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Sammanfattning 

Numera byggs allt fler lätta byggkonstruktioner. I samband med detta har intresset för att 
utveckla konstruktionslösningar med goda svikt- och vibrationsegenskaper ökat. I många fall 
är det dessa tillsammans med ljudisoleringen som är dimensionerande och undersökningar har 
dessutom visat att användarna är beredda att betala för bättre lösningar. I rapporten behandlas 
de metoder som finns idag för att bedöma ett lättbjälklags sviktegenskaper. I metoderna 
presenteras olika mått på vibrationsegenskaper som skall beräknas. Modellerna är förenklade 
och kan ibland vara svåra att anpassa till aktuell situation med bibehållen tillförlitlighet. Ä ven 
om rätt värden beräknas kvarstår problemet med hur dessa sedan skall relateras till 
mätmiskans upplevelse av vibrationer. 

Människans respons beror på ett stort antal olika faktorer. En särskild vibration kan upplevas 
som mycket störande i en viss situation och som mindre allvarlig i ett annat läge eller av en 
annan person. Flera undersökningar har utfötis världen över för att bestämma vilka dessa 
faktorer är och hur stor inverkan de har. Undersökningarna har lett fram till en internationell 
standard, ISO 2631, med vilken det ska vara möjligt att bedöma helkroppsvibrationers 
inverkan i olika avseenden utifrån vibrationens karaktär. Den har dock fått kritik för att den är 
svår att förstå och att den inte bygger på entydigt bevisade samband. Klart är att fler 
undersökningar måste göras för att det på ett hanterbart sätt ska vara möjligt att förutse 
responsen. En ytterligare komplikation vid bedönmingen av vibrationers inverkan är då 
vibrationen kombineras med andra störningar, t ex syn och hörselintryck. Det finns några få 
undersökningar som försöker klargöra dessa effekter, men mycket kvarstår att utforska inom 
området. 

För att verifiera och bedöma metoderna görs ett antal försök på ett bjälklag bestående av 
fackverksbalkar i trä, undertak av gipsplattor och en spiklimmad golvspånskiva och flytgips. 
Samtidigt bedöms bjälklagets svikt- och vibrationsegenskaper. Bjälklagets böjstyvhet tas fram 
genom att först bestämma fackverksbalkarnas böjstyvhet och därefter bedöma samverkan 
mellan fackverksbalkarna och spånskivan genom ytterligare försök. Fackverksbalkarnas 
böjstyvhet visade sig ha stor variation, avvikelsen mellan balken med lägst böjstyvhet och 
medeltalet var 50%. Böjstyvheten för bjälklaget bestämdes till 4,95 MNm2/breddmeter, 
samverkan mellan balkarna och spånskivan visade sig vara nära fullständig även om fler 
försök måste genomföras för att säkerställa resultatet. Resultaten från försöken anger något 
bättre egenskaper för bjälklaget än de som erhålls med de olika normernas metoder, vilket kan 
bero på att normernas förenklingar är konservativa och på "säkra sidan". Både resultaten från 
normernas metoder och resultaten från försök visar att bjälklaget har goda svikt- och 
vi bratiansegenskaper. 

Bakgrunden till en av beräkningsmodellerna, Ohlssons modell, ställs upp och inverkan av ett 
flytande golv på modellen diskuteras. Genom att addera det flytande golvets massa till det 
underliggande bjälklagets massa erhålls resonansfrekvenser och impulshastighetsresponsen 
för det sammansatta bjälklaget. Ett flytande golv kan leda till bättre vibrationsegenskaper för 
bjälklaget om rätt material och mängder väljs, tjocka lager av mineralull ovanpå bjälklaget i 
kombination med golvgips försämrar egenskaperna medan lite tunnare lager mineralull 
tillsammans med ett lager betong förbättrar dem. 



Summary 

In recent years, there has been an increasing interest in developing lightweight structures with 
good performance regm·ding springiness and vibration. In this repmi, the existing theoretical 
calculation models for vibrations in lightweight floor structures are reviewed. Difficulties may 
arise when applying the models to the actual structure since the models are simplified and not 
generalised. Additional problems are posed when trying to establish the relationships between 
vibration and its effects on human perception by the camplexity of vibration and the diverse 
range and variability in human response to vibration. 

Vibration evaluation must involve consideration of its frequency and its direction and how it 
changes over time as well as its magnitude. Whether the vibration eauses annoyance or 
discomfort depends on many factors (e.g. body posture, the subject's attitude and age). Several 
investigations have examirred these factors and their significance. An international standard, 
ISO 2631, has been developed to quantify whole-body vibration within the l - 80 Hz 
frequency range in relation to human perception of vibration. The standard has been subjected 
to a lot of criticism and it is claimed to be incomprehensible and based on vaguely confirmed 
relations. A further complication in predieting the human response is the influence of 
surmunding disturbances (e.g. noise) . The discrepancies between the results from different 
investigations shows that further investigations have to be performed to elucidate the effects 
in order to reach a means of predieting the human response. 

A number of tests are performed on a lightweight floor structure to enable evaluation of the 
models and the floor structure's vibration performance. The bending stiffness of the floor is 
determined by regat·ding the bending stiffness of the trusses and the chipboard separately and 
evaluating the interaction between them through tests. The bending stiffness of the trusses was 
found to vary greatly, the discrepancies between the truss with the lowest bending stiffness 
and the average was 50%. The stiffness of the floor structure was 4.95 MNm2/m, the 
interaction between the tt·usses and the chipboard was close to complete even though 
additional investigations are needed to guarantee the result. The tests indicate better vibration 
performance for the floor than the calculation models of the codes do. The explanation could 
be that the codes are conservative as they present simplified models. The results from the 
tests, as well as from the methods of the codes, indicate a good vibration performance of the 
floor structure. 

The background of a model suggested by Ohlsson (1982) is described and the influence of a 
floating floor on the model is discussed. By adding the mass of the floating floor to the mass 
of the underlying floor structure, the samemodelas for the floor structure itself can be used. It 
is shown that a floating floor improves the vibration performance if the right material and 
thickness are used. 
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l. Inledning 

l. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att bl a sänka boendekostnaden för flervåningshus pågår nu en intensiv utveckling av nya 
byggtekniker. En sådan teknik omfattar flervåningshus med bärande stomme av trä eller stål. 
Jämfört med t ex betonghus har trä och stålhus väsentligt lägre vikt. Låg vikt kan vara en 
fördel vid t ex grundläggning men en nackdel om goda ljudisolerings- och sviktegenskaper 
vid låga frekvenser skall erhållas. Det föreligger idag ett stort intresse bland byggentreprenörer 
och byggherrar att utveckla enkla lätta konstruktioner med goda ljudisolerings- och 
sviktegenskaper, därmed kan byggkostnaderna hållas nere utan att kvaliteten på boendemiljön 
försämras. Men vilka kriterier ska tillämpas för att erhålla nöjda användare och vilka faktorer 
påverkar hur användarna upplever sviktegenskaperna för ett bjälklag? Sedan början av 30-
talet har undersökningar gjorts för att kartlägga dessa faktorer och fastställa en standard, men 
undersökningarna har ej varit entydiga och det finns än idag inte en fullständigt accepterad 
norm. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga och utvärdera de metoder som idag 
rekommenderas för beräkning och mätning av svikt hos lätta konstruktioner. En modell för ett 
flytande golvs inverkan på ett bjälklags respons för vibrationer skall ställas upp. I arbetet ingår 
dessutom att undersöka vilka faktorer som påverkar människans respons då den utsätts för 
vibrationer samt bakgrunden till den internationella standarden ISO 2631. 

1.3 Metod 

Genom litteraturstudier undersöks begreppet svikt och människans respons på vibrationer. 
Teoretiska beräkningsmodeller redovisas och utvärderas genom försök på ett bjälklag 
föreslaget av Skanska. Resultaten från försöken relateras till de idag använda normerna. 

1.4 Begränsningar 

Framställningen rör endast s k lätta bjälklag (p < 150 kg/m2
) med första resonansfrekvens 

> 8Hz. Endast vibrationer i vertikal riktning behandlas då människans respons av vibrationer 
undersöks. 

l 



2. Svikt och vibrationer 

2. Svikt och vibrationer 

En vanlig orsak till klagomål från användare i byggnader med lätta bjälklag är svikt och 
vibrationer. De kan uppkomma av t ex maskiner i byggnaden, fotsteg från människor, trafik 
etc. Skillnad mellan svikt och vibrationer kan göras genom att definiera störande vibrationer 
som vibrationer orsakade av någon annan än den som störs av dem, och störande svikt, där 
golvet ger efter och svänger i belastningspunkten för ett fotsteg från en och samma person. 
Vid dimensionering avseende svikt och vibrationer fodras kunskaper om brukslasternas 
utseende, vilka dynamiska egenskaper bjälklaget har och hur människan upplever de 
exciterade vibrationerna. 

2.1 Vibrationens storlek 

Vibrationer är oscillerande rörelser, d v s rörelsen alternerar mellan ett värde större eller 
mindre än medelvärdet. Maxvärdet benämns amplituden och hastigheten på oscillationen 
bestämmer frekvensen. En vibration består vanligtvis av flera olika frekvenser, för att erhålla 
responsen för en särskild frekvens används sinusformade vibrationer. 

Det finns flera olika sätt att mäta en vibrations storlek. Med höga amplituder av en lågfrekvent 
vibration kan det vara möjligt att se avståndet mellan maxvärdet (toppvärdet) av förkjutningen 
i den ena riktningen och maxvärdet i motsatt riktning (även kallat topp-till-topp
förskjutningen). Detta avstånd kan i praktiken vara svårt att mäta och med högfrekventa 
rörelser kan det t o m vara omöjligt att se det trots häftiga vibrationer. Därför uttrycks 
vibrationernas storlek oftare genom att bestämma deras hastighet eller acceleration. För 
närvarande är det vid mätning enklare att bestämma accelerationen och därför hänvisar de 
flesta standarderna till värden uttryckta i m/s2

. 

Accelerationens storlek kan utityckas i topp-till-topp-acceleration eller toppacceleration men 
då det vid en vibration med stora variationer i utseendet skulle kunna vara missvisande 
föredras ibland ett slags medelvärde. Vanligast är att uttrycka vibrationen som effektivvärdet 
av accelerationen, aw, även kallat tms-värdet (root-mean-~quare). Rmq-värdet (root-mean
uuad) är också vanligt förekommande. När rmq-accelerationen avses kallas det även för VDV
värdet, yibration .dose yalue. Rms- och rmq-värdet verkar vara lika tillförlitliga då 
vibrationerna inte innehåller markanta toppar medan rmq-värdet är bättre för kortvariga 
vibrationer med höga amplituder. 

l 

a'"(rms) = [ ~ ~a~(t)dt]' 

där aw(t) 
T 

l 

[

} T ]4 
a"'(rmq) = T fa~, (t)dt 

är den vägda accelerationen som funktion av tiden, m/s2 

varaktigheten av mätningen i sekunder 

I äldre rapporter uttrycks accelerationen ofta i antal g (lg ~ 9,8 m/s2
). Ett annat sätt att 

beslaiva en vibration är att ange toppfaktorn som definieras som förhållandet mellan det 
maximala toppvärdet och effektivvärdet hos den vägda signalen. 

2 



2. Svikt och vibrationer 

2.2 Vibrationens riktning 

Vibrationerna skall enligt ISO 2631-1 (intemationell standard om helkroppsvibrationer, se 
kap 4.5) mätas i de riktningar som sammanfaller med axlama i ett rätvinkligt treaxligt 
koordinatsystem med origo i hjärtat, se figur 2.1. Axlama ändrar sig med kroppen när den 
ändrar sin orientering i förhållande till gravitationen - vibrationer i z-axeln är t ex bara ve1iikal 
när personen sitter eller står upp. I ISO 2631 gäller olika kriterier för vibrationer x-, y- och z
axeln. Fortsättningsvis behandlas enbmi vibrationer i z-axeln för stående och sittande 
personer. 

seat-back 

Roll (r,l 

:yJ, 
x 

Figur 2.1 Kroppens koordinatsystem enligt JSO 2631-1 . 

Man skiljer mellan helkroppsvibrationer och vibrationer som endast är koncentrerade till en 
del av kroppen. Helkroppsvibrationer motsvarar de vibrationer som uppkommer från en 
plattform eller yta som är den huvudsakliga stödytan för kroppen. Denna definition är först 
och främst tänkt att skilja helkroppsvibrationer från lokala vibrationer orsakade av till 
exempel handverktyg. Sedan 1974 har den huvudsakliga standarden varit ISO 2631, vilken 
sedan dess genomgått flera omarbetningar och utvidgningar. 

3 



3. Vibrationers inverkan på människan och byggnader 

3. Vibrationers inverkan på människan och byggnader 

3.1 Vibrationers inverkan på människan 

Vibrationer påverkar människokroppen så att komforten och prestationsförmågan ändras, 
under vissa förutsättningar kan de t o m vara en hälsorisk. Hur stor inverkan är bestäms av ett 
antal olika faktorer. 

3.1.1 Inverkandefaktorer 

Det sker idag omfattande studier av människans respons på vibrationer. Om alla människors 
respons på vibrationer vore entydigt vid alla tillfållen skulle det inte vara nödvändigt då 
forskning inom detta området har pågått sedan bö1jan av 30-talet. Människans känslighet för 
en särskild vibration är dock mycket subjektiv och beror på en kombination av många olika 
variabler vilka än idag ej är fullständigt kartlagda. Dessa variabler kan uppdelas i inre och 
yttre faktorer. 

De inre faktorerna är de som rör personen som är utsatt för vibrationen och är i sin tur 
indelade i intersubjekt- och intrasubjektvariabler. Intrasubjektvariablerna inkluderar alla de 
faktorer som ändrar responsen från en individ med tiden - de största förändringarna beror 
oftast på ändringar av kroppsställning och motivation, andra faktorer kan vara förväntningar 
och personens hälsa. Intersubjektvariablerna hör samman med skillnader mellan individerna 
och inkluderar ålder, kön, längd, vikt, förväntningar, kroppsställning etc. En tyngre person är 
t ex känsligare för högre frekvenser respektive mindre känslig för låga frekvenser än en lättare 
person. Vid försök i laboratorium bör man dessutom beakta inverkan av att försökspersonerna 
eventuellt inte har samma krav vid försöket som de hade haft om de utsatts för dem i en annan 
miljö, t ex i hemmet nattetid. Även om ett fle1ial studier har utfö1is för att bestämma inverkan 
av dessa individuella faktorer är det p g a faktorernas komplexitet vanligtvis inte möjligt att ta 
hänsyn till dem vid design och utvärdering. 

De yttre faktorerna inkluderar vibrationens amplitud, frekvens, axel, riktning, varaktighet och 
kriteriet efter vilket vibrationen ska uppskattas. Dessutom ingår fysiska faktorer såsom 
utformningen av eventuella objekt, t ex en stol, mellan vibrationen och människan och 
psykiska variabler som exempelvis instruktioner till försökspersonen. Kombinerade effekter 
från vibrationer och andra omkringliggande stressfaktorer betraktas också ibland som viktiga, 
se kapitel 3.1.5. Det är t ex lättare att acceptera vibrationer om man vet om dess källa. Ett 
annat exempel är att vibrationen kan anses allvarligare än den är om svängningarna sätter 
taklampan i gungning. storleken på dessa effekter är dock svåra att påvisa och fortsatt 
forskning inom detta område är nödvändiga för att få fram klara samband (Griffin1990). 

3.1.2 Vibrationers inverkan på komforten 

Det har visat sig att de boende eller användarna av byggnaderna sannolikt kommer att klaga 
om vibrationsnivåerna är något över förnimmelsevärdet (ISO 2631-2). Men dess storlek är 
svår att bestämma då flera faktorer inverkar på försöksresultaten. 
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3. Vibrationers inverkan på människan och byggnader 

Edlund och Pettersson (1978) har sammanställt några försöksresultat enligt figur 3 .l. A v 
figuren framgår att tröskelvärdena har stor spridning vilket kan bero flera olika orsaker. 

Acceleration (effektivvärde) 
o, r, 
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' \ Dyer / .\ / 
/ ·. // // Broch .. . y / . 

Shoeberger & Harris / Goldman / // ./ . / / / '·, l / / / . ." ' 
·",., /: -· L./ /// / . ./ · Reiher & Meister 

./'"""' ' ,- ~ .. -;;. / . / . 
./,., , - · - "',, ,_ :/ / / . 

____..,/ Chaney ,, . f /// / /.· 
'T-~~7 ./ · 

.......... : / -· . . / 
· --'----~,-~~---- ./ /.· Grundkurva I502631 

,.-··- --~--- ./ /.· 
. ·~ / 

/~ef'g' & Sparling / / •. 

......-.:r-· // .. /· 
l . / 
' / .· 

l / / "· _,/ .. ~·---· / 

o,a 

0,01 

o,ol 

/. 
o,oo, 

Frekvens (Hz) 

Figur 3. J Känseltröskel för helkroppsvibrationer enligt olika källor (Ed/und J 978). 

Mätmiskan uppfattar vibrationer inte bara genom att de "känns i benen" utan med hjälp av 
flera olika känselsystem. Vid höga eller medelhöga frekvenser betraktas receptorer i hud, 
muskler, senor, och ledkapslar ha mest betydelse. Vid dessa frekvenser uppstår dessutom 
problemet med att vibrationerna hörs innan de verkligen känns. Vid låga frekvenser blir synen 
och den s k vestibularapparaten av betydelse. Genom att svängningarna relateras till något 
stillastående kan vibrationerna upptäckas. Vestibularapparaten omfattar balansorganen som är 
belägna i innerörat Där finns läge- och rörelsereceptorer som förmedlar information om 
huvudets läge och rörelser samt acceleration av laoppsmassan. skelettmusklernas aktiviteter 
anpassas därefter så att kroppsjämvikten upprätthålls (Järhult och Thulin 1989). 

Parsons och Griffin (1988) har utföt1 omfattande försök om förnimmelsegränsvärden vid 
hellaoppsvibrationer. De inleder med att diskutera hur gränsvärdena definieras. Det absoluta 
gränsvärdet kan definieras som det värde då människan skulle känna vibrationer och under 
vilket man inte skulle känna vibrationer. De praktiska undersökningarna visar emelle1tid att 
för vibrationer nära gränsvärdet, kommer försökspersonerna rapportera att de ibland kan 
känna vibrationer och ibland inte, det finns alltså ett osäkerhetsintervalL Parsons och Griffin 
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3. Vibrationers inverkan på människan och byggnader 

använder istället gränsvärdet för att ange ett värde där t ex 50 % av vibrationerna upptäcks. 
Deras forskning visar dessutom att värdena för vilka försökspersonerna kan känna vibrationer 
beror på deras förväntningar. Vet de om att vibrationer finns upptäcker de dem tidigare än när 
de inte vet om där finns några eller inte. Griffin (1990) presenterar en studie av McKay som 
visar exempel på stor spridning inom samma försök. Vid4Hz var medianen 0,021 m/s2 rms 
medan max- och minvärdena var 0,057 och 0,011 m/s2 nns. 

Ett gränsvärde skulle kunna nås genom att basera den på intervjuer med byggnadernas 
brukare. Detta tillvägagångssätt innebär emellertid flera problem. Både den intervjuade eller 
intervjuaren måste vara valda så att svaren inte blir partiska. Vibrationerna ska kunna 
registreras liksom effekterna de leder till på ett tillfredsställande sätt. Varje hus, lägenhet och 
rum har olika vibrationskarakteristika vilka dessutom varierar med tiden. Uppfattningen av 
vibrationerna kommer att vara uppbyggda under en lång tid medan mätningarna av 
vibrationerna kanske bara sker under en begränsad tid. 

3.1.3 Vibrationers inverkan på prestationsförmågan 

Kroppen tar emot och avger information främst via synen, hörseln, händer och röst. 
Vibrationer påverkar främst synen och händerna. Vibrationerna kan påverka negativt eller 
positivt genom att t ex leda till ökad stress eller förbättrad uppmärksamhet. Effekterna beror 
på vibrationens frekvens, amplitud och varaktighet. 

3.1.4 Vibrationers inverkan på hälsan 

Det tar vanligtvis flera år innan hälsoeffekter visar sig. En särskild vibrations biverkning är 
därför svår att förutse. Litteraturen om effekterna av intensiva långtidshelkroppsvibrationer 
indikerar en ökad hälsorisk för ländryggen inklusive nervsystemet. Detta kan bero på 
ryggradens dynamiska beteende där stora spänningar och störningar i näringstillförseln kan 
bidra till en förändring i ländryggen och förvärra ime sjukliga förändringar i ryggraden. 
Vibrationerna sägs dessutom kunna påverka matsmältningssystemet, tarmsystemet och de 
kvinnliga reproduktionsorganen (ISO 2631-1 ). 

S k rörelsesjuka uppstår vid mycket låga frekvenser, mellan 0,1 och 0,5 Hz. Sannolikheten att 
rörelsesjuka på grund av vibrationer uppstår ökar med ökande varaktighet upp till flera 
timmar. Över längre perioder, flera dagar, vänjer kroppen sig. I ISO 2631 finns riktlinjer för 
hur man kan uppskatta andelen personer som insjuknar. 

3.1.5 Ljud i samband med vibrationer 

De flesta vibrationer orsakar ljud som i sin tur kan påverka hur människan uppfattar 
vibrationen. (Hörbara ljuds frekvensområde 20- 17000 Hz.) De undersökningar som finns 
inom detta område behandlar i de flesta fall sambandet mellan kontinuerliga vibrationer och 
kontinuerligt ljud, huruvida detta kan appliceras då vibrationerna och ljudet endast varar över 
en k01i tid, som vid stegljud, har författaren ej funnit några svar på. 
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3. Vibrationers inverkan på människan och byggnader 

Ljud kan ha en maskerande effekt. Howarth och Griffin (1990) visar att vibrationerna 
uppfattas lägre vid låga vibrationsnivåer och hög ljudvolym än utan något ljud. Däremot vid 
höga nivåer på vibrationerna och hög ljudvolym uppfattas vibrationerna starkare med ljudets 
inverkan än utan. Samma resultat kom F othergill fram till 197 5. 

Griffin (1990) presenterar resultaten från försök av Howarth och Griffin som visar hur 
människan uppfattar störningen av ljud relativt störningen från vibrationer. Vibrationerna 
visade sig inte påverka bedömningen av ljudet medan ljudet däremot påverkade känsligheten 
för vibrationer. I ett annat försök jämfördes vid vilka vibrations- och ljudnivåer som ljud eller 
vibrationer upplevdes mest störande relativt varandra, se figur 3 .2. 
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Figur 3. 2 Subjektiv ekvivalens mellan ljud och vibrationer (Grifjin 1990) 

Enligt försök av Parsons och Griffin (1988), se kapitel 5 .4, påverkade närvaron av ljud ej 
nämnvärt. För att förhindra ljudets inverkan vid försök brukar försökspersonerna erhålla 
öronskydd. 

3.1.6 Dämpningens betydelse 

De flesta undersökningar om vibrationers påverkan utförs med odämpade sinussvängningar. 
För vibrationer i bjälklag gäller dock att de är dämpade i olika grad. Dämpningen beskriver 
hur energin i systemet avtar med tiden eller avståndet till energikällan och benämns med 
dämpfaktorn s(%) eller med förlustfaktorn 11 ( =2s ). 

Ohlsson (1982) presenterar Lenzens resultat från 1966. Han fann att även om amplituderna i 
svängningens inledning är stora reagerar människan inte så starkt om svängningen är dämpad. 
Försöken utfördes med stötinducerade svängningar och Lenzen fann att dämpningen hade 
större betydelse än frekvens och amplitud för effekten på mänskliga reaktioner. 
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3. Vibrationers inverkan på människan och byggnader 

Försökspersonen märkte endast stöten och inte vibrationen om svängningen hade dämpats till 
låga amplituder efter fem oscillationer. Lenzen fann dessutom att människan är en bra 
dämpare. När han placerade fyra människor på ett försöksbjälklag ökade dämpningen med 
300% (Edlund och Pettersson 1978). 

Ohlsson (1982) presenterar ett annat försök utfört av Wiss och Parmelee som tyder på att 
dämpningen inte har så stor betydelse. Vid försöket exciterades enfrekventa avklingande 
vibrationer. De fastställde att om dämpningen ökade från 2 % till 20 % kunde produkten av 
frekvensen och förskjutning fördubblas med oförändrad respons från försökspersonerna. 
Ohlsson finner att deras resultat inte tyder på någon stor inverkan av dämpningen. 

Edlund och Pettersson (1978) beskriver de kriterier som Allen och Rainer ställde upp för 
dämpade bjälklagssvängningar. Kriterierna är avsedda att användas i lugna miljöer som kontor 
och klassrum, se figur 3.3. Av figuren framgår att om dämpningen ökar från 3% till 12% kan 
accelerationens toppvärde ökas med cirka tio gånger. I samma rappmt beskrivs ett annat 
kriterium för förväntade reaktioner som är utformat av Polensek, se figur 3.4. 
Försökspersonerna utsattes för dämpade vibrationer i ett antal träbjälklag, varefter de fick 
karakterisera svängningen. 
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Figur 3. 3 Kriterier för störande 
vibrationer i bjälklag vid varierande 
dämpning i kontor, skolor och likvärdiga 
lokaler (Edlund och Pettersson 1978). 

Figur 3. 4 Mänsklig reaktion på 
stötinducerade dämpade vibrationer i 
träbjälklag skuggade områden anger 
normala avvikelser (Edlund och 
Pettersson 1978). 
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3. Vibrationers inverkan på människan och byggnader 

Ohlsson (1984) menar att effekten är beroende av belastningens varaktighet. Effekten av 
dämpningen är begränsad vid kontinuerlig stationär belastning medan den vid stötmiade 
transienta belastningar har betydelse, se kapitel 4.2. 

Dämpningen för ett bjälklag har alltså betydelse men den är tyvän· svår att beräkna. 
Dämpningen uppstår nämligen mer eller mindre slumpmässigt och enligt ovan kan den bero 
på belastningen såsom antalet människor på bjälklaget, men även på vilket sätt man har valt 
att inreda rummen. Då man ej känner till bjälklagets dämpning skall man enligt Eurocode 5 
anta att dämpningen är l%, vilket motsvarar låg dämpning. Metoder för att beräkna eller 
uppskatta dämpningen på ett tillförlitligt sätt bör därför arbetas fram. 

3.2 Vibrationers inverkan på byggnader 

Att bestämma en acceptabel vibrationsstorlek anses lika svårt för byggnader som för 
människor. Storleken på vibrationer som kan förstöra en byggnad beror på faktorer såsom 
storlek och typ av byggnad, liksom vibrationens utseende. Figur 3.5 visar nivåer framtagna av 
Fry (1988) då möjliga skador kan uppkomma på byggnader. Enligt Griffin (1990) är 15 m/s2 

annars en vanligt förekommande gräns. Vid utvärderingen av vibrationer på en byggnad är det 
värt att notera att dessa oftast har orsakat obehag på de inneboende långt innan skador 
uppkommer. 
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Figur 3. 5 Vibrationsskadenivåer för byggnader (Fry 1988). 
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4. Normer och vägledningar 

4. Normer och vägledningar 
När ett bjälklag skall dimensioneras med avseende på svikt och vibrationer krävs det att 
bjälklagets statiska och dynamiska egenskaper är kända liksom lokalens användningsområde 
och hur människan upplever svikt och vibrationer i den aktuella situationen. Då kunskaperna 
inom dessa områden är begränsade kontrolleras vanligtvis endast någon form av statisk 
styvhet för bjälklaget. Det har dock visat sig att detta inte är tillräckligt och då de dynamiska 
svikt- och vibrationsegenskaperna ofta är de som dimensionerar bjälklagen har det varit 
nödvändigt att ta fram beräkningsmodeller för dessa. Det finns idag ett antal olika 
normer/vägledningar inom detta område, följande kommer att tas upp: 

• Boverkets konstruktionsregler, BKR 99 
• Boverkets handbok Svängningar, deformationspåverkan och olyckslast 
• Svensk byggnorm, SBN 80 
• Eurocode 5 
• ISO 2631 

4.1 BKR 99 

Ett bjälklags svängningsbenägenhet kan enligt BKR 99 kapitel 5:323 bedömas med hjälp av 
Boverkets handbok Svängningar, deformationspåverkan och olyckslast, se nedan. För 
bostadsbjälklag med massiva träbjälkar i huvudbärriktningen anges följande råd: 
"Nedböjningen hos en enskild bjälke i ett träbjälklag bör inte överstiga 1,5 mm under 
inverkan av en kortvarig punktlast (K5=1), vars dimensioneringsvärde är 1,0 kN. Bjälken 
förutsätts vid beräkningen vara fritt upplagd och belastad i sin mittpunkt." 

4.2 Boverkets handbok Svängningar, deformationspåverkan och olyckslast 

Ett bjälklag har ett antal resonansfrekvenser för vilka strukturens flexibilitet är hög, dvs vid 
dessa frekvenser krävs det lägre kraft för att sätta bjälklaget i rörelse. Vid dimensioneringen 
skiljer man mellan två olika fall: 

• Bjälklag med den lägsta resonansfrekvensen f1 > 8 Hz. 
Omfattar de flesta lätta bjälklag med spännvidder under 6 - 8 m liksom tunga bjälklag med 
små spännvidder. 

• Bjälklag med den lägsta resonansfrekvensen f1 < 8 Hz. 
Omfattar tunga bjälklag med stora spännvidder, behandlas fortsättningsvis ej då särskilda 
regler gäller för dem. 
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Figur 4.1 Mobilitet. Topparna 
representerar resonansfi·ekvenser 
(Ohlsson 1984). 
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Figur 4. 2 Stegkraft som funktion 
av frekvens från en gående person, 
(Ohlsson 1984). 

Mobiliteten (vibrationshastighet/haft) anses vara den 
flexibilitet som är mest relevant med hänsyn till 
människans känslighet. Mobiliteten för en punkt hos ett 
bjälklag kan se ut enligt figur 4.1. Dimensioneringen 
baseras till stor del på metoder utvecklade av Ohlsson 
(1984). 

Utgångspunkten för Ohlssons metoder är en människa 
som på ett stelt underlag går eller springer. F ö rutsatt att 
personen står på samma ställe och trampar ser 
stegla-aften som funktion av frekvens ut enligt figur 4.2, 
där det framgår att det är de låga frekvensema som 
dominerar. Bjälklagets resulterande svängningshastighet 
beror på haften i fotstegen och bjälklagets mobilitet. För 
bjälklag med den lägsta resonansfrekvensen > 8 Hz 
gäller då vid låga frekvenser ( < 6 Hz) att både lasten och 
bjälklagets styvhet är stor, medan då styvheten är lägre, 
d v s hög mobilitet, är haften låg. I det första fallet kan 
inverkan från fotstegen behandlas med någon typ av 
statiskt hiterium. I det andra fallet består vibrationema 
av stationära (utan bö1jan och slut) vibrationer men även 
transienta (med början och slut) vibrationer av 
impulstyp. Av denna anledning bestäms både ett 
medelvärde och ett toppvärde hos en svängning för att 
därefter uppskatta människans stöming. 
Dimensioneringen omfattar därmed tre kontroller: 

• Beräkna den statiska styvheten med avseende på 
nedböjning. 

• Beräkna inverkan av impulslast genom att beräkna 
impulshastighetsresponsen. 

• Beräkna inverkan av kontinuerlig last genom att 
beräkna vibrationshastighetens rms-värde. 

Den första punkten motsvarar i Boverkets handbok det statiska kriteriet, den mellersta det s k 
dynamiska hiteriet. Den sistnämnda punkten ingår inte i Boverkets handbok men tas upp 
nedan. 
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4.2.1 statiskt kriterium 

Boverkets handbok anger en handräkningsmetod för att beräkna nedböjningen i ett bjälklag. 
Nedböjningen beräknas med 

Q) J 

W=K 48E1, 

där K = lastfördelningsfaktor ~ l 
Qd =l kN 
l = spännvidd 
Elx = böjstyvhet i styv riktning 

Lastfördelningsfaktorn beräknas enligt 

K={- 4.7/3
2 

+ 2,9j3 + 0,4 
0,8 + 0,2,8 

för O ~ f3 ~ 0,3 

för 0,3 ~ f3 ~ 1,0 

0,01 ~~~l 

s =bjälkarnas centrumavstånd 
Ely = golvskivans böjstyvhet per breddenhet 
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Figur4. 3 Dimensionering med avseende på 
impulslast och kontinuerlig last enligt 
Ohlsson (1984) . 
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4.2.2 Inverkan av impulslast 

Dimensionering med avseende på impulslast 
och kontinuerlig last enligt Ohlssons metod 
beskrivs i figur 4.3. Modellen gäller för 
fyrsidigt fritt upplagda bjälklag. I Boverkets 
handbok framställs Ohlssons metod något 
förenklat, nedan beskrivs den metod såsom 
den framställs i Ohlsson (1984). 

Bjälklagets respons av stötbelastning 
uppskattas genom att beräkna den initieila 
vertikala hastigheten w' max från en 
kraftimpuls och därefter ställa den i relation 
till bjälklagets dämpkoefficient cro. 

Impulshastighetsresponsen är den initieila 
vertikala svängningshastigheten till följd av 
en vertikal ideal kraftimpuls. I punkten (xo,Yo) 
är den 

"' <D2 (x y ) 
, =F·t·"' n o' o 

W max L...J 
n~l mil 

[m/s] 

där F är kraften, t tiden, m11 modmassan och 
<D är en modfunktion som beskriver punkten 
(xo,Yo):s läge, -l :-:::; <D :-:::; l. 

En enhetsimpuls, l Ns, i punkten (xo,Yo) 
skulle därmed orsaka den initieila 
hastighetsim pulsen: 

Enligt figur 4.1 orsakar fotsteg främst 
egenfrekvenser < 40 Hz, därför begränsas 
summan till egenmoder med egenfrekvenser 
:-:::; 40 Hz. Antalet egenmoder som därmed 
ingår betecknas N4o. 

Vid beräkning av h' max måste alltså 
egenfrekvenserna och de tillhörande 
egenmoderna och modmassor för resonanser 
< 40 Hz beräknas. Därefter skall den vekaste 
punkten identifieras för vilken det största 
värdet på h' max ges. 



4. Normer och vägledningar 

Egenfrekvenserna (resonansfrekvenserna) för fritt upplagda ortotropa plattor beräknas med 

där m =bjälklagets ytvikt (kg/m2
) 

k,n = modnummer 
D =plattans böjstyvhet i x-, y- respektive xy-riktningen. 

[ 4.1 ] 

Vid modelleringen av de flesta bjälklagen är Dxy ::::; Dy. För första ordningens moder (som i 
metoden anses vara de av intresse) kan ovanstående ekvation därmed förenklas till: 

1r ~ ( 2(L) 2 
4(L) 4J DY J,, = 2 ~ --;;;? l + 2n B + n B . D, [ 4.2] 

Modmassorna kan sättas till en fjärdedel av bjälklagets massa. För att ta hänsyn till massan 
som orsakar svängningen adderas 50 kg till modmassan. 

Den vekaste punkten i ett bjälklag blir den punkt där den summerade kvadratiska 
formfunktionerna får sitt största värde. Eftersom hänsyn enbart tas till första ordningens 
moder är xo = L/2. I y-riktningen kan modformerna beskrivas av ett helt antal halva 
sinusvågor, se bilaga l, och summan kan skrivas 

N," . (yn1r) ,L:sm2 - -
~~ ~ ~ B 

Värdet på y för vilket summan har sitt största värde bestäms grafiskt, se bilaga 2. Sambandet 
mellan summans värde och antalet medverkande moder är ungefår linjärt 

N,o 

max I <D~ (L l 2,y)::::; 0,4 + 0,6N40 
11~1 

Impulshastighetsresponsen kan nu skrivas 

. 4(0,4 + 0,6N40 ) h = ----'-------"'-'-
max mBL +200 

Dämpkoefficienten, cr0, beskriver hur hastigt svängningen avtar med tiden och beräknas med 

där Sn är den relativa moddämpningen och f1 är den första egenfrekvensen. Moddämpningen 
Sn ges värdet l% då den är okänd, vid tunga bjälklag ( > 150 kg/m2

) eller vid stor spännvidd 
bör Sn ges värdet 0,8%. 
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Med hjälp av Ohlssons diagram enligt figur 4.4 uppskattas bjälklagets respons på stötartad 
belastning. 

,.-., 

~ 100 -t--t--+--11---t--t--+---::±~ 
"' 8 80 r-1--r~--~+-~~ 
g 60 +--t--+--t--r-

~ 40 +---+--+--., e 
.c 
la 
o 20 
Q. 
a:! ... 
~ 
~ 10~-r-;--+---+--+~~~~-+~ 
00 8 +-+--+--f--+--+-+ -~ 
.c 6 r-;--r-;--~+--t--+--11---t-~ 
"' '3 .§ 4 

o. o 0.1 0.2 0.3 0.4 o. s 
Dämpkoefficient o0 (s"1

) 

Figur 4. 4 Preliminärt förslag till klassificering av ett 
bjälklags respons enligt Ohlsson (1984). 

4.2.3 Inverkan av kontinuerlig last 

Dimensionering för kontinuerlig last behövs enligt Ohlsson endast göras för bjälklag med 
spännvidder överstigande 4 m eller då bjälklaget är utsatt för hög grad av gångtrafik. Den 
avgörande parametern anses vara rms-värdet för den vertikala svängningshastigheten, w'rms, 
inom frekvensintervallet 8 till 40 Hz. 

Ohlssons utttyck för beräkning av svängningshastigheten är framtaget med försöksresultat 
(beslaivning av kraften från fotsteg) och dynamisk analys med ett antal förenklingar: 
• Endast första ordningens moder tas med. 
• Resonansfrekvenserna är väl separerade. 
• Den relativa dämpningen och modmassan är lika för alla moder. 
• Den vekaste punkten väljs till symmetripunkten av bjälklaget (x,y) = (L/2,B/2). 
• Svängningsbidrag med frekvenser >40 Hz anses försumbara. 

100 N1~2 +l 
Wrms = mBL-J( 2/13 

där m =bjälklagets ytmassa (kg/m2
) 

B = bjälklagets bredd 
L = bjälklagets längd 
s =bjälklagets dämpning/dämpfaktor 
fl = bjälklagets första resonansfrekvens 

[(rn/s)rms] 

N 1,2 = det antal första ordningens egenmoder som har resonansfrekvenser < l ,2 * ft. 
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Den beräknade w'rms är rms-hastigheten i belastningspunkten till följd av en person som "går 
på stället marsch" i mitten av ett bjälklag. Om antalet människor som befinner sig i varaktig 
rörelse är fler än en blir vibrationshastigheten större, men hur mycket större den blir är ännu 
oklart. Det finns idag inga gränsvärden att jämföra med vid bedömning av om en lösning är 
tillräckligt bra, utan man får istället jämföra det erhållna värdet med sådana bjälklag som har 
visat sig vara bra. Någon "jämförelsebank" finns dock inte, och denna del ingår ej heller som 
sagt i Boverkets handbok utan är endast en rekommendation från Ohlsson hur man skulle 
kunna ta hänsyn till kontinuerlig last. 

4.3 SBN 80 

I den äldre SBN 80 gavs liksom i nuvarande normer ett kriterium gällande 
punktlastnedböjning som är kopplat till svängningar. Till skillnad från nuvarande normer 
innehöll den dessutom en alternativ kontrollåtgärd kopplat till bjälklagets statiska egenskaper 
där nedböjningen från nyttig last ej tilläts överskrida 1/600 av ingående bjälkars spännvidd. 

4.4 Eurocode 5 

Vibrationer som uppkommer ofta får enligt Eurocode 5 ej orsaka skador i byggnaden eller 
orsaka oacceptabel komfort för användarna. Då vibrationsnivåerna beräknas skall hänsyn tas 
till golvets styvhet och dämpning. Då dämpningen ej kan visas ha ett tillförlitligt värde skall 
dämpningen antas vara l%, vilket ofta kraftigt underskattar bjälklagets dämpning. 

För bostadsbjälklag gäller liknande regler som i Boverkets handbok Svängningar, 
deformationspåverkan och olyckslast. För bostadsbjälklag med resonansfrekvens, f,, lägre än 
8 Hz skall en särskild undersökning göras. För bostadsbjälklag med resonansfrekvens, f,, 
högre än 8Hz skall följande krav uppnås: 

• u/F :s; 1,5 

• v::::; 1 oo(u-'l 

där u är den maximala nedböjningen orsakad av en vertikal koncentrerad statisk kraft F, v är 
den maximala impulshastighetsresponsen och s bjälklagets dämpning. 

För ett fyrsidigt fritt upplagt rektanguläti bjälklag (l·b) med spännvidden l kan 
resonansfrekvensen beräknas enligt 

där m är ytvikten (kg/m2
) och (EI)1 är den ekvivalenta böjstyvheten för bjälklaget runt en axel 

vinkelrät bjälkarnas riktning. v kan approximeras enligt 

4(0,4 + 0,6N40 ) 
V= 

mbl + 200 
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där N4o är antalet moder av första ordningen med egenfrekvenser under 40 Hz och b är 
bjälklagets bredd. N40 bestäms ur 

N = ((40) -1J(q_)4 (EJ), 
4o fl l (El)b 

där (EI)b är den ekvivalenta böjstyvheten för bjälklaget runt en axel parallell med bjälkarna 
där (EI)b < (EI)1 . 

4.5 International Standard ISO 2631 (1997) 

ISO 2631 publicerades först 1974 under namnet "Guide for the evaluation of human exposure 
to whole-body vibration". Den har sedan dess omarbetats ett antal gånger 
(1978, 1982,1985, 1997) och den senaste utgåvan heter "Mechanical vibration and shock -
Evaluation of human exposure to whole-body vibration". ISO 2631 (1997) är en kombination 
av den gamla ISO:n från 1985 och den brittiska standarden, BS6841(1987). (Till skillnad från 
de tidigare utgåvorna finns den ej översatt till svenska.) ISO 2631 är tänkt som en vägledning 
och standarden rekommenderar ytterligare undersökningar för att erhålla mer detaljerade 
uppgifter. 

ISO 2631 (1997) består av två delar: 
• Del l : Allmänna föreslaifter 
• Del2: Kontinuerliga och stötartade vibrationer i byggnader (l till 80Hz) 

4. 5.1 Allmänna föreskrifter 

Det huvudsakliga syftet med del 
helhoppsvibrationer med avseende på 

• hälsa och komfort 
• sannolikheten att vibrationer uppfattas 
• risk för rörelsesjuka (kinetosis) 

är att definiera metoder för att kvantifiera 

Den första delen av ISO 2631 innehåller inga gränsvärden för vibrationer, men däremot 
metoder som kan vara till hjälp vid utvärdering av periodiska, slumpmässiga och kortvariga 
vibrationer och vibrationer som innehåller tillfälliga toppvärden. Enligt ISO 2631 skall 
accelerationens vägda effektivvärde alltid bestämmas, se nedan, då vibrationen innehåller 
tillfälliga toppar skall även toppfaktorn beräknas. För de fall då toppfaktorn överstiger värdet 
9 presenteras kompletterande utvärderingsmetoder vilka även bör användas vid fall av 
tillfälliga stötar och kortvariga vibrationer. 

Vid bedömningen av vibrationernas inverkan på människan betraktas för hälsa, komf01i och 
förnimmelse frekvensintervallet 0,5 till 80 Hz och för rörelsesjuka O, l till 0,5 Hz. 
Vibrationens påverkan beror på dess frekvensinnehåll, vissa frekvenser har mer betydelse än 
andra. För detta ändamål använder ISO 2631 olika frekvensvägningskurvor, t ex Wk för 
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vibrationer i z-riktningen, W d för vibrationer i x- och y-riktningen, Wj för vibrationsmätningar 
under huvudet på en liggande person och W k då risken för rörelsesjuka skall undersökas. Den 
s k frekvensvägda rms-accelerationen, aw, erhålls genom att beräkna 

l 

a. ~ [ ~ (W; a,)' r där W är viktfaktorn och a; är rms-accelerationen fOr var j e frekvens band. 

4.5.1.1 Vibrationers inverkan på hälsan 

ISO 2631 :s riktlinjer rör effekterna av periodiska, slumpmässiga och kortvariga 
helkroppsvibrationer på en sittande frisk person då forskningen främst har behandlat detta 
område. I appendix presenteras samband för ekvivalenta exponeringsnivåer för att utvärdera 
en vibration med avseende på hälsorisker. Olika studier har genererat skilda resultat, vilken av 
de två sambanden som är mest tillförlitlig är oklart. 

awl och aw2 
T 1 och T2 

[Bl] 
[B2] 

De vägdarms-accelerationerna vid första respektive andra exponeringen. 
Den första respektive andra exponeringens varaktighet. 

Sambanden visas i figur 4.5. Det skuggade området motsvarar det område på vilket 
sambanden är baserade. Under zonen finns enligt ISO 2631 inga tydliga bevis för hälsorisker, 
över zonen är hälsoeffekter sannolika och däremellan finns vissa hälsorisker. Hur stor 
sannolikheten är för hälsoeffekter anges ej i ISO 2631 då för lite information inom detta 
område anses finnas. 

"' e 10 

f '' 
il 4 

~ 
~ 2 .5 ....... 

___ ·::::·.:..:.·--=.:- ___ i' '' ...._ ~ Equallon (8 .1) 
'•···.,, ...... ...... r ...... , ... 

·- -l' .... 
r·-.... .........._ 

1.6 '/·· ........... ...... 
Equation (8 .2)-"' ··.............. ...._ ...:·~········ .:.":' ,.,_ 

0,63 

········ ............... ·t·· ············ ......... i' ......... ·········· 
~ ............ 

""""-:!' ··.... ...... ... 
0,4 ............ 
0 .315 f------ ...... ...... 
0.25 l-----1f--------+----+--------t---+------"'! 

~ 
0.16 r-- ~ 

0.1 
10 min 0 .5 2 4 

Figur 4.5 Vägledning vid bedömning av hälsorisker (ISO 2631-1). 

8 24 
Exposure duration. h 

ISO 2631 betonar vikten av att vibrationsmätningarna är representativa för hela 
exponeringsperioden då det kan ta flera år innan hälsoändringar yttrar sig. 
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4. 5. l . 2 Vibrationers inverkan på komfort 

ISO 2631 innehåller inget gränsvärde, men däremot några ungefårliga värden av sannolika 
reaktioner, baserade på försök utförda på personer då de åker kollektivt. 

Tabell 4.1 Sannolika reaktioner vid olika 
vibrationsnivåer (frekvensvägda, rms)(!SO 2631-1). 

Mindre än 0,315 rnls2 

0,315-0,63 rn/s2 

0,5- 1,0 rnls2 

0,8- 1,6 rnls2 

1,25 - 2,5 rn/s2 

Mer än 2 rnls2 

inte obehagligt 
något obehagligt 
nästan obehagligt 
obehagligt 
mycket obehagligt 
extremt obehagligt 

För den mänskliga responsen på vibrationer i byggnader gäller ISO 2631-2. Enligt den har det 
visat sig att de brukarna av byggnaderna sannolikt kommer att klaga på komforten om 
vibrationsnivåerna är något över förnimmelsevärdet 

Enligt ISO 2631-1 kan 50% av den friska befolkningen förnimma en Wk vägd vibration med 
toppvärdet O, O 15 rnls2

. Stor variation föreligger mellan individer i deras förmåga att uppfatta 
vibrationer. Medianen för förnimmelsegränsen är ca 0,015 rnls2

, interkvantilområdet är 0,01 till 
0,02 m/s2 (interkvantilområde = området inom vilket 25 till 75 % av de tillfrågade säger sig 
u p p fatta vibrationerna) . 

Vibrationens varaktighet minskar förnimmelsegränsvärdet något då varaktigheten är upp till en 
sekund men därefter är påverkan mycket liten. 

4. 5. 2 Kontinuerliga och stötartade vibrationer i byggnader (l till 80 H z) 

Den andra delen av ISO 2631 kom ut 1989. Den ger hänvisningar om hur ISO 2631-1 skall 
appliceras vid vibrationer i byggnader. Det är huvudsakligen kontinuerliga och intermittenta 
vibrationer (som kommer och går) som avses, men i appendix behandlas även transienta (med 
början och slut) vibrationer. 

I ISO 2631-2 finns en baskurva som visar nivåerna för vilka den mänskliga responsen blir 
densamma, se figur 4.6. Under kurvans värden uppstår generellt inga klagomål, medan man 
enligt ISO 2631 -2, beroende på omständigheter och förväntningar, inte för den skull kan 
förvänta sig klagomål om värdena överstiger kurvans värde. 

19 



0,1 

0,063 

0,04 

i 0,025 

~ 0,016 
e 
..; 0,01 
~ 
~ 0,006 3 . ., 
~ 
~ 0,004 
<( 

0,002 5 

0,0016 

~ 

5. Normer och vägledningar 

! l 
l 

! i i i:x .. 
V1 

L! 
l 1/ l 

l l i 

l/ l l i'-.. i ! 
l 

'-.. / i l i l 
l 

i i 

l 
i 0

·
001 

1 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 63 100 
Centre frequency of omHhird actave bands, H z 

Figur 4. 6 Baskurva för vertikala vibrationer i byggnader (JSO 2631-2). 

I appendix A i ISO 2631 finns information om de kriterier som används idag men inte ingår i 
standarden. I tabell 4.2 redovisas multiplikationsfaktorer som används i flera länder för att 
specificera tillfredsställande vibrationsnivåer i byggnader. Dessa skall multipliceras med 
baskurvan i figur 4.6. Multiplikationsfaktorerna är beroende på tiden på dygnet liksom 
byggnadens användningsområde och vibrationens utseende. 

Tabell 4. 2 Multiplikationsfaktorer för byggnader (1SO 2631-2). 

Plats Tid 
Kontinuerlig eller Transienta vibrationer 

inte1mittent vibration som uppkommer flera 
gånger per dag 

Kritiska arbetsplatser dag 
(t ex operationssalar, l l 
precisionslaboratm·ier) natt 

Bostad 
dag 2 till 4 30 till 90 

natt 1,4 1,4 till 90 

Kontor 
dag 

4 60till128 natt 

Kontorslandskap 
dag 

8 90 till 128 natt 

ISO 2631 uppmanar till fler försök och analyser för att i kommande utgåvor kunna uppdatera 
standarden. 
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5. Bakgrundsforskning till ISO 2631 

Arbetet med att ta fram ISO 2631 påbörjades 1966. Nedan presenteras en del av den forskning 
som ligger till grund för standarden. Dessutom redovisas några rapporter vars syfte har varit 
att utvärdera den gällande ISO 2631. 

5.1 Inledande förslag 

ISO 2631 innehöll till en början riktlinjer enligt figur 5.1 nedan. Enligt Griffin (1998) var 
riktlinjerna baserade på fysiologisk tolerans på korttidsvibrationer, 24 timmarsgränsen valdes 
att ligga nära förnimmelsegränsen av vibrationer i byggnader, och rapporter om att toleransen, 
komforten och tröttheten beror på vibrationens varaktighet. Riktlinjerna gällde för trötthet och 
nedsatt arbetsförmåga och genom att flytta kurvan 6 dB upp eller l O dB ner erhöll man 
exponeringsgränsen för hälsa och säkerhet respektive gränsen för nedsatt komfort. IsO
standarden byggde därmed på att samma frekvensberoende gäller för gränsvärdet för 
förnimmelse som för den subjektiva uppfattningen av helhoppsvibrationer för nivåer över 
förnimmelsetröskeln. Det fanns dock ingen forskning som kunde visa att så verkligen var 
fallet. (Howarth och Griffin 1988). Dessa riktlinjer är numera borttagna från ISO 2631-1 men 
kurvans form finns kvar i delen om vibrationers inverkan i byggnader, figur 4.6. 
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Figur 2a. Gräns för trötthet och nedsatt arbetsförm~ga, acceleration i z-riktningen (az) som funktion av frekvens med 

expomrinQstid som parameter Iför vägda värden se avsnitt 4.2.4) 

Figur 5.1 Gräns för trötthet och nedsatt arbetsförmåga, acceleration i z-riktningen som 
funktion av frekvens med exponeringstid som parameter enligt den gamla ISO 2631, (gäller ej 
numera). 
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5.2 Forskning utförd av Jones och Saunders 

Den inledande forskningen inom området ledde fram till olika slutsatser och fick mycket 
kritik. För att klarlägga skillnaderna och kontrollera ISO:s förslag för gränsvärden vid 
helkroppsvibrationer utförde Jones och Saunders ett antal försök, vilka kom att ligga bakom 
en del av den nya standarden ISO 2631. Tre av dessa är presenterade nedan. 

5.2.1 "Ekvivalent-komfortkurvor för vertikala sinuspulserande helkroppsvibrationer " 

4 5 6 e 10 12 16 20 25 30 40 60 eo 
Frequency (H z) 

Figur 5. 2 Jämförelse mellan Jones och 
Saunders resultat(-), Miwas resultat 
() och ISO 263J:s riktlinjer (-) 
(Jones och Saunders 1972a) 
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Figur 5. 3 Jämförelse mellan resultat från 
försök av Jones och Saunders och ISO 
2631 (rätlinjiga). Det övre paret svarar 
mot O - 5 min, det undre l h. (Jones och 
Saunders 1972a). 
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Försökspersoner utsattes för två alternerande 
stimulin, en referensvibration (20 Hz med 
bestämd accelerationsnivåer: O, l 0,2 0,3 
0,4 0,5 0,6g) och en vibration med frekvens 
mellan 4 och 80 Hz. Försökspersonerna 
skulle därefter med hjälp av en ratt reglera 
accelerationsnivån på den andra vibrationen 
tills de två vibrationerna upplevdes orsaka 
lika mycket besvär. Därefter kunde 
komfortkurvor utformas utgående från 20 Hz 
och därvid vald accelerationsnivå. (Utmed en 
komfmikurva bibehålls samma komfortnivå.) 
I figur 5.2 redovisas en jämförelse mellan de 
erhållna konturkurvorna och ISO:s kurvor, 
dessutom redovisas resultat från en studie 
utförd av Miwa.(Jones och Saunders 1972a) 

För att inte bara kunna jämföra med IsO
kurvornas lutning utan även kontrollera 
tidsberoendet gjordes ytterligare en serie 
försök. Samma försökspersoner fick känna 
vibrationer med frekvensen 20 Hz och med 
de ovan angivna accelerationsnivåerna i 
slumpvis ordning. De skulle i detta fall 
bedöma vibrationerna med avseende på hur 
länge de hade stått ut med vibrationerna utan 
reducerad komfort i kollektivtrafiksmiljö. 
Varje accelerationsnivå vid 20 Hz fick 
därigenom ett tidsvärde. Konturkurvorna för 
varje accelerationsnivå från det tidigare 
försöket lades in och därefter kunde en 
jämförelse ske med ISO-kurvorna. Enligt 
Jones och Saunders försök hade ISO
kurvorna för stark lutning speciellt för högre 
accelerationsnivåer varför en svagare lutning 
föreslogs, jämför figur 5.3. ISO-kurvorna 
behöll dock den ursprungliga lutningen i 
vägledningen som kom ut 1974. 
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5.2.2 "Effekter av val av referensstimuli på komfortkurvornas utseende för vertikala 
sinuspulserande helkroppsvibrationer" 

För att kontrollera att den valda referensstimulin inte hade någon inverkan på resultatet i 
ovanstående försök togs konturkurvor fram för referensstimulin l O Hz. Dessa skilde sig inte 
nämnvärt från de tidigare framtagna kurvorna (Jones och Saunders 1972b ). 

5.2.3 "Ett samband för den mänskliga responsen för vertikala sinusformade 
helkroppsvibrationer" 

Försökspersonerna utsattes för två stimulinitaget med samrna frekvens men olika intensitet, 
varav den ena fungerade som referensstimuli. Försökspersonerna skulle sedan uppskatta hur 
mycket större den andra stimulin var. På så sätt kunde man få fram ett samband mellan den 
objektiva storleken (X) och den subjektiva storleken (Y) av stimulin. Jones och Saunders 
använde sig av Stevens kraftlag, Y=kX11 där k är en konstant och n är en exponent vars värde 
bestäms vid försöket (= riktningskoefficienten då resultatet plottas i ett log-log-diagram). 
Försöken utfördes för frekvenser mellan 5-80Hz. Genom upprepade försök vid olika tider såg 
de att försökspersonerna var konsekventa med att uppskatta storleken på stimulin, 
standardavvikelsen var mindre än 5%, n~ 0,94. Därav drog man slutsatsen att försöks
personerna konsekvent kan uppskatta stimulins relativa intensitet och därmed kan man ta fram 
konturkurvor för olika accelerationsnivåer med hjälp av en konturkurva från tidigare försök 
enligt ovan. Vid jämförelse av de framtagna konturkurvorna i de två försöken fann Jones och 
Saunders att resultaten var lika (Jones och Saunders 1974). 

Kraftlagsexponenten, n, har genom flera andra försök försökts fastställas. Griffin (1990) 
presenterar bl a Howarths resultat från 1987 där n befanns vara nära ett, vilket tyder på att en 
fördubbling av vibrationsamplituden fördubblar obehaget. 
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5.3 Sammanställning av framtagna konturkurvor enligt Griffin 

Griffin (1990 ) har sammanställt framtagna konturkurvor enligt figur 5.4. I denna figur syns 
det tydligt att kroppen är känsligare för vibrationer med frekvenser runt 5-1 O Hz än för övriga 
frekvenser. 
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Figur 5. 4 Konturkurvorför vertikala vibrationer av stående personer.-- Ashley (1970); 
---- ·Jones och Saunders (1972),· -------- Oborne och Humphreys (1976),· 

Oborne (1978),· --------- Oborne et al. (1981),· 
- - -- - - - Oborne och Bom-er (1982). (Grijjin 1990) 

5.4 Kroppens resonansfrekvenser 

I z-axeln nås den maximala känsligheten inom 4-8 Hz enligt figur 5.4. Ökningen av 
känsligheten beror på kroppens tendens att framkalla vertikal resonans inom detta intervall. 
Flera undersökningar har gjorts för att bestämma resonansfrekvensema. Tabell 5.1 visar en 
sammanställning som Edlund och Pettersson (1978) gjort. 
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Tabell 5. J Resonansfrekvenser för olika delar av människokroppen vi inverkan av vibrationer 
i riktning huvud-fot. (Edlund och Pettersson J 978) . 

Frekvens 
H z 

Resonanssvängande kroppsdel 

Kroppen som massa 
Halskotorna vid sittande 

3 
3-4 
4 

4-6 
Korsryggen vid sittande, Benen vid 
stående 
Bröst- och bukhåla 
Bålens övre del samt skuldror 
Skuldror - nackpartiet 

5 
11-14 
10-30 
20-30 

30 
60-90 

100-200 
300-900 

Fastare kroppspartier samt ansiktets 
muskultur 
Halsen 
Mindre kroppsdelar 
Ögonen 
Underkäken 
Kraniet 

F ör att bättre förutsäga människokroppens respons eftersträvas en teoretisk dynamisk modell. 
Edlund och Pettersson beskriver en metod som kallas mekanisk impedansmätning. Kroppen 
eller en kroppsdel utsätts för en växlande kraft och den resulterande hastigheten i punkten där 
kraften påförs mäts . Kvoten mellan kraften och hastigheten kallas impedans. Edlund och 
Pettersson presenterar impedansmätningar utförda av Tempest, se figur 5.5, där 
kroppsställningens betydelse framgår. På samma sätt har accelerationen för olika kroppsdelar 
uppmätts enligt figur 5.6. Resultaten visar att kroppen inte kan ses som en homogen massa 
utan den dynamiska modellen bör bestå av ett massa-fjäder-dämpar system, jfr figur 5.7. 
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Figur 5. 5 Impedans som funktion av 
frekvens för försöksperson vid olika 
la-oppsställningar (Edlund och 
Pettersson J 978). 
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8 , 24 kg 
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-1 
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-1 
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-1 

901,8 N. s . m -1 

Figur 5. 7 Modell av kroppen (Griffin 1990) 

Matsurnota och Griffin (1998) undersökte kroppens resonansfrekvenser och kommenterade 
andras försöksresultat. De konstaterade att många undersökningar fann en resonansfrekvens 
vid 5 Hz och en annan bred topp vid l 0-15 Hz då personen stod i en normal upprätt ställning. 
Istället för att mäta impedansen mätte de i deras egen studie transmissibiliteten (kvoten mellan 
två rörelser på olika delar av kroppen) för olika kroppsställningar och olika vibrationsnivåer. 
Denna metod gav samma resultat, kroppens resonansfrekvens vid normal avslappnad ställning 
var ungefår 5,5 Hz, med benen var lätt böjda sjönk resonansfrekvensen till cirka 2,75 Hz. 
Vibrationsnivåerna försköt resonansfrekvenserna och höjde transmissibiliteten något, se 
figur 5.8. 
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Figur 5.8 Mediantransmissibiliteter vid olika vibrationsnivåer, 
a) normal ställning, b) benen böjda (Matsumoto och Griffin 1998). 

Det finns rapporter om att resonansfrekvenserna är olika för män respektive kvinnor vilket 
tyder på att standarder bör ha olika riktlinjer för män och kvinnor (Lundström och Holmlund 
1998). K vinnors och mäns känslighet för vibrationer har i några undersökningar visat sig vara 
olika. Jones och Saunders (1972a) rappmierar att kvinnor är känsligare för vibrationer med 
frekvenser mellan 4 och 6 Hz och de mellan 60 och 80 Hz. Men än så länge görs i standarden 
ingen skillnad mellan kvinnor och män då tillräckliga bevis för att så bör göras ännu ej finns . 
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5.5 Parsons och Griffins utvärdering av förnimmelsegränsvärden 

Parsons och Griffin (1988) har utfört omfattande försök av förnimmelsegränsvärden vid 
helhoppsvibrationer och sedan jämfört dem med ISO 2631. Vid ett av deras försök satt eller 
stod försökspersonerna på en yta som efter en signal vibrerade med olika frekvenser och olika 
accelerationsnivåer. Ibland vibrerade ytan inte alls för att kontrollera försökspersonernas svar. 
Försökspersonerna skulle därefter med hjälp av en knapp ange om de känt vibrationer eller 
inte. Denna metod kallas "signal detection method". Resultat erhölls enligt figur 5.9 där max-, 
min-, 25-, 50- och 75- percentilen liksom ISO 2631 :s grundkurva finns inritade. Resultaten 
stämmer överrens med ISO 2631 på så sätt att det inte finns någon större skillnad mellan 
responsen från de sittande och de stående. Däremot verkar ISO 2631 underskatta effekterna 
från högfrekvensvibrationer och överskatta effekterna från lågfrekvensvibrationer. 
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Figur 5.9 Percenti/er av vibrationsgränsvärden ochjämförelse med ISO 2631 (Parsons och 
Griffin 1988) . 

Den s k "signal detection method" utvärderades därefter genom att jämföra resultaten med ett 
annat försök. Vid det skulle försökspersonen ange vid vilken gräns de var absolut sälaa på att 
känna vibrationerna respektive vid vilken gräns de var sälaa på att inte känna dem. (Liksom i 
fölTa fallet sattes inte vibrationsapparaten igång efter hälften av signalerna.) På så sätt kunde 
man se hur stort osäkerhetsintervallet är. Resultat redovisas i figur 5.10. Av figuren framgår 
att förnimmelsegränsen ligger runt 0,015 m/s2 (rms) vid 8 Hz och runt 0,020 m/s2 (rms) vid 
31,5 Hz, vid 31,5 Hz är osäkerhetsintervallet större. 

100 c--:8;;--,·0""'Hc:-z----------, 31·5 Hz A 

1 
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 a e 10 11 12 

Subjaet 

A = f p kände helt 
säkett vibrationerna 

B = f p kände helt 
säkert inte 
vibrationerna 

C = resultat från 
tidigare försök = f p 
kände vibrationerna 

Figur 5.1 O Vibrationsgränsvärden för förnimmelse med två metoder (f p =försökspersonerna) 
(Parsons och Griffin 1988). 
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Försök gjordes för att bestämma förhållandet mellan den nivå försökspersonerna skulle 
uppfatta som oacceptabel i deras hem och den gränsnivå vid vilken försökspersonerna 
uppfattar vibrationer. Vid deras försök kom man fram till en faktor på 2,12 vilket stämmer bra 
överrens med de instruktioner som ISO 2631-2 ger (enligt ISO 2631-2 är faktorn = 2). 

För att kontrollera att de gränsvärden de fått fram i försöket ovan inte påverkas av synliga eller 
hörbara faktorer gjordes ytterligare försök. Resultatet finns redovisat i tabellen nedan och de 
fann att ovanstående försök inte hade påverkats av varken synliga eller hörbara faktorer. Detta 
kan även tyda på att hörseln och synintryck ej påverkar upplevelsen av vibrationen. 

Tabell 5. 2 Förnimmelsegränsvärden för vibrationer (m/i rms · l o-3
) med förutsättningarna 

"normal" (N-ögonen öppna och inga öronskydd), ögonen stängda (ÖS) och öronskydd på 
(ÖSK) (Parson och Griffin 1988). 

Försöks 2 3 4 s 6 7 8 9 lO Il 12 

- ersön 
4Hz N 5 12 9 14 11 12 lO 12 11 13 13 9 

ÖS 6 lO 12 15 12 11 11 16 lO 7 13 8 
ÖSK 7 9 13 13 7 12 9 31 19 15 16 8 

63Hz N 9 6 16 11 7 15 6 13 9 12 lO 20 
ÖS 9 7 12 7 8 12 6 12 9 7 9 17 
ÖSK 6 9 4 5 8 5 6 17 lO 11 2 18 

5.6 Hälsoeffelder 

Det har diskuterats vilket av de två sambanden i ISO 2631-1, se figur 4.5, som bäst beskriver 
den troliga hälsoeffekten. Seidel et al. (1998) fann i en studie att [B l] underskattar 
hälsoriskerna orsakade av vibrationer med höga amplituder och att det i sådana fall är bättre 
att använda sig av [B2]. 

ISO:s kriterier för hälsoriskerna har fått skarp kritik av Griffin (1998). Han menar att det inte 
finns några bevis för dessa kriterier och är kritisk till att de är baserade på undersökningar 
utförda under tiden av 4 - 8 timmar som därefter har extrapolerats till att gälla från l minut till 
24 timmar. Enligt honom är den nya standarden svårare att förstå utan att ge mer information 
än de äldre standarder som redan finns. 

5.7 Komfort 

ISO 2631 innehöll från bö1jan ett tidsberoende för vibrationernas respons på människan. 
Tidsberoendet sades enligt Clarke (1979) vara verifierat av en undersökning av Miwa et 
al.l973 där de bad försökspersoner uppskatta vibrationer på en femgradig skala vid intervaller 
av två eller fyra timmars exponeringar. Flera andra undersökningar kunde påvisa ett 
tidsberoende men dessa laitiserades av Clarke (1979) och Griffin och Whitham (1976). 
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Clarke och Oborne utförde undersökningar 1972 där passagerare i tåg och svävarfarkoster fick 
ange hur de upplevde vibrationerna. Dessa undersökningar visade inget tidsberoende. Samma 
resultat kom Jacobsen och Kuhlthau fram till 1975 liksom Richards 1977 (Clarke 1979). 

Obehag orsakade av korta perioder av helkroppsvibrationer, en tiondels sekund upp till någon 
minut, har i olika undersökningar av bl a Ruffel och Griffin (1995) och Griffin och Whitham 
( 1980a+b) visat sig vara tids beroende, men även där har det varit svårt att nå en 
överenskommelse. Griffin och Whitham presenterade 1980 en ny metod att bedöma 
vibrationernas inverkan på människan, den s k rmq(root mean quad)-metoden. Enligt dem 
överskattade rms-metoden den mänskliga reaktionen för korta vibrationer innehållande 
tillfälliga höga värden och rmq-metoden ansågs av dem bättre. Enligt Miwa är problemet vid 
uppskattningen av korta vibrationer att dessa måste ha en viss varaktighet för att människan 
skall uppfatta dem med full styrka. Denna "kritiska tid" är enligt honom 0,8 sekunder för 60-
200 Hz och 2 sekunder för 2-60 Hz. Då Griffin och Whitham (1980a) prövade denna teori 
kom de fram till att det inte existerade någon kritisk tid. Svenskarna Kjellberg och Wikström 
(1985) fann å sin sida att det fanns en kritisk tid men att den var mer frekvensberoende och 
tydligast för högre frekvenser. 

Flera olika teorier har presenterats men det finns idag inga bevis på att vibrationens 
varaktighet verkligen påverkar komforten och den nu gällande ISO 2631 innehåller inga 
tidsberoende samband för komfort. 
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6. Försök 

Beräkningsmodellernas överensstämmelse skall kontrolleras med hjälp av försök där ett 
bjälklags statiska och dynamiska egenskaper fastställs . Följande försök utförs: 

• Försök l: Böjstyvhet i de enskilda balkarna 
• Försök 2: Böjstyvhet i parvis monterade balkar plus spånskiva 
• Försök 3: Böjstyvhet i spånskivan (vid böjning) 
• Försök 4: Statisk punktbelastning 
• Försök 5: Vibrationstest på bjälklaget utan flytande gips 
• Försök 6: Vibrationstest på bjälklaget med flytande gips 

6.1 Bjälklagets uppbyggnad 

Bjälldaget utformning är föreslaget av Skanska Teknik i Malmö. Bjälklaget ingår, med några 
förändringar, i "Orgelbänken" i Linköping, ett av de flervåningshusprojekt som byggts under 
senare år. Bjälklagets uppbyggnad framgår av figur 6.1 och tabell 6.1. Utformning av 
fackverksbalkarna redovisas i bilaga l O. 

Figur 6.1 Bjälklagets uppb)lggnad 

Tabell 6.1 Bjälklagets beståndsdelar 

Material 
TM Gipsavjämning 
Mjölkpapper 
Grön spånskiva 
Fackverksbalk, K24 ramstång (45*90) 

K 12 diagonaler 
stenullskiva (1303-00) 
Akustikprofil ( c400) 
Gyproc 
Proteet F 

. Totalytvikt (exkl gips) 
Totalytvikt (inkl gips) 

Mått (mm) 
25 

22 
400 

170 
25 
13 
15 

30 

Vikt 
1500 kg/m3 

15,6 kg/m2 

6,75 kg/m 

28 kg/m3 

0,5 kg/m 
9 kg/m2 

12,7 kg/m2 

54,6 kg/m 
92,1 kg/m2 
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Uppbyggnaden av bjälklaget skedde vid avdelningen för Konstruktionstekniks laborationshall 
med hjälp av yrkesmän från Skanska och TM Progress AB (flytande gips). Bjälklaget, med 
storlek 5,3 ·3m2

, konstruerades av sex fackverksbalkar med centrumavstånd 600 mm. 
Böjstyvheten för de ingående fackverksbalkarna bestämdes vid försök innan montering. 
Akustikprofiler och gipsplattor monterades då bjälklaget var upplyft och stabiliserat, därefter 
sänktes bjälklaget ner på upplag varpå spånskivorna spikades och limmades fast ovanpå 
balkarna. 

Figur 6.2 Detflytande gipset läggs på 

Efter att det första vibrationsförsöket utförts 
hälldes det flytande gipset på, se figur 6.2. 
Mellan spånskivorna och gipset lades 
mjölkpapper för att hindra det flytande gipset 
från att fåsta i spånskivan. Problem uppstod 
vid utläggningen av det flytande gipset. 
Mjölkpapperet lades ut med breda skarvar utan 
att tejpas. Tanken var att då beläggningen av 
gipset påbörjades från sidan där det översta 
mjölkpapperet var placerat skulle gipset tynga 
ner de breda skarvarna och därmed skulle det 
flytande gipset hindras från att rinna ner till 
spånskivan. Efteråt upptäcktes dock att 
mjölkpapperets kanter hade rest sig och 
därmed möjliggjort att lite gips kan ha runnit 
mellan. Detta anses dock inte påverka 
resultaten från försöken. Kanternas resning 
fick dessutom den följden att ovansidan av 
gipset inte blev jämnt vilket annars är fördelen 
med flytgips. Problemet hade kunnat 
förhindrats om kanterna tejpats ihop. 

Nästa vibrationsförsök skedde en månad efter att flytgipset lagts på för att säkerställa att 
gipset torkat ut ordentligt. (Redan efter någon dag är det dock tillräckligt hårt för att gå på.) 
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6.2 Böjstyvhet i de enskilda balkarna 

Inför de senare försöken skall de enskilda fackverksbalkarnas böjstyvhet vara känd. Då 
böjstyvheten skall bestämmas används standarden ISO 8375 . Denna standard är avsedd för 
massiva träbjälkar men används för att få en fingervisning om hur uppställningen bör se ut. 
Försöksuppställningens utseende enligt ISO 8375 visas i figur 6.3 

h/2 
F/2 

a h/2 a L-2a 
F/2 

/~~----------~L~=~1~8h~--------~~ 

Figur 6. 3 Försöksuppställning vid mätning av böjstyvhet vid statisk belastning enligt 
ISO 83 75. Nedböjningen Llw somfunktion av lasten F registreras. 

Med denna uppställning blir tvärkraften noll och momentet konstant mellan de båda 
punktlasterna. Böjstyvheten kan därmed enkelt bestämmas. Enligt uppställningen ovan förs 
punktlasterna ner på samma avstånd från upplagen. I försöket väljs att föra ner lasterna i två 
knutpunkter där balken har lodräta strävor för att undvika lokal nedböjning av den övre 
flänsen. Detta för med sig att balken ej blir belastad symmetriskt, se figur 6.4, och med 
P t = P2 blir tvärkraften skild från noll. Punktlasterna väljs därför så att momentet blir konstant 
i det aktuella området, P1 :F P2. Enligt beräkningarna i bilaga 3 skall P1 = 1,21P2. 

lp! l Pz 

J; '§< dL L= 5055 mm 

RAt t Rs 
L1= 1200 mm 
L2= 1455 mm 

1 /r ~ t O= förskjutningsgivare 1 
LI L z 

L 

Figur 6.4 Aktuelllastuppställning medförskjutningsgivarnas placering 

För att bestämma böjstyvheten mäts förskjutningen f.. w som funktion av pålagd kraft F. Denna 
mätning måste pågå under tillräckligt låg fart för att lasten skall fördelas i balken, samtidigt 
som balkarna inte får gå sönder. Den pålagda kraftens storlek upp till vilket mätningen ska 
fortgå erhålls genom att tillåta utnyttjandegraden för fackverkbalkens rambalkar att uppgå till 
hälften av dess hållfasthet. Enligt beräkningar i bilaga 4 kan mätningarna fortgå tills den totala 
lasten är 17,5 kN. Den första balken bötjade knäppa redan vid 11 kN varför mätningarna 
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fortsättningsvis avbröts vid denna kraft. Den visade sig ändå vara tillräcklig för att få fram 
rimliga värden på böjstyvheten. 

Nedböjningarna mäts i fem punkter med hjälp av förskjutningsgivare, se figur 6.4. Med två av 
dem, byglarna, mäts nedböjningarna i området mellan punktlasterna. Byglarna fästs med 
skruvar på avståndet 2000 mm, en på var sida om balkens övre fläns. På så sätt kan man ta 
hänsyn till att balken vippar åt det ena eller andra hållet vid belastning. De övriga 
förskjutningsgivarna placeras under balken, en under balkmitt och två bredvid stöden. Givarna 
vid stöden skall registrera om balken sätter sig vid stöden. Genom att dessutom mäta 
mittnedböjningen relativt de vid stöden kan skjuvkrafternas inverkan utanför området med 
konstant tvärkraft uppskattas. 

Med hjälp av de uppmätta nedböjningarna beräknas böjstyvheten, se bilaga 5. Böjstyvheten 
redovisas i tabell 6.2. 

Böjstyvheten från mätningarna med byglarna är ca 35% högre än de som uppmättes över hela 
balken, med undantag för balk 4, 5 och 6 där skillnaderna är större. Anledningen till att 
värdena från mätningarna med byglarna är högre är att mätningarna med dem sker över ett 
område fritt från skjuvkrafter. Skjuvkrafterna finns dock utanför punktlasterna och leder där 
till ökad nedböjning, vilket innebär lägre effektiv böjstyvhet 

För att kunna jämföra resultaten från de olika områdena beräknas det effektiva 
tröghetsmomentet, Ief, för den sammansatta balken. Med det effektiva tröghetsmomentet tas 
hänsyn till skjuvkrafternas inverkan, se kapitel 7.1. Vid jämförelsen beräknas först balkens 
elasticitetsmodul med böjstyvheten från "bygeldelen". Tröghetsmomentet sätts till 
I = 2(bh3 /12+bhd2

) , se kapitel 7 .l , full samverkan antas då där inte finns några skjuvkrafter. 
Därefter används det effektiva tröghetsmomentet för att beräkna böjstyvheten med hänsyn till 
skjuvkrafterna. Den jämförs därefter med värdet för böjstyvheten över hela balken som erhölls 
vid försöket. Dessa två skall nu vara lika stora. Resultatet redovisas i tabell 6.2. 

Tabell 6. 2 Böjstyvhet för balkar 

Resultat från forsök l Beräknat 
El bygel El hela balken El hela balken 
(MNm2

) (MNm2
) (MNm2) 

Balk l 3,33 2,48 2,63 
Balk2 3,40 2,32 2,68 
Balk 3 2,95 2,18 2,33 
Balk4 4,03 2,38 3,18 
Balk 5 3,05 1,93 2,41 
Balk6 3,76 1,90 2,97 
Balk 7 2,12 1,64 1,68 
Balk8 2,98 2,34 2,35 
Balk 9 3,09 2,24 2,44 
Balk 10 3,48 2,47 2,75 
Balk 11 3,79 2,52 3,00 
Balk 12 3,04 2,33 2,41 
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Enligt tabellen stämmer de beräknade böj styvheterna för hela balken relativt väl överrens med 
de som erhålls vid försök och de framtagna böjstyvheterna kan därför antas vara rimliga. 
Avvikelserna, ca 8 %, kan bero på att ekvationen ler är framtagen för en sinusformad utbredd 
last vilket inte är fallet i försöken. Den huvudsakliga orsaken till avvikelserna är dock 
förmodligen osäkerheten i indata i ekvation 7.2 där framför allt förbandens styvhet är svår att 
bedöma. Variationen mellan fackverksbalkarna är relativt stor. Balk 7 har t ex endast 
böjstyvheten 1,68 MNm2 (uppmättes två gånger) medan flera andra balkar har böjstyvheter 
som är 50% större. Variationen kan bero på förbandens utformning, variationer i 
egenskaperna hos de ingående materialen och till viss del på mätfeL 

6.3 Böjstyvhet i bjälklaget, styv riktning 

Med hjälp av resultaten från det första försöket kan böjstyvheten i den styva riktningen för 
hela bjälklaget beräknas, se kapitel 7.2. Vid dessa beräkningar antas full samverkan mellan 
spånskivan och fackverksbalkarna vilket man kan förväntas erhålla genom att spiklimma 
spånskivan. För att kontrollera hur stor samverkan som verkligen erhålls görs ett försök med 
två prover där två fackverksbalkar och en spiklimmad spånskiva ingår. Böjstyvheten bestäms 
på samma sätt som i det första försöket. Resultaten från försöket jämförs med de beräknade i 
tabell6.3. I tabellen redovisas dessutom det sammanslagna värdet för böjstyvheterna för de 
ingående balkarna utan hänsyn till spånskivan. Procenttalen anger ökning/minskning jämfört 
med resultatet från försöket med de dubbla proverna. 

Tabell 6. 3 Böjstyvhet för sammansatt prov 

Böjstyvhet över hela Prov l Prov2 
balken · (MNm2

) 

Frånförsök 5,57 5,27 
Beräknade enligt bilaga 6,18 + 11% 6,21 + 18% 
Balkarna utan spånskiva 4,81 - 14% 4,85 - 8% 
Böjstyvhet mellan Prov 1 Prov 2 
punktlaster (MNm2

) 

Från försök 7,93 8,14 
Beräknade enligt bilaga 7,91 +0% 8,30 + 2% 
Balkarna utan spånskiva 6,46 - 18% 6,83 - 16% 

A v tabellen framgår att de beräknade värdena (som utgår från resultatet från försöket med de 
enskilda balkarna) för böjstyvheten mellan punktlasterna har god överensstämmelse med 
resultaten från försöken. De ligger dock något högt när det gäller böjstyvheten över hela 
balken vilket skulle kunna tyda på att samverkan mellan fackverksbalkarna och spånskivan 
inte är fullständig. Liksom i försöket ovan kan detta bero på att värdet för ler (som används då 
böjstyvheten över hela balken beräknas men ej då böjstyvheten mellan punktlasterna 
beräknas) är något högt eftersom samverkan mellan fackverksbalkarna och spånskivan antas 
vara fullständig. Antalet prover är dock för litet för att dra några bestämda slutsatser. Från 
försöket kan konstateras att spånskivan ökar provets böjstyvhet med ca 15 %. 

Med hjälp av resultaten från försöken beräknas bjälklagets böjstyvhet i styv riktning till 
4,95 MNm2 per breddmeter, se kapitel 7.2. 

34 



6. Försök 

Vid försöket kördes balkarna till brott för att se var brottet skedde och vid vilken last. De två 
proven gick sönder vid en last motsvarande 18 kNm per balk och brottet skedde i båda fallen 
vid knutpunkten på undersidan närmast upplaget, den snedgående strävan drogs ur spikplåten, 
varefter den lodräta strävan och spikplåten mot den övre lamellen drogs ner, se figur 6.5. 

Figur 6. 5 Fackverksbalkarna vid brott 

Figur 6. 6 Brottet vid ett av proven. Spikplåten drogs 
sönder. 

35 

I försöket ingick ett ytterligare 
tredje prov. Då detta prov 
belastades till brott fick det ett annat 
brottmönster. Den ena balken var 
skarvad i den undre lamellen (ca 
l ,5 m från stöd) med två spikplåtar 
och det var där brottet skedde. 
Spikplåtarna gick av, se figur 6.6, 
vilket tyder på att spikplåtarna är 
underdimensionerade. Ytterligare 
försök krävs dock för att säkerställa 
detta resultat. 



6. Försök 

6.4 Böjstyvhet i bjälklaget, vek riktning 

Bjälklagets styvhet i den veka riktningen antas helt bero på spånskivans böjstyvhet Denna 
bestäms genom försök utförda enligt den europeiska standarden pr EN 789:1992. 
Försöksuppställningen visas i figur 6.7. Vid försöket fanns det dock inte tillgång till 
tillräckligt stora prover utan proverna, fem st, hade istället storleken 600 · 300 mm vilket inte 
förmodas påverka resultatet nämnvärt. Måtten vid försöken presenteras inom parentes i 
figur 6.7. 

bjälkar förskjutningsgivare 
~ t/ \j! \,\ 

/~ J /r 250 (200) ~/ J 
min240 
(150) 

300 
(250) 

min 240 
(150) 

upplag 
t/ 

300 
(300) 

De fem proverna valdes ut från olika 
skivor och prövades i den riktning som 
motsvarar vek riktning för bjälklaget. 
Punktlasten förs ner till spånskivan med 
hjälp av bjälkar så att spånskivan 
belastas med två linjelaster. Givare 
mäter nedböjningen på sex ställen för 
att få fram den relativa förskjutningen i 
mitten. 

Figur 6. 7 Försöksuppställning vid mätning av 
spånskivans böj styvhet, måtten inom parentes 
motsvarar måtten vid försök. 

Medelvärdet för spånskivans böjstyvhet beräknas till 3216 Nm2/m, se bilaga 6, vilket är ett 
högre värde än det som anges i byggtabeller. Tillverkarna (Swedespan) hävdar att ett högre 
värde bör anges i normerna vilket försöket (även om det är litet i omfattning) alltså styrker. 

6.5 statisk punktbelastning 

Figur 6. 8 Punktbelastning 

Bjälklaget belastas i centrum med en punktlast för att 
mäta hur stor nedböjning som erhålls vid l kN 
(motsvarande punktlastkriteriet enligt SBN 80). 
Nedböjningen mäts på båda sidor av 
belastningspunkten, se figur 6.8. Belastningen ökas 
under försöket till 2,5 kN. 

Nedböjningen för l kN var mycket liten, ca 0,3 mm. 
Nedböjningen jämförs därefter med den beräknade i 
kapitel 7.3. 
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6.6 Mätning av bjälklagets mobilitet 

Figur 6. 9 Mätutrustning I mitten av 
bilden finns shakern och till vänster de 
två laddningsförstärkarna . 
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6. Försök 

"' 

Bjälklagets dynamiska egenskaper undersöks vid 
två tillfällen. Vid det första tillfället har 
flytgipset ännu inte lagts på medan bjälklaget 
vid det andra tillfället är fullständigt. Bjälklagets 
mobilitet mäts på följande sätt: En bruskälla 
sänder ut ett bredbandigt, kontinuerligt brus till 
en shaker (kraftexcitator) fäst i bjälklagets 
mittpunkt där bjälklagets vekaste punkt anses 
vara. Vibrationernas acceleration i bjälklaget 
samt kraften mellan shakern och bjälklaget 
uppmäts och resulterar med FFT -analysator 
(omvandlar tidssignalerna till frekvensplanet) i 
två diagram, där det ena visar mobilitetens 
amplitud och det andra mobilitetens fas. 
Bjälklagets mobilitet plottas för 
frekvensintervallet 5 -150 Hz, se figur 6.1 O, 6.11 
och bilaga 7. För att göra signalerna mätbara för 
FFT -analysatorn används vid försöket två 
laddningsförstärkare, se figur 6.9. 

,... A h 
~ 
~ V 'r/ 

,/ t-

1\ lf!/1.,. ~ / d'\ 
~ ~} 

; ' l .. ' l 
l· 

l 1-

5 .000 
12.625 

LOG FREQ(HZ) 150.0 
FREQ( HZ): MAG: 1.971e -04 

20 

Figur 6.1 O Mobilitetens magnitud vid försök utan jlytgips. 
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6. Försök 

AC FAVG 8UM CROSS CH2 8.0v 
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Figur 6.11 Mobilitetens fas vid försök utan jlytgips. 
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7. Beräkningar 

7. Beräkningar 

7.1 Böjstyvhet för enskild balk 

Fackverksbalkamas tröghetsmoment bestäms med hjälp av Carling et al. (1992). För en 
enskild balk är tröghetsmomentet då full samverkan mellan den övre och den undre lamellen 
antas 

I( bh
3 2) l= _l_ l +Ad 

12 l l 
[ 7.1 ] 

där bi = tvärsnittet i:s bredd, hi = tvärsnittet i:s höjd, Ai = bi*hi och di är avståndet mellan 
tvärsnittet i:s tyngdpunkt och hela tvärsnittets tyngdpunkt. För de aktuella fackverksbalkarna 
är I= 256,7 10-6 mm4 vilket gäller inom områden utan skjuvkraft. Inom områden med 
skjuvkraft reduceras tröghetsmomentet enligt 

där ler benämns det effektiva tröghetsmomentet, 10 är summan av lamellernas tröghetsmoment 
kring sina egna axlar och J.! ges av 

Ar är en lamells tvärsnittsyta, Ar= At, och styvhetstalet s/K ges av 

Figur 7. 1 Fackverksbalk 

[ 7.2] 

Fackverksbalken enligt figur 7.1 för vilken uttrycket ovan gäller har inte exakt samma 
utseende som de aktuella balkarna, men för detta fall anses skillnaden inte ha någon större 
betydelse. 
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7. Beräkningar 

Kct är styvheten hos förbandet mellan ramstång och diagonaler. EnligtEdlund (1973) är 

där Aeff = effektiv fogarea för spikförbandet och 
k = l ,25* l 04 MN/m*m2 (kraftriktning och fiberriktning antas sammanfalla). 

Effektiv area för spikplåtarna är 2*156 cm2
, två spikplåtar på var sida, vilket ger 

Kct = 402,5 MN/m. 

Med 8 = 30°, lt = 1,20 m, e = 0,035 m, Et = 8000 MPa (K24), Ect = 10500 MPa (Kl2), 
l= 5,055 m erhålls fl= 0,274, s/K= 1,666*10-8 m2/N och ler= 201 ,7*106 mm4

. 

7.2 Bjälklagets böjstyvhet 

422 

Figur 7. 2 Medverkande bredd 

Då hela bjälklagets böjstyvhet skall beräknas, skall hänsyn 
tas till spånskivans inverkan. Detta görs genom att först 
beräkna spånskivans medverkande bredd, b r, e, se figur 7 .2. 
Enligt Eurocode 5 väljs br,e till minimum av 0,21 och 30t 
där l är spännvidden och t är tjockleken på spånskivan, 
dock max halva avståndet mellan balkarna vilket i detta fall 
är det dimensionerande. Total medverkande bredd blir 
därmed 600 mm. 

Det s k fiktiva tröghetsmomentet beräknas genom följande steg: 

l. Beräkna den fiktiva tvärsnittsarean 

"E 
Afic = LJ ~A; 

balk 

2. Beräkna tyngdpunktsaxelns avstånd från balkens underkant 

Ajic 

3. Fiktivt tröghetsmoment 

Ebalk ( l (" 2 J) E .,pan ( d 2 ) 
J jic =E ]Otrti + -

1
- LJ A trtl dträ,i +E J O;pim + A splin .1pän 

balk + f-l 1 balk 
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7. Beräkningar 

Espän, spånskivans elasticitetsmodul vid tryck = 2200 MPa (Carling et al. 1992) 
Ebalk, fackverksbalkens elasticitetsmodul från försök 
spånskivan eller balkens tvärsnittsarea 
avstånd mellan elementets tyngdpunktsaxel och balkens underkant 
avstånd mellan trätvärsnittens (lamellernas) tyngdpunkt och hela tvärsnittets 
tyngdpunkt 
enligt ovan. (J..L används ej då böjstyvheterna mellan punktlasterna beräknas) 

Det fiktiva tröghetsmomentet beräknas för de prover som ingår vid försök två, se kapitel 6.3. 
Beräkningarna utgår från de böjstyvheter som erhölls vid första försöket. De beräknade 
böj styvheterna jämförs därefter med de vid försök två erhållna. Vid försöket var spånskivans 
totala bredd endast 800 mm varför det fiktiva tröghetsmomentet vid jämförelsen beräknas 
med medverkande bredd = 800 mm. Enligt ovan är den medverkande bredden 600 mm per 
balk, dvs 1200 mm. För att erhålla bjälklagets totala böjstyvhet utifrån försöken divideras 
resultaten först med det fiktiva tröghetsmomentet beräknat med 800 mm medverkande bredd, 
därefter multipliceras det med det fiktiva tröghetsmomentet med 1200 mm medverkande 
bredd. Bjälklagets böjstyvhet antas till medelvärdet för de två proverna, d v s 4,95 MNm2 per 
breddmeter. 

7.3 Beräkning enligt det statiska kriteriet i Boverkets handbok Svängningar, 
deformationspåverkan och olyckslast 

Bjälklagets nedböjning för en punktlast på l kN skall ej överstiga 1,5 mm. Från försöken 
erhålls bjälklagets böjstyvhet 

(El)x = 4,95 MNm2/m 
(El)y = 3216 Nm2/m 

= (EIL (!__) 4 = 4,95 * 106 (~) 4 =o 305 
fJ (EI)y l 3216 5,055 ' 

Lastfördelningsfaktorn, K= -4,7 /] 2 + 2,9 fJ + 0,4 = 0,847 

Q /3 1000 * 5 055 3 

w = K " = 0,84 7 ' 6 = 0,46 mm ~ l ,5 mm ok! 
48E1" 48 * 4,95 * l O 

Vid försöken erhölls en något mindre nedböjning, 0,3 mm, men nedböjningen vid försök och 
enligt beräkningar är av samma storleksordning. 
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7.4 Ohlssons metod 

Bjälklaget böjstyvhet från försök 

(EI)x = 4,95 MNm2/m 
(EI)y = 3216 Nm2/m 

7. Beräkningar 

Ytvikten, m", sätts först till 54,6 kg/m2
, som vid första försöket utan flytgips. Därefter utförs 

beräkningarna inklusive flytgips då m"= 92,1 kg/m2
. Beräkningarna redovisas i bilaga 8, 

resultaten framgår av tabell 7 .1. 

Tabell 7. 1 Resultat från beräkningar enligt Ohlssons metod. 

" Bjälklag utan flytgips Bjälklag med flytgips 

fl 18,5 Hz 13,5 Hz 

N4o 5,1 6,0 

h' max 13,5 mms-1/Ns 10,0 mms- 1/Ns 

cro 0,19 s·l 0,14 s·' 

N12 3,0 3,0 

w'rms 0,034 (m/s)rms 0,030 (m/s)rms 

Enligt tabellen ovan sjunker den första resonansfrekvensen då massan ökar vilket har en 
negativ inverkan på impulshastighetsresponsen då antalet moder (N40) med 
frekvenser < 40 Hz därmed ökar. Massan minskar dock samtidigt eftergivligheten och i detta 
fall kan de två lösningarna bedömas likvärdiga. Båda golven hamnar inom området "bättre" i 
figur 7.3 . 

.c 

2 4--+--+--+--~4--4--+--+--~~ 

0.0 ~1 ~2 ~3 ~4 o. 5 

Dämpkoefficient a0 (s'1
) 

Figur 7. 3 Aktuell impulshastighetsrespons 
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7. Beräkningar 

För att kunna bedöma om lösningen är tillräckligt bra med avseende på kontinuerlig last 
jämförs 1ms-hastigheten med värden för andra golv som Ohlsson (1984) redovisar. 

Korsarmerad betongplatta (4,8*9,6 m2
) 

Masonitbalkar (h= 300 mm, 4,8*6,0 m2
) + golvspånskiva 

Limträbalkar (h= 405 mm, 7,2*12 m2
) + golvspånskiva +reglar 

w'rms = 1,2 (mm/s)rms 
w'rms = 66,1 (mm/s)rms 
w'nns = 27,8 (mm/s)rms 

Ohlsson anger att bjälklaget med limträbalkar har något hög rms-hastighet och i så fall skulle 
det aktuella bjälklaget även det inte vara tillräckligt bra. Ohlsson påpekar dock själv att det 
inte finns några bra kriterier att jämföra med, metoden ingår ej i Boverkets handbok, och det 
är osäkert om metoden verkligen är användbar och pålitlig. 

7.5 Impulshastighetsresponsen från försök 

Vid mätning av mobilitet orsakar bakomliggande störningar, t ex fläktar, att magnituderna vid 
låga frekvenser (dvs frekvenser lägre än första resonansfrekvensen) antar höga värden istället 
för att avta och gå mot noll. För att bmise från störningarnas inverkan vid beräkningen av 
impulshastighetsresponsen kurvanpassas uppmäta data med följande uttryck som Hammer 
tagit fram. Kurvanpassningen sker i Matlab, se m-filer bilaga 9. 

där 11 förlustfaktor 
s dämpfaktor ( = 11/2) 
f frekvens 
ro vinkelfrekvens ( = 2nf) 
ron resonansfrekvens (egenvärde) 
m11 komplext egenvärde 
a11 CDn11lvJ, där JvJ motsvarar mobilitetens magnitud 
S bjälklagets yta ( = L *B) 

Den första termen i summan beskriver svängningarna vid de första resonanserna. Den andra 
och tredje termen beskriver bidraget från högre ordningens resonanser (dvs de resonans
frekvenser som inte ingår i summan). I figur 7.4a och 7.5 är mobilitetsmagnituderna från 
försök och kurvanpassning inritade för bjälklaget utan och med flytgips. Fördelen med denna 
kurvanpassning (förutom att beteendet vid låga frekvenser blir rimligt) är att få punkter krävs 
för att erhålla överensstämmelse mellan försök och kurvanpassningen och att fasen i 
kurvanpassningen följer försökets fas, se figur 7.4b. 
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Figur 7. 4a Bjälklagets mobilitet från försök utan flytgips och kurvanpassningen 
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Figur 7. 4b Fasen för bjälklagets mobilitet och kurvanpassningen 
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Figur 7. 5 Bjälklagets mobilitet från försök med flytgips och kurvanpassningen 

Impulshastighetsresponsen erhålls genom fouriertransform av Y ( co) till tidsplanet (enligt 
definition). 

Enligt Ohlsson (1984) behövs endast frekvenser under 40 Hz tas med i beräkningarna av 
impulshastighetsresponsen. Vid beräkningarna används ett filter för att välja ut 
frekvensområdet, se bilaga 12. Beräkningarna utförs i Matlab. Matlabfilerna redovisas i 
bilaga 9. 

45 



7. Beräkningar 
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Figur 7. 6 Impulshastighetsrespons för bjälklag utan flytgips 
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Figur 7. 7 Impulshastighetsrespons för bjälklag med flytgips 

46 



7. Beräkningar 

Tabell 7. 2 Resultat från beräkningar av impulshastighetsresponsen 

Bjälklag utan flytgips Bjälklag med flytgips 
h' max 31 mms- 1/Ns 7 mms- 1/Ns 

fl 12,6 H z 12,1 H z 

s 2,7 % 2,9 % 

cro 0,35 s-1 0,35 s-1 

I tabell 7.2 ovan framställs resultaten från beräkningarna av impulshastighetsresponsen. Där 
redovisas även den första resonansfrekvensen, dess dämpfaktor och dämpkoefficienten. 
Dämpfaktorn bestäms med hjälp av den s k halva bandbreddsmetoden (Cremer et al 1988), se 
figur 7.8. Dämpningen varierar för de olika resonansfrekvenserna (moderna). Då det är den 
första resonansfrekvensen som ha störst inverkan på responsen beräknas dämpningen för den. 

y 

Frekvens 

Figur 7. 8 Bestämning av dämpningens storlek 

~ Störande 

~ 100+-,_-r~-+~~~ 
~ 80 r-,_-r-+~~~~ 
E s 60 t-+--+--+--+--:;:::ti 

~ 40 t-+--+---:E 

2+--r-+~--r-+-,_-r~-+~ 

0.0 0.1 0.2 0. 3 0.4 0.5 

Dämpkoefficient o0 (s"1
) 

Figur 7. 9 Bjälklagets responsfrånförsök 

Resultaten från försöken redovisas i Ohlssons 
figur 7.9. Av figuren framgår att bjälklagets 
egenskaper med avseende på impulslast 
förbättras då flytgipset läggs på. Vid jämförelse 
med de värden som beräknades enligt Ohlssons 
metod i kapitel 7.4 finner man att 
impulshastighetsresponsen för fallet med 
flytgips överensstämmer väl medan för fallet 
utan flytgips ger försöken högre värden. 
Avståndet till området "osäker" är dock ungefår 
detsamma. Skillnaden kan bero på att Ohlssons 
beräkningsmodell baseras på homogena 
bjälklag vilket det aktuella bjälklaget inte är. I 
beräkningarna med Ohlssons metod antas 
dessutom dämpningen l % i båda fallen men av 
försöken framgår att dämpningen är ca 3 ggr 
större och att den ändras då flytgipset adderas. 
Andra förklaringar kan vara att i Ohlssons 

modell görs en förenkling av modformernas inverkan, att där finns en osäkerhet i indata till 
modellen och att bjälklaget antas vara fyrsidigt fritt upplagt i modellen men att det i försöken 
är fritt upplagt på två sidor (sänker resonansfrekvenserna och ökar modmassan). 
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7.6 Bakgrund till Ohlssons metod 

Nedan ges bakgrunden till Ohlssons metod. 
Antag en fritt upplagd platta med kraften F i koordinaten (x0,y0) 

Fo(Xo,Yo,t)=F 

(xo,Yo) 

~(x,y,t) är vertikal förskjutning i koordinaten (x,y) vid tiden t. 

Styrande ekvation för plattan är 

,il~ 
BM~(x,y,t)+m a2 (x,y,t) = f'o(x0 ,y0 ,t) 

där 
et et et 

1111 = &4 + &2 cy2 + cy4 

B= El, böjstyvhet 
m" = ytvikten för plattan 

[ 7.3 J 

Genom att fouriertransformera ekvationen görs den tidsoberoende. Därefter utvecklas 
lösningen i (x,y) koordinater med en egenfunktionsexpansion. 

F o mi ertransformen 
l O? 

f(t) = ~ JJ(m)ehvtdm 
21C 

- O? 

utnyttjas i 

- O? - 00 

O? 

f(m) = JJ(t)e-iMdt 
- O? 

-oo 

[ 7.4 J 

I [ 7.4 J utnyttjas dessutom att t 1 är en mycket k01t tid och att F är konstant över denna tid. När 
t~O är e-imt ~ l . 

"' t, 

JF0 (x0 ,y 0 ,t)e -iax dt ~ JFdt = F·t 1 
- O? o 
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Övergång från nedböjning till hastighet sker då Ohlsson har valt hastighet som kriterium för 
svikt. 

o l COf o ( iOJI ) l COf , j(J)/ 
v(x,y,t) = - ~(x,y,t) = - ~ ~(x,y,m)e dm= - ~(x,y,m)zme dm= a 2ff u 2ff 

- 00 -00 

d v s ~(x,y,m) = v(x,y, m)/im. Ekvation [ 7.4] blir då 

B~~v(x,y,m)- m 2m"v(x,y,m) = imFt1 [ 7.5] 

Nästa steg blir att lösa ut v(x,y,m) för ett givet randvillkor (fritt upplagd). Antag 

"' 
v(x,y,m) =I V 11 lp11 (x,y) 

11=1 

där cp11(x,y) är en egenfunktion ortogonal mot cp 111(x,y) och valda så att de uppfyller 
rand villkoren. 

tb {A f f lp11 (x,y)<p111 (x,y)dxdy = ~~ 
o o 

n=m 

Insatt i [ 7.5] erhålls med Ft1 =O 

co 

I(Bv,~~<p11 (x,y)- V 11 m,;m"<p11 (x,y)) =O 
n=I 

( ffi 11 = resonansfrekvens) 
och med Ft1 -::f. O 

I( Bv~~~~<p" (x ,y)- V 11 m
2
m'' lp11 (x, y))= imFt1 

n= I 

Kombination av [ 7.6] och [ 7.7] ger 

"' I V 11m" (m,; - m2 )<p11 (x, y)= imFt1 
n=I 

Multiplicerar [ 7.8] med cp 111(x,y) och integrerar över plattytan S = l·b 

l b l b 

V 11 m' '(m,; - m2
) f f <p,; (x,y)dxdy = imFt1 f f lp11 (x,y)dxdy 
o o o o 
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Eftersom F inte har någon utbredning i (x,y)-riktningen och endast värden i (x0,y0) blir 
högerledet 

l b 

iwFt1 f flp11
(x,y)dxdy ~ iwFt1lp11

(X0 ,y0 ) 

o o 

Ur [ 7.9 J och [ 7.10 J löses V11 ut 

VII= l h 

m'' f f lp,; (x,y)dxdy( w,; - w 2
) 

o o 

Vilket ger lösningen i (x,y) 

l b 

där A= m'' f f lp,; (x,y)dxdy ( = modmassan) 
o o 

För en fritt upplagd platta är 

. (n1m) . (n2Jr)l) lp
11 
(x,y) = sm -

1
- sm -b-

[ 7.14 ] insatt i [ 7.13 J ger 

m''lb 
An =-4-

[7.10J 

[7.11J 

[7.12J 

[7.13J 

[7.14J 

Slutligen beräknas impulshastighetsresponsen h(t) = V(Xo,Yo,t) och h' max= V(Xo,yo,t)max· 

Enligt Ohlsson behövs endast moder med resonansfrekvenser <40Hz beaktas, dvs summan i 
[ 7.12 J begränsas upptill n= N4o. 

F ör att erhålla h( t) transformeras [ 7.12 ] via 

l <f)f ictJI 
v(x,y,t) =- v(x,y,w)e dw 

2tr -<f) 

Detta kan göras för en term i [ 7.12 J i taget. 
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Dämpning mn(l +iY]/2) och -mn(l -iY]/2) införs det högra resp vänstra övre halvplanet 
Integralen blir då med residuekalkyl 

g11 (t)= le- 11
"'"

112 cos(cuJ)I 

gn( t )max=1 och <l>n,max(ll2,b/2) = <i>n(Xo,Yo) 

N•o 2 ( ) 
~ h' = Ft "(/J" Xo ,y o 

max l L... ''/b / 4 
11=1 m 

vilket är resultatet enligt Ohlsson med Ft1=1 Ns. 

7.7 Impulshastighetsresponsen för ett isotropt, homogent bjälklag med flytande golv. 

En modell för hur ett flytande golv skulle påverka modellen ovan redovisas nedan. 

För plattan (styvhet B, massa m2) och skivan (massa mi> antas bete sig som en stelkropp) med 
ett mellanliggande lager med styvheten K (antas vara punktreagerande) gäller 

g~ 
BM~(x,y,t)+~" a 2 (x,y,t)=K(c;(x,y,t)-~(x,y,t)) 

Med hjälp av fouriertransform ställs ekvationerna upp i frekvensplanet 

Bb.b.~ (x,y,cu)- m2 "cu 2 ~ (x,y,cu) =K(~ (x,y,cu)- ~ (x,y,cu )) [ 7.15 ] 

- cu 2m1'' ~ (x,y,cu) +K(~ (x,y,cu)- ~ (x,y,cu)) = Ft1 [ 7.16] 

Ur ekvation [7.16] kan 1;2 uttryckas i 1; 1 vilket sedan insatt [7.15] tillsammans med 
b.b.(Ft) =O och l;(x,y,m)im = v(x,y,m) ger 
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(
m "+m "-mi "m2 "m2) imFt (1- _m-=-2_'' _m_2) 

1 2 K 1 K 

Bl:!.l:!.v1(x,y,m)-v1(x,y,m)m
2 

( 2 ) = ( 2 ) m"m m"m 1- l 1-__._1 __ 
K K 

Liksom i fallet med en fritt upplagd platta ovan antas 

00 

v1(x,y,m) = L:V11 lp11 (x,y) 
n=l 

vilket för fallet då F t 1 = O ger 

2 [ n1
1 ''m2 ''m ,~J m m ''+m ''-----

"' n 1 2 K 
I Bvnl:!.l:!.<pn (x, y)- V

11
lp

11 
(x,y) - - ----

2 
- - -

m"m 1- l Il 

K 

Ek v [ 7. 19 J insatt i [ 7 .l 7 J ger efter förenkling 

l l l 
- = - + 
m m1 m2 

=0 

[7.17J 

[ 7.18 J 

[7.19J 

Uttrycket multipliceras med cpm och integreras över plattytan S = b · l. Eftersom F inte har 
någon utbredning i x,y riktningen och endast har värde i x0,y0 blir uttrycket efter att Vn har 
lösts ut tillsammans med ekv [ 7.18 J 

( ?)( ?) . m- mi; 2 2 
oo lmFt 1 1-~ 1-~ m1 m2 <p11 (x0 ,y 0 )<p11 (x,y) 

v(x ,y,m) =I [ 2 2]' b n= 1 2 2 2 2 2 m mn 2 
K(m11 -m ) mR- (mn +m ) + - 2- J J lp11 (x,y)dxdy 

cvi o o 

[ 7.20 J 

Bjälklagets mobilitet kan därefter beräknas. 
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Y(w)=LL [ 2 2] 
m= III=' KBL( 2 _ 2 ) 2 _ ( 2 2 ) w w" 

W 11 w W n w" +w + 2 w, 

där det utnyttjats att 

l 
(qJ"(xo,Yo)qJ"(xo,Yo)L.x =O 

'b BL 
J JqJ,~(x,y)dxdy = -
o o 4 

för ojämna moder, se bilaga l 

för jämna moder, se bilaga l 

och serien utvidgats till att gälla för mer än endast första ordningens moder. 

[ 7.21 J 

Genom att betrakta ekvation [7 .19] inses att då styvheten går mot oändligheten eller massan 
för det flytande golvet är liten i förhållande till styvheten blir ekvationen densamma som [7. 7] 
med den enda skillnaden att m nu är ersatt med m 1 + m2. Impulshastighetsresponsen beräknas 
därmed med 

Samtidigt sjunker resonansfrekvensen då flytande golv läggs på vilket överensstämmer med 
resultat från försök. Detta kan förklaras fysikaliskt genom att tänka sig att vid låga frekvenser 
svänger plattan och det flytande golvet i takt och det flytande golvet kan betraktas som en 
extra massa, stelhopp som är starkt kopplad till bjälklaget. Vid högre frekvenser och låga 
värden på styvheten eller väldigt tunga flytande golv används gäller inte ovanstående vilket 
framgår av ekvationen [7 .19]. Det flytande golvet tappar sitt stelhopps beteende, kopplingen 
till plattan är inte längre lika stark och bötjar mer och mer bete sig som en fristående platta. 
Sämre egenskaper för bjälklaget erhålls därmed. Massorna kan då anses vara seriekopplade, 
d v s den totala massan, m, kan beräknas med 

l l l 
- = - +
m m1 m2 

Frekvensen upp till vilken stelhoppsbeteendet för det flytande golven kan anses vara korrekt 
bestäms av 

där det framgår att fR sjunker med ökad massa och svagare koppling mellan det flytande 
golvet och plattan. 
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7.8 Beräkningar av flytande golvs inverkan 

Beräkningar utförs för att se vilken skillnad som erhålls med olika sorters flytande golv 
relativt ett bjälklag utan flytande golv med modellen ovan. Samtidigt kan modellens rimlighet 
undersökas. Beräkningarna utförs i Matlab, se bilaga 9. För golv med flytande golv används 
ekvation [ 7.21 ]. För bjälklaget utan flytande golv används ekvation [ 7.11] som utvecklas på 
samma sätt som ekvation [ 7.20] ovan. 

Två egenskaper varieras för det flytande golvet 
• dämpningen (11 = 6% =hög dämpning, 11 = 0,5% =låg dämpning) 
• det flytande golvets massa (m= 28 kg/m2 motsvarande 2* 13mm golvgips, 

m = 168 kg/m2 motsvarande 7 cm betong). 

K för mineralullen beräknas utifrån dess dynamiska elasticitetsmodul, Edyn=0,4 MN/m2 (SBl
anvisning 166 1989). Mineralullens tjocklek sätts till5 cm, vilket ger K= 0,4/0,05 = 8MN/m3

. 

I övrigt antas samma värden för bjälklaget som vid försöken ovan utan flytgips, dock med 
bredden 7 m. Bjälklagets egenfrekvenser beräknas enligt ekvation [ 4.1 ] Resultaten från 
körningarna redovisas i tabell 7.3 och bilaga 11. 

Tabell 7. 3 Inverkan av flytande golv på resonansfrekvens, mobilitet och 
impulshastighetsrespons. 

Första resonansfrekvens, f1 (Hz) 
,, 

Max mobilitetsamplitud, IYimnx (miNs) 11 = 0,5% 11=6% 
Impulshastighetsrespons, h'mnx (mms-1/Ns) 

fl 18,8 18,8 
Utan flytande golv l Yl max 3 O* 10-3 

' 
3 4*10-4 

' 
h'mnx 8,7 6,2 

fl 15,2 15,2 
Golvgips (2* 13 mm) IYimax 2 l *10-3 

' 
2 6*10-4 

' 
och 5 cm mineralull h'mnx 5,3 6,2 

fl 9,3 9,3 
Betong (7 cm) lY l max 1 1 * 1 o-3 

' 
l 7* 10-4 

' 
och 5 cm mineralull h'max 3,7 3,6 

Enligt ovan blir resonansfrekvenserna lägre då det flytande golvet läggs på. 
Mobilitetsamplituden och impulshastighetsresponsen sjunker när det flytande golvet består av 
betong, men då golvgips ingår blir förbättringen inte lika stor. Enligt resonemanget ovan blir 
egenskaperna sämre då styvheten blir lägre. Om tjockleken på mineralullen väljs till sju cm 
har bjälklaget med betong fortfarande goda egenskaper medan det med golvgips erhåller högre 
impulshastighetsrespons med flytande golv än utan. Flytande golv används ibland för att 
erhålla bättre ljudegenskaper men det är viktigt att inte göra lagren för tjocka eftersom det 
därmed kan försämra vibrationsegenskaperna och göra golvet obehagligt att gå på. Vid tunna 
lager av mineralull däremot förbättras egenskaperna och det gäller att optimera mineralullens 
tjocklek för att erhålla både goda ljudegenskaper och goda vibrationsegenskaper. 

I bilaga 9 är resonansfrekvenserna fR ( coR), f1 ( co I) och f2 ( co2) inritade och det syns där att vid 
dessa frekvenser ändrar kurvan form. Vid f1 erhålls en kraftig dipp, vilket kan förklaras genom 
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att betrakta ekvation [7 .21]. Då ro går mot ro2 går täljaren mot noll och mobiliteten blir liten. 
Vid fR erhålls toppar vilka kan förklaras på samma sätt. I alla fallen växlar mobilitetens värde 
mycket efter fR och det är därefter som modellen inte kan anses vara riktig. Då egenskaperna 
för stegkraft avses är det dock endast de lågfrekventa vibrationerna som är av intresse, men 
det är viktigt att veta hur stor fR är för att därigenom veta upp till vilken frekvens modellen 
kan anses vara rimlig. 

Med hjälp av impulshastighetsresponskurvornas utseende kan ytterligare utvärdering av 
modellen ske. Dessa måste vara kausala, d v s excitation skall ske före responsen. Kurvorna 
klingar i alla fallen av exponentiellt även om de inte når noll i beräkningarna, större 
frekvensintervall skulle använts i beräkningarna för att så skulle vara fallet. 

För att erhålla en bättre modell borde det flytande golvets plattbeteende vid högre frekvenser 
finnas med i modellen. Detta har ej rymts i examensarbetet, men skulle vara intressant att 
fundera vidare på. 
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Vid bedömningen av människans reaktion på vibrationer finns det än idag inga klara och 
enkla samband att utgå från, responsen beror på en allt för stor mängd variabler. Målet är att 
kunna fastställa de viktigaste faktorerna och hur de ska mätas . ISO 2631 ger hänvisningar om 
hur en vibration ska mätas och bedömas, men inga gränsvärden. I ISO 2631 behandlas enbart 
effekterna från vibrationer och alltså inga kombinerade effekter av t ex synintryck och 
hörintryck vilket skulle vara intressant. Ytterligare forskning inom området krävs för att 
erhålla en mer fullständig bild av sambanden. 

I ISO 2631 framställs baskurvor efter vilken vibrationer i byggnader kan bedömas beroende på 
i vilken riktning vibrationerna har. Deras form är fastställd dels genom undersökningar där s k 
komfortkurvor tagits fram och dels genom försök för att finna förnimmelsegränsen. 
Förnimn1elsegränsen är inte ett absolut tal utan är beroende av bl a vibrationens frekvens, 
amplitud och människans förväntningar. Kurvans form kan förklaras av att människan vid 
låga frekvenser, framförallt mellan 3 och l O Hz, har ett antal resonansfrekvenser. Dessa är 
beroende av kroppsställning och vilken riktning vibrationen har och är kanske t o m 
köns beroende. 

Modellerna för beräkningar av ett bjälklags vibrationsegenskaper utgår i de flesta fall från att 
impulshastighetsresponsen på något sätt beräknas. I Ohlssons metod (1984), som Boverket 
rekommenderar, görs ett antal förenklingar vid beräkningen av impulshastighetsresponsen och 
kan vara ett enkelt tillvägagångssätt att skatta responsen vid enkla konstruktionslösningar. Vid 
försöken erhölls lägre resonansfrekvenser än vad Ohlssons modell ger. Dessutom visade sig 
flytgipset ha större inverkan på impulshastighetsresponsen vid försöket än vad Ohlssons 
modell anger. Skillnaden kan förklaras av att Ohlssons beräkningsmodell gäller för homogena 
bjälklag vilket det aktuella bjälklaget inte är. Dessutom antas i beräkningarna enligt Ohlssons 
modell att flytgipset ej påverkar dämpningen i bjälklaget vilket det av försöken framgår att det 
gör. Andra förklaringar till skillnaderna kan vara osäkerhet i indata till Ohlssons modell och 
att bjälklaget vid försöket ej var fyrsidigt fritt upplagt som i Ohlssons modell utan endast 
upplagt på två sidor. 

Dämpningen har stor betydelse vid bedömningen av bjälklagets egenskaper. Normerna 
föreslår att l % dämpning skall antas då dämpningen ej är känd. Vid försöken erhölls 3 % 
dämpning för första resonansfrekvensen vilket enligt Ohlssons modell leder till mycket bättre 
mänsklig respons på bjälklaget. Enkla modeller för att bättre bedöma ett bjälklags dämpning 
är därför önskvärt. 

Ohlsson föreslår att enbart egenfrekvenser < 40Hz skall tas med i beräkningarna då fotsteg 
huvudsakligen ger upphov till dessa låga frekvenser. Detta är ett rimligt antagande så länge 
responsen från fotsteg avses. Om impulshastighetsresponsen för bjälklaget ska beräknas mer 
allmänt måste ett större intervall användas. Intervallets storlek får bedömas från fall till fall. 

Bjälklaget som Skanska föreslog visade sig ha goda vibrationsegenskaper. Bjälklagets 
mobilitet uppmättes vid försök och impulshastighetsresponsen beräknades. Enligt Ohlssons 
figur för bedömning av bjälklagets egenskaper, se figur 7.9 och figur 4.4, är egenskaperna 
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goda. Enligt SBN 80 beräknades nedböjningen av en last med storleken l kN. Nedböjningen 
blev enligt det statiska punktlastkriteriet 0,5 mm, vid försök var nedböjningen mindre, endast 
0,3 mm. Båda dessa ligger klart under gränsvärdet l ,5 mm och även i detta avseende har 
bjälklaget goda sviktegenskaper. 

Fackverksbalkarnas böjstyvhet beräknades och medeltalet är 2,5 MNm2
. Stor variation mellan 

fackverksbalkarna föreligger. Skillnaden mellan medeltalet och den vekaste balken är 50 %. 
Då hela bjälklagets böjstyvhet bestämdes undersöktes om full samverkan mellan 
fackverksbalkarna och spånskivan kunde antas. Antalet prover var något få för att dra några 
säkra slutsatser men samverkan verkar vara nära fullständig. Däremot verkar beräkningen av 
fackverksbalkens tröghetsmoment med hänsyn till skjuvkrafter, Ieff = 202 *l 06 mm 4, vara 
något högt. Orsaken kan vara att indata (t ex spikplåtarnas styvhet) ej är helt korrekt. 
Bjälklagets böjstyvhet i styv riktning bestämdes till 4,95 MNm2/breddmeter. Spånskivans 
elasticitetsmodul fastställdes vid försök till 3624 MPa, vilket är ca 20 % högre än den i 
normer angivna. Tillverkarna av spånskivorna (Swedespan) hävdar att en ökning av 
normernas värde borde ske vilket styrks av försöken. 

För att flytgipset skall fungera som planerat måste mjölkpapperets kanter tejpas ihop. Vid 
försöken framkom det dessutom att spikplåtarna verkar vara underdimensionerade, men för att 
säkerställa resultatet måste fler försök utföras. 

slutligen ställs en modell upp för att bedöma ett flytande golvs inverkan på 
vibrationsegenskaperna. Vid låga frekvenser, f< fR, kan bjälklagets resonansfrekvenser och 
impulshastighetsrespons beräknas på samma sätt som för den underliggande plattan genom att 
addera det flytande golvets massa till bjälklaget. Flytande golv kan ge ett bjälklag bättre 
vibrationsegenskaper, men kan även försämra responsen. Modellen som presenteras kan vara 
ett hjälpmedel vid bedömningen av flytgolvets inverkan. 
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Egenmodformer av första och andra ordningen 

;: ,, 

Figur B 1.1 Egenmodformer av första och andra ordningen (Ohlsson 1984) 
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Summan av kvadratiska modfunktioner som funktion av antal moder N40 

7 

6 ->: 
~ s N 

........ 
~ - ,4 c 

N 

~ 3 

2 

1 2 4 6 8 10 12 
Antal moder N40 

Figur B2.1 Summan av kvadratiska modfunktioner som funktion av antal moder N4o 
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Beräkning av förhållandet mellan punktlasterna P1 och P2 

lp! l p2 

~ ~ L= 5055 mm 

RAt t Rs 
L1= 1200 mm 
L2= 1455 mm 

:t 
~r IL r '1 

L1 L2 

L 

Figur B3.1 Aktuelllastuppställning i försök l 

Vertikal jämvikt och momentjämvikt kring A ger: 

P1 och P2 skall väljas så att momenten dem emellan är konstant: 

Ekvation [B3.1] och [B3.3] ger: 

Ekvation [B3.2] och [B3.4] ger: 

Insättning av L, L1 och L2 ger: 

[ B3 .l ] 

[ B3.2] 

[ B3.3 ] 

[ B3.4] 

[ B3.5] 
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Beräkning av den pålagda kraftens högsta tillåtna storlek 

f= 16 MPa (K24, draghållfasthet) => f1 = 8 MPa 

L1=1200 mm 
h= 355 mm 

Momentjämvikt kring angreppspunkten för P1 tillsammans med dragkapaciteten för N1 ger RA 

h} R =N - h 
A 

1 L =>R =.t:A -
1 A l L 

N, =f~A ' 

Arean för tvärsnitten är 45 · 90 mm2. 
Ekvation [B3.1], [B3.3], [B3.5] och [B4.1] ger 

PI= 9,6 kN 
p2 = 7,9 kN 

[ B4.1 ] 

Lasterna P1 och P2 förs ner med hjälp av en stålbalk och två upplag med avståndet 2,4 m. Den 
totala lasten P101 = P1 + P2 = 17,5 kN är placerad på avståndet x från P2 för att erhålla den ovan 
angivna fördelningen för P1 och P2. 

~ Ptot 

_a: ~ 

t P1 t p2 

/~ ~ ~/ 
x 

2400 

Momentjämvikt ger x = 1,32 m. 
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Beräkning av fackverksbalkarnas böjstyvhet 

För att få fram böjstyvheten ställs ekvationerna för nedböjningarna upp, Måttensson (1997). 

Nedböjningarna över bygeln 

M/2 

Ymirr = 2 16EI 
=> El = P,O( 2~!2 

M P L Ymiff 2,21 • 16 = 2 2 

P,O( = 2,21~ 

där l = 2000 mm, L2 = 1455mm 

P 1011Ymitt erhålls genom att rita upp kraft-förskjutningsdiagram där kurvans lutning är PtotiYmitt, 

se figur B5.1. Böjstyvheten redovisas i tabell B5.1. 

balk 3, bygel 

12r-----------------------------------------~ 

10 
y = 8.94x + 0.54 

8 

kraft 

6 

4 

2 

0+-----r---~~--~----~-----+-----r----~~ 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 

förskjutning 

Figur B5.1 Kraft-förskjutningsdiagram för balk 3, mätning med bygel. Pto/Ymut = 8, 98 MN/m. 
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Nedböjningarna över hela balken 

~p 

b 

För två punktlaster, P1 och P2, blir nedböjningen 

~b1 (3/ 2 
- 4b1

2
) P2b2 (3/ 2 

- 4bi) 
Ymiu = 48EI + 48EI 

l = 5055 mm 
b1= 1200 mm 
bz= 1455 mm 

För en punktlast P gäller 

Pb(3l 2 
- 4b 2

) 

Ymiu = 48EI 

b = avstånd till närmaste stöd 

Genom att utnyttja att P101 = P1+P2 och ekvation [ B3.5 ], P1 = 1,21P2 kan ekvationen ovan 
uttryckas i Ptot· 

EJ= ~o/ • 91,5 
Ymill 48 

P1011Ymitt erhålls på samma sätt som vid "nedböjning över bygel" ovan. Resultatet redovisas i 
tabell B5 .l. 

Tabell B5.1 P,o/Ymw från försök. 

PtotiYmitt (MN/m) bygel hela balken 
Balk l 10,13 1,30 
Balk2 10,33 1,22 
Balk 3 8,98 1,14 
Balk 4 12,24 1,25 
Balk 5 9,27 1,01 
Balk 6 11,94 1,00 
Balk 7 6,45 0,89 
Balk 8 9,06 1,23 
Balk9 9,40 l ,17 
Balk 10 10,57 1,30 
Balk 11 11,53 1,32 
Balk 12 9,26 1,22 
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Beräkning av spånskivans böjstyvhet 

tP/2 tP/2 Enligt Mårtensson (1997) är 

__LS.____ =-u...B nedböjningen 

J /r ~L t 
Pb(3l 2 -4b 2

) 

b b 
y= 

48EI 

b= 150mm 
l= 500 mm 

Figur B4.1 Aktuell försöksuppställning 

Vid försöket registreras påförd kraft relativt mittnedböjning, vilket ger P/y. Därefter kan El 
beräknas. På samma sätt som vid tidigare försök beräknas böjstyvheten dessutom inom 
punktlasterna där tvärkraften är noll. 

Mr> ~M 
~~-----------------~~ 

l-2b 

Enligt Mårtensson (1997) är nedböjningen 

M(l- 2b) 2 

y - 2 --'------------'--
16EI 

p 
M= - b 

2 

Vid försöket registreras påförd kraft relativt nedböjningen mellan punktlasterna, vilket ger 
P/y. Därefter kan El beräknas. 

Tabell B6.1 Spånskivornas böjstyvhet 

Elspån mellan relativt stöden 
I(Nm2/m) punktlaster 
Prov l 3705 3650 
Prov2 3082 3087 
Prov3 3077 3061 
Prov4 3216 3222 
Prov 5 3087 2974 

Enligt tabell B6.1 ovan är skillnaden mellan de beräknade böjstyvheterna utifrån försöken 
liten, spånskivans böjstyvhet tas som medelvärdet av de tio mätvärdena vilket ger El= 3216 
Nm2/m. E= 3624 MPa (vid böjning). 
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M obiliteten för bjälklag med flytgips 

VELDCITY/FORCE 

5.~;t~;tBe-~;t4 

BLK MATH LOG ~ l A
1 

1 l [\ l 
'l llJ~ 

COI1PLEX BLK 

MAG 

5.~;tB~;te-07 

5.000 
FREQC HZ): 12.125 

~ 
~ \ 

v\ v 
,/ 

v 

LOG FREQCHZ> 
MAG: 1. 423e-04 

20 

Figur Bl. J Mobilitetens magnitud för bjälklaget med flytgips 

VELDCITY/FORCE 

0.0 

BLK MATH LIN 

V' 

l ... -l 

\} r\. 

COMPLEX BLK 

PHASE 

,... ["'\ Il\ ( h ~ l/ \. r\,. ~ 

-280.0 ~~ 
5.0BB 

FREQCHZ>: 12.08 

J 

. l l./ l v 
:v \ ru v 

LOG FREQ(HZ> 
PHASE: -.175.5 

20 l .. -.l 

Figur Bl. 2 Mobilitetens fas för bjälklaget med flytgips 
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Beräkningar enligt Ohlsson (J 984) 

Imvulslast 

Första ordningens moder är av intresse, Dxy kan sättas~ Dy, vilket ger för D/Dx<<l 

7r~x 7r 4,95*10
6 

~ - - -- - - = 18,5 Hz > 8 Hz, Ohlssons metoder kan användas. 1 - 2 mL4 
- 2 54 6 * 5 0554 

' ' 

Antar dämpning, Sn = l%. 

Antal moder med egenfrekvens < 40 Hz ges av ekvation [ 4.2 ] med k = l 

1 + [2n2 ( -5,0_55) 
2 

+ n4 ( -5,0_55) 
4

] * _ 3_216_ 
3 3 4 95 * 106 

' 

7r 4,95*106 

40= -
2 54,6 * 5,0554 

=> n=S,l=N4o 

Impulshastighetsresponsen blir då 

, (0,4+0,6N40 ) (0,4+0,6*5,1) _3 _1 
hmax = 4 * mBL+200 = 4 * 546*3*5055+200 =l 3,S*lO ms /Ns 

' ' 

Dämpkoefficienten 

0'0 =~1 *S'=l8,5*0,01=0,19 s- 1 

Enligt figur 7.3 är bjälklaget acceptabelt avseende impulshastighetsresponsen. 

Kontinuerlig last 

Spännvidden överstiger 4 m varför w' max beräknas. Först beräknas N 1,2 på samma sätt som N4o 
ovan. 

2 5,055 4 5,055 3216 
[ ( )2 ( )4] 1,2*~~?.~~* l+ 2n - 3- +n - 3- *4,95*106 

=>n=NI,2=3,0 

rms-hastigheten blir 

' 100 
WRMS = mBL-[c; 

l+ N1~2 100 l+ 3,02 

3 = ~ 3 = 0,034 (m/s)rms 
2~1 54,6*3*5,055* \,1 0,01 2*18,5 
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Mat/abfiler 

%vibtest3.m kurvanpassning, plottar mobilitetens (Y) fas och magnitud 

fn=zeros(6,1); %avlästa egenfrekvenser 
fn(l)=l2.63; 
fn(2)=18.0; 
fn(3)=23.1; 
fn(4)=25.0; 
fn(5)=34.2; 
fn(6)=52.2; 
fn(7)=104.0; 

%vinkelegenfrekvenserna, wn, beräknas. 
wn=2*pi*fn; 

%frekvenser för beräkning av förlustfaktorerna. 
fvh=zeros(l2,1); 
fvh(l)=l2.5; 
fvh(3)=17.65; 
fvh(5)=22.8; 
fvh(7)=24.8; 
fvh(9)=33.4; 
fvh ( 11) =50. 4; 
fvh(l3)=103.0; 

fvh(2) =12.8 ; 
fvh(4)=18.35; 
fvh(6)=23.3; 
fvh(8)=25.2; 
fvh(l0)=35 . 2; 
fvh(l2)=53.7; 
fvh(l4)=104.8; 

%1 höger och vänster om toppen 
%2 
%3 
%4 
%5 
%6 
%7 

%förlustfaktorerna och dämpfaktorerna för respektive egenfrekvens beräknas 
forlfakt=zeros(7,1); 
dampfakt=zeros(7,1) ; 
for n=l:7 

end 

forlfakt(n)=(fvh(2*n)-fvh(2*n-l) )lfn(n); 
dampfakt(n)=forlfakt(n)l2; 

a=zeros(7,1); %amplituder vid egenfrekvenser an=lvl *wn*forlfakt 
a(l)=wn(l)*forlfakt(l)*l.65e-4; 
a(2)=wn(2)*forlfakt(2)*1.7e-4; 
a(3)=wn(3)*forlfakt(3)*6.0e-5; 
a(4)=wn(4)*forlfakt(4)*1.4e-4; 
a(S)=wn(S)*forlfakt(5)*2.0e-4; 
a(6)=wn(6)*forlfakt(6)*1.4e-4; 
a(7)=wn(7)*forlfakt(7)*10.0e-4; 

L=S.OSS; %bjälklagets storlek 
8=3.0; 
S=L*B; 
w= ( 0*2*pi) : (O. 15*2*pi) : ( 307. 05*2*pi); %vinkel frekvenser 

Yl=zeros(2048,1); 
for k=l:2048 

for n=l:7 
Y2(k)=Yl(k)+((i*w(k)*a(n) )l(wn(n)A2*(l+(forlfakt(n)*i) )-w(k)A2)

i*w(k)*a(7)*(pi*(LA2+BA2)1(4*S) )A21(wn(l)A2*nA2) ); 
Yl (k) =Y2 (k); 

end 
Y ( k ) =Y l ( k) + ( (p i A 2 *i* w ( k) *a ( 7 ) * (p i* (V 2 +B A 2 ) l ( 4 * S ) ) A 2 ) l (w n ( l ) A 2 * 6 ) ) ; 

end 

f=wl(2*pi); 
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figure(1) 
loglog(f , abs(Y)) 
axis([5 1 . 5e2 1e-5 2e-3)) 
g rid 
xlabel ( 1 f (Hz) 1

) 

ylabel ( 1 l Y l (m/Ns) 1
) 

title( 1 kurvanpassning , försök utan flytgips 1
) 

figure(2) 
semilogx(f , angle (Y) *180/pi) 
axis([5 1.5e2 - 10 100)) 
g rid 
xlabel( 1 f (Hz) 1

) 

ylabel( 1 f as (grad) 1
) 

title( 1 kurvanpassning , försök utan flytgips 1
) 

%inversfouriertransform, p~ottar impu~shastighetsresponsen 

function [yprim,yout,yt)=inversf(Y,k,f,dt) 

yflip=fliplr(Y); 
df=f{2)-f(1) ; 
yinterv=[Y conj (yflip(1:k))); 
yprim=ifft(yinterv)*df*2*k; 
yout=fft(yprim)*dt ; 
L=2*k-1; 
fu=O; 
fo=40 ; 
[a,b)=filtconst(fu,fo,L,df); 
yt=filter(b , a , yprim) ; 

%för att ta med negativa frekvenser 

%inversfouriertransform 
%fouriertransform tillbaka för kontroll 
%antal frekvenser i serien 
%gränsvärden för filter 

figure ( 4) %r i tar upp impulshastighetsresponsen med fil ter 
plot(real(yt)) 
title( 1 impulshastighetsrespons vid försök utan flytgips 1

) 

g rid 
xlabel( 1 tid (utan enhet) 1

) 

ylabel( 1 h ' max (m/s/Ns) 1
) 

max(yt) %Skriver ut maxvärdet på impulshastighetsresponsen 

figure(5) %ritar upp absolutbeloppen av Y, efter fouriertransform 
loglog(f,abs(yout(1 :k )) , f,abs(Y)) 
axis([5 1.5e2 1e-5 2e-3)) 
g rid 

figure (6) %ritar upp fasen av Y, efter fouriertransform 
semilogx(f,angle(yout(1:k))*180/pi,f,angle(Y(1 :k) )*180/pi) 
axis([5 1.5e2 -10 100)) 
g rid 
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%Beräkni ng av impulshastighetsresponsen för bjälklag utan flytande golv 

%m ytvikt [kg/m"2 ] 
%Dx böjstyvheten i x-riktingen [Nm"2/breddmeter ] 
%Dy böjstyvheten i y-riktningen [Nm"2/breddmeter] 
%L bjälklagets spännvidd 
%B bjälklagets bredd 
%f frekvens 
%w =2*pi*f vinkelfrekvens 
%fn egenfrekvens, wn=2*pi*fn 
%eta förlustfaktor (eta=2*xi där x1. ar dämpfaktorn ) 
%h impulsrespons avseende hastighet 
%hmax maximal impulsrespons avseende hastighet 
%i =sqrt ( - 1) 
%k r l index 

m=54 . 6 ; 
Dx=4 . 95e6 ; %från försök 
Dy=3216 ; %från försök 
L=5 . 055 ; 8=7 ; 
ko=5; l o =50 ; 
fn=zeros ( ko , lo) ; 
for k=l: ko 

f or l=l :lo 
f n(k , l) =pil2*sqrt( l l (m*L"4))*sqrt ((Dx*k"4) + . .. 

(2*sqrt(Dx*Dy)*k"2*1"2*(LIB)A2)+ ... 
(Dy*lA4*(LIB)A4)) ; 

end 
f n 

end 

ko= i npu t ( 1 ange övre gräns för k (rad) = 1
) ; 

lo=input( 1 ange övr e gräns för l (kolumn) = 1
) ; 

dw=0.5 ; 
wovre=250*2*pi ; 
w=O : dw : wovre ; 
f=wl(2*pi) ; 
wn=2*pi*fn ; 
antel=length(w) ; 
eta=0 . 005; %förlustfaktor 
Yl=zeros( l, ante l); 
Y=zeros(l , ante l ) ; 
for j=l: (wovreldw+l) 

for k=l:2:ko 
f or l =l :2 :lo 

if fn(k ,l )<250 

6% , 0 . 5% 

Y l ( j ) =Y ( j ) + ( i *w ( j ) * 4 l (m* L* B ) ) * ( l l ( ( w n ( k , l ) . "2 ) * ( l+ e t a * i ) - ... 
W (j) A2)); 

end 

end 
end 

Y(j)=Yl( j ); 
end 

figure( l ) loglog( f, abs(Y)) 
title( 1 Mobilitet för bjälkl ag utan flytande golv , dämpning 0 , 5% 1

) 

axis([5 1 . 5e2 7e - 6 5e-3)); 
g rid 
xlabel( 1 frekvens (Hz) 1

) 

ylabel ( 1 l Y l (miNs) 1
) 
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%Impulshastighetsresponsen för bjälklag med flytande golv 

%m 
%m1 
%m2 
%Dx 
%Dy 
%K 
%L 
%8 
%f 
%w 
%fn 
%w1 
%w2 
%w R 
%e ta 
%h 
%hma x 
%i 
%k , l 

ytvikt för hela konstruktionen [kg/mA2) 
ytvikt för det flytande golvet [kg/mA2) 
ytvikt för bjälklaget utan f.g. [kg/mA2) 
böjstyvheten i x-riktingen [NmA2/breddmeter) 
böjstyvheten i y-riktningen [NmA2/breddmeter) 
mellanskiktets styvhet 
bjälklagets spännvidd 
bjälklagets bredd 
frekvens 
2*pi*f vinkelfrekvens 
egenfrekvens, wn=2*pi*fn 
egenfrekvensen för den ovanliggande skivan 
egenfrekvensen för plattan 
K/m 
förlustfaktor (eta=2*xi där Xl ar dämpfaktorn) 
impulsrespons avseende hastighet 
maximal impulsrespons avseende hastighet 
=sqrt (-1) 
index 

m1=168i %två lager golvgips=28, 7 cm betong=168 
%massan för bjälklaget i försöket m2=54.6i 

Dx=4.95e6i 
Dy=3216i 
L=5.055i 
8=7i 
ko=Si 
lo=40i 
fn=zeros(ko,lo)i 

for k=1 :ko 
for 1=1:lo 

%från försök 
%från försök 

fn(k,l)=pi/2*sqrt(1/((m1+m2)*L A4))*sqrt( (Dx*k A4)+ ... 
(2*sqrt(Dx*Dy)*kA2*1A2*(L/8) A2)+ ... 
(Dy*lA4*(L/8)A4) ) i 

end 
end 

f n 
ko=input('ange övre gräns för k (rad) = ')i 
lo=input('ange övre gräns för l (kolumn) = ' ) i 

K=8e6i %E=0 ,4MPa /m2 för min.ull,densitet 100 kg/m3, t=S cm 
m=1/(1/m1+1/m2)i 
w1=sqrt (K/m1) i 
w2=sqrt(K/m2) i 
wR=sqrt (K/m) i 

dw=O.Si 
wovre=250*2*pii 
w=O:dw:wovrei 
f=w/(2*pi)i 
wn=2*pi*fni 
antel=1ength(w) i 
eta=O.OOSi %dämpning 6%, 0.5 % 
Y1=zeros(1,antel)i 
Y=zeros(1,antel) i 
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for j=1 : (wovre/dw+1) 
for k=1 : 2:ko 

for k=1:2 : ko 
1=1 ; 

whi1e fn(k,1)<250 

end 

end 
end 

end 

figure(1) 
loglog(f , abs(Y)) 

Yl (j ) =Y (j ) + (i* w (j ) * ( 1- (w (j ) l w2 ) "2) * .. . 
(1 - (l+i*eta) * (wn (k , l) /w1). "2 ) *w1 "2*w2"2 ) *4/ . .. 
(L*B*K* ( (l+i*eta) *wn (k, l). "2 - w(j) "2) * ... 
(w R" 2- ( ( l+ i* et a) *w n ( k , l) . "2 +w (j ) "2) + (w (j ) "2 * .. . 
(l+i*eta)*wn(k,l) ."2/w1"2) )); 
Y(j)=Yl ( j) ; 
1=1+2 ; 

title( ' mobilitet , flytande golv , betong+O, S% dämpning ' ) 
axis([5 1 .5e2 1e- 6 1e- 2]) 
g rid 
xlabel('frekvens (Hz) ' ) 
ylabel ( ' l Y l (m/N s) ' ) 
k=antel ; %för att få rätt indata till filen inversf 
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Mobilitet och impulshastighetsrespons för bjälklag utan/medflytande golv 
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mobilitet,flytande golv,gips+0,5% dämpning 
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Kontroll av fouriertransformen och filtrets inverkan 

För att kontrollera att transformen fungerar och se inverkan av ett filter funktion plottas en 
känd funktion och matlabstransformen av dess transform i samma diagram. 

Definition av fourietiransform 

en en 

f (t)= J F(f)e+i2nfl df F(f) = J f(t)e- 2
nfl dt 

- en - en 

I m - filen nedan har funktionen 

yt(t) =e -at B(t) a > O och dess kända inverstransform (ur tabellverk) 

l 
Y(f) = a + i2tif använts. 

För att kunna plotta dem i samma diagram måste tidsstegen och frekvensstegen för yt och dess 
inverstransform överensstämma. 

h 

T 

~/ v 
2k = 2" punkter /l 

l Hl 

~ 

F 
k::: 

/1 2k = 2" punkter 7r 

l 
2FI 

f 

F = Nykvistfrekvensen 
f= O:(k-1 )/(k-1 )*F 
dt = l /(2F) (avstånd mellan tidsstegen) 
t= l : dt : (l + k*dt) 

k väljs proportionellt med 2" då den digitala 
fouriertransformen (DFT) därmed kan 
ersättas med den snabbare FFT:n (Fast 
Fourier Transform). 
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Nedan följer ett utdrag ur Matlab där fouriertransformen (fft:n) i Matlab förklaras. 

FFT Discrete Fourier transform . 
FFT(X) is the discrete Fouri e r transform (DFT) of vector X. If the 
length of X is a power of two , a fast radix-2 fast-Fourier 
transform algorithm is used . If the length of X is not a 
power of two , a slower non - power - of - two algorithm is empl oyed . 
For matrices , the FFT operation is applied to each c olumn. 
For N-D arrays , the FFT operation operates on the first 
non-s i ngleton d i mension . 

For lengt h N input vector x , t he DFT is a lengt h N vector X, 
wit h e l ements 

N 
X(k) = sum x( n )*exp(-j*2*pi *(k-l )*( n- l)/N) , l <= k <= N. 

n= l 
The inverse DFT (comp uted by I FFT) is g i ven by 

N 
x(n) = (1 / N) s um X (k )*exp( j *2*pi * (k-l )* (n-l) /N ), l <= n <= N. 

k=l 

Av hjälpavsnittet framgår att då IFFT beräknas måste x(n) multipliceras med N = antalet 
punkter, d v s 2k i figuren ovan, och med df för att summan skall motsvara integralen. Då 
FFT:n beräknas skall X(k) av samma anledning mulipliceras med dt (däremot ej med N). 

Nedan redovisas den använda kontrollfunktionen. I de efterföljande figurerna redovisas 
inverkan av transformerna i frekvensplanet och tidsplanet Av den tredje figuren framgår 
filtrets inverkan. 

%kontroll filter, för att 
kontrollera transformen och 
filtrets inverkan. 

el f i 
a=2*pi i 
t= [l: 2A l 3 ] /2Al3*10 i 
dt=t( 2 ) - t(l)i 
T=max (t) i 
ytl =exp(-a*t) i 

F=l/ (2*dt) i 
f= (Q: 2A l2 - l]/(2 Al2)*Fi 
df= f{2) - f(l) i 
w={ 2*pi)*fi 
Y=l . /(a+i*w) i 
k=length(Y) i 

y flip=fl i plr(Y) i 
yinterv= [ Y c on j (yfl i p(l:k)) ]i 
f2 = (Q : 2 Al3 - l] / 2 Al 3*2*F i 

figure( l ) 
semilogy (f , abs (Y) , f2 , ... 
abs(yi nterv) ,f2 , abs(fft(yt l )*dt)) 

figure(2) 
plot(t , ytl , t , rea l (ifft(yinterv)*2 Al 3*df)) 
title( ' yt och inverstransformen av Y' ) 

[yprim , yout , yt ] =inversf(Y , k , f) i 

figure( 3 ) 
plot(t , ytl , t , yprim , t , yt) 
title( ' inverkan a v filter ' ) 

trapz(ytl . A2)*dt 
trapz(abs(yinte r v) . A2)*df 
t rapz(abs(ifft(yinterv)*2 Al3*df) . A2)*dt 

%för att kontrollera transformen används 

Percivals sats Jh 2dt = JIHI2 df 
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Flervåninoshus i tra 
xxx Digital pro~uktkatalog xxx 

DEN HÄR CD INSÅR l ETT EXAMENSARBETE PÅ LUNDS TEKN ISKA 

HÖtasKOLA UTFORT AV PEti::R KARLSSON. 

MÅLsÄTTN INGEN MED EXAMENSARBETET ÄR ATl" K LA R GDRA BRANSCHENS 

FORUTSÄTTNINGAR sÅ ATT EN DIGITAL PRODUKTKATALOG KAN UTVECKLA$ 

FÖR AT't PÅ BÄsTA SÄTT FÖRMEbLA NYTTAN MI::D ATt ANVÄNDA 

TRÄBYGGNADStEKNIKEN FÖR F'LERVÅNING51HUB, 

PRObUKTKATALOGEN ÄR TÄNKT ATT ANVANDAS l ETi TIDIGT SKEDE 1 DVS 

INNAN BESLWT TAGIT ÖM VILKE"f STOMSYS'tEM SOM SKALL ANVÄNDAs. 

INFORMATIONEN HAR DÄRF"ÖR VÄLDIGT ALLMÅN KARAKTÄR. 

AVDELNINGEN OM 
11

EI YGGS'VSTEM l TRÅ" SKALL SES SOM ETi EXEMPEL PÅ 

HUR MAN skULLE KUNNA PROFILERA EN PRODUKTKATALOG SOM ÄR 

KNUTEN TILL ETT F'O RETAG(SYSTEM) . 

EFTERS OM PRODUKTKA"TALCIGI::N BARA ÄR EN PR01"0TYP OCH ÄMNET 

GANSKA OMFAtTANDE HAR. INiE KA1"AL0GEN KUNNAT F YLLAEi F ULLT U T , 

PÅ DE S"TÅLLEN SOM EJ PRODWCERATS KOMMER EN LITEN RUTA U PP OD H 

PÅPEKAR DETTA. 

• TrE;~JSKA tdÖG.PKCJ.;.AN 1: l,.UN.O 
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Flervåninoshus i tra 
x x x Digital pro~uktkat al og x x x 

DEN HÄR CD 1Nt:3ÅR l ET1" EXAMENSARBETE PÅ LUNOS TEKN ISKA 

HOGSKOLA UTFORT AV PEtER KARLSSON. 

MÅLSÄTTNINGEN MED EXAMENSARBETET ÄR ATT KLARGÖRA -BRANSCHENS 

FORUTSÄTTNINGAR SÅ ATT EN DIGITAL PRODUKTKATALOG KAN UTVECKLAs 

!"'OR ATT PÅ BÄS'tA SÄTT FDRMEbLA NY'rTAN MED ATT ANVÄNDA 

TRÄBYGGNAOStEKNIKEN F'DR F'LERVÅN IN!S SH US, 

PRODUKTKATALOGEN ÄR TÄNKT ATT ANVÅNDAS l ETT T IDlOT SKEDE1 DVS 

INNAN BESLUT TAGIT OM V I LKET STOMSYSTEM SÖM SKALL. ANVÄNDAS, 

INFORMATIONEN HAR DÄRFÖR VÄLDIGT ALLMÄN KARAKTÄR. 

AVDELNINGEN OM 
11

9 YGG S YSTEM l TRÄ" SKALL SES SOM ETT EXEMPEL PÅ 

HUR MAN BKULLE KUNNA PROFILERA EN PRODUKTKATALOG SOM ÄR 

KNUTEN TILL ETT FÖRETAG(SYSTE:M). 

EF'TE:RSOM PRODUK1"KATAL0GEN BARA ÄR EN PROTOTYP OCI-4 ÄMNET 

GANSKA OMFATTANDE HAR INTE KATA LOGEN KUNNAT F"YLLAS FULLT UT, 

PÅ DE S'rÄLLEN SOM EJ PRODUCERATs KOMMER EN LITEN RUTA UPP OCH 

PÅPEKAR DETTA, 

"J;~~~~JS~ lrl Öt:laKO.t..AN, l ~U .. NP 

AV:DE;L.t;:4J,J"'~-E~;; F;Ö~ 
"P-~~1;~_!<"J;I 1;'~~5 :"GE;.~~ f~. 
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