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Mekaniska kopplingar med 
hög deformationskapacitet för 
stommar byggda av 
prefabricerade betongelement 
 

Förtillverkade betongkonstruktioner 
har inte någon naturlig sammanhållning 
av stommen som i en platsgjuten 
konstruktion, vilket medför stora krav 
på de mekaniska kopplingarna mellan 
de förtillverkade betongelementen 
avseende bärförmåga och 
deformationskapacitet. Användning av 
kopplingar med en hög 
deformationskapacitet möjliggör 
utnyttjande av linverkan för att hantera 
olyckslaster och på så sätt få en högre 
säkerhet för byggnaden. 

Om ett lokalt brott uppstår i en bärande 
konstruktion, medger nuvarande 
konstruktionsregler att den förändrade 
lastsituationen hanteras genom att hitta nya 
vägar för lasten att ledas ner i marken. 
Dagens mekaniska kopplingar utgörs ofta 
av ingjutna raka kamstänger och har därför 
en begränsad deformationskapacitet. Detta 
medför att möjligheterna att hitta nya 
vägar för lasten vid ett lokalt brott i 
stommen, genom exempelvis linverkan, 
begränsas.  

 
Figur 1 Visar linverkans verkningssätt. 

Linverkans verkningssätt bygger på att 
exempelvis bjälklagselementen tillåts 

deformeras så att dragkraften i 
kopplingarna kan balansera de pådrivande 
vertikala krafterna (Figur 1). Av det skälet 
måste det finnas tillräckligt stor 
deformationskapacitet i de mekaniska 
kopplingarna för att linverkan ska kunna 
utnyttjas. En större deformationskapacitet i 
kopplingarna medför större möjligheter att 
motverka ett ras genom linverkan. 

I detta examensarbete har en analytisk och 
en experimentell studie genomförts på 
mekaniska kopplingar (Figur 2). 
Kopplingarna undersöktes genom dragtest 
och resultaten visade på hög 
deformationskapacitet.  

 
Figur 2 Visar en mekanisk koppling som har potential till 
hög deformationskapacitet. Armeringen har 
fördeformerats och förväntas rätas ut då kopplingen 
aktiveras vid lokalt brott. 

Analyserna antyder att den höga uppmätta 
deformationskapaciteten medför en 
förbättrad statisk bärförmåga och 
möjliggör därmed utnyttjandet av 
linverkan för att hantera olyckslaster. 
Vidare studier behövs dock avseende 
hanteringen av dynamiska effekter som är 
aktuella i samband med lokalt brott. Den 
föreslagna kopplingslösningen ger 
projektören möjlighet att styra bjälklagets 
deformationsförmåga. Projektören kan på 
det sättet åstadkomma en högre säkerhet 
mot olyckslaster och fortskridande ras. 
Kopplingarnas deformationsdesign kan 
alltså anpassas efter förutsättningarna. Det 
är dock viktigt att poängtera att 
fördeformationen hos de föreslagna 
kopplingarna följer gällande regler 
angående bockningsradie så att stålet inte 
skadas. 


