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Sammanfattning 
 

I detta examensarbete undersöks limträbalkars styrka och styvhet och hur dessa 

parametrar ändrar sig när balkarna förstärks med plåt. En litteraturstudie har genomförts 

för att ta reda på vad som gjorts tidigare vid diverse förstärkningsförsök av limträbalkar.  

 

Limträbalkar har högre hållfasthet än vanligt konstruktionsvirke. Vid dimensionering i 

bruksgränstillståndet gäller en viss maximal nedböjning som beror av balkens 

spännvidd. En förstärkning med stål, som har högre hållfasthetsegenskaper, kan 

innebära att man kan klara av kraven med ett mindre tvärsnitt. Även balkens styvhet 

skulle kunna höjas, vilket i så fall leder till att balkens egenfrekvens höjs. 

 

I denna studie undersöks tre olika stålförstärkningar av limträbalkar. Plåtarna limmas 

fast på balkarna med hjälp av konstruktionslim. Dessa läggs sen på två upplag där en 

punktlast belastar mitt på balken och trycker tills brott uppstår. 

 

De olika förstärkningarna visar på en kraftökning mellan 23,9-30,7 % och en 

styvhetsökning mellan 13,2-37,6 %. Med en annan typ av stål, med högre hållfasthet, 

hade ökningarna antagligen kunnat vara ännu större.  

 

Nyckelord: Limträ, plåt, tvärsnitt, styrka, styvhet 

 

 

  



 

 

Abstract 
 

In this master thesis the strength and stiffness of glulam beams is being investigated and 

how these parameters change when you reinforce the beams with steel. A literature 

review has been conducted to establish what’s been done in this area previously, 

regarding reinforcements of glulam beams. 

 

Glulam beams got a greater solidity compared to regular construction timber. When 

dimensioning beams, a certain maximum deflection is allowed, that depends on the 

beam's span. A reinforcement with steel, that has higher strength properties, can mean 

that you can handle the requirements with a smaller cross section. Even the stiffness of 

the beam could be raised, which in turn causes the beam's frequency to be raised 

 

In this particular study three different types of steel reinforcement has been investigated. 

The steel plates were glued together with the glulam beams. The beams were placed 

upon heaps and a point load stressed the beam at the center until the beam fractured.  

 

The reinforced beam showed an increase in strength between 23,9-30,7 % and an 

increase in stiffness between 13,2-37,6 %. With a different type of steel, with higher 

solidity, the increases would probably been greater.  

 

Keywords: Glulam, steel, cross section, strength, stiffness  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Limträ är ett material som utvecklades i Tyskland i början av 1900-talet. Den första 

limträkonstruktionen i Sverige limmades år 1919 i Töreboda. Under 1920-talet 

uppfördes en del limträkonstruktioner i Sverige, exempel på några av de största är 

Malmö centralstation (1922), vänthallen vid Göteborgs central (1923) samt 

takkonstruktionen över den stora vänthallen vid Stockholms centralstation (Isaksson, 

Mårtensson & Thelandersson 2010) 

 

Teoretiskt finns det egentligen ingen maxgräns eller övre gräns för hur stora 

spännvidder eller tvärsnitt en limträbalk kan ha. I Sverige är det dock restriktioner på 

hur stora saker man får lov att frakta på våra vägar utan dispens. I Sverige får ett 

ekipage vara max 24 m långt och 4 m på höjden, detta på grund av att de flesta broar i 

Sverige inte har högre fri höjd. Det finns även en produktionsteknisk aspekt, därför 

brukar tvärsnitten inte överstiga bredden 500 mm och höjden 2000 mm (Isaksson et al. 

2010) 

 

För att eventuellt kunna minska ner på tvärsnitten och höja balkarnas kapacitet skulle 

man kunna förstärka med ett material som har mindre defekter och därför högre 

hållfasthetsegenskaper, stål är ett exempel på ett sådant material.  

 

Vid dimensionering i bruksgränstillståndet brukar man titta på den maximala 

nedböjningen av balken samt balkens egenfrekvens. Balkens maximala nedböjning 

beräknas utifrån nedböjningens storlek i förhållande till balkens fria spännvidd, för 

exempel på godtagbara förhållanden, se tabell 1. 

 

Vid dimensionering av bjälklagskonstruktioner eller brokonstruktioner bör enligt 

Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS, 2004) balkarnas egenfrekvens ej 

överstiga ett visst värde. För bjälklag i kontor bör egenfrekvensen vara över 8 Hz och 

för brokonstruktioner över 5 Hz. 
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Tabell 1- Godtagbara värden för nedböjning vid dimensionering i bruksgränstillståndet 

Tabell från http://www.traguiden.se 

 
 

 

1.2 Aktuell forskning på området 
 

Det finns väldigt mycket litteratur inom just detta område dock är många av testerna 

väldigt lika, speciellt metoderna som används. Tester av stålförstärkta limträbalkar var 

väldigt populärt testområde för några år sedan. De lite nyare artiklarna riktar sig mer till 

olika typer av fibermaterialförstärkningar, som t ex kolfiber och glasfiber.  

 

Yang, Liu, Lu, Zhu och Geng (2016) har genomfört tester på en mängd olika typer av 

förstärkta limträbalkar. Mestadels använde de sig av olika typer av fiberförstärkta 

plastmaterial dock var två av de förstärkta tvärsnitten förstärkta med stålstänger 

(B400B-R), 12 respektive 16mm i diameter. Resultatet visade på en ganska markant 

ökning i böjstyvhet. Kapaciteten ökade mellan 27.5% ända upp till 56.3%. I testen 

använde de sig av limträbalkar som hade en spännvidd på 5.7m där de tryckte med 2 

punktlaster på samma avstånd från stöden. Balkarna belastades med tryck som 

deformerade balkarna med 7mm/min tills att de gick i brott. Medeltiden för alla 

balkarna var 410 sekunder. För att få förstärkningsmaterialen att fästa ordentligt 
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användes ett tvåkomponents epoxylim, med en densitet på 1430kg/m3, och de kom fram 

till slutsatsen att för bästa resultat skulle båda kontaktytorna vara grundligt rengjorda, i 

detta fallet använde de sig av aceton. 

 

Fossetti, Minafò & Papia (2015) har också genomfört tester på förstärkta limträbalkar, 

men fokuserade bara på fiberförstärkningar. Först testades de olika balkarna i ett 

nerskalat test med rektangulära tvärsnitt med en spännvidd på endast 840mm. Därefter 

gjordes testet om med ett större tvärsnitt och längre spännvidd. Studien gjordes i vad 

som kallas för fyrpunktsböjning. Balkarna ligger på två upplag och belastas med två 

lika stora punktlaster som belastar balken på lika stort avstånd från stöden. Balkarna 

deformerades med en hastighet på 0.2mm/min. För att fästa ihop 

förstärkningsmaterialen och limträbalkarna använde de sig av både epoxylim och 

melamin-baserat lim. De kom fram till att det inte spelade så stor roll vilket lim de 

använde sig av utan att det var mängden lim som hade en stor inverkan på resultatet. 

När för mycket lim användes försämrades förstärkningsmaterialets elasticitetsmodul och 

således blev inte förbättringen optimal.  

 

Issa & Kmeid (2005) utförde test där limträbalkar förstärktes med stål på undersidan. 

Resultatet visade att om man ökar referenstvärsnittets area med 1.36 % stål på 

undersidan (Se figur 1.) kunde balken belastas med 35.6% högre last och samtidigt 

ökade den maximala nedböjningen innan balken gick i brott med 67.30%. Men såg även 

att de oförstärkta balkarna var väldigt spröda och gick i brott väldigt fort medan de 

förstärkta balkarna fick en mer plastisk deformationskurva. Mätningarna gjordes dock 

bara på tre balkar i vardera provserien och de kom fram till att de borde göra ett 

betydligt mer omfattande test, på upp mot 200 balkar, för att få ett bättre statistiskt 

underlag. De understryker även att detta lilla test ej kan användas i 

dimensioneringssyfte utan att fullskaliga test med fulla spännvidder måste göras, då det 

ej är ett linjärt samband. En slutsats som drogs var att epoxybaserat lim 

rekommenderades starkt.  

 

 
Figur 1- Beskrivning av stålförstärkt tvärsnitt 

Osmannezhad, Faezipour & Ebrahimi (2014) har utfört tester på fiberförstärkta 

limträbalkar. De använde sig av trepunktsmetoden, där limträbalkarna läggs upp på 

upplag och belastas med en punktlast mitt på balken. De valde att undersöka balkar där 

de limmat fast förstärkningar mellan lamellerna. Ett referensfall utan förstärkning 

användes och sedan förstärktes balkarna med en, två eller fyra lager av fibermaterial. 

Resultatet visar att i de oförstärkta balkarna uppstår spröda brott i den dragna sidan, 

underkanten. I de två fallen där de förstärkt med ett eller två lager uppstår även här 

brotten i den dragna undersidan, men med en betydligt mer plastiskt karaktär. Det vill 

säga att när balken börjar ge vika går förloppet inte lika snabbt utan man kan lasta på 

mer last under en längre tid innan balken går helt i brott. I det sista testet där de förstärkt 

tvärsnittet med fyra lager jämnt fördelade visade det sig att de fick ett plastiskt brott, 

men denna gång i den trycka ovansidan.  
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Thorhallsson, Hinriksson & Snæbjörnsson (in press) menar på att en av anledningarna 

till att man börjat fokusera mer på fibermaterial än stålförstärkningen är att stål är 

väldigt känsligt för fukt och kan därför börja rosta då trä innehåller en del vatten. De 

påpekar även att just förstärkningar av limträbalkar är en väldigt bra metod då det kan 

minska ner tvärsnitten rejält, till stor del på höjden, men ändå få samma maximala 

nedböjning när balken belastas. Även ur ett ekonomiskt perspektiv är detta en bra 

lösning. För att fästa förstärkningsmaterialen valde de att använda ett tvåkomponents 

epoxylim, SP-115.  

 

Soriano, Piva Pellis & Tadeu Mascia (2016) har genomfört provtryckningar av 

limträbalkar förstärkta med stålstavar. Limträbalkarna var 5 lameller på höjden, 

förstärkningen gjordes symmetriskt. Stavarna placerades i andra lamellen uppifrån 

respektive andra lamellen nerifrån. Kapaciteten för balken som förstärkts med en stång i 

vardera änden ökade med 53.1% medan kapaciteten för balkarna som hade dubbla 

mängden stål ökade med 79.2% jämfört med referensfallet som inte var förstärkt. 

Utifrån detta resultat drog de slutsatsen att just förstärkning med stål kan vara ett 

alternativ då man har en viss last på balken men en begränsad maximal nedböjning. De 

kom även fram till att det måste göras ytterligare undersökningar då detta ej var ett 

fullskaligt test.   

 

 

1.3 Syfte och mål 
 

Syftet för denna studie är att studera stålförstärkta limträbalkars kapacitet i avseende på 

dess styrka och styvhet och hur dessa parametrar ändras sig vid olika dimensioner och 

placering av stålplåten.  

 

Målet är att utifrån underlaget som tas fram kunna avgöra om det skulle vara intressant 

att gå vidare och utföra ett fullskaligt test med större tvärsnitt och spännvidd samt ett 

större antal provbitar i varje serie för att få ett bra statistiskt underlag.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien kommer att avse test på endast en hållfasthetsklass av limträbalk, GL28H. 

Studien kommer även att avgränsas med hänsyn till maskinens prestanda, d.v.s. dess 

tryck- och dragkraftskapacitet. Maskinens placering i laborationshallen kommer leda till 

att spännvidden av balkarna begränsas. Det finns även en ekonomisk- och miljömässig 

aspekt togs med i beaktning vid bestämning av spännvidden på testbalkarna, för att 

minska materialkostnad och spill anpassas bitarna utefter standardsortiment. Antalet 

prov i varje serie har begränsats till 10 stycken för att tiden för studien skall räcka till 

och bli klar i tid.  

 

1.5 Förväntat resultat 
 

Resultatet förväntas att de förstärkta balkarna ska klara av högre laster och större 

nedböjning och dessutom att de blir styvare vilket i sin tur leder till att balkens 

egenfrekvens höjs.  
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2 Teori 
 

Limträ är en förädlad träprodukt och är i första hand avsett att användas i bärande 

konstruktioner. Limträ har en densitet som ligger mellan 380-410 kg/m3 och dess 

karakteristiska E-modul ligger mellan 9400-11100 MPa, beroende av hållfasthetsklass. 

Oftast används gran men även furu förekommer som komponent i limträ. 

Användningen av gran är stört då dess kvistar är relativt små vilket medför att 

hållfastheten på virket blir högre. Det som gör att limträ har bättre hållfastegenskaper 

jämfört med vanligt virke är lamelleringseffekten. Lamellerna är vanligtvis 45 mm höga 

och standardsortimentet är således oftast multipler av 45 på höjden, dock vid mindre 

dimensioner t.ex. limträpelare som är 90x90 mm är lamellerna 30 mm höga just för att 

man ska kunna utnyttja lamelleringseffekten. Lamelleringseffekten bygger på att 

virkesdefekterna ska utjämnas, man får inga stora kvistar eller andra defekter som 

hamnar i samma snitt. Lamellerna skarvas på längden ihop med så kallade 

fingerskarvar, även dessa förskjuts och läggs omlott för att inte hamna i samma snitt. 

(Gross et al., 2016) 

 

Limträ är ett lättarbetat material och därför kan mått och form variera och det är lätt att 

specialbeställa olika typer av tvärsnitt och former på balkar och pelare. Den vanligaste 

tvärsnittsformen är rektangulärt. De vanligaste tvärsnitten är inte homogena, dessa 

betecknas med bokstaven c (c=combined). Dessa tvärsnitt har en högre hållfasthetsklass 

i ytterzonerna där påkänningarna oftast är som störst. Ytterzonerna ska minst motsvara 

17 % av tvärsnittets höjd, se figur 2. Vissa tvärsnitt är dock homogena och dessa 

betecknas med bokstaven h (h=homogeneous), oftast är detta vid mindre dimensioner 

såsom pelare. (Gross et al., 2016) 

 

 
Figur 2- Beskrivning av tvärsnitt för limträbalk med beteckningen C 

Figur från Limträhandboken Del 1 
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Stål är en legering som består av järn, kol och en mindre del andra grundämnen. 

Kolhalten i stål får högst uppgå till 2 %. Elasticitetsmodulen för konstruktionsstål antas 

alltid till 210000 MPa och dess densitet till 7850 kg/m3. (http://sbi.se/om-

stal/materialet) 

 

 

Vid oförstärkta limträbalkar beräknas balkens yttröghetsmoment, I, enligt Johannesson 

och Vretblad (2014) med följande ekvation: 

 

 

𝐼 =
𝑏∗ℎ3

12
 (1) 

 

 

Enligt Langesten (2014) beräknas arean om med hjälp av en omvandlingsfaktor när man 

behandlar sammansatta tvärsnitt. Omvandlingsfaktorn är kvoten av de båda materialens 

E-moduler. Materialet som man har som referens är E-modulen som ges index 1.  

 

𝑘 =
𝐸2

𝐸1
 (2) 

 

Det ideella tröghetsmomentet beräknas sedan ut med hjälp av Steiners sats, dock skall 

arean för materialet med index b förstoras med hänsyn till omvandlingsfaktorn k från 

ekvation 2. Formeln ser då ut som följer: 

 

𝐼𝑖𝑑 = 𝐼𝑎 + 𝐴𝑎 ∗ 𝑎2 + 𝐼𝑏 + 𝑘𝐴𝑏 ∗ 𝑏2 (3) 

 

Variablerna a samt b är avstånden från respektive materials tyngdpunkter till det 

sammansatta tvärsnittets tyngdpunkt, neutrallagret, se figur 3. 

 

 
Figur 3- Det sammansatta tvärsnittets tyngdpunkt (neutrallagret) 
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Beräkning av det sammansatta tvärsnittets tyngdpunkt görs utifrån en referenslinje som 

väljs antingen i ovankant eller underkant av tvärsnittet, se figur 4.  

 

 
Figur 4- Det sammansatta tvärsnittets avstånd utifrån referenslinjen 

 

(𝐴1 + 𝑘𝐴2)𝑦0 = 𝐴1 ∗ 𝑎1 + 𝑘𝐴2 ∗ 𝑎2 (4) 

 

där  

A = arean för materialet 

a = avståndet från referenslinjen till materialets tyngdpunkt 

y0 = det sammansatta tvärsnittets avstånd från referenslinjen 

 

Enligt Blodgett (2016) måste man ta hänsyn till att balkar även böjer ned på grund av 

skjuvning. Skjuvdeformationerna kan beräknas enligt:  

 

𝑦 =
𝑃𝐿𝛼

4𝐴𝐸𝑠
   (5) 

 

där 

P = punktlastens storlek, N 

L = balkens spännvidd, mm 

y = nedböjningen, mm 

α = formfaktor för tvärsnittet, 1,5 för rektangulära tvärsnitt 

A = arean för tvärsnittet, mm2 

Es = materialets skjuvmodul, MPa 

 

Böjstyvheten för balkarna kan beräknas vid omskrivning av formeln för nedböjning av 

en fritt upplagd tvåstödsbalk. Denna formel gäller för det elastiska området, där kurvan 

är en rät linje.  

 

 

𝑦𝑡𝑜𝑡 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
+

𝑃𝐿𝛼

4𝐴𝐸𝑠
           𝐸𝐼 =

𝑃𝐿3

48(𝑦−
𝑃𝐿𝛼

4𝐴𝐸𝑠
)
 (6) 

 

där  

I = tvärsnittets yttröghetsmoment, mm4 

E = elasticitetsmodulen MPa  



 

8 

 

 

Balkar eller konstruktioners egenfrekvenser är en viktig del att ta i beaktning vid 

dimensionering av bärande konstruktioner. Vid för låg egenfrekvens kan brukaren 

känna obehag och en illamående känsla. Enligt Gross et al. (2016) beräknas 

egenfrekvensen för en fritt upplagd tvåstödsbalk enligt: 

 

𝑓1 =
𝜋

2∗𝐿2 ∗ √
𝐸∗𝐼

𝑚
 (7) 

 

där 

f1 = egenfrekvensen 

L = längd (spännvidd), m 

E·I = böjstyvhet för tvärsnittet, Nm2 

m = massa per längdenhet (egentyngd), kg/m 

 

3 Metod och genomförande 
 

3.1 Bestämning av tvärsnittens storlek och förstärkning 
 

3.1.1 Referenstvärsnittet 

 

Vid bestämning av tvärsnittet antogs ett tvärsnitt, 90x90 mm, som sedan 

kontrollräknades. Enligt Burström (2012) användes hållfasthetsvärde för böjning 

parallellt fiberriktningen för gran, 75 MPa. Den teoretiska brottlasten för referensfallet 

beräknades enligt:    

 

𝑀 = 𝑓𝑡𝑟ä𝑊  där  𝑀 =
𝑃𝐿

4
 

 

Vilket ger att: 

 
𝑃𝐿

4
= 𝑓𝑚𝑑𝑊 

 

Formeln skrevs om och kraften, P, löstes ut. 

 

𝑃 =
4𝑓𝑡𝑟ä𝑊

𝐿
 

 

 
4 ∗ 75 ∗ 121500

900
= 40500 = 40,5 𝑘𝑁 < 100 𝑘𝑁   →      𝑂𝐾! 

 

Då 40,5kN var långt under maskinens maximala kapacitet valdes dimensionen 90x90 

mm.  
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3.1.2 Förstärkning med 1 mm på undersida 

 

Vid beräkning av teoretisk brottlast vid de förstärkta tvärsnitten antogs att plåten skulle 

plasticeras. Plåten som användes var en kallvalsad mjuk plåt med beteckningen DC 01. 

Plåtens sträckgräns ligger mellan 140-280 MPa 

(http://www.gujab.se/pdf/Arkiv/Kallvalsad.pdf) 

 

Här adderades plåtens momentbidrag och limträbalkens momentbidrag och utifrån det 

totala momentet löstes kraften ut: 

 

𝑀𝑡𝑟ä = 𝑓𝑡𝑟ä𝑊 och  𝑀𝑝𝑙å𝑡 = 𝑓𝑝𝑙å𝑡𝐴𝑧 

 

Vilket gav: 

 

𝑀𝑡𝑟ä = 75 ∗
903

6
∗ 10−6 = 9,11 𝑘𝑁𝑚 

 

 

𝑀𝑝𝑙å𝑡 = 280 ∗ 90 ∗ 1 ∗ 37 ∗ 10−6 = 0,93 𝑘𝑁𝑚 

 

𝑀𝑡𝑜𝑡 = 𝑀𝑡𝑟ä + 𝑀𝑝𝑙å𝑡 = 9,11 + 0,93 = 10,04 𝑘𝑁𝑚 

 
4 ∗ 10,04

0,9
= 44622 = 46,2 𝑘𝑁 < 100 𝑘𝑁   →      𝑂𝐾! 

 

3.1.3 Förstärkning med 2 mm på undersida 

 

Här användes samma formler och beräkningsgång som i 3.1.2. 

 

𝑀𝑡𝑟ä = 75 ∗
903

6
∗ 10−6 = 9,11 𝑘𝑁𝑚 

 

𝑀𝑝𝑙å𝑡 = 280 ∗ 90 ∗ 2 ∗ 31,5 ∗ 10−6 = 1,59 𝑘𝑁𝑚 

 

𝑀𝑡𝑜𝑡 = 𝑀𝑡𝑟ä + 𝑀𝑝𝑙å𝑡 = 9,11 + 1,59 = 10,7 𝑘𝑁𝑚 

 

 
4 ∗ 10,7

0,9
= 47556 = 47,6 𝑘𝑁 < 100 𝑘𝑁   →      𝑂𝐾! 
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3.1.4 Förstärkning med 1 mm på över- och undersida 

 

Här användes samma formler och beräkningsgång som i 3.1.2. 

 

𝑀𝑡𝑟ä = 75 ∗
903

6
∗ 10−6 = 9,11 𝑘𝑁𝑚 

 

𝑀𝑝𝑙å𝑡 = 280 ∗ 90 ∗ 1 ∗ 45,5 ∗ 2 ∗ 10−6 = 2,29 𝑘𝑁𝑚 

 

𝑀𝑡𝑜𝑡 = 𝑀𝑡𝑟ä + 𝑀𝑝𝑙å𝑡 = 9,11 + 2,29 = 11,4 𝑘𝑁𝑚 

 

 
4 ∗ 11,4

0,9
= 50667 = 50,7 𝑘𝑁 < 100 𝑘𝑁   →      𝑂𝐾! 

 

3.1.5 Sammanställning av tvärsnitten 

 

Figur 5 illustrerar de 4 olika tvärsnitten, dess storlek och placering av plåten. 

 

 

 
Figur 5- Sammanställning av tvärsnitten för provserierna 
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3.2 Förberedelser av provbitar 
 

Limträbalkarna som levererades i längder om 5 m kapades upp till längder á 1 m. 

Därefter kapades plåten till i plåtklippen. Klippen ställdes in på 90 mm och plåtbitarna 

klipptes till, se figur 6 och 7.  

 

 
Figur 6- Plåten matas in på framsidan av klippen 

 

 

 
Figur 7- De klippta bitarna samlas upp på baksidan 
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Då plåtarna var oljiga och smutsiga tvättades alla plåtbitarna med t-röd för att limmet 

skulle fästa så bra som möjligt. Detta gjordes i en lackeringsbox med kraftigt forcerad 

ventilation för att undvika att andas in för mycket farliga avgaser, se figur 8.  

 

 

 
Figur 8- Plåtarna rengörs med T-röd 

 

 

För att limma fast plåtförstärkningarna på balkarna applicerades konstruktionslimmet 

med hjälp av en lim-/fogpistol, se figur 9. Därefter drogs limmet ut till ett jämnt fin 

lager med hjälp av en tandspackel, se figur 10.  

 

 
Figur 9- Limmet fördelas ut med lim-/fogpistol 
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Figur 10- Limmet dras ut till ett jämnt lager med hjälp av en tandspackel 

 

Därefter sattes förstärkningsplåten dit och lades sedan upp på limknektar för att under 

tryck härda i minst 3 dagar. Då limknektarna ej tryckte mitt på balken användes 

limknektar på både över- och undersidan för att undvika uppåtgående rörelser, se figur 

11 och 12.  

 

 
Figur 11- Limmet härdar under tryck med hjälp av limknektar 

 

 

 
Figur 12- Överflödigt lim pressas ut 
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3.3 Böjprovning av balkar 
 

Maskinen som användes vid böjprovningen var av märket Shimadzu. Just denna modell 

hette Autograph AG-X plus, se figur 13. Maskinen hade en maximal tryck-

/dragkraftskapacitet på 100 kN. Maskinen var kopplad till en dator som hade ett 

mjukvaruprogram installerat, Trapezium X, se figur 14.  

 

 

 

 
Figur 13- Shimadzu Autograph AG-X plus 
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Figur 14- Trapezium X 

 

 

I Trapezium X ställdes testets inställningar in. Här valdes att testtypen var 3-punktsböjning, 

d.v.s. att proven låg upplagda på två stöd och att en punktlast tryckte mitt på balken. Antalet 

prov i varje provserie ställdes in till 10, nedböjningshastigheten valdes till 2 mm/min och en 

förlast ställdes in, vilket gjorde att nedböjningen inte började registreras och grafen inte 

började ritas förrän kraften kom över 50 N. 50 N i detta sammanhang var försumbart men 

gav ett mer jämförbart resultat. Man valde även vad som skulle visas i resultatet så som 

maximal last, maximal nedböjning, standardavvikelsen för både last och nedböjning samt 

medelvärdet för serien.  

 

Vid böjprovningstillfället lades balkarna upp på stöden och tryckanordningen kördes 

manuellt ner mot balken och stoppades precis innan de fick kontakt. Trycket fördelades ut 

med en 10 mm tjock metallplatta, med dimensionen 90x90 mm, för att undvika stora lokala 

deformationer i balkarnas överkant, se figur 15.  
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Figur 15- Metallplatta för att fördela tryck och undvika lokala deformationer 

 

Testat startades och maskinen började trycka nedåt och registrerade kraft och 

nedböjning. Mjukvaruprogrammet visade och registrerade kraft, nedböjning och ritade 

upp grafen i realtid, se figur 16.  

 

 
Figur 16- Trapezium X registrerar kraft, nedböjning och ritar upp grafen 

 
 

3.4 Statistisk metod 
 

Det antogs att provserierna var normalfördelade. Mätresultaten, medelvärde och 

standardavvikelse, som Trapezium X registrerat och presenterat användes i Microsoft 

Excel för att ta fram normalfördelningskurvor för de olika provserierna, var för sig men 

även ett diagram där alla 4 serierna presenterades samtidigt.  
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4 Resultat 
 

4.1 Limtest 
 

Vid testet av enkomponentslimmet böjdes 2 av de 3 testbalkarna tills limträet gick i 

brott och maskinen stängdes av automatiskt, se figur 17 och figur 18. Den tredje balken 

böjdes även manuellt efter att brott uppstått, se figur 19. Ingen av testerna visade tecken 

på att limningen släppt.  

 

 
Figur 17- Limtest 1 har gått i brott 

 

 
Figur 18- Limtest 2 har gått i brott 
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Figur 19- Limtest 3 har böjts manuellt efter avslutat test 
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4.2 Kraft 
 

4.2.1 Referensfallet (oförstärkt) 

 

All registrerade mätdata från provserien presenteras i bilaga 1. Böjprovningen av 

referensserien gav ett medelvärde av kraften på 30.91 kN och ett medelvärde av 

nedböjningen på 12.65 mm. Den maximala kraften uppgick till 35,99 kN samt den 

maximala nedböjningen till 15,26 mm. Den lägst uppmätta kraften var 21.99 kN samt 

den minsta nedböjningen var 9.61 mm. I denna mätserie inträffade båda maxvärdena på 

samma provbit samt båda minimumvärdena även dessa på samma prov.  

 

Normalfördelningskurvan för mätserien syns i figur 20 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 20- Normalfördelningskurva för referensfallet 
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4.2.2 Förstärkning med 1 mm plåt på undersida 

 

All registrerade mätdata från provserien presenteras i bilaga 2. Böjprovningen av 

provserien som var förstärkt med 1 mm plåt på undersidan gav ett medelvärde av 

kraften på 38,28 kN vilket var en ökning med 23,9 % jämfört med referensfallet. 

Medelvärde av nedböjningen på 17,09 mm var en ökning med 35 % jämfört med 

referensfallet. Den maximala kraften uppgick till 41,97 kN samt den maximala 

nedböjningen till 19,18 mm. Den lägst uppmätta kraften var 35,52 kN samt den minsta 

nedböjningen var 15,45 mm. I denna mätserie inträffade båda maxvärdena på samma 

provbit dock inträffade inte minsta nedböjning på provbiten som klarade minsta kraften. 

 

Normalfördelningskurvan för mätserien syns i figur 21 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 21- Normalfördelningskurva för tvärsnitt förstärkt med 1 mm plåt på undersida 
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4.2.3 Förstärkning med 2 mm plåt på undersida 

 

All registrerade mätdata från provserien presenteras i bilaga 3. Böjprovningen av 

provserien som var förstärkt med 2 mm plåt på undersidan gav ett medelvärde av 

kraften på 40,32 kN vilket var en ökning med 30 % jämfört med referensfallet. 

Medelvärde av nedböjningen på 17,46 mm var en ökning med 38 % jämfört med 

referensfallet. Den maximala kraften uppgick till 47,34 kN samt den maximala 

nedböjningen till 24,57 mm. Den lägst uppmätta kraften var 36,1 kN samt den minsta 

nedböjningen var 13,75 mm. I denna mätserie inträffade båda maxvärdena på samma 

provbit dock inträffade inte minsta nedböjning på provbiten som klarade minsta kraften. 

 

Normalfördelningskurvan för mätserien syns i figur 22 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 22- Normalfördelningskurva för tvärsnitt förstärkt med 2 mm plåt på undersida 
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4.2.4 Förstärkning med 1 mm plåt på över- och undersida 

 

All registrerade mätdata från provserien presenteras i bilaga 3. Böjprovningen av 

provserien som var förstärkt med 1 mm plåt på över- och undersida gav ett medelvärde 

av kraften på 40,41 kN vilket var en ökning med 30,7 % jämfört med referensfallet. 

Medelvärde av nedböjningen på 16,94 mm var en ökning med 33,9 % jämfört med 

referensfallet. Den maximala kraften uppgick till 43,86 kN samt den maximala 

nedböjningen till 20,46 mm. Den lägst uppmätta kraften var 35,76 kN samt den minsta 

nedböjningen var 12,10 mm. I denna mätserie inträffade båda maxvärdena på samma 

provbit samt båda minimumvärdena även dessa på samma prov. 

 

Normalfördelningskurvan för mätserien syns i figur 23 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 23- Normalfördelningskurva för tvärsnitt förstärkt med 1 mm plåt på över- och undersida 
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4.2.5 Sammanställning av normalfördelningar 

 

För att lättare kunna jämföra de olika provserierna visar figur 24 en sammanställning av 

de 4 normalfördelningskurvorna i samma diagram.  

 

 
Figur 24- Sammanställning av normalfördelningskurvor 

 

4.3 Styvhet 
 

4.3.1 Referensfallet (oförstärkt) 

 

All registrerade mätdata från provserien presenteras i bilaga 1. Böjprovningen av 

referensserien gav ett medelvärde av styvheten på 5,38*109 Nmm2 enligt ekvation 6. 

 

Normalfördelningskurvan för mätserien syns i figur 25 nedan. 

 

 
Figur 25- Normalfördelningskurva för referensfallet 
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4.3.2 Förstärkning med 1 mm plåt på undersida 

 

All registrerade mätdata från provserien presenteras i bilaga 2. Böjprovningen av 

provserien som var förstärkt med 1 mm plåt på undersidan gav ett medelvärde av 

styvheten på 6,09*109 Nmm2 vilket var en ökning med 13,2 % jämfört med 

referensfallet. 

 

Normalfördelningskurvan för mätserien syns i figur 26 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 26- Normalfördelningskurva för tvärsnitt förstärkt med 1 mm plåt på undersida 
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4.3.3 Förstärkning med 2 mm plåt på undersida 

 

All registrerade mätdata från provserien presenteras i bilaga 3. Böjprovningen av 

provserien som var förstärkt med 2 mm plåt på undersidan gav ett medelvärde av 

styvheten på 6,35*109 Nmm2 vilket var en ökning med 18,1 % jämfört med 

referensfallet. 

 

Normalfördelningskurvan för mätserien syns i figur 27 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 27- Normalfördelningskurva för tvärsnitt förstärkt med 2 mm plåt på undersida 
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4.3.4 Förstärkning med 1 mm plåt på över- och undersida 

 

All registrerade mätdata från provserien presenteras i bilaga 4. Böjprovningen av 

provserien som var förstärkt med 1 mm plåt på över- och undersida gav ett medelvärde 

av styvheten på 7,4*109 Nmm2 vilket var en ökning med 37,6 % jämfört med 

referensfallet. 

 

Normalfördelningskurvan för mätserien syns i figur 28 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 28- Normalfördelningskurva för tvärsnitt förstärkt med 1 mm plåt på över- och undersida 
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4.3.5 Sammanställning av normalfördelningar 

 

För att lättare kunna jämföra de olika provserierna visar figur 29 en sammanställning av 

de 4 normalfördelningskurvorna i samma diagram.  

 

 
Figur 29- Sammanställning av normalfördelningskurvor 
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4.4 Sammanställning av resultat 
 

Tabell 2 visar en sammanställning av resultaten för bättre överskådlighet. 
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5 Analys och diskussion 
 

5.1 Metod 
 

Vid böjprovningen av de olika provserierna uppstod det i alla fallen något enstaka 

skjuvbrott. Oftast var det små deformationer som man kunde se i form av förskjutningar 

av balkens lameller på kortsidorna, se figur 30. Dock fanns det ett brott i sista 

provserien, 1 mm plåt på över- och undersida, som stack ut. Här blev det ett väldigt 

tydligt brott där lite mer än halva balken klövs mellan understa och mittersta lamellen, 

se figur 31.  

 

 
Figur 30- Skjuvbrott mellan lameller i limträbalk 

 

 

 
Figur 31- Tydligt skjuvbrott mellan lameller i limträbalk 
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Vid metoden som användes, trepunktsböjning, får man tvärkrafter över hela balken. 

Detta medför att man får maximal tvärkraft och maximalt moment i samma punk 

samtidigt, se figur 32. 

 

 
Figur 32- Lastfall, tvärkrafts- och momentdiagram för trepunktsböjning 
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Om man istället använt sig av en fyrpunktsmetod skulle man inte fått några tvärkrafter 

mitt på balken där momentet är som störst, vilket kanske skulle vara ett bättre alternativ, 

se figur 33. 

 

 
Figur 33- Lastfall, tvärkrafts- och momentdiagram för fyrpunktsböjning 

 

 

I denna studie användes ett kvadratiskt tvärsnitt, vilket kanske inte alls är representativt 

för balkar eller golvbjälkar. Om testet skall göras om borde man nog använda slankare 

tvärsnitt, där bredden är mindre än höjden. Även spännvidden, på 900 mm, skulle nog 

varit längre. Utrymmet som finns runt maskinen tillåter nog att man kan ha spännvidder 

upp mot 2 m. Detta skulle i och för sig medföra att man blivit tvungen att bygga någon 

form av nytt balkupplag men skulle nog inte vara allt för tidskrävande och resultatet 

skulle nog falla ut bra.  
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5.2 Resultat 
 

Vid normala fall när man vill räkna på balkars nedböjning eller vill lösa ut någon 

variabel för att leta upp en passande dimension för en balk brukar man använda sig av 

följande formel: 

 

𝑦𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
 

 

Dock vid böjning av balkar med kortare spännvidder är det extra viktigt att man tar 

nedböjningen som sker på grund av skjuvning i beaktning. Eftersom den vanliga 

ekvationen man använder är en tredjegradsekvation med avseende på spännvidden och 

ekvationen för beräkning av skjuvdeformationen är en linjär ekvation kan man 

konstatera att vid korta spännvidder kommer skjuvdeformationerna procentuellt bli 

väldigt stora, medan på längre och vanligare spännvidder blir de i princip försumbara. 

Detta illustreras med ett räkneexempel i Tabell 3. I denna studie kan man se att 

skjuvdeformationen som uppstår står för 18,5 % av balkens totala nedböjning. Redan 

vid lite mer än dubbla spännvidden står den endast för 4,7 %.  

 
Tabell 3 - Räkneexempel på skjuvdeformationens inverkan 

Spännvidd [mm] 900 2000 3000 4000 5000 

Kraft [N] 10000 10000 10000 10000 10000 

Yttröghetsmoment [mm4] 5467500 5467500 5467500 5467500 5467500 

E-modul [MPa] 12600 12600 12600 12600 12600 

Skjuvmodul [MPa] 780 780 780 780 780 

Alfa 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Tvärsnittsarea [mm2] 8100 8100 8100 8100 8100 

Nedböjning skjuv [mm] 0,5 1,2 1,8 2,4 3,0 

Nedböjning [mm] 2,2 24,2 81,7 193,5 378,0 

Total nedböjning [mm] 2,7 25,4 83,4 195,9 381,0 

Andel skjuvböjning [%] 18,5 4,7 2,1 1,2 0,8 
 

När man analyserar medelvärdena för de olika provserierna ser man en ökning i både 

kraft och nedböjning av de förstärkta balkarna jämfört med referensfallet. Dock är det 

ganska tydligt att det inte är en linjär funktion. Medelkraften ökade med 23,9 % med 1 

mm plåt på undersidan jämfört med referensfallet. Med en förstärkning med dubbla 

plåtarean ökade den maximala medelkraften bara med en extra 6,1 %. 

 

När man jämför serierna där plåtarean är lika, 2 mm på undersidan och 1 mm på över- 

och undersida, ser man att ökningen vid dessa 2 serier jämfört med referensfallet är i 

princip lika stor, detta tyder på att vikten av neutrallagrets placering inte är särskilt stor 

vad det gäller balkens styrka.  
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Trapezium X ritar graferna för proverna med kraften på y-axeln och nedböjningen på x-

axeln, detta betyder att grafens lutning är balkens böjstyvhet, EI. Om man jämför 

lutningen för alla 4 serierna kan man konstatera att alla de förstärkta tvärsnitten har 

något brantare lutning. Med tanke på att yttröghetsmomentet, I, som beräknas med 

Steiner sats blir betydligt större för de sammansatta komposittvärsnitten antogs före 

provet att balkarnas böjstyvhet skulle öka ganska rejält och att balkarnas egenfrekvens 

också skulle öka rejält. Det visade sig att resultatet inte alls blev som jag trodde på 

förhand. Om man tittar på beräkningarna av de olika materialens spänningar i bilaga 5-7 

ser man tydligt att plåtspänningen väldigt snabbt når upp till plåtens flytgräns. Med 

tanke på att den teoretiska spänningen för plåtarna vid medelbrottlasten är långt över 

plåtens brottgräns kan man anta att då plåten ej gick i brott vid något av proven har den 

plasticerats.  

 

Plåten som användes var en kallvalsad mjuk plåt med beteckningen DC 01. Plåtens 

sträckgräns ligger mellan 140-280 MPa och brottgränsen mellan 270-410 MPa. Detta är 

alltså ingen plåt med hög hållfasthet, dock kan den förlängas upp till 28 % vilket är 

ganska mycket. (http://www.gujab.se/pdf/Arkiv/Kallvalsad.pdf) 

 

Om man då tittar på plåtens egenskaper och beräkningarna i bilaga 5-7 kan man 

konstatera att detta förmodligen är anledningen till att balkens styvhet inte ökade som 

jag trodde på förhand. Här spelar neutrallagret placering en viss roll, spänningen i plåten 

sjunker till viss del när neutrallagret flyttas neråt.  

 

5.3 Framtida forskning 
 

Vid vidare studier skulle det vara intressant att undersöka hur de förstärkta balkarnas 

styrka och styvhet förändrats om man använt sig av ett varmvalsat höghållfasthetsstål. 

Enligt (http://www.gujab.se/pdf/Arkiv/Varmvalsadplat.pdf) finns det mikrolegerade stål 

som har en sträckgräns på hela 700 MPa och en brottgräns upp till 950 MPa. Om man 

jämför detta med de teoretiska stålspänningarna i Bilaga 5-7 ser man att detta stålets 

sträckgräns ligger över de värdena.  
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Bilaga 1 - Mätdata för referensfallet

Comment

Key Word Product Name

Test File Name Referensfall.xtak Method File Name

Report Date 2017-05-24 Test Date 2017-05-02

Test Mode Single Test Type 3 Point Bend

Speed 2mm/min Shape Plate

No of Batches: 1 Qty/Batch: 10

Name

Parameters

Unit

Max_Force
Calc. at Entire

Areas
kN

Max_Disp.
Calc. at Entire

Areas
mm

EASL1_Stroke

Force 6 kN

mm

EASL2_Stroke

Force 16 kN

mm
1 _ 1 35.9969 13.3527 2.11782 5.23201
1 _ 2 35.6353 15.2675 2.11362 5.55152
1 _ 3 32.5602 14.6700 2.24457 5.58883
1 _ 4 27.2787 10.2690 2.05564 5.37661
1 _ 5 34.6089 13.0363 2.02564 5.19032
1 _ 6 21.9875 9.60992 2.13006 5.42095
1 _ 7 30.3782 14.5497 2.49865 6.04180
1 _ 8 30.9298 11.9787 2.07600 5.31202
1 _ 9 30.1052 13.1654 2.37069 5.98704
1 _ 10 29.6645 10.5827 2.19637 5.43083

Average 30.9145 12.6482 2.18291 5.51319
Standard Deviation 4.21491 1.97441 0.15023 0.29229

Maximum 35.9969 15.2675 2.49865 6.04180
Minimum 21.9875 9.60992 2.02564 5.19032



Bilaga 2 - Mätdata 1 mm plåt på undersida

Comment

Key Word Product Name

Test File Name 1mmundersida.xtak Method File Name

Report Date 2017-05-24 Test Date 2017-05-02

Test Mode Single Test Type 3 Point Bend

Speed 2mm/min Shape Plate

No of Batches: 1 Qty/Batch: 10

Name

Parameters

Unit

Max_Force
Calc. at Entire

Areas
kN

Max_Disp.
Calc. at Entire

Areas
mm

EASL1_Stroke

Force 6 kN

mm

EASL2_Stroke

Force 16 kN

mm
1 _ 1 39.8861 17.4657 1.86285 4.70505
1 _ 2 41.9736 19.1757 1.97462 4.99039
1 _ 3 38.9462 17.8617 1.93740 4.85840
1 _ 4 37.3585 17.5964 1.88680 4.78480
1 _ 5 37.2040 15.4500 1.78077 4.56775
1 _ 6 35.5152 16.2104 2.16864 5.52431
1 _ 7 37.3988 15.5088 1.74905 4.63947
1 _ 8 37.9533 18.0721 1.83768 4.73222
1 _ 9 37.5357 17.3341 2.05711 4.85755
1 _ 10 39.0208 16.2670 1.95076 4.97970

Average 38.2792 17.0942 1.92057 4.86396
Standard Deviation 1.77336 1.20222 0.12676 0.26926

Maximum 41.9736 19.1757 2.16864 5.52431
Minimum 35.5152 15.4500 1.74905 4.56775



Bilaga 3 - Mätdata 2 mm plåt på undersida

Comment

Key Word Product Name

Test File Name 2mmundersida.xtak Method File Name

Report Date 2017-05-24 Test Date 2017-05-09

Test Mode Single Test Type 3 Point Bend

Speed 2mm/min Shape Plate

No of Batches: 1 Qty/Batch: 10

Name

Parameters

Unit

Max_Force
Calc. at Entire

Areas
kN

Max_Disp.
Calc. at Entire

Areas
mm

EASL1_Stroke

Force 6 kN

mm

EASL2_Stroke

Force 16 kN

mm
1 _ 1 46.4744 16.8297 1.74586 4.49394
1 _ 2 47.3381 24.5740 1.74753 4.36880
1 _ 3 43.0085 18.7604 1.82126 4.67675
1 _ 4 38.2972 13.7487 1.76414 4.49917
1 _ 5 38.6063 14.0800 1.95131 4.46109
1 _ 6 36.3548 22.4900 1.89546 4.93199
1 _ 7 39.1811 18.4013 1.99658 4.99005
1 _ 8 40.8337 17.7765 1.86520 4.71200
1 _ 9 36.0995 13.9953 1.94142 4.98578
1 _ 10 37.0511 13.9137 1.86707 4.72711

Average 40.3245 17.4570 1.85958 4.68467
Standard Deviation 4.04377 3.78246 0.08902 0.22810

Maximum 47.3381 24.5740 1.99658 4.99005
Minimum 36.0995 13.7487 1.74586 4.36880



Bilaga 4 - Mätdata 1 mm plåt på över-/undersida

Comment

Key Word Product Name

Test File Name 1mmöverunder.xtak Method File Name

Report Date 2017-05-24 Test Date 2017-05-09

Test Mode Single Test Type 3 Point Bend

Speed 2mm/min Shape Plate

No of Batches: 1 Qty/Batch: 12

Name

Parameters

Unit

Max_Force
Calc. at Entire

Areas
kN

Max_Disp.
Calc. at Entire

Areas
mm

EASL1_Stroke

Force 6 kN

mm

EASL2_Stroke

Force 16 kN

mm
1 _ 1 35.7619 12.0977 1.71782 4.19428
1 _ 2 43.6556 16.1323 1.49463 3.87736
1 _ 3 43.8639 20.4623 1.64165 4.09200
1 _ 4 38.4417 17.0904 1.66501 4.13561
1 _ 5 41.8582 18.0507 1.67558 4.15263
1 _ 6 37.3652 13.4027 1.70942 4.12794
1 _ 7 40.4755 18.6357 1.53120 3.93035
1 _ 8 38.8466 18.0940 1.47816 3.81733
1 _ 10 41.5370 17.6212 1.44756 3.77832
1 _ 12 42.3253 17.8057 1.56537 3.98035

Average 40.4131 16.9393 1.59264 4.00862
Standard Deviation 2.72228 2.48766 0.10116 0.15140

Maximum 43.8639 20.4623 1.71782 4.19428
Minimum 35.7619 12.0977 1.44756 3.77832



Bilaga 5 Räkneexempel spänningar

1 mm undersida

Medelvärde för brott

Kraft [N] 10000 20000 38280

Spännvidd [mm] 900 900 900

Moment [Nmm] 2250000 4500000 8613000

E2/E1 20,6 20,6 20,6

Yttröghetsmoment [mm4] 8590858,5 8590858,5 8590858,5

Z plåt [mm] 37 37 37

Z underkant trä [mm] 36,5 36,5 36,5

Z överkant trä [mm] 53,5 54,5 55,5

Spänning plåt [MPa] 199,6 399,2 764,2

Spänning underkant trä [MPa] 9,6 19,1 36,6

Spänning överkant trä [MPa] 14,0 28,5 55,6



Bilaga 6 Räkneexempel spänningar

2 mm undersida

Medelvärde för brott

Kraft [N] 10000 20000 40320

Spännvidd [mm] 900 900 900

Moment [Nmm] 2250000 4500000 9072000

E2/E1 20,6 20,6 20,6

Yttröghetsmoment [mm4] 10849818 10849818 10849818

Z plåt [mm] 31,5 31,5 31,5

Z underkant trä [mm] 30,5 30,5 30,5

Z överkant trä [mm] 59,5 59,5 59,5

Spänning plåt [MPa] 134,6 269,1 542,6

Spänning underkant trä [MPa] 6,3 12,6 25,5

Spänning överkant trä [MPa] 12,3 24,7 49,8



Bilaga 7 Räkneexempel spänningar

1 mm över-/ undersida

Medelvärde för brott

Kraft [N] 10000 20000 40410

Spännvidd [mm] 900 900 900

Moment [Nmm] 2250000 4500000 9092250

E2/E1 20,6 20,6 20,6

Yttröghetsmoment [mm4] 13144002 13144002 13144002

Z plåt [mm] 45,5 45,5 45,5

Z underkant trä [mm] 45 45 45

Z överkant trä [mm] 45 45 45

Spänning plåt [MPa] 160,4 320,9 648,4

Spänning underkant trä [MPa] 7,7 15,4 31,1

Spänning överkant trä [MPa] 7,7 15,4 31,1
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