca.  60000  mätvärden är även  den en  liten  AE signal  från samma område, det kan betyda 

att även  en  spricka i  den  andra svetsbulten  har  börjar propagera. Signalerna i början kommer 

från hydraulsystemet till belastningskolvarna. 
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Figur 4-36: 810 000 lastcykler, kanal 2. 
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810 000  lastcykler kanal  2,  signalen vid cirka  65000  mätvärden är  en AE-signal.  Här är 
signalen starkare än för kanal  1  vid  810 000  lastcykler detta beror på att sprickan är belägen 
närmare givare  2  än givare 1.Den är  nu  mer än  20  gånger så  stark  som signalen från  400 000  
lastcykler. Även kanal  2  indikerar signalerna från cirka  60000  mätvärden. Även denna  signal  
är starkare än för kanal  1,  vilket betyder att även denna spricka kan lokaliseras närmare givare  
2  än givarel. 
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Figur 4-37: 1 015 000 lastcykler, kanal 1. 

1015 000  lastcykler kanal  1,  signalen vid cirka  58 000  mätvärden är  en AE-signal. Signaler  är  
nu  cirka  30  gånger så  stark  som signalen från  400 000  lastcykler. Signalerna från cirka  45 000  

och  50 000  är även  de  små  AE signaler  från samma område, dock lika stora som  de  vid  500 

000  lastcykler vilket kan betyda att även sprickan i  den  andra svetsbulten propagerar. 
Signalerna vid  80 000  kommer från hydraulsystemet. Diagrammet visar att signalerna från  

den  propagerande sprickan i  en  svetsbult är mycket starkare än signalen från 

störning/bakgrundsbrus. 
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Figur 4-38: 1 015 000 lastcykler, kanal 2. 

1 015 000  lastcykler kanal  2,  signalen vid cirka  58 000  mätvärden är  en AE-signal  Även här 

är signalen cirka  30  gånger så  stark  som signalen från  400 000  lastcykler och kanal  2.  

Signalerna från cirka  45 000  och  50 000  är även  de  små  AE signal  från samma område, dock 

lika stora som  de  vid  500 000  lastcykler vilket kan betyda att även sprickan i  den  andra 

svetsbulten propagera. 

Provkroppen öppnades genom att området med betong kring svetsbultgruppen bilades bort för 

att frilägga svetsbultarna. Resultatet från denna visuella besiktning visar att tre svetsbultar  har  

utmattats. På  den  balk som  AE-mätningen utfördes på var två stycken svetsbultar utmattade.  

De  var två stycken svetsbultar som låg i samma läge,  3750 mm  från balkens ände.  

AE-mätningen indikerade sprickor vid  3800 mm, men  med  en  felmarginal på ±  100 mm.  

Detta visar att det är möjligt att detektera sprickor i  en  samverkanskonstruktion med hjälp av  

AE-mätning. 

Utmattningssprickor hade uppstått på båda sidor om svetsbulten. Ungefär % av svetsbultens 

area hade tydliga spår av utmattningssprickor. Detta var fallet för båda svetsbultarna på denna 

balk. När svetsbultgrupperna hade frilagds utsattes  de  för ett  slag  från  en  hammare, alla utom  

de  två utmattade svetsbultarna gav ifrån sig ett  klart  och klingande ljud som fortplantades i 
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stålbalken. De två trasiga gav däremot ifrån sig ett mycket dovare ljud som inte fortplantade 

sig i stålbalken. Orsaken till detta visade sig vara att brottet hade gått igenom nästan hela 

svetsbulten. Svetsbultama på den andra balken frilades också för att se om samma beteende 

kunde uppvisas på den balken också. Där var det bara en svetsbult som hade utmattats till 

brott. För denna svetsbult hade brottet propagerat genom ungefär halva bulten. Brottytorna på 

svetsbultama har granskats med hjälp av personal på Institutionen för Maskinteknik och 

Institutionen för Material- och produktionsteknik vid Luleå tekniska universitet. Alla var av 

den uppfattningen att det utan tvekan rörde sig om utmattningsbrott. 

Figur 4-39 och Figur 4-40 nedan visar brottytorna på två svetsbultar från den balk där AE

mätningen utfördes. 

Restbrottyta 

Figur 4-39: Brottyta på svetsbult som satt mot insidan av balken, svetsbult 4. 

Figur 4-40: Brottyta på svetsbult som satt mot utsidan av balken, svetsbult 8. 
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Töjningsmätningarna i området kring svetsbultarna på undersidan av den övre stålflänsen 

visar samma tendens som AE-mätningarna. Det är tydligt att svetsbult 4, 8 och 16 påverkas av 

utmattning eftersom töjningsbilden förändras med tiden. För dessa tre svetsbultar ökar 

töjningen i stålflänsen med ökat antal belastningscykler, vilket torde indikera att betongen 

runt svetsbultarna har krossats och att kraftkomposanten på svetsbulten angriper högre upp på 

bultskaftet. Detta f'ar till följd att böjmomentet i svetsbulten ökar och denna ökning kan ses i 

diagrammen som en ökning av töjningen. Böjmomentet ger böj spänningar i svetsbulten och 

dessa kommer att leda till utmattning. Även svets bult 13 uppvisar ett avvikande beteende. 

Svetsbulten var monterad på den balk där ingen AE-mätning utfördes, dessutom så frilades 

inte den svetsbulten, men eftersom den uppvisar ett liknande beteende som de med konstaterat 

utrnattningsbrott kan det på goda grunder antas att även den svetsbulten har utrnattats. Figur 

4-42 till 4-45 visar töjningarna för respektive svetsbult.

Figur 4-41 nedan visar placeringen av svetsbultarna på provkroppen.

•• 
� 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

Balk med
AE-mätning

13 '• •9 mt 

14 •• • 10. 

15 • .u

16·· �2 "' 

Figur 4-41: Placering av töjningsgivare under svetsbultar. 
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Mätt töjning invid svetsbultar 

450  

> 	 •-----•---•---•---•---4.-----•---• 

	

.E,  400 	  
	 —A-3'1 

	

350 	 X  — r,  

P.  i  300 

C 250 

100000 	200000 	300000 	400000 	500000 	600000 	700000 	800000 	900000 	1000000 

Antal cykler 

Ftg  1,  Svetsbult 	Ftg  2,  Svetsbult 	Ftg  3,  Svetsbult  —s—  Ftg  4,  Svetsbult  

Figur 4-42:  Töjning svetsbult  1 —4.  

Mätt töjning invid svetsbultar  

450 - 

:a  400  i  

C 250 
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r
n 
 200 

a) 
> 150 
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•—• :0  

  

0 	100000 	200000 	300000 	400000 	500000 	600000 	700000 	800000 	900000 	1000000 

Antal cykler 

—6—  Ftg  5,  Svetsbult 	Ftg  6,  Svetsbult —*— Ftg  7,  Svetsbult —x— Ftg  8,  Svetsbult  

Figur 4-43:  Töjning svetsbult  5  —  8.  
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Mätt töjning invid svetsbult  

450 

400 Ili 	 C  
T:g 

11, - 350 r- 
.92  300 
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C • 250 

200 

> • 150 

.0  100 
C 

:CD 
50 

100000 	200000 	300000 	400000 	500000 	600000 	700000 	800000 	900000 	1000000 

Antal cykler 

Ftg  9,  Svetsbult —B— Ftg  10,  Svetsbult —Ä— Ftg  11,  Svetsbult 	Ftg  12,  Svetsbult  

Figur 4-44:  Töjning svetsbult  9— 12.  

Mätt töjning invid svetsbultar 
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"E.  
400 

11, • 350 
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▪ 300  
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C • 250 

200 

6. 
a> 
> 150 
:0 

100 
C 

F-  50  

100000 	200000 	300000 	400000 	500000 	600000 	790000 	800000 	900000 	1000000  

Antal cykler 

Ftg  13,  Svetsbult  —a--  Ftg  14,  Svetsbult —*— Ftg  15,  Svetsbult 	Ftg  16,  Svetsbult  

Figur 4-45:  Töjning svetsbult  13— 16.  
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4.5.4  Excentrisk belastning av provkropp 

Fullskaleproven av bron över Rokän visade att båda balkarna böjs även om belastningen 

påförs centriskt över  den  ena balken. Detta är i och för sig väntat eftersom balkarna är 
förbundna med varandra  via  betongfarbanan och ändskärmarna. Hela brotvärsnittet kan 

betraktas som  en  kropp med  en  viss vrid- och välvstyvhet. Hur stor  del  av kraften som 

fördelas till  den  obelastade balken beror  just  på denna vridstyvhet och välvstyhet. I detta  fall  
betyder det att  den  obelastade balken kommer att deformeras på grund av dessa ovan nämnda 

faktorer. I Tabell  4-16  och Tabell  4-17 visas  resultatet från försöket. 

Tabell  4-16:  Nedböjning av balkände när  lasten  står över balk B. Mått i  mm.  

Lastnivå Nedböjning balkände,  8  ÖA/8 B 

Balk  A  Balk B  

0 0 0 0 

25 0,12 0,82 15% 

50 0,31 1,97 16%  

Tabell  4-17:  Nedböjning av balkände när  lasten  står över balk  A.  Mätt i  mm. 

Last  nivå Nedböjning balkände,  8 8  B  /8 A  

Balk  A  Balk B  

0 0 0 0 

25 0,98 0,14 14% 

50 2,25 0,33 15  % 

Även denna provning utförd i laboratoriemiljö visar liksom fullskaleförsöken,  se  kapitel  6,  att  

en  ganska stor  del  av nedböjningen i  den  belastade balken överförs till  den  andra  per 

definition  obelastade balken. 
Detta  skulle  kunna motivera att vid dimensionering ta hänsyn till att  en del  av  lasten  fördelas 

till  den per definition  obelastade balken. Det  skulle  innebära  en  kostnadsbesparing på 

materialsidan. 
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4.5.5  Statisk bärförmåga för tvärkraftsöverförande klackar 

Det ayslutande försöket syftade till att undersöka  de  tvärkraftsöverförande klackarnas 

bärförmåga. Två stycken klackar provades till brott, dels  den  i mittenfogen,  fog 2,  som hade 

utsatts för utmattningslast  under 1  miljoner cykler. Dessutom belastades klacken i  fog 1  

närmast mothållspunkterna till brott, denna  fog  provades för att användas som referens till 

mittenfogen. Det var av intresse att  se  om mittenldacken hade påverkats av utmattning och 

därmed  skulle ha en  lägre statisk bärförmåga än  den  icke utmattade klacken i  fog 1.  I Tabell  

4-18  nedan redovisas resultaten från försöket. 

Tabell  4-18:  Testresultat från statisk provning av klackar till brott.  

Last!  kN och nedböjning i  mm. 

Fog  Maxlast Nedböjning 

under last 

Lastcell Nedböjning  

under  lastcell  

Fog 2 1046 11,3 696 3,8 

Fog 1 1001 21,9 739 9,1  

Från försöksresultaten verkar inte  fog 2 ha  påverkats negativt av  de 1  miljon 

utmattningscykler som  den  utsattes för.  Den  tar något mer  last  än  fog 1. Fog 2  verkar  ha  ett 

styvare beteende om nedböjningen beaktas eftersom  den  fogen  har en  betydligt  mindre  

nedböjning än  fog 1.  Klackarna i  de  två fogarna  bar en last  som uppgick till drygt  1000 IN  att 

jämföra med det högsta karakteristiska hjultrycket enligt BRO  94 [2]  på  155  kN 

(ekvivalentlast typ  2).  

Vidare kan  man se  att för  fog 2  överförs ca.  66  % direkt  via  anliggning i klacken och för  fog 1  

ca.73 %. Detta  har  beräknats genom att lastcellen placerades på motsvarande ställe på 

undersidan, mot lastens placering på ovansidan av det andra elementet på andra sidan om 

fogen. Provuppställningen var samma som vid utmattningsprovning av tvärkraftsöverförande 

klackar,  men  med  den  skillnaden att lastcylindrarna vid provkroppens ände inte användes  

samt  att det bara användes  en  lastcylinder med  en  kapacitet på  1000 IN  för att belasta 

klackarna. Denna uppställning kan ses i  Figur 4-11.  
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Figur 4-48  visar  last  mot förskjutning för  de  två belastade fogarna.  

Laster  mot vertikalförskjutning 

ffl  
PI  

10 	 15  

Förskjutning  (mm) 

20 	 26 

— I.  Last  Dartec mot  W60  Dartec,  fog 2  — II. Lastcell mot  \N50  lastcell,  fog 2  

— III.  Last  Dartec mot  W50  Dartec,  fog 1  —  IV.  Lastcell mot  W50  lastcell,  fog 1 

Figur 4-48: Last  mot förskjutning vid statisk provning av bärförmåga av klackar. 
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Kapitel 5 

FE-modellering av försök 

I detta kapitel redovisas resultaten från  den  finita  element  modell som 
skapades  for  att uppskatta skjuvkraften på svetsbultarna i konstruktionen. 
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5.  FE-MODELLERING  AV  FÖRSÖK  

5.1  ALLMÄNT 

Syftet med att göra  en  FE modell av provkroppen var främst att beräkna hur stora krafter som 

kan uppstå i skjuvförbindarna i gränsskiktet mellan stålflänsen och betongfarbanan. 

Skjuvförbindarna fick representeras av flädrar i horisontell och  vertikal  riktning. För att 
generera modellen användes Pre-processorn FEMGV,  version 6. Till den  numeriska analysen 
användes ABAQUS  version 5.8.  För att kalibrera modellen jämfördes resultaten från FE 

analysen med  de  resultat som mättes  under  försöken. Denna jämförelse finns utförligare 
beskriven i aysnitt  5.5. 

5.2  G EOMETRI OCH MATERIALPARAMETRAR 

Geometrin  pä  balkar och betongelement svarar mot  de  mätta geometrierna,  se kapitel 4.  

Avståndet mellan  belastningspunkt  och mothåll  var 7600 mm med  ett stöd  på  halva ayståndet. 
I Tabell  5-1  nedan redovisas  de  mätta materialegenskaperna  som har  används i  FE-analysen.  

Tabell  5-1:  Materialparametrar till FE-modell. 

Stål Es  (MPa) v 

S460 199E3 0,3  

Betong  Ec  (M Pa) v 

45,75 0,2 

5.3  FE-NÄT OCH  ELEMENT  

I syfte att minska modellen och därigenom antalet beräkningspunkter modellerades endast 

halva försökskroppen i tvärled. I längsled däremot så modellerades hela provkroppens längd. 

Stålbalken modellerades med  B31  balkelement, där geometrin kan definieras för varje  del  
enskilt. Betongfarbanan modellerades med solidelement av typen C3D8 som är ett 

rektangulärt kubelement med  8  beräkningspunkter, ett i varje hörn. Skjuvförbindarna 

modellerades som fjädrar av typen  SPRING 2,  som kan tilldelas egenskaper i  en  riktning, 
axiellt fjädern. Varje svetsbult modellerades som två fjädrar,  en  i  vertikal  riktning och  en  i 
horisontell riktning. För att ange  den  som icke linjär läggs fläderns arbetskurva  in  som  en 
kraft  mot  en  korresponderande förskjutning. I denna modell så  har  arbetskurvan för  en 22 mm  
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svetsbult använts. Arbetskurvan och tabellvärden för  kraft  mot förskjutning för  en 22 mm  
svetsbult kan ses i  Figur 5-1. Modellen  bestod av  6960 element  och  9336  beräkningsnoder. 

Krafttörskjutningssamband  

Förskjutning  (nun)  

Arbetskurva  

Figur 5-1:  Kraft-förskjutningssamband för  en 22 mm  svetsbult,  [20].  

Tabell  5-2: Kraft-förskjutning för  en 22 mm  svetsbult,  [20]. 

Kraft  (kN) Förskjutning  (mm) 

47 0,2 

70 0,4 

78 0,5 

91 0,83 

109 1,3  
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5.4  RANDVILLKOR OCH LASTER 

Randvillkoren för modellen  visas  i  Figur 5-2  nedan. I punkten för mothållet var kroppen 

förhindrad att röra sig i vertikalriktningen, angreppspunkten var förskjuten  200 mm  i på 

kroppen för att stä rakt över avstyvningen. Även i stödpunkten som representerar mittenstödet 

var kroppen förhindrad att röra sig i vertikalriktning. I mittensnittet i tvärsled var  den  tänkta 

fortsättningen av provkroppen representerad av symmetrivillkor som förhindrade  en  rörelse i 

tvärriktningen.  Lasten  påfördes i  en  punkt på ovansidan av betongplattan,  200 mm in  från  

kanten  rakt över avstyvningen och mitt för balklivet. 

 

3 	1  

 

Figur 5-2:  Påförda laster och randvillkor på FE-modellen som  har  

samverkan mellan stål och betong. 

För modellen som enbart består av HEA  900  balken utan samverkan med betongen påförs  

lasten  i stället i punkten längst ut på stålbalken och mothållet angriper i punkten längst ut i 

andra änden av balken. 
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5.5  JÄMFÖRELSE FE-ANALYS OCH FÖRSÖK 

FE modellens överensstämmelse med försöket undersöktes genom att jämföra deformationen  

under  punktlasten med  den  i försöket mätta deformationen. I Tabell  5-3  nedan  visas  denna 

jämförelse. 

Tabell  5-3:  Jämförelse mellan FE-analys, analytisk lösning  samt  försöksresultat ayseende 

nedböjning  under  laster invid balkänden. 

Analytisk 

Beräkning 

Försök FE-Analys FE/Analytisk FE/Försök 

HEA  900 14,03  -  14,45 1,03  - 

HEA  900  + Betong -  12,98 11,96  -  0,92  

Det första ledet i att verifiera modellen var att belasta endast HEA  900  balken. Detta var 

möjligt genom att styvheten för fjädrarna  sattes  till noll, därmed fås ingen samverkan mellan 

stål och betong. Denna modell kunde jämföras mot  en  analytisk lösning för samma lastfall 

med skjuvdeformationerna inkluderade,  se  beräkning nedan. Eftersom denna FE modell 

korresponderade väl med  den  analytiska lösningen, FE/Analytisk=1,03, kunde modellen anses 

tillräckligt bra och det var möjligt att införa  en  styvhet på fjädrarna som svarar mot  en  riktig 

svetsbult. 
Denna modell, med riktig styvhet på fjädrarna, kunde  nu  jämföras mot  de  experimentellt 

mätta deformationerna. Då även denna modell hade  en  överensstämmelse mellan mätta 

resultat och resultat från FE-analysen som låg inom +/-  10  %, avvikelsen var  8  %, kan 

modellen anses vara bra. 

Nedan redovisas  den  analytiska beräkningen för böjning av HEA  900  balken utan betong.  

Den  mätta geometrin för ballcama som redovisas i kapitel  4  användes för beräkning av 

yttröghetsmomentet, I. 

Tyngdpunkt, Yris:  

29 75.305,2.14,9 +16,2-833 .446+30,3.304,7-877
'
9

= 448,2mm = 
29,8305,2+16,2833+30,3304,7 

(5-1) 
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Yttröghetsmoment, I:  

=[1,7 .10] +[0,78-109 ]+[1,7•101+[0,12.109] = 4,31.109 mm4 	(5-2)  

Beräkningen av nedböjningen  under  punktlasten vid balkänden består av tre delar, dessa delar 
illustreras av nedanstående  figurer.  

i) Nedböjning av balkände till följd av enaxiel böjning  

4,, 

L= 4000 

ii) Tillskott till nedböjningen pga.  rotation  av balkdel som fortsätter efter mittenstödet. 

iZe  
node 

M=FL  

Tillskott till nedböjningen pga. skjuvdeformation av utstickande balkdel  samt den del  

som fortsätter från mittenstödet till mothållet. 

4kjuv  

L= 4000 

EFFEKTIVARE SAMVIERKANSBROAR 

- PREFABRICERAD FARBANA MED TORRA FOGAR - 



110 	 FE-MODELLERING  AV  FÖRSÖK 

Nedböjningen för  fall  i som ayser enbart böjdeformationer beräknas enligt nedan.  

F • L3  
= 

3 

	

	— 6,10 mm 
EI 

Tillskottet av nedböjningen,  fall  ii, pga.  den rotation  som uppstår i balken till följd av att  den  

fortsätter på förbi mittenstödet, måste bestämmas genom att först beräkna  den  rotationsvinkel 

som uppstår över mittenstödet och  sedan  multiplicera denna vinkel med längden på balkdelen, 

i detta  fall  4000 mm. 

M • L 
= 	— 1 526.10-3  

3 • 

5Rotation=  1,526.10-3  • 4000= 6,10 mm 

Det sista tillskottet till nedböjningen kommer av att balken även skjuvdeformeras vid 

belastning. Eftersom balken fortsätter förbi mittenstödet och fram till mothållet så erhålls 

även skjuvdeformation från denna  del  av balken.  Den  nedan frarnrälcnade skjuvdeformationen 

skall därav multipliceras med två för att få  den  totala skjuvdeformationen  under  punktlasten.  

3 	— 	— 0 91 mm s o. 	 , 4„ • Gs  
(5-5)  

Total skjuvdeformation: 0,91 x 2 = 1,82 mm 

Den  totala nedböjningen  under  punktlasten blir  nu (6,10+6,10+1,82)  =  14,03 mm 
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5.6 Resultat  

I Tabell  5-4  nedan redovisas  de  krafter och förskjutningar som uppstår i  respektive  svetsbult 
då  en last  på  246  kN påförs provkroppen i FE-analysen. Att  lasten  valdes till  246  kN  har sin 
forklaring  i att det på grund av styrtekniska begränsningar inte var möjligt att uppnå  250  kl\I i 
laboratoriemiljö. således var  den  verkliga spännvidden på  lasten 246  kN och inte  250  kN. 

Tabell  5-4:  Krafter och förskjutningar i horisontell riktning  per studs  från FE-Analys. 
(-) tecknet står för tryckkrafter. Krafter i kN och förskjutningar i  mm.  

Svetsbult Hor.  Kraft  Hor. Förskjut. 

FJ  1 -11,4 -0,05  

FJ  2 -12,5 -0,05  

FJ  3 10,6 0,04  
FJ  4 13,3 0,06  

FJ  5 -42,2 -0,18  
FJ  6 -41,2 -0,18  
FJ  7 39,3 0,17  

FJ  8 44,1 0,19  
FJ  9 -44,0 -0,19  
FJ  10 -39,3 -0,17  

FJ  11 41,2 0,18  
FJ  12 42,1 0,18  
FJ  13 -12,8 -0,06  

FJ  14 -10,1 -0,04  
FJ  15 12,0 0,05  
FJ  16 10,9 0,05  

I tabellen ovan benämns svetsbultarna FJ1...F716. FJ1 och FJ2 är  de  som är placerade rakt  
under lasten,  därav  far de  också  en  stor  vertikal  tryckkraft som  via  betongen direkt förs  in  i 
fjädern. FJ3-FJ6 motsvarar  de  svetsbultar som är belägna på var sida om fogen som ligger 

mellan mittfogen och lastpåförningsänden. FJ7-FJ10 är mittfogens svetsbultar, FJ11-FJ14 
svarar mot skary  3  som ligger mellan mittfogen och mothållet  samt  FJ15 och FJ16 som är 
placerade rakt  under  mothållet. I  Figur 5-3 visas  läget för svetsbultarna. 
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aster  
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Figur 5-3:  Svetsbultarnas lägen. FJ  1  ligger närmast lasterna och FJ  16  invid mothållet. 

Däremellan är  de  numrerade löpande. 

Som  visas  i tabellen ovan ligger  de  mest belastade svetsbultarna i  mitten  av provkroppen, 

kraften i horisontell riktning är som mest  44,1  kN.  En  analytisk uppskattning av skjuvkraften 

på svetsbultama kan göras om  man  utgår från  de  mätta töjningarna i stålflänsen. Nedan  visas 

en  sådan beräkning  for  svetsbultarna närmast mittenfogen. Från mätta töjningar kan 

spänningen i stålflänsen beräknas och därmed även neutrala axelns läge.  Sedan  ställs ett 

villkor för kraftjämnvikt upp. Skillnaden i töjning vid mittstödet och på halva elementlängden 

ger upphov i  en  skillnad i  kraft  mellan  kanten  av elementet och  mitten  av samma  element.  

Denna skillnad måste tas upp av svetsbultama i  kanten  av elementet. Mätta töjningar 

redovisas i Tabell  5-5.  

Tabell  5-5:  Mätta töjningar i stålbalk och beräknade spänningar. 

Läge  es as  aS,överkant  

1000 mm  frän 

mittstöd  

Ö. Fläns  258 54,2 58,6  

U.  Fläns  -316,5 -66,5  -  70,9  

Mittstöd Ö. Fläns  398 83,6 89,8 

U.  Fläns  417,3 -87,6  -  93,8  
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Mitten element 
	

Mitten balk 

- 66,5 
	 -87,6 

Figur 5-4:  Neutrala axelns läge vid  mitten  av elementet och  mitten  av balken. 

Tabell  5-6:  Beräkning av krafter.  

Mitten element  

Tvärsnittsdel  A  Emm 2]  am  IMPal  A-am  lkNJ 

Över fläns  9606 56,4 541,8  

Överdel liv  6040 27,1 163,7  

Underdel liv  7413 -33,3 -246,9 

Under  fläns  9465 -68,7 -650,2 

Summa kraft  -  191,6  

Eftersom kraftjämnvikt måste råda så måste skillnaden tas i svetsbultarna och betongen  men  
det är svetsbulten som måste föra över kraften.  Den kraft  som tas av svetsbultarna i  kanten  av 
elementet uppgår till:  

191,6 kN/studsgrupp 47,9 kN/studs.  

Medelvärdet för kraften på svetsbultarna i  kanten  av elementet från FEM-analysen uppgår till  
44,1  lc.N. Ovanstående beräkningsmodell överskattar skjuvlcraften på svetsbultarna om  man  
jämför med FE-modellen. Skillnaden uppgår till  15  %. Skillnad beror troligen på sättet att 

modellera svetsbultarna.  Kraft  förskjutningslcurvan för svetsbultarna som används  har  inte 
exakt samma betongegenskaper som provkroppens.  Sedan  kan också töjningsmätningen vara 

mer eller  mindre  missvisande, töjningen i stålet är endast mätt i  en  punkt på undersidan av 

flänsen. Troligen föreligger det viss  variation  av töjningen i stålflänsen och mätning i flera 
punkter hade givit  en  medel töjning som hade varit mer riktig. Metoden kan emellertid ändå 

användas för  en  grov uppskattning av skjuvkraften för att avgöra om skjuvIcraften från FEM-

beräkningen är rimlig. FEM-beräknirigen ger ett rimligt värde på skjuvIcraften. 
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I  Figur 5-5 visas den  deformerade modellen. Skalan på deformationen, D  MAG,  är satt till  10  
för att  visa  deformationen tydligare.  

2 
DISPLACEMENT MAGNIFICATION FACTOR 	10.0 	ORIGINAL MESH 	DISPLACED MESH 

3 	1 
RESTART FILE =  BRO 	STEP 1 INCREMENT 17 

TIME COMPLETED IN THIS STEP 	1.00 	TOTAL ACCUMULATED TIME 	1.00 

ABACUS VERSION, 5 8-16 	DATE: 11-JUL-2001 TIME: 13,83,50  

Figur 5-5: Deformationen  av  den  belastade modellen 
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14.0 	 14.4 	 14.8 
	

15.2  

DISPLACEMENT - U2 

Figur 5-6: Last  mot förskjutningen  under  punktlasten. Enbart HEA  900  balken. 
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Figur 5-7: Last  mot förskjutningen  under  punktlasten. Samverkansbalken. 
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För att kunna uppskatta hur stor betongbredd som medverkar  har en  analytisk modell ställts 
upp. Antaget är att töjningen i svetsbulten och betongen skall vara lika med töjningen i 

stålbalken. 

Kraften i  den  horisontella fjädern som representerar svetsbultens beteende i denna riktning är  

en  funktion av dess styvhet och förskjutning, sambandet ser ut enligt nedan.  

F= k • A 	 (5-6)  

Där 	F  är kraften i fjädern 

k är fjäderstyvheten  

A  är förskjutningen 

I FEM-beräkningen ges fjäderstyvheten enligt arbetskurvan i  Figur 5-1.  Som resultat  fas  

kraften  F  i fjädern och motsvarande förskjutning. Det är  nu  möjligt att teckna ett 

jämnvilctsvillkor för förskjutningen av svetsbultarna som skall vara i balans med 

förlängningen av stålet och betongen. Sambandet kan tecknas enligt nedanstående formel. 

A = Cs •  X  - Ec •  x 	 (5-7) 

Där 	Es  är töjningen i stålet  

cc  är töjningen i betongen 

x är halva ayståndet mellan svetsbultgrupperna i vardera änden av elementen. 

Jämnvikt mellan yttre och inre  moment  är nödvändigt och kan tecknas enligt nedan. 

Dessutom kan krökningen av stålbalken anses vara lika med krökningen av betongelementet. 

Anledningen till detta är att stålbalken ligger  an  mot underkanten av betongelementet när 

stålbalken böjs. 

Balans mellan yttre och inre  moment:  

M, +Ms  +F  •(e,  +e,)=P • L 	 (5-8) 

Krökningen lika:  

Mc  _  Ms  
E,  •  1, —  EIs  

(5-9)  
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Dessa samband ger ett uttryck för Mc och Ms enligt nedan 

Ms  = P• L—F •(e,+e,)—M, 	 (5-10)  

E  • I 
Mc =  M  "  

s  E,  • I,  

Töjningssambanden för stålet och betongen kan ställas upp efter följande resonemang. När ett 

böjmoment appliceras på stålbalken kommer töjningen att öka i  den  övre dragna stålflänsen. 

Emellertid kommer töjningen att minska till följd av att svetsbultarna är ingjutna i betongen. 

Töjningssambandet för stålbalken tecknas som nedan. I  Figur 5-8 Visas  kraftspelet mellan 

stålet och betongen.  

F 	
= 
	P • L • es 	F (e, + ec ) • es 	F 

Es  = 	 es 	 
Es  •  I  s 	Es  • Is  Es  • Is  + E, •  I,  E, • Is  + E, •  I,  Es  • As  

För töjningen i betongen kan ett liknade resonemang föras. Det påförda böjmomentet strävar 
efter att trycka i betongelementet i dess underkant. Kraften från svetsbultarna vill däremot dra 

isär elementet i dess underkant. Detta på grund av att svetsbultarna vill röra sig ut ur 

elementet. Sambandet för töjning i betongen ser ut som nedan.  

F 	P • L •e, 	F (e, +es ) •e, 	F 
E = 	

c  e+ 	 
c 

E„ • Ic 	E, • 4 	Es  • Is  +E, •4E 1 +E,  •I„  E, • 4 (5-13) 

(5-11) 

(5-12)  
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F  

 

es 

- ms  

  

   

Figur 5-8:  Kraftsamband mellan stål betong och svetsbultar. 

I syfte att finna ett samband mellan medverkande betongbredd och geometrin på elementen 

utfördes  en  parameterstudie där bredden på elementen varierades för varje olika förhållanden 

mellan bredden och längden på elementen beräknades skjuvkrafen  F  och förskjutningen av 

svetsbulten. Dessa  sattes sedan in  i ekvation  5-7  för att lösa ut betongbredden.  De  

förhållanden mellan bredd och längd som undersöktes redovisas i Tabell  5-7.  Längden,  a,  

bestämdes till  1650 mm  som var ayståndet mellan svetsbultgrupperna. Bredden, b,varierades 

mellan  1650 mm  och  6600 mm.  Detta motsvarar i modellen  825 mm respektive 3300 mm  

eftersom bara halva bredden modellerades,  den  andra halvan simulerades med hjälp av 

randvillkor. 

Tabell  5-7:  Undersökta förhållanden mellan längd och bredd. 

b/a  a (mm)  b  (mm) Kommentar 

0,5 1650 825 

1,0 1650 1650 

1,1 1650 1800  Försöksbalken  

1,5 1650 2475 

2,0 1650 3300 

10,0 1650 16500  

EFFBOWARE SAMVERKANSEIROAR 

- PREFABRICERAD FARBANA MEDTDRRAFOGAR - 



FE-MODELLERING  AV  FÖRSÖK 	 119 

Den  skjuvIcraft,  F,  från FEM-beräkningen som redovisas i Tabell  5-8  är summan av krafterna 
på alla fyra svetsbultar i änden av ett  element.  Förskjutningen,  A,  är medelförskjutningen av  

de  fyra svetsbultama i änden av elementet. 

Tabell  5-8: Resultat  FEM-beräkning. Variartion av bredden. 

bta F [kN] A [mm] bmEDv. bmEovib 

0,5 159,1 0,169 91,3 0,11 

1,0 165,8 0,176 101 0,061 

1,1 166,8 0,178 103 0,057 

1,5 170,4 0,181 108 0,044 

2,0 173,7 0,185 113 0,034 

10,0 187,9 0,200 143 0,009  

För fallet b/a=1,1, motsvarande försöksbalken med  en  fysisk betongbredd av  1800 mm  
utfördes  en  parameterstudie där tjockleken på elementet varierades. Medverkande 

betongbredd beräknades med ovanstående modell. Resultaten redovisas i Tabell  5-9  nedan.  

200 mm  motsvarar det verkliga fallet som provades i laboratoriet. 

Tabell  5-9: Resultat  FEM-beräkning.  Variation  av tjockleken. 

Tjocklek,t [mm] F [kN] A [mm] bmEov. bmEovit 

100 152,8 0,163 198 1,98 

200 166,8 0,178 103 0,52 

300 167,2 0,178 59 0,197  

Tjockleken  har en  stor påverkan för  den  medverkande betongbredden, även  den  fysiska 

bredden  har  betydelse. Eftersom ett verkligt  element  ofta  har en  bomberad överyta betyder det 
att tjockleken inte är  konstant  över bredden. Det är också troligt att även andra parametrar  har  

betydelse. Slutsatsen som i det här läget kan dras är att det även fortsättningsvis krävs  en  FE-

analys för att uppskatta skjuvlcraften på svetsbultarna. Resultaten från analysen i denna  
rapport  är inte tillräckliga för att använda som underlag till framtagande av  en  analytisk 

beräkningsmodell som uppskattar  den  medverkande betongbredden eller skjuvkraften på 

svetsbultarna.  En  mer omfattande analys är nödvändig där förhållandet mellan längd, bredd 
och tjocklek på elementet utreds ytterligare. Det är också nödvändigt att undersöka om det 

finns ytterligare parametrar som  har  betydelse. 

Betydelsen av att två svetsbultar gick till brott  har  också undersökts. Detta skedde genom att  

de  två svetsbultar motsvarande  de  som gick till brott i verkligheten ansattes med  en  styvhet 
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lika med noll. Det var av intresse att undersöka om det globala beteendet förändrades.  
Analysen  visade att nedböjningen  under  lasterna ute vid  den  fria änden ökade med  0,15 mm.  
Eftersom  AE-mätningen indikerade att sprickan i svetsbultarna började propagera omkring  
400 000  lastcykler gjordes valet att jämföra nedböjningen i början av försöket med 
nedböjningen  under  lasterna i slutet av försöket, vid  1  miljoner lastcykler när svetsbultarna 

med säkerhet hade gått till brott. Jämförelsen gjordes så att medelvärdet för mätningarna  
under de 300 000  första lastcyklerna subtraherades från nedböjningen vid  1  miljon lastcykler. 
Skillnaden visade sig bli lika mycket som FE-analysen gav,  0,15 mm.  Det kan således slås  
fast  att även om ett litet antal svetsbultar går till brott så påverkas det globala beteendet hos 

konstruktionen. Skjuvkraften på svetsbultarna omfördelades  nu  så att svetsbultarna närmast 
mittenfogen utsattes för  en  skjuvkraft på  58,5  IcN, att jämföras med innan då skjuvIcraften var  
44,1  Ic.N. Även förskjutningen ökade någon tiondel av  en mm.  Detta faktum påvisar att om ett 

enstaka antal svetsbultar går till brott så ökar skjuvlcraften på andra svetsbultar i 

konstruktionen och därmed kommer utmattningsförloppet att gå fortare ju fler svetsbultar som 

går till brott. Detta fenomen  har  också påvisats i andra försök som  har  gjorts på 
samverkansbalkar  [11],  där glidningen mellan stål och betong ökar  markant  när svetsbultarna  
har  börjat utmattas. Denna glidning kan jämföras med att förskjutningen av fjädrarna, som 

motsvarar svetbultama, i FE-modellen ökade. 
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Kapitel 6 

Pilotobjekt, bro BD  1883  över Rokån 

Detta kapitel beskriver uppförandet av pilotobjektet, bro BD  1883  över 
Rokän. Här redovisas också erfarenheter från montaget. 
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6.  PILOTOBJEKT, BRO BD  1883  ÖVER ROKÅN  

6.1  ALLMÄN BESKRIVNING 

Bron över Rokån, nordväst om Piteå i Norrbotten utfördes som  en  samverkansbro med 

prefabricerade betongelement med torra fogar. Brons läge framgår av kartan i  Figur 6-1  
nedan.  

Figur 6-1:  Karta över brons läge. Läget är markerat med  en  svart punkt  

Den  ursprungliga bron hade bärande delar som bestod av stålbalkar  samt en  betongfarbana. 
Avståndet mellan balkama var  3,8 m.  Samverkan mellan stål och betong var troligen inte 
aysedd. Vid besiktning av bron befanns såväl  lager  som stålbalkar att vara i undermåligt skick 
vilket  skulle  innebära kostsamma underhållsåtgärder i  form  av  bland  annat lagerbyten och 
målningsarbeten. Bron var också smal, med endast  6 m  fri brobredd. Det var detta som var 
bakgrunden till att Vägverket  Region  Norr valde att ersätta befintlig bro med  en  ny. 

Vägverket ansåg det viktigt att trafiken stördes på ett så minimalt sätt som möjligt när  man  
ersatte  den  gamla bron, inte minst med hänsyn till  de  många timmertransportema mellan Piteå 
och inlandet som uppgår till drygt ett hundra fordon varje dygn. Vägverket  Region  Norr 
tyckte att det var ett bra tillfälle att prova det koncept med förtillverkade farbaneelement med 

torra fogar som fram tills  nu  bara hade provats i laboratoriemiljö. Samtidigt som  man  
minimerade trafikstömingama kunde  man  pröva ny teknik och på så sätt stödja forskning och 

utvecklingsarbete. Det ursprungliga förslaget gick ut på att  den  gamla bron  skulle  demonteras 
EFFEKTWARE SAMVERKANSBROAR 

- P REFABRICERAD FARBANA MED TORRA FOGAR - 



124 	 PurroBJEKT, BRO BD  1883  ÖVER RoKÅN 

och uppläggas på provisoriska stöd i direkt anslutning till broläget. Därmed  skulle  det vara 

möjligt att nyttja  den  gamla bron som förbifartsväg  under  produktionstiden.  En  av 

entreprenörema, Vägverket  Produktion,  som  sedan  också  skulle  få göra  jobbet  inkom med ett 

sidoanbud som gick ut på att i stället bygga  den  nya bron vid sidan av  den  gamla och  sedan  

demontera  den  befintliga bron och sidolansera  in den  nya bron på  plats,  upplagd på 

förtillverkade grundläggningsplintar.  

De  svetsade stålbalkarna var två till antalet och stabiliserades i sidled med tre stycken 

tvärförband. Dessa var placerade i vardera änden  samt  i  mitten  av bron.  Den  teoretiska 

spännvidden var  16,2 m  och brobanebredden uppgick till  7,65 m. De  förtillverkade 

betongelementen levererades av Strängbetong  AB  i Långviksmon strax norr om 

Örnsköldsvik. Stålbalkarna var placerade med ett centrumavstånd på  4 m.  Vidare grundlades 

bron på nya prefabricerade grundplintar av betong. Brobaneelementen hade måtten 

7650x1800x300  mm.  Eftersom elementen i tvärled hade  en  lutning på  2,5  % från bromitt i 

tvärled blev tjockleken vid kantbalkama  216 mm. 

6.2 M KEMAL  

Betongen i farbanan utfördes med K5OT Vattentät betong, Betongen i ingjutningskanalen var 

också  den  av K5OT betong,  max  stenstorlek var  16 mm  och betongen i kanalen var dessutom 

sättningskompenserad för att säkerställa  god  utfyllnad av kanalen. 

I Tabell  6-1  nedan redovisas dimensioner och stålkvalitet för huvudbalkarna. 

Tabell  6-1:  Stålbalkens geometri och stålsort, mått i  mm.  

Tvärsnittsdel Geometri Stålsort 

Överfläns 20 x 420 S355J2G3 

Liv 12 x 750 S420M 

Underfläns 28 x 500 S460M  

Tvärförbanden utgjordes av UPE  300  S355N 

Livavstyvningama var av stål S355J2G3 

Svetsbultarna, enligt BRO  94 [2] Kap. 51:41,  hade  en diameter  av  22 mm  och  en  längd av  125 

MM. 
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6.3 DIMENSIONERING 

Dimensioneringen utfördes av Scandiaconsult  Sverige  AB:s broavdelning i Luleå och skedde 

enligt BRO  94 [2], Supplement 4, samt  BSK94  [15]  och BBK  98 [21]. 

6.3.1 Stål 

Det första som gjordes var  en  systemberäkning med hjälp av programmet Contram. 

Beräkningarna  har  utförts med antagandet om fritt upplagda balkar och ur denna analys 

erhölls snittkrafter i konstruktionen som  sedan  kunde användas till dimensioneringen av  de  

olika delarna i bron.  

6.3.2  Betongelement 

Betongelementen dimensionerades också av Scandiaconsult  Sverige AB.  Vid ett tidigare 

projekt, bro över Edslan i Ångermanland, gjordes  en  grundlig undersökning av hur lasterna 

sprids i ett dylikt  element  med hjälp av  en  FE-analys. Med denna som grund kunde  sedan  

elementen dimensioneras.  

6.4  TILLVERKNING 

Stålet levererades av Skanska Stålteknik  AB.  Betongelementen till farbanan, och ändskärmar 

med vingar  samt  grundläggningsplintarna förtillverkades med  god  precision och levererades 

av Strängbetong  AB  i Lå'ngviksmon norr om Örnsköldsvik. 

För att fogen mellan två  element skulle  bli så bra som möjligt använde  man  sig av tekniken 

med motgjutning, där det första elementet fick fungera som  form  för det andra osv. Även 

ändskärmama tillverkades på samma sätt för att säkerställa att passningen mot det första och 

sista elementet  skulle  bli så bra som möjligt. Slutligen numrerades elementen för att 

säkerställa att  den  inbördes ordningen bibehölls vid  montage.  I  Figur 6-2  och  Figur 6-3 visas  

detaljer från broritningarna. 
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Figur 6-2:  Planritning över förtillverkat  element [12]  

Figur 6-3:  Tvärsektion av förtillverkat  element [12]  

6.5 MONTAGE 

Uppförandet av bron över Rokån skedde  under  perioden maj till juni  2000.  Eftersom vägen är  

en  viktig transportled av timmer ned mot kusten, och dess träindustrier  sä  skulle en  

aystängning av bron orsaka störningar för timmertransportema. Det var viktigt att minimera 

stopptiden.  Den  första  planen  var att riva  den  gamla bron och  sedan  bygga  den  nya bron på  

plats  direkt efter.  Den  totala byggtiden och tillika stopptid för trafiken var planerad till  7  dagar 

från det att rivningsarbetet inleddes till dess att trafiken kunde släppas på igen på  den  nya 

bron.  Men  eftersom det var  problem  att hitta  en  tillfällig befintlig väg som kunde fungera som 

ersättning för  den  ordinarie vägen  under  byggtiden, även om  den  var  kort,  så var det 

nödvändigt att ändra på  planen.  Det beslutades  nu  i stället att  den  nya bron  skulle  byggas  en  

liten  bit  nedströms  den  gamla bron och  sedan  sidolanseras till sitt rätta läge,  se Figur 6-4,  

vilket i stället innebar endast  30  timmar aystängning av trafiken  [22].  I Tabell  6-2  nedan  visas 

en  tidtabell över brobytet av bron över Rokån. 
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Figur 6-4:  Temporär placering av  den  nya bron vid sidan om  den  gamla bron  under  
uppförandet.  Den  nya bron kom  sedan  att sidolanseras  in  till sitt rätta läge. 

Tabell  6-2:  Tidtabell för brobytet över Rokän  1221 

Dag Tid Aktivitet 

Dag 1 19.00  Avstängning för  traffic  på den  gamla bron  

22.00  Nedmontering  av den  gamla bron  

00.00  Gammal motfyllning och vingar tas  bort 

Dag 2 09.00  Nya förtillverkade stödplintar lägges  på plats 

10.00  Sidolansering  av den  nya bron  på  rullager,  10 min 

18.00 Installation av  nya  gummilager 

Dag 3 01.00 Den  nya bron öppnas för  trafik 

Stålet monterades  nu  upp på provisoriska upplag. Eftersom tillverkningskvaliteten var mycket 

bra så gick montaget av stålet både lätt och  fort.  

Montaget av betongelementen gick förhållandevis bra, det var bara några små detaljer som 

marginellt påverkade montagearbetet. Dessa kommer att diskuteras  under  kapitlet om 

erfarenheter från uppförandet. 

Ändskärmarna monterades först och elementen i farbanan  sedan.  Betongelelementen och 

ändskärmar med vingar kunde monteras med hjälp av  en  mobilkran som stod på markytan vid 

sidan om vägen. Allt eftersom elementen  lades  på  plats  pressades dessa samman mot varandra 

för att minimera fogöppningen. När alla  element  var på  plats  pressades ändskärmselementen 

och farbaneelementen samman med hydraulcylindrar som var placerade utanför 

ändskärmselemeneten.  En  lösning för hur detta  skulle  kunna göras på ett rationellt sätt  togs  

fram redan  under  projekteringsstadiet. Som  visas  i  Figur 6-5  så tilläts ändplåten på 

EFFEKTIVARE SAMVERKANSBROAR 

- PREFABRICERAD FARBANA MED TORRA FOGAR - 



350 13 06 120 

I+ A 06 

MI GOOS  
RiTN :08 

128 	 PLoirowEicr, BRO BD  1883  ÖVER RoKÅN 

stålbalkarna att sticka upp ovanför överflänsen. Detta möjliggjorde att gängstänger som fästes 

mot ändplåten kunde sticka ut genom ändskärmen, och på baksidan av denna motgjöts  en  

stålplatta. Utanför denna applicerades på arbetsplatsen ytterligare  en  stålplatta som låstes  fast  

med muttrar på utsidan. Det var  nu  möjligt att mellan dessa stålplattor placera  en  hydraulisk 

domkraft som påförde  den  väl avvägda  kraft  som behövdes för att pressa samman elementen,  

se Figur 5-6.  Det var nödvändigt att justera denna  kraft  några gånger som kompensation för 

krypeffekter. Denna sammanpressande  kraft  fick ligga på till dess att ingjutningsbetongen i 

kanalerna hade härdat färdigt. Kraften uppgick till  600  kN över vardera. 

I Tabell  6-3 visas  resultaten från kontrollmättning av fogspalter efter sammanpressning. 

nENGJIPTUNG 	, 

-e A 06 	 /t1MTAa" 

 

SE 

SE  

 

Figur 6-5:  Detalj som visar mothällsplattan som användes vid sammanpressningen av 
elementen  [12]. 

Figur 6-6: Figuren  visar  de  domkrafter som användes för sammanpressningen av elementen. 
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Tabell  6-3:  Redovisning av fogspaltöppnin  gar  i hundradels  mm  efter sammanpressning.  u  
står för underkant  element  och ö står för överkant  element.  

Punktnr.  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 
18 20 10 0 5 40 15 10 0 5 0  

lu  80 50 0 40 10 10 10 10 0 30 
26 0 0 10 5 40 25 15 10 10 0 
2u 80 40 0 30 20 10 0 10 10 20 

36 0 0 15 5 40 25 10 20 10 0 
3u 80 30 10 20 10 0 20 10 10 30 
46 0 0 10 15 40 25 10 15 10 0 
4u 80 10 10 10 10 10 10 20 10 20 
56 0 0 15 20 40 30 10 20 10 0 
5u 70 10 10 
6ö 0 0 0 20 40 30 10 30 10 0 
6u 80 10 20 
76 0 0 0 20 35 20 20 20 10 0 

7u 80 10 30 
86 0 0 0 15 35 15 15 15 10 0 
8u 80 20 10 10 20 10 10 10 0 10 
96 0 0 10 15 30 15 20 10 10 5 
9u 90 20 10 0 20 10 10 20 0 20 
106 5 0 0 10 30 15 10 10 0 0 

10u 90 10 10 10 20 0 0 10 0 10  
hö  15 10 10 5 30 10 10 5 0 5 
1  lu  100 20 20 0 30 10 10 15 10 10  
Medel  43 11 7 13 28 15 11 14 7 10  

Fogöppningarna varierar mellan  0  och  1 mm  så passningen av elementen mot varandra måste 

anses vara  god.  I  Figur 6-7 visas  mätpunkterna.  

4 
lo  

11.111111 	.111111MBIIIA  

Figur 6-7:  Tvärsektion av  element  som visar mätpunkterna  1  till  11  
som refereras till i Tabell  6-3  ovan  [13].  
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6.6  ERFARENHETER FRÅN UPPFÖRANDET 

Som ett  led  i erfarenhetsåterföringen fick platschefen på arbetsplatsen,  Lars  Wikström  VV,  

Produktion Nord,  i uppdrag att fortlöpande  under  arbetets gång skriva ned det som fungerade 

bra  samt  det som upplevdes som  problem  på arbetsplatsen vid montaget. Nedan redovisas 
dessa erfarenheter. Det som kom ut av detta arbete kan delas upp på tre olika delområden, 

nämligen stålmontaget, elementmontaget  samt  lanseringen. 

Stålmontaget: 

Allt var väl genomtänkt. 

Enkelt, lätt och symmetriskt, vilket ledde till att montaget fortlöpte utan  problem.  

Stålleverantör hade lyckats till  100%  vid tillverkning. Med andra ord nollfel vid leverans. 

Ritningarna och sammanställningarna var även  de  av högsta klass. 
Ett  extra  plus  för  den  enlda och väl fungerande montageanordningen vid ändskärmarna, 

som gjorde sammanpressningen av elementen enkel,  se Figur 6-5  ovan. 

För att undvika kollision med  de  tvärgående armeringstängerna i ingjutningskanalen, bör 

svetsbultarnas tolerans ayseende på vinkelräthet från balk, föreskrivas. 

Trots att toleranserna låg inom föreskrivna värden, så kan  man  av uppmätningsprotokollet 

tabell  6-3, se  att vid elementskarv  5-6  tillika svetsade skarven på stålbalken  se en  något 
större fogspalt mellan elementen.  Om  ståltoleransen hade legat på gränsen hade  en  

godkänd fogspalt ej kunnat erhållas. 

Elementmontaget: 

Även om tillverkningen höll  en  hög kvalitet så fanns det några saker som upplevdes som  
problem  vid montaget. Dessa beskrivs nedan och är väldigt viktiga att beakta i det fortsatta 

utvecklingsarbetet av denna typ av förtillverkade betongelement. 

Inga precisa viktsammanställningar, viktigt att veta för entreprenören som skall utföra 

lyftet av elementen vid montering. 

Något otydlig montagebeskrivning,  samt  vissa otydligheter på ritningarna rörande 
montageförfarandet. 

Större spel mellan förtagningsjärn — svetsbultar vore önskvärt för enldare  montage,  

åtminstone hakupplag  +40 mm. 
En  föreskriven slipning/bryning av motgjutningskarvar,  skulle  vara  en  fördel i framtiden 

då gjutskägget hade  en  stor  negativ  effekt vid montaget. Det föreligger uppenbar risk att 

gjutskägget ramlar ned i fogen vid montaget och orsakar  en  onödigt stor öppning av 
fogen. 
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Vid  montage  var det nödvändigt att samtliga  element  monteras  en  aning förskjutna i brons 
längsled, och  sedan  justerades  in  till sitt rätta läge. Risken för urspjälkning av elementen i 

området kring stålflänsen blev då överhängande.  

De  armeringsstänger som är placerade tvärs kanalen bör  ha en  föreskriven renhet, då  den  
läckande betongen från gjutningen bildade små klumpar som gjorde  montage  besvärligt 

eftersom dessa klumpar  tog  emot svetsbultania. 

Sidolanseringen 

När bron  var  färdigbyggd  vid  sidan  om  sitt slutgiltiga  läge  och även belagd  med isolerlager  
och  asfalt, var det dags  att sidolansera  in  bron till sitt rätta  läge.  För att kunna göra  det var det  

nödvändigt att först montera  ned den  gamla bron. När detta  hade  gjorts  lades den  nya 

grundläggningen, i  form av  förtillverkade grundplintar,  på plats. Kvaliteten  och toleranserna  
på  dessa  var  också  de  goda. Sidolanseringen  av  bron gick över förväntan bra.  Det tog  endast 

tio minuter att förflytta bron  de  ca  15 meter som det  rörde  sig om. Sedan var det  bara att lägga 

gummilagren  på plats  och sänka  ned  bron till sitt rätta  läge.  Efter  motfyllning  av  jordmassor 
emot ändskärmen  kunde  trafiken släppas  på, 30  timmar  efter  att  den  stängdes  ay.  
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Kapitel 7  

Fältprovningar av bro BD  1883  över Rokån 

I detta kapitel redovisas utvärderingen av fullskaleprovningarna av bron 
över Rokän. Som stöd för utvärderingen skapades  en  FE-modell och 
resultaten frän denna redovisas också i detta kapitel. 
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7.  FÄLTPROVNINGAR  AV  BRO BD  1883  ÖVER ROKÅN  

7.1  ALLMÄNT  

Under oktober  månad  2000  utfördes fullskaleprovning  av  bron över Rokån,  som  uppfördes 
sommaren  2000.  Undersökningen utfördes  av Testlab,  LTU  och utvärderades  av Mikael  
Möller  vid AF  Processdesign  AB.  Resultaten presenteras i  [4]. Målet med  undersökningen  var  
att mäta  deformationer  och töjningar i  konstruktionen under belastning av  ett fordon.  Det  
fordon  som  användes  till  försöket  var en  treaxlad  lastbil som  vägde  25 ton.  Provet utfördes  så  
att  bilen  placerades  dels  centriskt  på  bron och  dels  excentriskt över vardera balken.  Tre  
lastställningar undersöktes för vardera fallet, svarande  mot  att vardera axeln ställs över 
mittsnittet. Syftet  med  provningen  var  att undersöka hur  stor  samverkan mellan  stålet  och 
betongen  var.  Syftet  var  också att undersöka hur  stor del av lasten som  fördelas  till  den per 
definition  obelastade balken  då lasten  påförs centriskt över  den  ena balken.  Om  hela  lasten 
togs  upp i  den  belastade balken  så skulle  filfaktorn bli  1,0. 
De  framräknade spänningarna från  de  mätta töjningarna är för  både  centrisk såväl  som  för  
excentrisk last  väsentligt  mindre  än  de som kan  räknas fram  via  konventionella  metoder med  
antagande  om  fullständig samverkan. 

Finita  element  beräkningar  har  utförts för bron. Beräkningarna utfördes för tre olika 

randvillkor. i) ändskärmen ej inIduderad, ii) ändskärmen inkluderad  men  inte bakomliggande 
motfyllning,  samt  iii) både ändskärm och motfyllning inkluderade. För  fall  tre var  de  

nödvändigt att hantera motfyllningens inverkan approximativt, vilket beskrivs senare i detta 
kapitel.  

Fall  tre visade sig ge  god  överensstämmelse mellan provade och beräknade värden på 

spänningar och nedböjningar. I övriga  fall  överskattar beräkningarna både spänningar och 
deformationer.  

7.2 MONTAGE AV  MÄTUTRUSTNING 

För att mäta töjningarna i stålbalkarna användes folietöjningsgivare av märket Kaowa, med  en  
mätkapacitet av  5  %. Givarna var enaxiella och mätte endast töjning i brons längstriktning. 

Eftersom arbetet utfördes ganska  sent  på året så valdes svetsning av foliegivarna som metod 
att fästa dessa mot stålet. Det fanns risk att vanligt lim inte  skulle  fungera eftersom stålet var 

relativt kallt vid monteringstillfället. För att mäta nedböjningen användes LVDT  50-givare. 
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Dessa givare registrerade nedböjningen av bron relativt marken. För att åstadkomma  en  

nedböjning relativt marken mättes nedböjningarna i balkände mot betongfundamentet som 

antogs kunna betraktas som stumt och mittnedböjningen mättes relativt stöttor som var väl 

nedslagna i flodbotten  under  bron. Töjningsgivarna placerades dels  200 mm  från bromitt och 

dels  925 mm  från centrum upplag. Vidare så placerades  de  ca.  40 mm  ut från livplåtens 

centrumlinje. Anledningen till att folietöjningsgivarna placerades med  en  förskjutning från 

bromitt  respektive  upplaget var att undvika inverkan från  de  livavstyvningar som var 
placerade i dessa snitt. För balk  1  mättes även töjningen i ett snitt  1100 mm  från bromitt. 

Lägesgivarna var placerade  under  upplagen  samt  i mittsnittet. Placeringen av givarna  visas  i  

Figur 7-1  nedan. I  Figur 7-2  nedan  visas  placeringen av  en  folietöjningsgivare, flg  7.  

Balk  1:  ftg.8 (oj!) &ftg.7 (ufl) 
Balk  2:  ftg.10  (4)  &ftg.9  (4)  

Balk 1: ftg.6 (4) &ftg.5 (4) 

Brume 

200i  900 
< 	>  

Piteå 

 

Älvsbyn  

 

Balk 1:w5 
Balk 2: w6  

Balk]: w3 
Balk 2: w4 

Balk]: wl 
Balk 2: w2  

Figur 7-1:  Placering av folietöjningsgivare (ftg) och förskjutningsgivare  (w).  Beteckningen öfl.  
respektive  ufl. representerar undersida överfläns och ovansida underfläns stålbalk. 
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Figur 7-2:  Folietöjningsgivare  7,  monterad på ovansidan underfläns  200 mm  från bromitt.  

7.3  BESKRIVNING  AV LASTKONFIGURATION  

Belastningen av bron utfördes genom att  en  invägd lastbil på  25 ton  kördes över bron. Tre 

olika belastningsfall utvärderas i detta kapitel.  De  tre  fallen  är: 

i) Fordonet står rakt över balk  1  (nedströms) 

ii) Fordonet står mitt på bron 

Fordonet står rakt över balk  2  (uppströms) 

För vart och ett av dessa  fallen  positionerades fordonet i längdled så axel  1  först stod över 

bromitt och därefter axel  2  och slutligen axel  3.  I  Figur 7-3  kan lastbilen ses och i  Figur 7-4  

framgår hur lastkonfigurationen var utformad  under  försöket. 
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Figur 7-3: Provbelastning med 25 tons lastbil. 

80,9kN 93,7 kN 75,5 kN 

t l, 
j
<E 

J,3m�� 4,5m 
� 

Figur 7-4: Lastkonfiguration. Angivna krafter gäller per axel. Axel 1 är framaxel. 
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7.4  RESULTAT FRÅN PROVBELASTNING 

Resultaten från fullskalemätningen på bron över Rokån redovisas i  form  av framräknade 

spänningar från  de  töjningar som uppstod i bron vid belastning  samt de  nedböjningar som 

registrerades. För folietöjningsgivare, ftg9, finns även  en  figur som visar  en  graf över 
töjningen mot tiden. Denna graf är representativ även  for de  övriga folietöjningsgivarna. 

Exemplet nedan i  Figur 7-5  gäller spännitigar i underflänsen på balk  2  för fallet statisk  last  

rakt över balk  2. De  tre platåerna på  grafen  svarar mot  respektive  axels placering över bromitt.  

Figur 7-5:  Töjning över tiden för ftg  9.  

Spänningarna  som  svarar mot töjningen beräknas  enligt  Hook's  lag. 

o- 	e • E sfai 	 (7-1)  
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I Tabell  7-1  och Tabell  7-2  nedan redovisas spänningar  respektive  nedböjningar för  de  för 
FEM-analysen relevanta  fallen.  Töjningsmätningar för fallet  last  rakt över balk  1  med axel  2  

över bromitt saknas. 

Tabell  7-1:  Beräknade spänningar ur mätta töjningar. e.m.=ej mätt. [MPa]  

Last  över balk  1  Centrisk  last Last  över balk  2 

Axel  över  

bromitt 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  

cr ftg.7  18,2  e.m.  26,6 11,6 17,5 17,0 5,0 7,6 7,4 

o-  ftg.9  4,9  e.m.  6,8 11,6 17,3 16,7 17,2 26,3 25,6  

Ea  23,1  e.m.  33,4 23,2 34,8 33,7 22,2 33,9 33,0  

Filfaktorf  0,79  e.m.  0,80 0,50 0,50 0,50 0,77 0,78 0,78  

Tabell  7-2:  Beräknade nedböjnin  gar  ur mätta förskjutningar  [mm] 

Last  över balk  1  Centrisk  last Last  över balk  2 

Axel  över  

bromitt  

1 2 3 1 2 3 1 2 3  

w/ 0,10  e.m.  0,21 0,06 0,11 0,13 0,02 0,04 0,04 

w2 0,02  e.m.  0,06 0,07 0,13 0,14 0,11 0,20 0,22 

w3 3,55  e.m.  4,55 2,40 3,30 3,15 1,35 1,85 1,75 

w4 1,33  e.m.  1,72 2,41 3,29 3,13 3,42 4,68 4,43 

w5 0,23  e.m.  0,15 0,12 0,10 0,07 0,04 0,04 0,03 

w6 0,04  e.m.  0,04 0,13 0,10 0,08 0,21 0,16 0,13  

å balk  1 3,39  e.m.  4,37 2,31 3,20 3,05 1,32 1,81 1,72  

å balk  2 1,30  e.m.  1,67 2,31 3,18 3,02 3,26 4,50 4,26 

1.(5 4,69  e.m.  6,04 4,62 6,38 6,07 4,58 6,31 5,98  
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Ur de  mätta och beräknade värderna kan det ses att dessa harmonierar väl med varandra. 

Skillnaden i spänningar för  de  tre  fallen  skiljer sig åt endast några procent och skillnaderna i 

nedböjning är i samma storleksordning Genomsnittlig filfaktor för  last  rakt över ena balken 

kan beräknas på grundval av  de  provade  fallen  och blfrfmedel  =0,78,  vilket skiljer sig ganska 
rejält mot  den  filfaktor som används vid dimensionering, fen  =1,0. 

7.5  FE-ANALYS 

Bron modellerades med FEM programmet ANSYS och  de element  som användes var fyra 

noders skalelement. Avståndet mellan betongplattan och överflänsen hanterades enklast 

genom att förbinda dessa med vertikala skalelement. Tvärförbanden inkluderades för 

fullständighetens  skull  även  fast  dessa inte  har  någon betydelse i sammanhanget. 

Jordfyllningen bakom ändskärmen förmedlar genom  sin  styvhet  en  viss inspänning av 

brobalkarna. Även om denna inspänning normalt inte tillgodoräknas vid dimensionering 

måste  den  inlduderas vid jämnförelse med experimentella mätresultat. Vid denna analys så 

kompletteras modellen med  en  bakom ändskärmarna liggande elastisk bädd, vilken 

modellerades med åtta noders volymelement. FE-modellen framgår ur  Figur 7-6  nedan. 
Kantbalkarna medräknas ej vid dimensionering  men  inlduderas här vid berälcningen av 

plattans medeltjocklek. Medeltjockleken uppgår till, h =  265 mm  

Farbaneelementen och ändskärmen är utförda i betong  K45 med en  elasticitetsmodul  om  Ec=  

30  GPa. Tvärkontraktionstalet förutsattes vara vc=  0,2.  För  stålet  antogs  Es= 210  GPa och  vs=  

0,3  oaysett  sort.  
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Figur 7-6:  FE-modell av bron  inklusive  ändskärm  men  exklusive bakomliggande packning.  

7.5.1  Bro utan ändskärm 

Bron utan ändskärm beräknas för  last  på ena balken  samt  centrisk  last,  för  respektive  axel 

över bromitt. Spänningsfördelningen i underflänsen är inte  homogen  över bredden för fallet 

excentrisk belastning. Detta beror givetvis på  den  sidokrökning underflänsen undergår vid 

balkens vridning. Huruvida spänningarna i underflänsen av dess sidokrökning av vridningen 

är att kategorisera som deformationsbetingade eller jämviktsbetingade kan diskuteras  men  för 

jämförelse med mätta spänningar användes flänsens medelspänning över bredden. 

Beräknade spänningar i underflänsen för  de  olika lastfallen framgår ur Tabell  7-3  nedan.  

Index 1  betecknar balk  1  och  index A  och B betecknar  respektive  flänskant.  Summa  

medelspänningar i underflänsarnas ovankanter betecknas 	vilket skall jämföras med 

uppmätta spänningar  i6  i Tabell  7-1.  Som synes är  de  beräknade spänningarna högre än  de  

uppmätta vilket beror på  den  inspänning som ändskärmen  via  bakomliggande fyllning 

förmedlar. Det skall måhända påpekas att  de  i Tabell  7-3  redovisade spänningarna ayser första 

nodraden som är förskjuten  300 mm  i brons längdsled från  mitten  räknat. Skillnaden mot  de  
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200 mm  i försöken är liten och försummas i jämförelserna. Beräknade mittnedböjningar 
redovisas i Tabell  7-4  nedan. 

Tabell  7-3:  Spänningar och filfaktorer från FE-Analys. Spänning ovansida underfläns, utan 

ändskärm och bakomliggande fyllnadsmaterial.  

Last  över balk  1  Centrisk  last  

Axelöver  

bromitt  

1 2 3 1 2 3  

am  [MPa]  25,6 36,4 34,4 15,5 21,7 20,5 

0-1,B  [MPal  23,0 32,9 31,1 15,7 22,0 20,7  

j, [MPal  24,3 34,7 32,8 15,6 21,8 20,6  

a2,A [MPai  8,3 11,1 10,3 15,7 22,0 20,7 

o-2,  [MPai  5,3 7,1 6,6 15,5 21,7 20,5  

CT-2  [MPa]  6,8 9,1 8,4 15,6 21,8 20,6  

offi +  15-'2  [MPa]  31,1 43,8 41,2 31,2 43,6 41,2 

Filfaktor f 0,78 0,79 0,79 0,50 0,50 0,50  

Tabell  7-4:  Mittnedböjningar för  respektive  lastfall. Utan ändskärm och bakomliggande 

fyllnadsmaterial.  

Last  över balk  1  Centrisk  last  

Axelöver  

bromitt  

1 2 3 1 2 3  

81 [mm] 4,39 5,83 5,43 2,81 3,72 3,47 

32  [mm] 1,25 1,63 1,51 2,81 3,72 3,47 

ES [mm] 5,64 7,46 6,94 5,64 7,44 6,94  
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7.5.2  Bro med ändskärm utan bakomliggande fyllning 

Beräkningarna för detta  fall  är utförda på samma sätt som för utan ändskärm. 

Resultaten för  de  olika lastfallen sammanställs i tabellen nedan. Som framgår blir filfaktorn 
något lägre än för fallet ingen ändskärm. Detta beror på att ändskärmen genom  sin  inspänning 

i  den  obelastade balken förmedlar viss inspänning åt  den  belastade balken. 

Tabell  7-5:  Spänningar och filfaktorer frän FE-analys. Spänning  tagen  på ovansidan 
unden7äns. Ändskärmen inkluderad  men  inte bakomliggande fyllning.  

Last over  balk  1  Centrisk  last 

Axel  över  

bromitt 

1 2 3 1 2 3  

[MPa]  24,0 34,7 33,3 15,4 21,8 20,8  

a 	[MPa]  21,1 30,7 29,5 15,5 21,9 20,9  

ff,  [MPa]  22,6 32,7 31,4 15,4 21,8 20,8  

a2,A [MPa]  9,9 13,1 12,2 15,5 21,9 20,9  

cy,, [MPa]  6,8 8,9 8,3 15,4 21,8 20,8 

a2  [MPa]  8,4 11,0 10,2 15,4 21,8 20,8  

eft  +  if,  [MPa]  30,9 43,7 41,7 30,8 43,6 41,6 

Filfaktor f 0,73 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5  

Tabell  7-6:  Mittnedböjnin  gar  för  respektive  lastfall. Ändskärm inkluderad  men  inte 
bakomliggande fyllning.  

Last  över balk  1  Centrisk  last 

Axel  över  

bromitt  

1 2 3 1 2 3  

Si  [Inni]  4,07 5,44 5,07 2,81 3,72 3,47 

82 [mm] 1,57 2,01 1,87 2,81 3,72 3,47 

Z8  [nun]  5,64 7,45 6,94 5,64 7,44 6,94  
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7.5.3  Bro med ändskärm med bakomliggande fyllning 

Detta lastfall är det som mest svarar mot det verkliga fallet, eftersom det mot ändskärmen är 

motfyllt med packat grus. Vad gäller fyllningen bakom ändskärmen kan effekten av denna 

inte inkluderas med större noggrannhet med  mindre  än att  en  för fyllnadsmaterialet lämplig 

materialmodell används och dess volymetriska utsträckning inkluderas i tillräcklig  grad.  I 

denna modell förenklas  den  bakomliggande fyllning med ett  1 meter  tjockt  lager  bakom 

ändskärmen.  Den  bakre ytan på volymen låses i brons längsled. Volymen modelleras med åtta 

noders volymelement enligt  Figur 7-7  nedan.  

Figur 7-7:  Bakomliggande fyllning modellerad med elastisk bädd av volymelement. 

Enligt  SBN 80  [23]har packat grus  en  elasticitetsmodul på ungefär  50  MPa, vilket också 

användes i analysen. Ändskärmens största utböjning i brons längsriktning vid något av  de sex  

lastfallen är  mindre  än  2 mm  vilket är litet i förhållande till volymens utsträckning om  en 

meter.  I  Figur 7-8  och  Figur 7-9  nedan  visas  deformationer och spänningar för lastfallen  last  

på ena balken och axel  2  över bromitt,  respektive  centrisk  last  med axel  2  över bromitt. 
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Figur 7-8:  Deformationer och spänningar för  last  på ena balken, axel  2  över bromitt. 
Ändskärm och bakomliggande fyllnadsmaterial inkluderade. 
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Figur 7-9:  Deformationer och spänningar för centrisk  last,  axel  2  över bromitt. Ändskärm och 
bakomliggande fyllning inkluderade. 
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I Tabell  7-7  och Tabell  7-8  nedan redovisas spänningar och filfaktorer för  de  tre analyserade  
fallen.  Spänningen är kontrollerad på ovansidan av underflänsen och ändskärm och 

bakomliggande fyllning är inkluderade. 

Tabell  7-7:  Spänningar och filfaktorer frän FE-analys. Spänningen  tagen  på ovansidan av 

underflänsen. Ändskärm och bakomliggande fyllning är inkluderade.  

Last  över balk  1  Centrisk  last 

Axel  över  

bromitt 

1 2 3 1 2 3  

ai,A [MPa]  20,5 30,2 29,1 12,3 17,9 17,2 

o-,,,  [MPa]  17,7 26,4 25,5 12,4 18,0 17,2 

(7;  [MPa]  19,1 28,3 27,3 12,4 18,0 17,2  

a2,A [MPa]  7,1 9,6 9,0 12,4 18,0 17,2 

au?  [MPal  4,1 5,6 5,2 12,3 17,9 17,2  

cT2 [MPa]  5,6 7,6 7,1 12,4 18,0 17,2 

j1+  c:T2  [MPa]  24,7 35,9 34,4 24,7 35,9 34,4  

Filfaktor  f 0,77 0,79 0,79 0,5 0,5 0,5  

Tabell  7-8:  Mittnedböjningar för  respektive  lastfall. Ändskärm och bakomliggande fyllning 

inkluderade.  

Last  över balk  1  Centrisk  last  

Axelöver  

bromitt  

1 2 3 1 2 3  

8, [min] 3,44 4,64 4,33 2,25 3,01 2,81 

.52 [PM] 1,06 1,38 1,28 2,25 3,01 2,81 

ES [mm] 4,50 6,02 5,61 4,50 6,02 5,62  
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7.6  JÄMFÖRELSE OCH SLUTSATSER  

De  uppmätta och beräknade resultaten sammanställs i nedanstående tabell. Vad gäller centrisk  
last  är  summa  spänning och  summa  nedböjning för balkama som sig bör lika med fallet för 
med excentrisk  last  både vad gäller uppmätta såväl som för beräknade värden. Fallet centrisk  
last  tillför sålunda ej något ytterligare och av detta skäl exluderas det ur nedanstående tabell. 

För att sammanställningen skall bli så överskådlig som möjligt redovisas endast det värsta 

fallet, som är  last  på  den  ena balken med axel  2  över bromitt. 

Tabell  7-9:  Sammanställning av beräknade och mätta resultat 

FEM  fall  1  FEM  fall  2  FEM  fall  3  Mätt 

Andskiirm Nej  Ja Ja Ja  

Fyllning Nej Nej  Ja Ja  

ör", 1-111Pa]  34,7 32,7 28,3 26,3 

(72  [MPa]  9,1 11,0 7,6 7,6  

I  o-  1141Pai  43,8 43,7 35,9 33,9  

fl-]  0,79 0,75 0,79 0,78 

(51  finnli  5,8 5,4 4,6 4,5 

.52  [min] 1,6 2,0 1,4 1,8 

/8 [mini 7,4 7,4 6,0 6,3  

Det är självklart så att resultatet av  de  beräknade spänningarna för fallet fyllnadsmaterial 
inkluderat beror av hur det bakomliggande materialet hanteras i analysmodellen. Av denna 

anledning bör analysen med bakomliggande fyllning inkluderad ses som kvalitativ trots att  de  
framräknade spänningarna och lastfördelningen med  den  ansats som gjorts ligger mycket nära  
de  uppmätta värderna. 

Tilläggas kan att för det analyserade fallet, fall3, erhålles i underflänsen  en  tryckspänning på  
5,8  MPa  300 mm  ut från upplaget närmast Älvsbyn.  Den  uppmätta töjningen  750 mm  från 
lagerkant är ungefär  —28  microstrain vilket svarar mot tryckspänningen  28.0,21=5  MPa. 

EFFEKTIVARE SAMMKANSBROAR 

- PREFABRICERAD FARBANA MED TORRA FOGAR - 



Kapitel 8  

Kostnadsjämförelse mellan olika utföranden 

I detta kapitel sammanfattas  en  samhällsekonomisk jämförelse mellan 
prefabricerade och plastgjutna farbanor. Sammanfattningen omfattar bron 
över Rokän. 
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8  KOSTNADSJÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA UTFÖRANDEN  

8.1  ALLMÄNT  

En  gemensam nämnare för tidigare uppförda pilotprojekt med förtillverkade 

samverkansbroar, med olika tekniska lösningar är att  de har  varit  en  något högre 

produktionskostnad i jämförelse med konventionella samverkansbroar där farbanan gjuts på  

plats. Den  sannolikt största orsaken till detta är att metoden är ny och produktionsvolymen 
därmed än så länge är liten.  Men de  fördelar som  en  samverkansbro med hög 

prefabiceringsgrad ger gör det intressant att ändå utveckla konceptet vidare. Av intresse är 

också att försöka uppskatta hur mycket  de  samhällsekonomiska kostnaderna kan minskas då 
störningstiden för trafikanterna minskar till följd av  den  aysevärt kortare produktionstiden. I 

detta kapitel presenteras  en  uppskattning av samhällskostnaderna vid uppförandet av  en  

samverkansbro med förtillverkade farbaneelement med torra fogar jämfört med två andra 
konventionella metoder  [5].  Det objekt som granskas är bro BD  1883  över Rokån, Piteå 

kommun utefter väg  337  som löper mellan Piteå och Arvidsjaur i Norrbottens län.  De  

alternativa lösningarna som  har  undersöks är följande:  

Mt  1:  Förtillverkad samverkansbro: Alla konstruktionsdelar av betong — grundplintar, 

ändskärmar med sidvingar  samt  farbaneelement är förtillverkade. Även stålet är till fullo 
förtillverkat och monteras ihop på arbetsplatsen  via  skruvförband.  Den  nya bron 

uppfördes vid sidan om sitt slutgiltiga läge på provisoriska stöd.  Den  gamla bron fick  

under  tiden fungera som vanligt, vilket innebar  en minimal  störning av trafiken  under  
merparten av produktionstiden.  

Alt 2:  Konventionell samverkansbro med  en  tillfällig överfart: Alla konstruktionsdelar 

av betong gjuts i stället på  plats.  Broentreprenören utför formning, armering och gjutning.  
Den  gamla bron hade i detta fiktiva  fall  lyfts och placerats på provisoriska stöd i direkt 

anslutning till  sin  befmtliga placering och nyttjats som förbifartsväg  under  tiden som  den  

nya bron hade uppförts direkt på  sin  slutgiltiga  plats. 
Alt 3:  Konventionell samverkansbro med omdirigering av trafiken: Tekniskt sätt hade 

detta  alternativ  uppförts på samma sätt som  alt 2  ovan.  All  trafiken hade i detta  fall  

omdirigerats till två alternativa befmtliga vägar i närområdet. 

I nedanstående redogörelse för kostnaderna kommer  de  olika alternativa lösningarna att 

refereras till som  Alt 1  till  Alt 3. Alt 1  är  den  faktiskt utförda bron. 
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8.2  KOSTNADER FÖR UPPFÖRANDET  AV  BRO BD  1883  ÖVER ROKÅN  

Den  totala produktionstiden för det valda alternativet var  36  dygn. Av dessa dagar var 
hastigheten begränsad  under  endast drygt  22  dygn. Begränsningen framgår av nedanstående 

uppställning: 

- Begränsad hastighet från  90  till  70 km/h: 
	

14  dygn  
- Begränsad hastighet från  90  till  50 km/h: 

	
7  dygn  

- Avstängning vid brobytet: 	 30  timmar  (1,25  dygn) 

8.2.1  Produktionskostnader  

För nedanstående sammanställning av investeringskostnad ingår  en  antagen vinst på  7  %. 
Vinstpåslaget är uppskattat  men  intressant att ta med för att erhålla  en  så  korrekt  

investeringskostnad som möjligt. I kostnaderna är även skattefaktor I och II medräknade[5]. 

Skattefaktor I är  en  approximation som väger samman olika indirekta skatter som 
punktskatter, förädlingsvärdes- och produktionsskatter  samt  tullar och är fastställd till  1,23.  
Skattefaktor II är  en  skatt som tas ut för att  via  statsbudgeten finansiera vägnätet, denna faktor 
är fastställd till  1,3.  

Tabell  8-1:  Investeringskostnad för  Alt 1.  Kostnad i kr.  [5] 

Moment  Kostnad 

Upplag för montering  10 000  

Schaktning och rivning befintlig bro  25 000  

Stål  250 000  
Betong - Prefabricerat  400 000  

Bro övrigt (räcken, isolering)  85 000  

Beläggning  32 000  

Omkostnader  120 000  
S:a  922 000  

Vinstpålägg  7  %  64 540  

Anläggningskostnad  986 540  

inkl. Skattefaktor I och II  1 577 477  

Kostnaderna i ovanstående tabell baserade på kalkylkostnaderna.  Den  verkliga 

investeringskostnaden blev i själva verket något lägre,  1 480 000  kr inldusive tilläggsarbeten. 
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Tabell  8-2:  Investeringskostnad för  Alt 2.  Kostnad i kr.  [5] 

Moment  Kostnad 

Provisorisk väg  170 000  

Flyttning av befintlig bro  74 000  

Schaktning och rivning av befintlig bro  25 000  

Stål  250 000  

Betong — platsgjuten  320 000  

Bro övrigt (räcken, isolering)  85 000  

Beläggning  32 000  

Omkostnader  120 000  

S:a  1 076 000  

Vinstpålägg  7 ')/0 75 320  

Anläggningskostnad  1 151 320  

inkl. Skattefaktor I och II  1 840 961  

Tabell  8-3:  Investeringskostnad för Alt.3. Kostnad kr.  [5] 

Moment  Kostnad 

Schaktning och rivning av befintlig bro  25 000  

Stål  250 000  

Betong — platsgjuten  320 000  

Bro övrigt (räcken, isolering)  85 000  

Beläggning  32 000  

Omkostnader  120 000  

S:a  832 000  

Vinstpålägg  7  %  58 240  

Anläggningskostnad  890 240  

inkl. Skattefaktor I och II  1 423 494  

För alternativen  2  och  3 har den  totala produktionstiden beräknats till  30  dagar. 

Uppskattningen bör inte vara i överkant, snarare tvärtom. För  alternativ 1  är produktionstiden 

baserad på  den  faktiska tiden av  36  dagar. Anledningen till att det faktiskt  tog 36  dagar beror 

på att produktionen inte utfördes ihållande eftersom det inte förelåg någon tidspress. 

Arbetskraften nyttjades  under  byggtiden även för andra projekt.  Om  arbetet hade bedrivits 

kontinuerligt är det troligt att  den  verkliga byggtiden inte hade överskridigt  7-9  dagar med ett 

skift  per  dag. 
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8.2.2  Trafikantkostnader 

För att beräkna trafikantkostnaderna  har  det samhällsekonomiska kalkylprogrammet EVA 

används för samtliga trafikantkostnader utom för  den  restidskostnad som uppstod vid 

hastighetsbegränsningen i anslutning till byggarbetsplatsen. 

EVA kan beskrivas som  en  datamodell innehållande viss  information  om varje statligt ägd 

väg i  Sverige.  Där  films information  om trafikflöde, antal korsningar etc. Konsekvenserna kan 

simuleras när till exempel  en  viss trafikvolym överförs från  en  väg till  en  annan Programmet 

presenterar utdata bestående av trafikantkostnader, både i det ursprungliga basvägnätet och 

det aktuella utredningsvägnätet.  Den  samhällsekonomiska nyttan kan  sedan  studeras som 

skillnaden i trafikantkostnader mellan utredningsvägnätet och det ursprungliga basvägnätet.  

De  trafikantkostnader som beaktas i denna sammanställning är: 

Restidskostnader 

Fordonskostnader 

Milj ökostnader 

Olyckskostnader 

Komfortkostnader  

Drift-  och underhållskostnader 

ÅDT för aktuell vägsträcka på väg  373  är  796  fordon/dygn. Av dessa utgörs  16  %, eller  128  

fordon av typen tung trafik. Resterande mängd,  668  fordon är av typen personbilstrafik. För 

att uppskatta kostnaden  per  timme för trafiken bestäms ett så kallat tidsvärde som beaktar 

vilket syfte varje enskild resa  har.  I Tabell  8-4  nedan beräknas kostnaden för 

personbilstrafiken på aktuell vägsträcka.  A  står för andelen resor av ett visst  slag  och B är 

beläggningsgraden, alltså hur många personer som i medeltal åker i bilen. Delsummorna i 

tabellen beräknas genom att multiplicera tidsvärdet med beläggningsgraden, B och antalet 

fordon. 

Tabell  8-4:  Kostnad baserad på tidsvärdet för personbilstrafiken 

Resetyp Tidsvärde  A  B Antal S:a (Kr/h] 

Regionala resor 

Tjänsteresor  190 0,08 1,35 53 13 595  

Arbetsresor  35 0,25 1,2 167 7 014  

Övriga resor  26 0,51 2 341 17 732  

Interregionala resor 

Tjänsteresor  190 0,03 1,35 20 5 130  

Arbetsresor  70 0,04 1,25 27 2 363  

Övrig resor  70 0,09 2,35 60 9 870 

Summa 1,0 668 55 703  
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Tabell  8-5  nedan redovisar kostnaden för  den  tunga trafiken baserat på förarlöner och 

godstidsvärdet. Här görs  en  särskiljning mellan lastbilar med och utan släp. 

Tabell  8-5:  Kostnad baserad på godstidsvärdet och föra riöner för  den  tunga trafiken. 

Resetyp  GB  inkl skattef. I  Antal  S:a  [Kiln]  

Förarlöner  205 128 26240 

Gods-lastbil  utan släp  20 32 640 

Gods-lastbil med  släp  85 96 8160 

Summa 35 040  

Restidskostnaden är  den  kostnad som uppstår på grund av hastighetssänlcningen eller att 

vägen helt stängs  under en  tid.  Under  denna tid är trafiken omdirigerad till andra alternativa 

förbifartsvägar. Restidkostnaden kan för Alt.1 och Alt.2 delas upp i två delar.  Den  ena 

orsakad av att hastigheten sänks och  den  andra av att vägen helt stängs av och trafiken 

omdirigeras till alternativa vägar. För  Alt. 3  omdirigeras  all  trafiken  under  hela 

produktionstiden till alternativa omfartsvägar.  

De  alternativa omfartsvägarna var två till antalet där  alternativ 1  utgör  en  omväg på  15,5 km  

och  alternativ 2 en  omväg på  16,1 km.  I tid uppskattas detta till ca.  14  minuter  respektive 

20  minuter. 
Fordonskostnaden definieras av drivmedel, däckkostnad, reparationer, komponentförslitning 

och värdeminskning  samt  kapitalkostnad. 

Miljökostnad beaktar utsläpp av olika förorenande ämnen, så som kväveoxider, kolväten, 

koldioxid, svaveldioxid  samt  partiklar. 

Olyckskostnader kan beräknas som differensen mellan basvägnätet och utredningsvägnätet. I 

denna jämförelse  har  kostnaden slagits ut på ett år och olyksrisken sägs därmed vara lika hög 

oaysett dag. Detta är  en  approximation av verkligheten eftersom olycksrisken varierar 

beroende på bl.a. väglag och väderlek,  men  det ger hur som helst ett jämförelsevärde för  de  

olika alternativen. 

Komfortkostnader ayser  den  kostnad som följer av att  under  avstängningstiden nyttja  en  

grusväg i stället för  en  asfalterad väg.  

Drift  och underhållskostnader ayser  de  kostnader som uppstår på  de  alternativa vägarna när 

trafikvolymen på dessa ökar. 
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Tabell  8-6:  Sammanställning av trafikantkostnader för  de  tre alternativen. 

Kostnad  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3  

Restidskostnad  51 276 56 664 1 199 253  

Fordonskostnader  42 921 42 921 1 030 098  

Miljökostnader  13 122 13 122 314 940  

Olyckskostnader  19 320 19 320 463 680  

Komfortkostnader  1 587 1 587 38 098 

Drift-  och underhäll  881 881 21 156 

Summa 129 108 134 495 3 067 225 

8.3  SAMHÄLLSKOSTNADER 

Nedan i Tabell  8-7  redovisas  en  sammanställning av samhällskostnader för dels  den  faktiskt 

byggda bron,  Alt. 1  och  de  två andra alternativa sätten att bygga bron,  Alt. 2  och  Alt. 3.  

Samhällskostnaden beräknas som summan av trafikantkostnaden och investeringskostnaden. 

Tabell  8-7:  Sammanställning av samhällskostnaden för  de  tre alternativen [kkr]. 

Broalternativ  T  [Trafikantkostnad] I [Investkostnad]  S  [Samh.kostnad]  

Alt. 1 129,1 1 577,5 1 706,6 

Alt. 2 134,5 1 841,0 1 975,5 

Alt 3 3 067,2 1 423,5 4 490,7 

Figur 8-1:  Samhällskostnader för  de  olika broalternativen. 
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8.4  DISKUSSION  AV  ERHÅLLET RESULTAT 

Av ovanstående tabell och  diagram  så framgår det att det broalternativ  man  valde,  alt 1,  var 

det för samhället mest fördelaktiga och effektiva valet. Trafikantkostnaden är lägst, 

investeringskostnaden är näst lägst. Trafikantkostnaden blir, trots  en kort  avstängningstid 

dock inte helt obetydlig, ca  7,6  % av  den  totala samhällskostnaden.  Den  främsta anledningen 

till det är att  de  alternativa vägar som fanns till  hand  för trafikanterna  under  själva 

avstängningstiden medförde långa omvägar. 

Lite mer oväntat är att investeringskostnaden för detta  alternativ  understiger motsvarande för  

Alt. 2.  Detta faktum kan direkt härledas till  den  provisoriska förbifarten och fiytten av  den  

befintliga bron som det senare alternativet förutsätter. Genom sitt sidoanbud lyckades 

Vägverket  Produktion  alltså att reducera såväl trafikantkostnaden och produktionskostnaden 

för broprojektet ifråga.  

Om man  bortser från kostnaden för  den  provisoriska förbifarten och endast beaktar själva 

bron så är  en  platsgjuten samverkansbro fortfarande något billigare att bygga än  en  

förtillverkad dito, i alla  fall  i det här specifika fallet.  En  platsgjuten farbana byggd vid sidan 

om hade alltså varit ännu bättre. 

Det näst bästa av alternativen som studeras i  den  här rapporten hade varit  Alt. 2  d  v s en  

platsgjuten samverkansbro med  en  förbifart i anslutning till byggarbetsplatsen. 

Trafikantkostnaden för det alternativet hade blivit ungefär likvärdig med motsvarande kostnad 

för  den  förtillverkade bron,  se  Tabell  8-7. 

Den  provisoriska förbifartvägen hade medfört att detta  alternativ  hade  fait den  högsta 

investeringskostnaden.  Man skulle  alltså här  ha  satsat mest resurser ekonomiskt för att 

undvika trafikstörningar. Med det i åtanke förväntar  man  sig även  den  lägsta 

trafikantkostnaden,  men  så blir alltså inte fallet. 

Det sämsta alternativet i rapporten ur samhällets synpunkt är inte oväntat  Alt. 3  d  v s  där  man  

omdirigerar trafiken till  de  alternativa omvägarna  under  hela byggtiden. Trafikantkostnaderna 

hade i det här fallet överstigit investeringskostnaden med  en  faktor av ca  2,15.  I jämförelse 

med  den  förtillverkade samverkansbron så hade det här alternativet blivit över  2,5  gånger så 

dyrt för samhället.  En  poäng är att  just  detta  alternativ har den klart  lägsta 

investeringskostnaden. Det är med andra ord det bästa alternativet sett ur  en  beställares 

synvinkel.  Om en mindre  framsynt beställare hade valt detta  alternativ  så hade dock 

trafikanterna blivit  de  stora förlorarna. 

Även här är anledningen till att samhällskostnaden blir så pass omfattande att  de  alternativa 

vägar som fanns till  hand  för trafikanterna att använda  under  avstängningstiden medförde 

långa omvägar, både i tid och i fordonskilometer. Något som tyvärr inte är alltför ovanligt, i 

alla  fall  inte på  mindre  landsvägar och i glesbygdsområden. Detta gör att trafikantkostnaderna 

slår oerhört hårt, främst då i  form  av restids- och fordonskostnader. 
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Figur 8-2:  Förhållande mellan trafikant- och investeringskostnad för  de  olika alternativen  FA] 

Figur 8-2  visar förhållandet mellan  trafikant-  och investeringskostnader för  de  olika  

alternativen.  Det mest slående  är  alt. 3.  Trafikanterna  hade  i  det  fallet  fatt bära nästan  70  %  av 

de  totala samhällskostnaderna, något  som  bör vara oacceptabelt, i alla  fall  om det  firms  andra 

och bättre alternativa lösningar till hands.  De  två övriga  alternativen  är i  det  här ayseendet  

relativt  likvärdiga.  

Vid ett väg- eller brobygge bör  man  söka att minimera både investeringskostnaden och 

trafikantkostnaden d  v s  samhällskostnaden så som  den  definieras i  den  här rapporten.  

Om  investeringskostnaderna är ungefär likvärdiga för olika  alternativ  så återstår frågan hur  

man  ska lösa trafikproblemen på ett för samhället så effektivt sätt som möjligt?  

En  lösning är  en  provisorisk förbifartväg. Vad beställaren betalar för i det fallet är minskade 

trafikstörningarna  under  byggtiden. Detta kan dock i vissa  fall  bli  en  dyrbar lösning. Är 

förutsättningarna för  en  sådan sämre än vad som var fallet i Rokån,  t ex en  lite bredare å eller 

älv,  en  högre vägbankhöjd och  en  besvärligare omgivande terräng kan kostnaden bli 

oproportionerligt stor i förhållande till kostnaden för själva bron. När brobygget  sedan  är  klart  

ska vägen rivas och massorna fraktas bort igen, alltså dubbla hanteringskostnader. Dessutom 

finns  en  risk att miljö- och djurliv påverkas negativt av ett dylikt ingrepp, något som måste 

utredas i  en  miljökonsekvensbeskrivning och med vattendom. Alla lastbilstransporter med 

massor till och från byggarbetsplatsen belastar därtill miljön  extra  genom bl.a. ökade 

avgasutsläpp. 
Förutsättningarna kan naturligtvis också vara gynnsammare, exempelvis om lämpliga 

fyllnadsmassor finns i  den  absoluta närheten till byggarbetsplatsen och om  den  omgivande 

terrängen är sådan att fyllnadsvolymen inte behöver bli så stor.  Den  provisoriska överfarten 
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över själva vattendraget behöver inte  heller  nödvändigtvis utgöras  av den  befintliga bron  som  

i  alt. 2,  utan  t ex av en  rörbro  eller  dylikt  så  att inte något trafikstopp behöver inträffa. 

Att omdirigera trafiken  under  hela byggtiden  har  visat  sig  bli  dyrt  i jämförelse  med de  andra  

alternativen.  I aktuellt  fall  hade  trafikantkostnaderna här blivit  så  pass mycket högre i 

jämförelse  med de  andra  alternativen  att  det  näst intill  hade  varit oansvarigt att välja detta  

alternativ. 

Om  investeringskostnaden för själva bron är  given så  måste merkostnaderna för trafikanterna  

som en omdirigering  medför ställas mot kostnaden för tillfällig förbifart.  Om  vägsträckan  med  

bron är hårt trafikerad krävs att  de  alternativa omvägarna  som  erbjuds i  så  fall  ger en  mycket 

marginell förlängning i  tid-  och  kilometer  för att alls kunna konkurrera. 

I  alt. 3 skulle man  också  ha  omdirigerat trafiken från  en relativt  bra väg  som går  igenom ett 

glest befolkat  område  till sämre vägar, detta också  under en  ganska lång period.  De  alternativa 

vägarna passerar dessutom genom tätbebyggda områden och byar,  t ex Lill-Piteå och 

Hemmingsmark. Att omleda  traffic,  framförallt  då kanske  tunga lastbilar och långtradare 

genom samhällen och byar  under  längre  perioder  måste  anses som en mindre  lyckad lösning.  

Den  metod  man  valde, alltså  den  firtillverkade samverkansbron blev i det här fallet lyckad. 
Metoden krävde endast ett trafikstopp  under 30  timmar, något som i sammanhanget måste 

anses vara  en  mycket  kort  tid för att ersätta  en  gammal bro med  en  ny. Trafikantkostnaderna 

blev förvisso inte helt obetydliga  men de  är med stor sannolikhet överskattade med  tanke  på 

att brobytet ägde  rum under en  helg. 

Fördelarna blev ett flertal,  man  undvek  den  provisoriska förbifarten och därmed kostnaden för 

denna.  Man  påverkade miljön  mindre,  både genom att direkta ingrepp i naturen undveks  men  

också genom minskade avgasutsläpp från lastbilstransporter etc. 

Någon egentlig nackdel med projektet är svårt att hitta, förutom det trafikstopp på  30  timmar 

som uppstod vid själva brobytet. Detta stopp hade även uppstått om  man  valt broalternativet 

enligt  alt. 2.  Trafikantkostnaden blev lägst av  de  tre alternativen, om än mycket knappt. 

Investeringskostnaden blev inte  den  lägsta  men den  samhällsekonomiska effektiviteten blev 

störst. 
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Kapitel 9 

Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultaten i rapporten med reflektioner och förslag 
till lösningar. 
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9. DISKUSSION 

Konceptet med förtillverkade farbaneelement med torra fogar  har en  stor  potential  både vad 

ayser  den  tekniska lösningen och ur samhällsekonomisk synvinkel. Ett antal frågor  har  

besvarats  men  andra kvarstår dock fortfarande.  En del  av dessa kommer att diskuteras i detta 

kapitel och för några ges förslag till lösningar. 

Metoden  att gjuta elementen  mot  varandra  med så  kallad  match-cast  metod, där ett  element  

fungerar  som form  för nästkommande  element,  visade  sig  vara  en  lösning  som gav en god  

passform  på  elementen.  Det  efterföljande montaget erbjöd  en  tät  fog samtidigt som det var 

enkelt  att montera elementen.  Ur  montagehänseende är  det  bra  om  ytan lutar  en  aning.  På  

elementen  till  Rokån och för försöken  vid  LTU  var  lutningen  på  klacken  1:2,4.  Lutning bör 

göras  så  liten  som  möjligt,  med  bibehållen monterbarhet  av  elementen.  En stor  lutning ökar 

spelet i vertikalled när elementfogen öppnar  sig.  Ett  problem om  ytan är alltför  plan  är att  det  

blir svårare att erbjuda  en fin  yta.  En  lösning  skulle  kunna vara att använda plåtinldädda 

klackar.  

Vad ayser undersökningen av  de  tvärkraftsöverförande klackarna visade resultaten att  den  

vertikala rörelsen av elementen över mittstödet uppgick till  1,4 mm.  Samtidigt som  den  

simulerade trafiken i fält gav upphov till  en  horisontell öppning av  mitten  fogen som uppgick 

till  1,1 mm.  Det innebär att isoleringsmattan och beläggningen över innerstödet kommer att 

utsättas för samtidig  drag-  och skjuvbelastning. Det är möjligt att detta kommer att skapa  

problem  särskilt  under  vintern då temperaturen är låg. Hur isoleringen och beläggningen beter 

sig  under  dylik belastning bör undersökas  under  laborativa förhållanden eller genom 

fältundersökningar imian rekommendationer kan ges.  Om  det visar sig att isoleringen inte 

klarar av att ta upp  en  så stor rörelse måste alternativa lösningar undersökas. 

Det finns ett antal  alternativ  som är tänkbara: 

• En  plastfolie kan läggas över fogen som inte limmas till betongen. På detta sätt fås  en  

längre sträcka på vilken isoleringen kan tillåtas töjas, därmed minskar påfrestningen.  Figur 

9-1  nedan visar  en  principskiss av denna lösning. 

 

/Plastfolie 

 

Isolermatta 

   

Figur 9-1:  Principskiss av lösning med plastfolie över  fog.  

EFFEKTIVARE SAMVERKANSBROAR 

- PREFABRICERAD FARBANA MED TORRA FOGAR- 



164 	 DISKUSSION 

• Ett annat sätt att lösa problemet  skulle  vara att inte  ha  någon isolering och beläggning. 

Ytan  skulle  istället kunna utföras med ett  lager  slitbetong. Detta kan dock medföra  

problem  på grund av att vatten tränger  in  i fogarna. Stålbalken  skulle  kunna skyddas 

genom ytbehandling som motstår korrosion.  En  risk föreligger dock att vatten blir kvar i 

fogen och skadar betongen vid frysning. Vidare finns risk för att elementklackarna slås 

sönder av passerande hjul. 

• En  kombination av torra och våta fogar, där  de  våta fogarna med genomgående armering 

placeras över innerstöd, kan användas. På detta sätt erhålls  en  kontinuerlig skarv över 

innerstöden och problemen med fogöppningarna elimineras därmed. Fogen kan ändå 

spricka  men armeringen  minskar sprickans storlek. Nackdelen är att  man  f'ar två  sorters 

element  och  en  uttorlmingstid innan farbanan kan isoleras. 

Besöket vid Strängbetongs elementfabrik i Långviksmon visade att stor noggrannhet behövs 

vid armering av klackar.  Om  denna armering monteras för långt  in  i elementet så minskar  den  

i betydelse. Detta går dock att kontrollera med  en  väl utformad kvalitetsplan, som föreskriver  

armeringens  läge med snäva toleranser. 

Pilotobjektet, bro BD  1883  över Rokå'n, visar att det är möjligt att bygga  en  samverkansbro 

med prefabricerad farbana med torra fogar med kortare produktionstid än vad som är fallet för  

en  konventionell bro med platsgjuten farbana. I detta specifika  fall  byggdes bron färdig vid 

sidan om det slutliga läget för bron, för att  sedan  sidolanseras till sitt slutliga läge. Detta val 

av produktionsmetod innebar  en  ytterst begränsad avstängningstid av vägen, endast  30  

timmar.  Om  det valda alternativet med prefabricerade farbaneelement hade byggts på  plats  

direkt hade detta kunnat göras med  en  avstängningstid på  7-9  dagar. Trafikantstörningen på 

grund av flyttning av befintlig bro å  30  timmar och  under  byggtiden nedsatt hastighet förbi 

arbetsplatsen hade då blivit samma för fallet prefabricerad farbana (Alt1) och fallet 

platsgjuten farbana där befintlig bro används som tillfällig väg (Alt2). Investeringskostnaden 

hade också  den  blivit högre eftersom  man  nyttjat  den  gamla bron upplagd på provisoriska stöd 

vid sidan av som tillfällig förbifartsväg. Fallet med platsgjuten farbana och omdirigering av 

trafiken (Alt3) hade inneburit  en  aystängning av befintlig väg  under  hela produktionstiden, 

där trafiken omdirigerats till omgivande alternativa längre vägar. Alternativet att utnyttja  en  

betydligt längre väg hade inneburit större störningseffekter för trafikanterna.  

En  sammanställning av avstängningstid och produktionstid av vägen för  de  tre alternativen 

ovan  visas  i  Figur 9-1.  
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Figur 9-1:  Jämförelse av produktionstid och avstängningstid mellan  de  tre alternativen.  

En av  erfarenheterna frän uppförandet  av  bron  var  att ett större spel mellan förtagningsjärnen,  

som var  placerade tvärs igenom  kanalen,  och svetsbultarna  var  önskvärt  dä  detta  skulle  

underlätta montaget. 

Fullskaleprovningarna av bron visade att det föreligger samverkan mellan stålet och betongen 

vid tryckt  fog.  

Vid negativt  moment  bör svetsbultarnas läge och antal anpassas  sä  att dessa inte utmattas. 

Provningarna och  den  efterföljande FE-analysen visade att om  last  påförs centriskt över  den  

ena balken sprids  en del  av  den lasten  ,ca.  20  %, över till  den  obelastade balken. Detta resultat 

är intressant eftersom det betyder att det  skulle  vara möjligt att minska materialmängderna i 

framtida broar. I dag dimensioneras huvudbalkarna  under  antagandet att hela  lasten  tas av  den  

belastade balken,  men  detta visar att det  skulle  vara möjligt att minska  lasten.  Detta innebär 

att ändskärmarna måste dimensioneras som välvningsförhindrande avstyvningar. 
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Kapitel 10  

Slutsatser och  forslag  till fortsatt arbete 

I detta kapitel redovisas  de  slutsatser som kan dras frän projektet. Här ges 
även förslag till fortsatt arbete. 
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10.  SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  

10.1 SLUTSATSER  

I denna uppsats  har  beteendet av  en  flerspannsbro med prefabricerade farbaneelement med 

torra fogar undersökts i laboratorium. Vidare  har  uppförandet av  en  enspannsbro med samma 

koncept beskrivits tillsammans med redovisning av fullskaleförsök utförda på samma bro. För 

att bredda undersökningen  har  även  en  kostnadsjämförelse mellan olika metoder att uppföra  
en  prefabricerad samverkansbro utförts.  

De  slutsatser som kan dras från detta arbete är följande: 

• Samverkansbroar med prefabricerad betongfarbana med torra fogar  har  visat sig fungera 

tekniskt och praktiskt då fogarna är tryckta. 

• Från  pilotobjektet kan  slutsatsen dras att  det  är möjligt att förtillverka farbaneelement  med  

hög precision ayseende passform. Att gjuta  match-cast  är  en  bra metod att erhålla  en fog 

med god  anliggning. Passningen bekräftas  av  mätningar  som  visar att samverkan  råder  

mellan  stål  och betong. Avsedd samverkan mellan  stål  och betong påvisades genom 

mätningar  på  bron vilka jämfördes  med FE-beräkningar. 

• De  tvärlcraftsöverförande klackarna klarar med  marginal  såväl statiska laster som 

utmattningslaster enligt BRO  94 [2],  även vid negativt  moment.  

• Montaget på arbetsplatsen kan genomföras med betydande tidsvinst jämfört med 

konventionella metoder att bygga samverkansbroar med platsgjuten farbana. Jämförelse 
av samhällskostnaden visar att konceptet är intressant även ur ekonomisk synvinkel. När 

hänsyn tas till  de  trafikantkostnader som uppstår på grund av störningar  under  

produktionstiden  har  konceptet  en klar  ekonomisk fördel jämfört med alternativet 
platsgjuten farbana och längre tids aystängning. 

• I  en  kontinuerlig bro öppnar sig fogarna över mellanstöd.  Den  totala horisontella 
fogöppningen av fogen över mittenstödet var  under  försöket  1,1 mm. Den  vertikala 

rörelsen av elementen relativt varandra, orsakad av passerande hjultryck, över 

mittenstödet uppgick i försöken som mest till  1,4 mm.  Denna rörelse kan vålla  problem  

för isolering och beläggning vilket fordrar ytterligare utredning. 
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• Även om elementen inte medräknas i stödområdet bör  de  av flera skäl förbindas med 

stålbalkarna. Förbindningen bör göras så  stark  som möjligt utan att elementens 
draghållfasthet överskrids. Kraften på förbindarna varierade med  den  simulerade 

trafildasten och ledde till utmattning. I laboratorieförsök med  en  miljon lastcykler fick 
minst tre och troligen  en  fjärde svetsbult utmattningssprickor. Beräknad  kraft  på 
svetsbultarna,  44  kN, är hög jämfört med förväntad utmattningshållfasthet enligt  EC  4-2 
[18]  och BSK  99 [15].  

• Under  utmattningsprovningen användes mätning av akustisk  emission  för att detektera 

sprickor i svetsbultarna. Metoden fungerade bra och  de  första sprickorna detekterades 
efter  4.105  cykler. Metoden kan vara mycket intressant för kontroll av befintliga broar. 

• Erfarenheterna från montaget av bron över Rokån kan slutsatsen dras att det krävs snävare 

toleranser än normalt  [29]  ayseende föreskriven planhet av stålbalkens överfläns  samt  
slipning av svets i överflänsen vid balkskarvar. Även toleranserna ayseende svetsbultarnas 

lutning bör vara snävare.  

10.2  FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

För framtida rekommendationer av konceptet även för kontinuerliga broar är det av intresse 
att undersöka hur isoleringen och beläggning på farbanan klarar av  de  rörelser som uppstår i 

fogen till följd av trafiklasten. Denna undersökning bör ayse låg temperatur. 

Det vore önskvärt med  en  enkel metod för uppskattning av hur stor  kraft  som  fors  över till 
betongelementen vid negativt  moment.  

Det är vidare av intresse att utföra  en  större parameterstudie av  en  FE-modell än  den  som 
presenteras i denna uppstats för att särskilja vilka faktorer som påverkar  den  medverkande 
betongbredden. 

Vidare bör klackarna analyseras mera för att finna  en optimal  geometri på dessa i syfte att 
minska vertikalförskjutning i fogen. 
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Appendix 

I appendix  A  redovisas resultat från dragprover av stålbalkarna och i 
appendix b redovisas resultat från betongkubprover och dragprover av 
armering. 
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APPENDIX  A:  DRAGPROV STÅL 

Två provbitar från vardera flänsen och tre provbitar frän livet, sammanlagt sju provbitar 

dragprovades vid  Testlab,  Luleå tekniska universitet. Dragproverna utfördes enligt  [24].  

Balken var  en  HEA  900  och  den  nominella stålkvaliteten  S 460.  Draghastigheten bestämdes 

till  0,0025  c/sek upp till  max last  och därefter  0,008  e/sek till brottlast. 

Provbitama är maskinbearbetade vid centralverkstaden vid Luleå tekniska universitet.  

BH  

Figur A1-1:  Nomenklatur för dragprovkropp. 

Måtten  BH  och Lll  är samma för alla flänsbitar  samt  lika för alla livbitar. För flänsama är 

måtten  55 respektive 93 mm  och  far  livbitama  50 respektive 133. Den  totala längden på alla 

provstavar blev då lika och uppgick till  450 mm.  Tvärsnitten som drogs var rektangulära. 

Båda balkarna var kapade frän samma valsningsämne, bifogad leveransen av balkarna 

medskickades  en bit  som var  500 mm  lång, och från denna var alla provstavar tagna. I  Figur 

A1-2  nedan  visas  var i tvärsnittet som bitarna var uttagna.  

77,5 
HH 

77,5  

H/2  

 

HH 
	

HH 
77,5 
	

77,5 

Figur A1-2:  Tvärsektion som visar läget för  de  uttagna dra gprovbitama. 
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I Tabell  A1-1  nedan redovisas geometrin  på  dragprov kropparna och  resultat  från dragproven. 

Storheterna  So,  Lo  samt  Lc  räknas ut  med  följande ekvationer  

=b • t ; Lo  =  k  • 	; 	 Lc  =  Lo  +1,5 • VS, 

k =5,65 

So  är  den  ursprungliga tvärarean  hos  försökslängden, Lo är  den  ursprungliga mätlängden,  Lc  

försökslängden. Ekvationer och tillvägagångssätt  vid  provning följer,  Svensk Standard SS-EN 

10 002-1,  Metalliska material-Dragprovning-Del 1:  Provningsmetod. 

Tabell  A1-1:  Geometri och resultat frän dragprov. (em = Ej mätt) 

Prov  t  

(mm) 

b  
(mm) 

SO  

(mm2) 

LO  

(mm) 

LC  
(mm) 

fy  

(MPa) 

fu  

(MPa) 

E  

(MPa) 

A120 

(Yo) 

FL 1:1 

28,12 20,12 

567,22 134,56 170,29 531,58 655,26 2,02.105  em  28,10 20,10 

28,15 20,08 

FL 1:2 

28,10 20,03 

563,49 134,11 169,72 555,26 660,53 2,05-105  26,06 28,08 20,03 

28,21 20,03 

FL 2:1 

28,12 20,03 

563,28 134,09 169,69 546,32 657,89 1,99.105  25,64 28,14 20,03 

28,10 20,03 

FL 2:2 

28,11 35,03 

986,57 177,46 224,57  em em em em  28,10 35,10 

28,16 35,11 

LIV  1 

16,20 29,99  

486,41 124,61 157,69 484,21 621,05 1,96.105  22,98 16,23 30,03 

16,20 30,00 

LIV  2 

16,16 30,04  

485,35 124,47 157,52 465,79 620 1,99.105  22,78 16,15 30,03 

16,16 30,05 

LIV  3 

16,12 30,03  

485,38 124,48 157,53 478,95 621,05 1,96.105  22,88 16,15 30,07 

16,16 30,10  
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FL 1:1  E-mod  2.02 

400 

200 

Töjning  [Stain]  

Figur A1-3:  Utvärdering av E-modul, FL1:1.  
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Figur A1-4:  Arbetskurva stål, FL1:1 
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FL 1:2 E-mod  2.05 

400 

200 

0.1 
	

0.2 
	

0.3  
Töjning  fu Strain]  

Figur A1-5:  Utvärdering av E-modul,  FL  1:2. 
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Figur A1-6:  Arbetskurva stål,  FL  1:2.  
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FL 2:1 E-mod  1,99 

0.1 
	

0.2 
	

0.3  
Töjning [uStrain]  

Figur A1-7:  Utvärdering av E-modul,  FL  2:1. 

FL 2:1 
800 

600  

g' 400 

200 

10 
	

20 
Tojning [uStain] 

Figur A1-8:  Arbetskurva stål,  FL  2:1.  
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Liv 1 
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400 

200  
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0.3  
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Figur A1-9:  Utvärdering av E-modul, Liv  1.  
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Figur A1-10:  Arbetskurva stål, Liv  1. 

20 

EFFEKTIVARE SANIVERKANSBROAR 

- PREFABRICERAD FARBANA MED TORRA FOGAR- 



Liv 2 
E-mod  1,99 

0 
	

0.1 
	

0.2 
	

0.3 

400  

APPENDIX  A:  DRAGPROV STAL 	 185 

Töjning [uStrain]  

Figur A1-11:  Utvärdering av E-modul, Liv  2. 
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Figur A1-12:  Arbetskurva stål, Liv  2.  
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Uv  3 E-rrod 1,96 

400  
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Figur A1-13:  Utvärdering av E-modul, Liv  3.  
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Figur A1-14:  Arbetskurva stål, Liv  3.  
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APPENDIX B: KUBPROVER BETONG OCH ARMERINGSDRAGPROVER 

Sammanlagt  6  kuber från betongfarbanan och  8  kuber från ingjutningsbetongen i kanalerna 

provades vid  Testlab,  Luleå Tekniska Universitet för att kontrollera tryckhållfasthet och 

draghållfasthet för betongen. Materialproverna utfördes enligt  [25]  och  [26]. 

Figur B1-1: Pro  vkubema frän betongfarbanan hade sidmätten 

150x150x150  mm  och provkubema frän igjutningsbetongen i kanalerna 

hade måtten 100x100x100  mm.  

Tabell  B1-1: Resultat  frän tryck-, och spräckprover för igjutningsbetongen i kanalen.  

Kanal  I 

(mm) 
b 

(mm) 

h  

(mm)  

m  

(gr) 

P 

(kN) 

fc. 
(MPa) 

E,  

(MPa) 

Tryckprover  

1  Kl  101,5 100,9 100,3 2168 538,7 52,6 42,5.103  

2  Kl  100,7 101,2 100,4 2173 498,3 48,9 42,1.103  

3K2 101,5 101,5 100,7 2214 643,4 62,5 44,4.103  

4  K2  100,2 99,5 100,7 2190 567,1 56,9 43,5.103  

Spräckprover PSpräck 

(kN) 

fCtSpräck 

(MPa) 

fct 

(MPa)  

5  Kl  101,6 100,9 100,5 2168 65 4,04 3,23 

6K1 100,5 100,0 101,0 2164 47 2,97 2,38 

7  K2  100,4 100,0 100,3 2197 72 4,57 3,66 

8  K2  100,7 100,4 100,9 2221 73 4,60 3,68  
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Tabell  B1-2: Resultat  frän tryck-, och spräckprover för betongen i farbanan.  

Kanal  I 

(mm) 

b 

(mm) 

h  

(mm)  

m  

(gr) 

P 

(kN) 

fc. 

(MPa) 

Ec  

(MPa) 

Tryckprover  

1  FBI  151,0 151,0 150,4 7896 1672 73,3 45,7-103  

2  FB1  150,4 150,3 150,9 7831 1690 74,8 45,8.103  

Spräckprover PSpräck 

(kN) 

fCtspräck 

(MPa) 

fct 

(MPa)  

5  FB1  151,8 150,5 150,9 7830 195 5,43 4,35 
6  FB1  151,2 150,7 151,3 7923 186 5,20 4,16 
7  FB2  150,3 150,2 150,1 7746 182 5,13 4,11 

8  FB2  150,2 150,9 151,1 7834 183 5,14 4,11  

Dragprover utfördes också på alla ingående armeringssorter. Armeringsdimensionerna var  
(1)10  Ks500,  4)12  Ks500 och Ks600 och  4116 mm  Ks500 och Ks600. Resultaten från 
dragproven redovisas i tabellen nedan. 

Tabell  B1-3: Resultat  dragprov armering. 

Löp nr. Prov nr. Area 

(mr112) 

Rp  0.2 

(MPa) 

Rm 

(MPa) 

A5  ext 

(%) 

Brott 

typ  

1  AslOa  78,5 534 618 11,5 U 
2  AslOb  78,5 530 616 12,1 U 
3  AslOc  78,5 535 620 11,5 U 
4  As12a  113,1 637 754 9,4 U 
5  As12b  113,1 632 746 7,7 U 

6  As12c  113,1 643 755 18,5  P  
7  As12d  113,1 511 612 25,5  B  
8  As12e  113,1 526 622 15,3 U 

9  As12f  113,1 517 619 24,2  B  
10  As16a  201,1 488 590 16,1  UN  
11  As16b  201,1 530 632 13,1 U 

12  As16c  201,1 530 633 16,2 U 
13  As16d  201,1 658 748 10,0 U 
14  As16e  201,1 655 747 9,3 U 

15  As16f  201,1 656 747 16,5  B 
Brottyp:U - Utanför extensiometer; B - Innanför extensiometer P - Mitt i extensiometer; 

N - Nära extensiometer eggar. 
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