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FORORD 4. UDGAVE 

Den foreliggende bog er udarbejdet med henblik på undervisningen i 

stålkonstruktioner ved Danmarks Tekniske Højskole og erstatter den 

tidligere 3. udgave fra 1972 med samme titel. 

I nærværende 4. udgave er der foretaget en række tilføjelser såvel 

tekst som figurer. Enkelte afsnit er delvis omarbejdede og der er 

sket en vis ajourføring svarende til udviklingen i konstruktionslæren. 

I overensstemmelse med de nye stålnormer, DS 412, er det tekniske 

enhedssystem erstattet med SI-enheder jævnfør Appendix 1. 

Civilingeniør Poul Thomsen har ydet værdifuld hjælp ved kritisk gen

nemlæsning af de foregående udgaver. 

Civilingeniørerne Ove Møller Kristensen og Hilmer Jung Larsen har 

hjulpet med korrekturlæsning af nærværende 4. udgave. 

FORORD 5. UDGAVE 

København, marts 1976 

Kjeld Thomsen 

I nærværende 5. udgave er der foretaget en uddybning af afsnittet om 

knudepunkter i rørkonstruktioner samt en vis ajourføring af andre af

snit herunder ændringer og tilføjelser i figurmaterialet. 

Den foreliggende bog om konstruktionssamlinger knytter sig nært 

til andre bøger om stålkonstruktioner i denne serie hvoraf især frem

hæves "Samlingsmetoder", "Massive dragere", "Gitterdragere" og 

"Tryk- og trækstænge r". 

C i vilingeniør Knud Erik Pedersen har hjulpet med korrekturlæsning 

af nærværende 5. udgave. 

FORORD 6. UDGAVE 

København, April 1984 

Kjeld Thomsen 

I nærværende 6. udgave er der foretaget mindre justeringer i formeludtryk for 

rørsamlingers bæreevne. 

København, januar 1991 

Kjeld Thomsen 
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Figur 2. 01. Parallelgitterdragere med V- gitterudfyldning 
rør- og flanger i firkantrør. 

cirkulære 
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2. KONSTRUKTIONSSAMLINGER 

2.0. INDLEDNING 

Ved behandlingen af de forskellige former for konstruktionssamlinger 

er der dels redegjort for de konstruktive principper og dels anført 

praktiske beregningsmetoder i nødvendigt omfang. 

Styrkeberegningen er i visse tilfælde baseret på elasticitetsteorien og 

i andre på plasticitetsteorien. Plasticitetsteoretiske betragtninger kan 

ofte på simpel måde give et hurtigt overblik over en samlings stati

ske styrke. 

I statisk påvirkede gitterknudepunkter med cirkulære og firkantede 

rørprofiler, hvori flangen har større dimension end de tilsluttede 

gitterstænger, har en anvendelse af plasticitetsteoretiske betragtnin

ger, herunder brudlinieteorien for plader, været en vigtig forudsæt

ning for opstilling af rationelle bæreevneudtryk [ 31]. 

For bjælke-søjlesamlinger og rammehjørner er der i de senere år 

udført et omfattende forsøgsarbejde, der har underbygget plasticitets

teoriens anvendelighed ved statisk belastede konstruktionssamlinger 

[ 4]. 

Det skal fremhæves, at der må opstilles forskellige kriterier for pla

defelters stabilitet ved beregning efter henholdsvis elasticitets- og 

plasticitetsteorien. Dette indses ved at betragte arbejdslinien for al

mindeligt konstruktionsstål vist på figur 2. O. 1. Ved beregning efter 

elasticitetsteorien kræves det, at ingen fiber får spændinger større 

end flydespændingen, d. v. s. 

For tøjningerne og arbejdsliniens hældning fås tilsvarende 

d6"' E 
de: - T 

Her angiver e:F og ET henholdsvis tøjningen og arbejdsliniens hæld

ning svarende til flydespændingen 6F 
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Ved beregning efter plasticitetsteorien opn~r alle fibre flydespændin

gen O' F og tøjningerne l e: l > e: F" For hældningen til arbejdslinien f~s 

o for 

o 

0.001 0,005 

~ .. 0 
dE "' 

OP10 

Figur 2. O. 1 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
lE 
l 

0,015 E 

Her angiver e:H og EH henholdsvis tøjningen og arbejdsliniens hældning 

ved begyndende deformationshærdning. 

Betragtes til eksempel et pladedragerprofil p~virket til bøjning, er 

den maximale bæreevne beregnet efter elasticitetsteorien begrænset 

af begyndende flydning i de yderste fibre. Det m~ samtidig kræves, 

at der ikke optræder foldning i flange eller krop, før de yderste fibre 

n~r flydespændingen O'F. Dersom flangen er fuldt udnyttet p~ en læn

gere strækning skal der ved foldningsundersøgelsen i flangen regnes 

med elasticitetsmodulet ET svarende til begyndende flydning. Forsøg 

og beregning viser rimelig overensstemmelse dersom man regner med 

elasticitetsmodulet 
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For kroppen, hvor kun den yderste del af tværsnittet er påvirket over 

proportionalitetsgrænsen, kan man derimod med rimelighed regne med 

elasticitetsmodulet E. 

Dersom fuld flydning skal kunne udvikles, d. v. s. også flydning i krop

pen, må det kræves, at krop og flange også er stabile i det plastiske 

område. 

Hertil kommer at dannelsen af flydemekanismer forudsætter en til

strækkelig rotationskapacitet i de enkelte flydeled. En tilnærmet løs

ning på foldningsproblemet kan opnås ved at kræve en rotationskapaci

tet svarende til at tøjrringen i de yderste fibre når e:H og ved at an

vende elasticitetsmodulet EH svarende til begyndende deformations

hærdning. For almindeligt konstruktionsstål kan man sætte 

Forsøg [3], viser at denne fremgangsmåde, anvendt på pladedrager

tværsnittet, giver rimelige resultater. Stabilitetskrav for pladedragere 

det plastiske område er bl. a. angivet i [27 J side 186. 

en stræben mod forenkling af stålkonstruktionsfremstillingen er der 

de senere år arbejdet med beregningsmodeller og konstruktionsprin

cipper for udformning af afstivningsfri samlinger. Udeladelse af af

stivninger vil normalt medføre at en påvirkning skal optages ved en 

elastisk fordeling over en større zone i det pågældende element. En 

sådan nuanceret tilpasning af samlingernes styrke øger beregnings

omfanget og kræver i de fleste tilfælde en vurdering af samvirkning 

mellem bøjningspåvirkede plader og skiver påvirket i skiveplanen. 

Der kan her henvises til detailleret fremstilling i [27J, [32J og [33J. 

Der er i en vis udstrækning angivet vejledende principper ved udform

ningen af samlinger i udmattelsespåvirkede konstruktioner. 

Udmattelsesstyrken af konstruktioner og konstruktionselementer er 

som bekendt [ 24 J afhængig af udformningen af de indgående stød og 

samlinger mellem elementerne. Konstruktiv kærvdannelse, d. v. s. brat

te tværsnitsovergange og indadgående hjørner, medfører således en 

væsentlig styrkereduktion i forhold til grundmaterialets udmattelses

styrke. 
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Svejsning på grundmaterialet betyder i sig selv indførelse af en kærv. 

Endvidere medfører svejsningen overfladefejl, egenspændinger og spæn

dingsspidser i materialet der må medtages ved en vurdering af en 

konstruktions udmattelsesstyrke. 

For knudepunkter i rørkonstruktioner er, specielt med henblik på 

anvendelse i offshore konstruktioner, udviklet empiriske udtryk for 

spændingskoncentrationsfaktorer (SCF-værdier) som funktion af sam

lingens geometri og profilernes tværsnitsdata. De største spændinger, 

såkaldte hot spot spændinger, bestemmes ved at multiplicere spæn

dingerne bestemt ved den tekniske bøjningslære med disse SCF-vær

dier. På denne måde kompenseres for indflydelse af de her nævnte 

kærvforhold ved en vurdering af samlingens udmattelsesstyrke. En 

omtale heraf findes bl. a. i Anneks til DS 449. 

For konstruktionssamlinger iøvrigt er i DS 412 angivet kærvtal, som 

funktion af den geometriske og svejsetekniske udformning, der indgår 

som reduktionstal ved bestemmelse af ud m a ttelsesstyrken. 

Figur 2. 02 . Gitterknudepunkter uden knudeplader 
til offshoreplatform. 

rørkonstruktion 
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2.1. GITfERKNUDEPUNKTER I PLANE DRAGERE 

2. 1. 1 ALMENT 

Gitterknudepunkter er forbindelsesled mellem de enkelte stænger i en 

gitterkonstruktion. Det er et grundlæggende princip ved gitterkonstruk

tioners opbygning, at belastningen tilstræbes optaget alene ved normal

kræfter i de enkelte stænger. Dette fører til stangsystemer, hvor 

stængernes tyngdepunktsakser danner trekanter med fælles hjØrnepunk

ter. 

Gitterkonstruktioner såvel indenfor bro- som husbygning består sæd

vanligvis af indbyrdes sammenkoblede plane gitterdragere. I nærvæ

rende afsnit omtales alene principper for beregning og udformning af 

gitterknudepunkter i plane dragere. Disse principper vil naturligvis i 

vid udstrækning kunne overføres på knudepunkter i rumlige konstruk

tioner, specielt hvor disse er opbygget af plane gittersystemer. 

En plan gitterdrager karakteriseres ved det statiske system, herunder 

graden af statisk ubestemthed, flangefØringen og anordningen af ud

fyldningsgitteret. I "Stålkonstruktioner, Gitterdragere" afsnit 4 [29] 

er der nærmere redegjort for den konstruktive udformning. 

På figur 2. 1. 1 er vist eksempler på lette gitterdragere, der finder 

anvendelse som spærfag. Forudsættes friktionsløse led i alle knude

punkter, er dragerne statisk bestemte. Af praktiske grunde udføres 

flangerne normalt gennemgående i knudepunkterne, og gitterstængernes 

befæstelse vil være mere eller mindre bøjningsstiv, hvadenten der er 

tale om svejst eller boltet udførelse. 

Spærfaget beregnes dog i almindelighed svarende til forudsætningen 

om friktionsløse led i knudepunkterne. Ofte angriber den ydre last 

mellem knudepunkterne på flangerne, der således bliver påvirket til 

bØjning. Dette kan være tilfældet såvel i spærfag som krandragere og 

brokonstruktioner. Flangemomenterne bestemmes ved at betragte flan

gerne som kontinuerlige bjælker understøttet i gitterknudepunkterne. 

Det kan også forekomme - især ved sekundære konstruktioner - at 

en gitterstang tilsluttes en knude med en mindre ekcentricitet. Det 

hertil svarende ekcentricitetsmoment mil. fordeles p/l. de til knuden 

stødende stænger efter disses stivhedsforhold. Specielt i rørgitter-
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-4 A 
Fransk spærfag 

Fransk spærfag 

Engelsk spærfag 

Figur 2. 1. 1 

konstruktioner uden knudeplader udføres gitterstangtilslutninger ofte 

ekcentrisk for at opn~ en enklere tildannelse og undgil. ophobning af 

svejsesømme. Ekcentriciteter kan ogs!l. introduceres med henblik på 

at reducere den konstruktive kærvdannelse og dermed forbedre ud

mattelsesstyrken. 

Vinkeldrejningen af flangerne i knudepunkterne hidrørende fra en tvær

belastning fremkalder bøjning i de til knudepunktet stødende udfyld

ningsstænger. For statisk virkende belastning vil en lokal flydning 

forårsaget heraf dog være uden betydning for konstruktionens brud

sikkerhed, idet flydningen i en knude medfører, at den i virkemåde 

nærmer sig forudsætningen om simpel understøtning. Der ses derfor 

i reglen bort fra disse sekundære påvirkninger i udfyldningsgitteret. 

Sekundære bØjningsmomenter vil også opstå i gitterdragere med stive 

knuder hidrørende alene fra stængernes aksiale deformationer. Ved 

traditionelt udformede gitterdragere anvendt i broer, som de på figur 

2. 1. 3, 2. 1. 4 og 2. 1. 5 angivne udformninger, viser beregning, at disse 

ekstrapåvirkninger er så små, at der kan ses bort fra dem. 
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I svejste gitterdragere ud s a t for vekslende belastning, nå det antages, 

at de sekundære bøjningspåvirkninger i nogen grad reducerer udmat

telsesstyrken. 

Tidligere udformedes, især i USA, knudepunkter, hvor alle til knude

punktet stødende stænger blev samlet på en fælles dorn, for derved 

at tilstræbe, at den statiske virkemåde af konstruktionen kom så nær 

det charnierforbundne stangsystem som muligt. Selv i en dornforbin

delse må man dog regne med nogen modstand mod drejning af stæn

gerne i knudepunktet hidrørende fra friktion. Ved at holde hulrands

trykket rimeligt lavt, kan man dog opnå, at dornforbindelsen virker 

efter hensigten. 

Figur 2. 1.2a 

I specielle gitterkonstruktioner, hvor der er tale om særlig store be

vægelser i systemet, kan man stadig med fordel anvende charnierdor

ne. Dornsamlinger finder således bl. a. anvendelse i udkragede skrås

tagsdragere af en type som den på figur 2. 1. 2a viste eller i konstruk

tioner med vipbar udligger som i de på figur 2. 1. 2b viste kraner 

med 40 m udkragede skråstagsdragere. 
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Figur 2. 1. 2b 

På figur 2. 1. 3 er vist eksempler på simpelt understøttede parallel

gitterdragere henholdsvis parabelgitterdrager, med N og V -gitterud

fyldning, der ofte finder anvendelse i brodragere og større husbyg

ningsdragere. 

Paralleldrager, N- gitter 

Paralleldrager, V-gitter 

Parabeldrager 

Figur 2.1. 3 
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j\/V\ZV'SZ\ 

Figur 2. 1. 4 

Figur 2. 1. 4 viser nogle dragerformer, der tidligere især blev anvendt 

hyppigt i brobygning. 

Der findes naturligvis mange variationsmuligheder for gitterudfyldnin

gen, se f. eks. "Stil.lkonstruktioner. Gitterdragere" [ 29]. Fremstillings

mæssigt vil det være mest rationelt med en vis regelmæssighed i sy

stemet, sil. knudepunkterne i princippet kan udføres ens. Som alminde

lig regel gælder, at vinklen mellem de enkelte stænger ikke mil. være 

for lille, idet knudepunktssamlingen bliver desto større jo spidsere 

vinklen er mellem stængerne. 

Pil. figur 2. 1. 5 er vist eksempler pil. gitterdragere, kontinuerlige over 

tre fag, der stadig anvendes i brokonstruktioner. Figur 2. 1. 5a viser 

en parallelgitterdrager med V -gitter, hvor alle knudepunkter i prin

cippet kan opbygges ens. Figur 2. 1. 5b og c viser gitterdragere med 

ikke parallel flangeføring, idet dragerhØjden naturligt er valgt størst 



18 

jVVVV\fWVVWV\jWVV\ 
a A 

Figur 2. 1. 5 

over mellemunderstøtningerne, hvor momenterne er størst. Disse 

udformninger har den ulempe, at der bliver et stort antal knude

punkter med forskellig geometrisk opbygning. 

Gitterknudepunkternes udformning vil afhænge af den valgte geometri 

for gitterdrageren, stængernes tværsnitsudformning, stangkræfterne 

og den valgte samlingsmetode. 

Anvendelse af svejsning muliggør således en enklere udformning end 

anvendelse af bolte eller nitter. Dette fremgår tydeligt ved at sam

menligne figur 2. 1. 6 og 2. 1. 7, der viser udsnit af brodragere med 

omtrent samme systemudformning i henholdsvis nittet og svejst ud

førelse. Det må dog tilføjes a t der er et interval i opførelsestids

punkter for de to konstruktioner på over 30 år. 

Boltede knudepunkter anvendes især i meget svære dragere, hvor 

transporthensyn begrænser størrelsen af de i værkstedet fremstillede 

svejste sektioner til at omfatte få stænger eller kun en enkelt stang. 

Sektionerne eller stængerne samles med bolte på montagestedet eller 

i konstruktionen. S vej s te knudepunkter kan naturligvis også udføres 

under montage, hvilket dog sjældent er hensigtsmæssigt. Svejsning 

finder især anvendelse ved mindre, transportable dragere og ved op-




