
Avdelningen för Bärande Kqnstruktioner 
Tekniska Högskolan i Lund 

DEMONSTRATJONSPROGRAM 
BELASTNIN AV FRIT UPPLAGD BALK 

EXAM NSAR 
Handledare: Sture Åkerlund 

LUN AUGU Christer Boklund 



INNEHÅLLsFÖRTECKNING 

INLEDNING sidan l 

TEORI SOM PROGRAMMET BYGGER PÅ ............ sidan 3 

Snittmoment och spänningsfHrdelning .... . sidan 3 
NedbHjning ............................. . sidan 5 
Avlastning ............................. . sidan 7 

MANUAL ................................... . sidan 8 

RESULTAT ................................. . sidan lO 



-1-

INLEDNING 

Målsättningen har varit att skapa ett program som visar 
hur spänningsfördelning, plasticeringszon och nedböjning 
förändras för en fritt upplagd balk då den belastas till 
brott och sedan avlastas. 

För att begränsa uppgiften har två lastfall studerats. 
Dels balken belastad med en jämt utbredd last dels bal
ken belstad med en punktlast på mitten (figur 1). Vad 
gäller balkprofil så har endast I-tvärsnitt behandlats. 
(Man kan trots det studera även rektangulära tvärsnitt 
genom att sätta livtjockleken lika med flänsbredden) 
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Figur 1. De två lastfall som behandlats 

Beräkningarna är utformade så att det finns möjlighet 
att välja mellan två arbetskurvor. Den ena arbetskurvan 
är idealelastoplastisk (figur 2A). Den kan med någorlun
da god säkerhet anses gälla för många stål och är därför 
en vanlig idealisering vid beräkning av stålkonstruktio
ner. Om man studerar en konstruktions verkningssätt då 
den belastas till brott är det inte alltid som den i
dealelastoplastiska arbetskurvan är en tillräckligt bra 
idealisering av verkligheten. Framför allt gäller detta 
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Figur 2 (A o B). A- Idealelastoplastisk arbetskurva 
B - Arbetskurva med töjhärdning 
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för vissa typer av material, t ex varmvalsat stål. Man 
måste då på ett bättre sätt försöka efterlikna formen på 
materialets arbetskurva. Ett i vissa fall bra sätt att 
göra detta på är att ta hänsyn till töjhärdning i mate
rialet. Den andra arbetskurvan innefattar därför en töj
härdningsbit {figur 2B). Det innebär att efter det att 
flytgränsen uppnås och spänningen är konstant kommer, 
vid fortsatt belastning, spänningen så småningom åter 
att öka innan materialet slutligen går till brott. 

För just varmvalsat stål brukar man räkna med att töj
härdningen börjar när töjningen{c 2 ) är i storleksordnin
gen tio gånger så stor som gränstöjningen{c 1 ). Linjen 
för spänningens fortsatta tillväxt har en riktningskoef
ficient{E2) på ungefär 0.02*E 1 • Brott-töjningen(cu) va
rierar i stor utsträckning men är normalt någonstans på 
mellan 5 och 20 %. Denna töjning används i beräkningarna 
som brottkriterium. 
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TEORI SOM PROGRAMMET BYGGER PÅ 

Snittmoment och spänningsfärdelning 

Om man utgår från en arbetskurva enligt figur 2B och fö
rutsätter ett plant tvärsnitt kommer spänningsfärdelnin
gen vid töjhärdning att se ut enligt figur 3. För att 
kunna rita upp denna måste de i figuren markerade måtten 
(A o B) vara bestämda. 

A= z.·h 

B h 
B"' z.·h·E.tft.\ 

Figur 3. 

För att förenkla beräkningarna införs en faktor, z, som 
anger hur stor del av höjden, h, som inte är plasticerad 
dvs A=z*h. Genom likformighet kan man sedan visa att 
B=z*h*c 2 /c 1 • (Definition av c 1 och c 2 , se figur 2.) 

När balken belastas tas z i de olika snitten fram genom 
att sätta yttre och inre moment lika. De yttre momenten 
beräknas därvid på vanligt sätt via jämviktsekvationer 
för balken. Uttryck för de inre momenten fås genom att 
ta jämvikt för snitten. Tyvärr blir dessa uttryck rela
tivt stökiga. När yttre och inre moment sätts lika går 
det därför inte att explicit läsa ut z. I stället får 
ett iterativt förfaringssätt användas där man letar sig 
fram till vilket z som ger ett inre moment lika med det 
yttre. 

För en balk belastad med jämt utbredd last blir 

och motsvarande för punktlast på mitten. 

M(yttre)=P*x/2 

Uttrycken för de inre momenten blir olika beroende på i 
vilken utsträckning tvärsnittet är plasticerat och töj
härdat. För ett I-tvärsnitt behövs det totalt 5 olika 
uttryck för att beskriva inre momentets tillväxt från 
pålastning till brott. Ett av uttrycken måste dessutom 
delas upp i 2 delfall beroende på att töjhärdningen kan 
börja både innan och efter det att plasticeringen vand
rat över i livet. Hela förloppet sammanfattas i figur 4 
på nästa sida. 



A B C D E 
v b v 

1 1 
Töjnin9 (t.) A c<.~ 1 Ingen plasticering 

B E l (~<~:Z Plasticering endast i flänsen 

c E]<E:.E:z Plasticering i bJde fläns och l1v 

C' E)!E:z Tojhärdn1ng 1 fläns d h 
D E>E:z Plasticering i liv och ttijhärdning i fläns 

E !E.;·E 2 Töjhärdning i både fläns och liv 

A B c c 
5pi:inning (.6) 

A M<1nreJ W <f 

E' M(InrE:> .:/( .. l* <W - bl~h 2 * < 1-:: \x>) l <2+:: b·:) j> 
.... ,. -

C M<1nre> f*b*t~<h-t> + f:d<h-2t-::<;:)*h><n-2t+::<· >*hi+ i=d*-=<>:> 2 H-. 2 

C • J•J(lnre) 
f 

z(~:>* <W 
b*h:i b*h 2 "' '"~ . E 

12 *<l-=<~:»l<2+::bd>> + E 2 .. 12 *'=(~~)- $:zi<l-::i::•~:~:f.<2+::od;-~> 

D M(lnre),.. f*b*-t.i.(h-t> + f*
4
d<h-2t-z<x>*h)(h-2t+::(;:)th) + ~::<::i:~*h 2 + E::.::t:: 1::l*1 ~

2

*<~- E:z><l-z(>:)~2 ><2+z<x>~2 l 
O ..:.. ::\X) E l E 1 

E M\1nre~ f*b*t*<h-t> + f!d<h-2t-;,: (>:).h) (h-2t+:: ~:-:) .. h) 

Figur 4. 

~:z<:·> 2 •n 2 + E 1 (r, ? t ,*b* t= l 

~0 * h*> <x> 
E * d <_2 *h-2t 

> f2 z !x> h 

{ ...._________. 

D E 

~:t) <h*(l-z(x)!.:t)-2t} <h•C2..,..::(~:>~!i:)-4t> + E:<~<'>*hh-2t- e:>*b*t*(h-t) 
E l ~ 1 = X 

l 
~ 
l 



-5-

Nedböjning 

Så länge balken befinner sig i elastiskt stadium kan 
nedböjningen längs balken erhållas ur de välkända sam
banden från Bygg. (Definition av riktningar, se figur 1) 

(EKVl) 

för jämt utbredd last 

(EKV2) 

för punktlast på mitten 

När materialet börjar att platiceras gäller inte dessa 
samband längre. Man skulle då kunna utnyttja att nedböj
ningen, y, kan skrivas 

(EKV3) 
x 

y(x)=f y' dx 
o 

För att lösa denna integral numeriskt behövs det ett in
gångsvärde, y'(O). Eftersom balken är fritt upplagd är 
dock y'(O) obekant. Om man nu utnyttjar att balken fö
rutsätts symmetriskt belastad är det emellertid möjligt 
att komma vidare genom att först räkna ut mittnedböjnin
gen och sedan slega sig tillbaka. För halva balken gäl
ler då (här O~x~l/2) 

(EKV4) 
1/2 

y(x 1 )=y(mitt)-f y' dx 
x i 

l/2 
där y(mitt)=f y' dx 

o 

Uttrycket för y(mitt) kan genom partiell integration och 
utnyttjande av de passande randvillkDren omformas till 
följande. 

(EKV5) 
l/2 

y(mitt)=f y' dx = 
o 

1/2 
f l l =- X*Y 
o 

l/2 l/2 
[ X*Y ' ] - f X*Y ' ' d x = 

o o 

d x 

Ty då x=l/2 är y'=O 
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Genom insättning i det tidigare sambandet (EKV4) fås 

(EKV6) 
1/2 

y(xt)=-f x*y'' 
o 

1/2 
dx - f y' 

X t 

d x 

Balken indelas i n stycken element och integralerna lö
ses numeriskt. För att kunna göra detta behövs värden på 
y,, och y'. 

y'' erhålls genom att titta på sambandet mellan krök
ning och töjning {figur 5) 

dx/p = t*dx/{0.5*h) p 

1/p = 2*tlh ___,} 
Men 1/p = -y 

(EKV7) y l l= -2*tlh Figur 5. 

y' fås genom att utnyttja att 

dy'/dx =y 

(EKV8) y' =2 y' '*dx 

En sammanställning av ekvation 6, 7 och 8 ger till slut 

1/2 1/2 
y(x 1 )=-f x*y'' dx - f y' dx 

0 X1 

y l l= -2*tlh 

y'(x)= y'(x 1 )+2: y' 'dx = y'(x 1 )-2:{2*t*dx/h) 

Nedböjningen längs balken kan nu beräknas. Visserligen 
saknas ett ingångsvärde på y' i punkten x 1 men detta 
problem kan man gå runt genom att vända på integrations
gränserna för den andra integralen. Som ingångsvärde 
blir det då istället y' i x=l/2 och eftersom balken fö
rutsätts symmetriskt belastad är y'(l/2)=0. 
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Avlastning 

Vid avlastning återgår de elastiska deformationerna. Ar
betskurvan som styr förfarandet ser ut enligt figur 6. 

G 

f 

Figur 6. Arbetskurva 

Spänningsfördelningen förändras på så sätt att en reduk
tion motsvarande avlastningens storlek kommer att äga 
rum. Denna reduktion har en helt elastisk fördelning. 
Efter fullständig avlastning kan som en kontroll, tvär
snittets jämvikt studeras. Såväl moment som normalkraft 
skall då vara noll {figur 7). 

A B 

+ 

Figur 7. Spänningsfördelning efter pålastning {A), av 
negativ last (B) och efter avlastning {C) 

För att underlätta förståelsen kan man tänka sig avlast
ningen som en negativ last, dvs den verkar underifrån. 
Materialet fungerar helt elastiskt med avseende på den 
negativa lasten. Efter fullständig avlastning är, om 
balken dessförinnan belastats till brott, den negativa 
lasten lika med brottlasten och balken följdaktligen 
obelastad. 

Ovanstående resonemang är till god hjälp även då det 
gäller att ta reda på hur nedböjningen förändras. Den 
ursprungliga nedböjningen reduceras helt enkelt med en 
elastisk nedböjning motsvarande den negativa lastens 
storlek. 
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MANUAL 

Programmet behöver indatauppgifter för att definiera ar
betskurvan och balkens utseende. Dessa indata hämtas 
från redan excisterande textfiler. Någon av de två olika 
lasttyperna skall dessutom väljas. Enheterna är genom
gående N och mm. 

'Ange typ av arbetskurva (UT eller MT)' 

UT - medför att arbetskurvan blir idealelastoplastisk 
MT - medför att arbetskurvan innehåller töjhärdning 

'Ange typ av tvärsnitt (I eller R)' 

I - innebär att balken får ett I-tvärsnitt 
R - innebär att balken får ett rektangulärt tvärsnitt 

'Välj lasttyp, (q eller P)' 

q - innebär jämt utbredd last 
P - innebär punktlast på mitten 

De hämtade indatauppgifterna skrivs ut på skärmen och 
kan nu, om så önskas, ändras. 

'Tryck C om du vill ändra något värde - annars 
vagnretur (er)' 

C - medför att det följer frågor för ändring av 
något värde. Aktuella indatauppgifter skrivs se
dan på nytt ut på skärmen med möjlighet till yt
terligare ändringar. 

Programmet beräknar sedan nedböjning, spänningsfördel
ning och plasticeringszonens utbredning för olika las
ter. Beräkningarna börjar med den last som ger flytning 
och fortsätter sedan i steg upp till brottlasten. Efter 
varje laststeg uppritas resultatet och beräkningarna 
fortsätter efter tryckning på vagnretur (er). 

Efter det att resultatet vid brottlasten är uppritat är 
det dags att avlasta balken. Avlastningen kan ske i ett 
eller flera steg. 

'Ange till vilken last som balken skall avlastas' 

Den angivna lasten måste givetvis vara mindre än 
aktuell last på balken. 
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Programmet beräknar nu nedböjning och spänningsfördel
ning för den last som balken avlastats till. Resultatet 
ritas upp och efter det kan man antingen lämna program
met eller fortsätta avlastningen, om den ej är avslutad. 

'Skriv E om du vill lämna programmet - annars vagn
retur (er)' 

Väljer man vagnretur (er) får man ange en ny last 
som balken skall avlastas.till 

E - medför att man lämnar programmet 

Programmet är utformat på sådant sätt att det ej klarar 
av att ta hand om "extrema indata" även om dessa ibland 
kan vara teoretiskt möjliga. Med "extrema indata" menas 
här sådana som ger brott redan innan plasticering och 
töjhärdning vandrat över i livet vilket kan bli fallet 
genom olämplig definition av antingen arbetskurva eller 
tvärsnitt. 

För ett vanligt l-tvärsnitt innebär detta att brotttöj
ningen måste vara minst 20% större än den töjning som 
medför töjhärdning. Omvänt gäller att med en normal ar
betskurva så får inte den sammanlagda flänstjockleken 
vara större än 70% av tvärsnittets totala höjd. Om pro
grammet fått indata som det ej klarar avbryts körningen. 
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RESULTAT 

Programmet är framtaget som ett demonstrationsprogram 
för att underlätta och öka förståelsen för vad som hän
der när man lämnar det elastiska området och går över 
till det plastiska. Avsikten har framför allt varit att 
ge en möjlighet att jämföra två olika idealiseringar av 
ett materials arbetskurva med varandra - dels den ideal
elastoplastiska dels den där hänsyn är tagen till töj
härdning. Om man jobbar med programmet finner man snart 
att de två betraktelsesätten ger tydliga och grundläg
gande skillnader i balkens beteende vid belastning till 
brott. 

Brottlasten blir naturligtvis större om man istället för 
en idealelastoplastisk arbetskurva utgår från en arbets
kurva med töjhärdning. Ökningen är i storleksordningen 
40 till 70 % beroende på tvärsnittsform och lasttyp. Ett 
material som töjhärdas kommer vid brott att ha en väl 
utbredd plasticeringszon. Detta medför att deformationer 
na blir stora. Jämför man, på samma sätt som med brott
lasten, finner man att nedböjningen ökar med 400, ibland 
ända upptill 800 %. De elastiska deformationerna blir i 
sammanhanget nästan alltid försumbara. I vissa fall är 
de endast l % av de plastiska. Även efter fullständig av 
lastning kommer balken därför att vara kraftigt deforme
rad. På nästa sida finns några utdrag från körningar av 
programmet. 

Ett examensarbete som detta skall i tid motsvara ungefär 
två månaders heltidsarbete. Det kan tyckas som en lång 
tid men för många av oss visar sig detta vara helt fe
laktigt. När man väl gett sig i kast med uppgiften rin
ner tiden ofta iväg på ett obehagligt snabbt sätt. För 
att någotsånär hålla tidsramarna blir man ibland tvungen 
att göra begränsningar. Så har skett även här. Just där
för känns det motiverat att nämna något om vad som lig
ger närmast till hands att göra vid en eventuell utvidg
ning av uppgiften. 

Det hade varit bra om det funnits ytterligare typer av 
arbetskurvor att välja på. En generell trilinjär arbets
kurva hade till exempel gjort det möjligt att bättre ap
proximera många material. 

Vidare har det i beräkningarna förutsatts att balken är 
symmetriskt belastad och därför har vinkeln y'=O på mit
ten. Detta har varit till stor hjälp vid lösningen av de 
integraler som förekommer vid beräkning av nedböjningen. 
Ett tillvägagångssätt som inte förutsätter symmetrisk 
belastning av balken hade givetvis varit att föredra. 

Slutligen kan nämnas att det även i samband med avlast
ningen skulle vara intressant att kunna se plastice-
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ringszonens utbredning. För ett material som töjhärdas 
kommer nämligen, i motsats till ett idealelastoplastiskt 
material, en del av tvärsnittet att förbli plasticerat 
under en stor del av avlastningen. 

!ryck på Yagnretur (er) 

P l as t i cerat område 

Balkens nedböJning 

Aktuell last är 1. 68&+82 (H/mB) 
Brottlasten är i. 6B&+92 (H/ma) 

y(aitt): ?i (~m) 

H/tl( brott) 

y" /y'(brottl 

Arbetskurva: UT 
I-tvärsnitt 
Jämt utbredd last 

Figur 8. Programutdrag - material utan töjhärdning. Om 
balken avlastas fullständigt kommer resterande mittned
böjning att vara 55 mm. 

Tryck på Yagnretur (er) 

Plastimat oaride 

Balkens nedböJning 
Mace-~ 

Spänningsförde l n i ng 
i balkens mitt r-1 -;"7'1~' i,...,/ 

AA11 
/.',:,.l i 

Aktuell last är 2. 54E+D2 w~~) 
Brottlasten är 2. 54&+02 (H/An) 

y(aittl:493 (M) 

~-~ 

H/H( brott) 

y" /y' (bro t t) 

Arbetskc<rva: MT 
I-tvärsnitt 
Jämt utbredd last 

Figur 9. Programutdrag - material med töjhärdning. Om 
balken avlastas fullständigt kommer resterande mittned
böjning att vara 470 mm. 


