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RA= V = Tvärkraften [N]
M = Momentkraften [Nm]
P = Punktlasten [N]
L = Balkens spännvidd [m]
y = Nedböjning för skjuvning [mm]
yn = Nedböjning utan hänseende av skjuvdeformation [mm]
ytot = Totala nedböjningen [mm]
A = Arean för tvärsnittet [mm2]
Es = Materialets skjuvmodul [MPa]
α = Formfaktor, 1,5 för rektangulära tvärsnitt
I = Tvärsnittets yttröghetsmoment [mm4]
E = Elasticitetsmodulen [MPa]
W = Böjmotstånd [mm3]
B = Bredd [mm]
h = Höjd [mm]
fmd = Dimensionerande böjhållfasthet [MPa]
fmk = Karakteristisk böjhållfasthet [MPa]
kmod = Modifieringsfaktor som tar hänsyn till inverkan av klimatklass och lastvarighet,
0.8.
γm = Partialkoefficient för material, 1.25.
Kerto = En fanerlaminatträ produkt även kallat LVL som består av limmade lager av
faner med fiberriktningen av alla fanerlager i samma riktning.
Limträ = Limmade lameller av konstruktionsvirke.
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Sammanfattning
Detta examensarbete undersöker bärförmåga, styvhet, moment- och tvärkrafts påverkan hos en
kontinuerlig träbalk och hur parametrarna för balken ändras då balken skarvas med spikplåt. En
litteraturstudie har genomförts för att undersöka vilka studier som utförts på området.
Konstruktionsvirke är det vanligaste träelementet vid träkonstruktioner men har begränsningar i
tillgängliga längder då maxlängden som tillverkas är 5400mm. Vid behov av större längder
måste skarvning förekomma eller användning av andra material.
I studien undersöks två serier, en 3-punktsserie (moment och tvärkraft) samt en 4-punktsserie
(moment). Varje serie består av 3 försök för att se hur moment och tvärkraft påverkar
hållfastheten. Studien visar även vilken typ av skarv som ger minst hållfasthet. Proverna testas i
en drag-tryck-maskin liggandes på 2 upplag med 1 punktlast anbringad för 3-punktsmetoden
och 2 punktlaster för 4-punktsmetoden. I försöken anbringas kraft på balkarna tills de går i brott.
Studien undersöker labbvärdet, brottstadiet och bruksstadiet för balkarna som testas.
Analysen av försöken visar att en skarvning kommer sänka balken bärförmåga med mellan 21–
60% gentemot en ren träbalk för trepunktsmetoden och en minskning på mellan 40–66%
gentemot en ren träbalk för fyrpunktsmetoden. Trots den sänkta bärförmågan för balken i
testerna är alla försöken inom det karaktäristiska värdet och godkända att användas. En större
dimension på spikplåten hade antagligen gett ett bättre värde.
Nyckelord: Konstruktionsvirke, Spikplåt, Hållfasthet, Moment, Tvärkraft, Styvhet.

Abstract
This thesis examines the bearing capacity, stiffness, shear and moment force of a continuous
wooden beam and how the parameters of the beam changes when the beam is spliced with nail
plate. A literature study has been conducted to examine which studies have been carried out in
this field.
Construction timber is the most common wooden element for wooden constructions but has
limitations in available lengths since the maximum length manufactured is 5400 mm. If larger
lengths are required, splicing must occur or use of other materials.
The study examines a 2 series, a 3-point series (moment and shear) and a 4-point series
(moment). Each series consists off 3 trials in each series to see how shear and moment force
affect the strength. The study also shows which off the joints that gives the least strength. The
samples are tested in a draw and pressure machine lying on 2 supports and with a point load for
the 3-point method and 2-point loads for the 4-point method. In the trials pressure is applied
until the beams break. The study investigates the lab results, fracture state and use state for the
wooden beams being tested.
The result of the study shows that a splicing will lower the wood's carrying capacity between
21-60% compared to a non-spliced beam for the 3-point method and a reduction of 40-66%
compared to a non-spliced beam for the 4-point method. Despite the lowered bearing capacity
all the experiments are still within the characteristic value and approved for use. A larger
dimension on the nail plate would probably have given a better value.

Keywords: Construction timber, nail plate fastener, strength, moment, shear, stiffness.
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1 Introduktion
1.1Bakgrund
Av alla byggnadsmaterial som används så har trä historisk sett varit det vanligaste och viktigaste i
Sverige, framförallt när det gäller byggande av 1- och 2-planshus. Utvecklingen inom byggbranschen har
under de senaste decennierna börjat inse tekniska och miljömässiga fördelar av trä mot andra material.
Resultatet har blivit att byggnationer av flervåningshus i trä har ökat och för närvarande står modernt
träbyggandet för totalt 10 % av flervåningshusen i Sverige och ökar stadigt (Svenskt Trä, 2019).
Skarvförband i moderna träkonstruktioner är en mekanisk lösning som utformas på ett par olika sätt men
enligt samma grundläggande princip. Förbandet består av de 2 komponenterna skarvelement samt
fästdon. Skarvelement utgörs av laskar i trä, skivmaterial eller olika typer av stålplåtar. Fästdon förbinder
skarvelementet med balkelementen med spik, träskruv eller skruv med mutter. En speciell
spikplåtsmodell finns med utstansade tänder avsedda att pressas in i virket, detta beslag har fördelen av att
uppfylla både rollen som skarvelement samt fästdon se figur 1. (Svenskt Trä, 2019).
Spikplåtar eller spikplåtsförband har funnits på marknaden sedan 1955 då John Calvin Jureit patenterade
sin produkt Gang-nail plate som inte krävde användning av skruv, spik eller lim för fastsättning.
Introduktionen av produkten på marknaden anses ha bidragit till en kraftig ökning i byggandet av
prisvärda hus. Jureit startade företaget Gang-nail inc och företaget utvecklades till att bli Automated
building components inc. Efter företagets expandering till att bli ett internationellt bolag köptes de upp
utav Redlands Corporation. Redlands Corporation köptes slutligen upp och döptes om till MiTek.
(Wikipedia, 2019).
MiTek är idag den ledande återförsäljaren i världen av spikplåtar, med plåtar designade för många olika
användningsområden.

Figur 1 – Spikplåt från Mitek AB, tillverkningsmått 55*119 mm
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Vid dimensionering i bruksgränstillstånd av en balk skall följande punkter beaktas.
•

Bestämammande av funktionskriterier

•

Bestämmande av lastvärden och lasteffekter

•

Kontroll att kriterier uppfylls

Vid träkonstruktioner skall även särskild kontroll utföras angående deformations och sviktegenskaper för
bjälklag. Balkens maximala nedböjning ges genom förhållandet av balkens spännvidd och påverkande
last. I Eurokod 5 finns rekommendationer för nedböjningen som framgår i tabell 1.

Tabell 1– Rekommenderad nedböjning vid dimensionering mot tillfällig olägenhet. Hämtad från:
(https://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/dimensioneringsvarden-ochbarformaga/dimensioneringsvarden/rekommenderad-nedbojning-vid-dimensionering/)
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1.2 Aktuell forskning
Inom området finns det en stor mängd litteratur och arbeten utförda, mycket forskning om spikplåt och
dess användning och funktion vid skarvning gjordes under 50–60 talet och sedan dess har framsteg och
utveckling av spikplåten pågått. Arbeten på området har testat hållfastheten av spikplåten,
Gupta (2002) Konstaterar att mycket arbete utförts för att avgöra styrkan och styvheten på
träkonstruktioner skarvade med spikplåt, ett område som inte undersökts ordentligt är vilken effekt
spikplåtens tänder har för hållfastheten då dessa antas kunna skada fibrerna i trä och leda till att balken
blir känsligare för nedböjning, tvär- och dragkraft. Studien testade en spikplåtsskarvad träbalk mot en
referensbalk i trä samt en spikplåtsskarvad kerto balk mot en ren kertobalk för referens. Två typer av
spikplåt provades (3*5 in som motsvarar 76*127 mm) och (3*10 in som motsvarar 76*267 mm).
Träbalkarna kapades i 7 fots längder vilket motsvarar 2134 mm för totalt 44 prover. Proverna
kontrollerades efter kvistar eller andra skador i området där spikplåten skulle appliceras, bitar med
imperfektioner sorterades bort. Bitarna skarvades utan tecken på skador för att balkens brott skall bero på
tänderna och dess effekt på fibrerna i balken och inte av imperfektioner på balken. Testen utfördes i en
Tinius Olsen universal testmaskin med en fyrpunktsuppställning, hastigheten ställdes in för att brott skall
ske inom 2–3 minuter enligt rådande standard testet utförs under. Proverna belastades tills de gick i brott
och resultatet registrerades sekund för sekund med dator. Alla försöken slutade med att träbalken gick i
brott och inga spår av brott återfanns på plåtarna oavsett storlek på plåten. Av konstruktionsvirkes
balkarna gick 39 i brott genom böjningen och alla brotten startade vid en kvist. I 5 fall uppstod brott utan
förekomst av kvistar eller andra försvagande effekter av virket. Testförsöken varade mellan 71 och 332
sekunder och inga skillnader noterades mellan skarvade balkar och hela träbalkar. Den genomsnittliga
böjhållfastheten visade att försöken med en skarv hade högre hållfasthet än balkarna utan skarv.
Spikplåtens tänder misstänktes försvaga hållfastheten men provresultaten indikerade att motsatsen
skedde. Slutsatsen från rapporten visade att alla proverna gick i brott genom en kombination av böjning
och tvärkraft och att generellt gick virket i brott där en kvist fanns i virket.
Güntekin (2007) undersöker effekten av en spikplåt på maximala momentkapaciteten med avseende på
plåtens storlek, orientering av tänderna, typ av last samt vilka brottsfall som finns. 120 prov förbereds,
virke i dimension 38*90*500 mm används och prover med kvistar eller andra skador exkluderades från
testet. 3 olika spikplåtsstorlekar används i dimensionerna 76*76 mm, 76*100 mm och 76*152 mm.
Plåtarna pressas på träbalkarna en i taget med en hydraulisk press. Testerna utfördes efter 7–14 dagar
efter tillverkning. För testet används en 4 punkts uppställning i en skruvdriven testmaskin som har en
maxkraft på 50 kN. Under testet anbringas en kraft som resulterar i 2 mm nedböjning/min tills maximal
last för balken uppnåtts efter 3–6 min. Lastfallet som används innebär att skarven enbart utsätts för
moment och inge tvärkraft. Testerna utförs i 2 olika riktningar mot den anbringande kraften och med
spikplåtarna i fiberriktningen respektive emot fiberriktningen. Resultatet visar att försöken med
spikplåten stående på högkant mot kraftens riktning var 70% starkare än försöken där plåten var liggande
i kraftens riktning. För den maximala momentkapaciteten var skillnaden mellan de 2 största plåtarna
försumbar medan de båda har ungefär 30% högre momentkapacitet än den minst plåten. Både plåtens
storlek och tändernas position har en effekt på moment kapaciteten, förhållandet mellan skarvens
momentkapacitet och virkets e-modul saknar betydelse.
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Ellagaard (2007) undersöker i en studie hur en skarv på en träbalk påverkas av kraftfördelning samt
rotation och för att fastställa hur teoretiska värden överensstämmer med praktiska. För att undersöka detta
används simuleringsprogram och laboratorieexperiment. Studien bygger på fyra modeller som testas emot
varandra. Den första modellen är baserad på gammal byggstandard som inte längre får tillämpas utan har
ersatts med standarder i Eurokod 5, modell två och tre är baserade på den nya standarden i Eurokod 5 och
modell 4 är ett referensfall. I första modellen placeras skarven och spikplåten nära maximala
böjmomentet med en nyttjandegrad på 100 % av spikplåten. I andra modellen placeras skarven och
spikplåten nära maximala böjmomentet lik den första modellen men med en nyttjandegrad på 66 % av
spikplåten. Den tredje modellen får 100 % nyttjandegrad av spikplåten men skarven får bara placeras på
punkter enligt standard. Fjärde modellen utgörs av en fullt styv skarv vilket innebär en oskarvad träbalk i
samma dimension som resten av försöken. Studien visade att en skarv med spikplåt antas vara styvt i
rotationen men där detta inte har någon signifikant påverkan på kraftfördelningen. Enligt riktlinjerna i
Eurokod 5 ska en skarv med spikplåt antas vara styva i rotationen, men resultatet av dessa ovan nämnda
modeller visade att det inte var nödvändigt. Från resultatet av beräkningarna i simuleringsprogrammet var
det endast relativt små förändringar i fördelningen av axial och tvärkraft. Därför beaktas endast
förändringarna i fördelningen av böjmoment. Det visade sig avvikelser upp till 25 % mellan modellerna
försök 1-3 och försök 4. För att få en bättre överensstämmelse mellan det riktiga beteendet av en skarv på
en träbalk och simuleringsprogrammet borde halvstyvt beteende implementeras. Dessa halvstyva
skarvledsmodeller måste inkludera virkeskontakt då det har visat att det är viktigt för styvheten och
kraftfördelningen.

Zhou1 och Guan (2010) har i avsikt att undersöka beteendet hos skarvad balk ihopsatt med dubbelsidigt
spikplåtsförband. I sin studie använde sig författarna av ett finitelement baserad modelleringsteknik för att
genomföra en optimeringsanalys på en prototyp av dubbelsidigt plåtförband. Studien visar att skarv
styvheten är som mest känslig med sjunkande trä elasticitetsmodul, vilket för med sig sjunkande styvhet i
skarven. Genom att halvera trä elasicitetsmodulen kan man erhålla en minskning av skarv styvheten på
närmare 30 %. I studiens resultat kom man fram till att genom halvering av stål elasticitetmodulen
uppnås en 9% minskning på skarv styvheten. Studien visade även att den lägre känsligheten på ståls
elasticitetmodulen jämfört med träs elasticitetsmodulen tyder att vid misslyckande förankring, har trä
egenskaperna på spikplåtständerna större påverkan på skarv styvheten. Känslighetsanalysen visade att den
absoluta hållfastheten på skarven är som mest känslig för trä bädd hållfasthet. Vid halvering av bädd
hållfastheten skulle det kunna förväntas 30% kapacitetsminskning. Skarv hållfastheten visade även en hög
grad av känslighet för trä skjuvhållfasthet parallellt till fiberriktningen. Studien visar att användning av
plåtar tillverkade av skivor med högre flytspänning är mer fördelaktigt för ett optimalt fästanordnings
konstruktion. och att skarv styvheten är som mest känslig till elasticitetsmodulen för trä samt att absoluta
hållfastheten påverkas betydelsefullt av stål flytspänning, trä bädd hållfasthet och skjuvhållfasthet.
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2 Material
2.1 Konstruktionsvirke
Konstruktionsvirke är sågat virke betraktat ur hänseende till hållfasthet som sorteras maskinellt och
indelas i klasserna C14, C18, C24, C30 och C35. Siffran i beteckningen anger värdet för virkets
karakteristiska böjhållfasthet och för att virket skall få klassas enligt specifik standard måste 95% av
testade stycken i ett virkesparti ha ett hållfasthetsvärde som ligger över det karaktäristiska värdet. C14 till
C30 är avsedda för bärande ändamål och för konstruktioner med krav på hög hållfasthet används
vanligast C24 och C30. Fokus är att virket skall klara hållfasthet och användningsfunktion, standarden tar
inte hänsyn till utseendet på virket och kvisthål och rötangrepp kan finnas i samma mängd som friska
kvistar i virket. Hållfastheten på virket påverkas av kvistarnas storlek, placering och antal i virket men
typen av kvist har ingen betydelse. Kraven från marknaden är högre på konstruktionsvirkets utseende än
standarden och resulterar i att konstruktionsvirke med mycket kvisthål och blånad är sällsynt i handel.
Konstruktionsvirke är vanligast tillverkat av gran eller furu men en mindre del virke av lövträ produceras
årligen. Konstruktionsvirke saluförs i längder från 1800 mm till 5400 mm i multiplar av 300 mm (Svenskt
Trä, 2019).
”Eftersom materialegenskaperna i hög grad har bestämts av naturen, måste man räkna med stora
variationer i egenskaper inom samma träslag. Egenskaperna varierar dessutom från växtplats till
växtplats, även inom samma växtplats och samma trä o.s.v. Vidare tillkommer en stor inverkan av kvistar
och fiberstörningar. En normal variationskoefficient för densitet är 15%, för hållfasthet 40% och för
elasticitetsmodul 35%. Dessutom påverkas de flesta av träets egenskaper av fuktinnehållet. Både
hållfastheten och elasticitetsmodullen sjunker då fuktinnehållet ökar.” (Burström, 2012, s.364).
Trä har en anisotropisk struktur och den viktigaste parametern för hållfastheten är spänningsriktningen i
förhållande till materialets strukturriktning och om kraften är drag eller tryck (Burström, 2012).
För konstruktionsvirke finns tabeller med karaktäristiska hållfasthets- och styvhetsvärden i MPa som
används vid beräkningar av deformation och bärförmåga (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson 2017).

2.2 Spikplåt
Spikplåtar kommer i olika dimensioner och utformningar beroende på användningsområde.
MiTek erbjuder spikplåtar i 3 olika tjocklekar GNT-100S (1,0 mm), MiTek TopW (1,3 mm) och GNT150S (1,5 mm). Spikplåtar tillverkas i många olika dimensioner med exempel i figur 2 och hållfastheten
på spikplåten återges i figur 3. Figur 4 visar exempel på en spikplåt med måtten 55x119 mm.
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Figur 2 - Standarddimensioner för spikplåt från MiTek. (http://www.mitekab.se/wp-content/uploads/2015/08/TypgodkGNT100S.pdf)

Spikplåtarna är tillverkade i varmförzinkad stålplåt med en sträckgräns ftyk = 350 N/mm2.

Figur 3 – Spikplåt 55x119 hållfasthetsvärden.
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Figur 4 – Spikplåt 55x119mm.

2.3 Kontinuerlig balk

Figur 5- Kontinuerlig balk

Vid byggnation med balkar över flera stöd uppnås en högre nyttjandegrad av materialet än om 2stödslösning används och därför används med fördel kontinuerliga balkar i konstruktioner figur 5. För
balkar av trä finns tre olika alternativ att använda, konstruktionsvirke, limträ eller kerto. Kerto som är en
LVL-produkt återfinns i ett antal olika utformningar beroende på användningsområde och kan i vissa fall
komma i längder upp till 20 m. Limträbalkar finns i många olika dimensioner och kan på fabrik tillverkas
i längder upp till 60 m, limträ tillverkas av konstruktionsvirke som limmats och fingerskarvats för att
uppnå önskad längd. Konstruktionsvirke återfinns i olika längder upp till 5400 mm och för att få längder
över 5400 mm utan att behöva använda alternativ som Kerto, limträ eller stål behöver virket skarvas. För
skarvningen finns ett antal alternativ däribland, fingerskarvning, gerberbeslag eller laskning.
Vid skarvning kommer hållfasthetsegenskaperna påverkas då den kontinuerliga balken inte längre är
homogen. Beroende på skarvens inverkan på hållfasthetsegenskaperna kan resultatet bli att den
kontinuerliga balken inte klarar nedböjningsrekommendationerna i Eurokod 5.
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3 Syfte
Syftet med studien är att undersöka vilken effekt en spikplåtsskarv har på nedböjningen av en
kontinuerlig träbalk med hänseende taget till moment och tvärkraft. Frågorna som studien skall försöka
besvara är.
•

Hur påverkar moment och tvärkraft en kontinuerlig träbalks bärförmåga?

•

Hur skiljer sig styvheten mellan en skarvad och oskarvad kontinuerlig träbalk?

•

Är det möjligt att skarva en träbalk med spikplåt och uppnå det dimensionerande karaktäristiska
värdet för den kontinuerliga träbalken.?

3.1 Allmän metod
För att besvara frågorna ovan kommer tester utföras på skarvade och oskarvade balkar i tryck och
dragmaskin. Genom användning av en 3-punkts- och 4-punktsmetod kommer inverkan av moment och
tvärkraft för nedböjningen åskådliggöras. Fokus ligger på skarven och för att simulera skarven på en
kontinuerlig balk över flera stöd används en kortare balk med skarven mellan 2 upplag se figur 6 & 7 för
testmetod.

Figur 6 - Vänster trepunktsmetoden Serie 3, referensfall 3:1, momentdiagram, tvärkraftsdiagram, sidoförskjuten skarv 3:2 och
centrerad skarv 3:3.
Figur 7- Höger fyrpunktsmetoden Serie 4, referensfall 4:1, momentdiagram, tvärkraftsdiagram, sidoförskjuten skarv 4:2 och
centrerad skarv 4:3.
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Försöken kommer ske i 2 serier med 3 testförsök i varje serie och 8 prover i varje testförsök. 3punktsmetoden benämns Serie 3 och referensfallet blir 3:1, sidoförskjuten skarv blir 3:2 och den
centrerade skarven benämns 3:3. 4-punktsmetoden benämns Serie 4 och referensfallet blir 4:1,
sidoförskjuten skarv blir 4:2 och den centrerade skarven benämns 4:3.
Användning av 4-punktsmetoden innebär att det inte blir någon påverkan av tvärkraft i centrum av balken
och nedböjningen beror på moment se figur 6. Vid 3-punktsmetoden kommer hela balken utsättas för
tvärkraft och följden blir att i detta fall ges maximalt moment och tvärkraft i samma punkt som framgår
av figur 7.

4 Teori
Den generella tvärkraften (V = RA) och moment för en fritt upplagd 2-stödsbalk med en punktkraft som är
centrerad kan beräknas enligt (Isaksson et al. 2017) se figur 8.

V = RA =
M=

P
2

PL
4

Figur 8 - Tvärkrafts-och momentdiagram för en tvåstödsbalk påverkad av en punktlast mittemellan stöden
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Skjuvdeformation måste man ta hänsyn till vid nedböjning av balkar enligt (Blodgett, 2016).
Skjuvdeformation kan beräknas enligt:
y=

PLα
4AEs

Den generella nedböjningen utan hänseende av skjuvdeformation kan beräknas enligt (Johannesson &
Vretblad, 2011).
yn =

PL3
48EI

Den totala nedböjningen ges av den generella nedböjningen med hänseende av skjuvdeformation enligt:
ytot =

PL3 PLα
+
48EI 4AEs

Den vanliga ekvationen för nedböjning består av en tredjegradsekvation där spännvidden är den störst
påverkande faktorn och nedböjningen pga. skjuvning är en linjär ekvation vars inverkan sjunker
procentuellt ju större spännvidden blir. Betydelsen av detta blir att vid korta balkar kommer skjuvningen
ha större inverkan på nedböjningen medan i verkliga fall där spännvidden blir längre kommer
skjuvdeformation få en mindre inverkan på den totala nedböjningen. I Tabell 2 vissas exempel på hur stor
inverkan skjuvdeformation har på nedböjningen.
Tabell 2 – Inverkan av skjuvdeformation på en balk

Spännvidd [mm]
Kraft [N]
E-modul [MPa]
Skjuvmodul [MPa]
Yttröghetsmoment [mm4]
Alfa (α)
Tvärsnittsarea [mm ]
Nedböjning [mm]
Nedböjning (Skjuvning) [mm]
Totala nedböjningen [mm]
Andel skjuvböjning [%]

500
300
7000
440
1286250
1.5
3150
0.09
0.04
0.13
30.8

2

1000
300
7000
440
1286250
1.5
3150
0.69
0.08
0.77
10.4

1500
300
7000
440
1286250
1.5
3150
2.34
0.12
2.46
4.9

2000
300
7000
440
1286250
1.5
3150
5.55
0.16
5.71
2.8

Vid omskrivning av formeln för den totala nedböjningen kan böjstyvheten beräknas för balkarna. Detta
gäller för elastiska området (där kurvan är linjär) och för en fritt upplagd tvåstödsbalk.
PL3

PLα

ytot = 48EI + 4AE → EI =
s

PL3
48(ytot – (

PLα
))
4AEs

Enligt Isaksson et al. (2017) kan värden på elasticitetsmodul [E] fås ur tabeller för de olika
hållfasthetsklasserna. Yttröghetsmoment [I] fås enligt Johannesson & Vretblad (2011) genom ekvation
bh3

I= 12 .
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Den generella tvärkraften (V = RA) och moment för en fritt upplagd 2-stödsbalk med en punktkraft som
inte är centrerad kan beräknas enligt (Isaksson et al. 2017) se figur 9.
V = RA =

Pb
L

Pba
L

M=

Figur 9 - Tvärkrafts-och momentdiagram för en tvåstödsbalk påverkad av en punktlast på visst avstånd från stöden

Vid dimensionering av träbalkar i praktiken används följande formler baserat på den karaktäristiska
hållfastheten enligt Burström (2012).
M=fmdW
där
𝑀=
W=

𝑃𝐿
4

bh2
6

fmd=

kmodfmk
γm

Vilket ger:
PL
=fmdW
4
Vid omskrivning av formeln löstes kraften [P] ut:
P=

4fmdW
L
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Beräkning av dimensionerande hållfasthetsvärden för c14 virke i dimensionen 45*70 ger:
fmd=0.8*

14
=8.96 MPa
1.25

P=4*8.96*

36750
=1.3 kN
1000

5 Metod och utförande
Studien kommer endast utföra försök med träbalkar av hållfasthetsklass C14 dimension 45*70.
Studien kommer använda sig av drag och tryckmaskin och är begränsad i dimensionering av balkar till
prestandan på maskinen. Testjigg till maskinen begränsar den undersökta spännvidden mellan stöden till
1 meter. Antal prover består i 2 serier med 3 olika försök i varje serie se bild 6 & 7 för försöken. Serie 3
provar försök 3:1, 3:2, 3:3 och serie 4 provar försök 4:1, 4:2, 4:3. Varje försök kommer utföras 8 gånger
för ett antal av 48 försök.

5.1 Val av virkesdimension och spikplåt
5.1.2 Virke
Val av virke görs med hänseende på maskinens kapacitet på maximalt 100kN. Beräkning genomförs på
konstruktionsvirke med tvärsnittet 45x70 mm med hållfasthetsklassningen C14.

5.2 Tillverkning av testbalkar
Balkarna tillverkades i Uppsala på Firman Uppsala trä AB den 9/4 2019.
Konstruktionsvirket kom i längder om 5400 mm och kapades upp i längder på 1000 mm. Vid
tillverkningen sammanfogas 2 1000 mm längder till en testbalk på totalt 2000 mm. Referensbalkar som
inte skarvas kapas till 1200 mm. Sågning av virket gjordes i en Randek Origo Pos 9000, längder och
kapvinklar anges i maskinen och korrigeringar i inställningar utförs för att få bitar på 1000 samt 1200
mm, se figur 5-7.
64 Bitar kapas för skarvade balkar, 16 bitar kapas för referensbalkar och 20 extra bitar kapades i reserv
till 8 skarvade balkar och 4 referensbalkar.
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Ett paket konstruktionsvirke av typen C14 45x70x5400 tas in för tillverkningen. Virket kontrolleras för
skador, kvisthål och andra imperfektioner. Det bästa virket plockas ut för tillverkning se figur 10.

Figur 10 – Konstruktionsvirke C14 45x70x5400

För kapningen av virket används en Randek såg se figur 11.

Figur 11 – Randek Origo Pos 9000.
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Sågen ställs in för att kapa bitar av virke med dimensionen 45x70 och med en längd på 1000mm, i
inställningen sätts längden till 1001mm för att korrigera mot fel som uppstår pga. kalibrering av sågen,
klingans tjocklek och avstånd till anhållet som stoppar virket.
Resultatet blir att varje bit kapat virke kommer ha samma längd och ett skär på 90o.
För referensbalkarna ändrades inställningen på längden till 1200mm se figur 12.

Figur 12 – Inställningar

Vid kapningen ligger virket an mot stoppet i framkant som bestämmer kaplängden, virket hålls på plats
med minst 2 anhåll på varje sida om klingan för att virket inte skall röra på sig under kapningen se figur
13.

Figur 13 – Kapning av virke
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För att få identiska balkar sätts en jigg upp med magnetlåsta pressbord som inte rör sig under
tillverkningen se figur 14-15.

Figur 14 – Jigguppsättning

Figur 15 - Uppsättning.
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En 45x70x2500mm rak bit konstruktionsvirke används som mall vid uppsättningen för balkarna. Låshjul
används för att hålla balken på plats i alla riktningar. Varje halva av balken hålls på plats av 4 låshjul och
ett anhåll. 2 låshjul placeras nära änden på balken tillsammans med anhållet för att förhindra att balken
rör sig, de andra 2 låshjulen placeras så nära skarven som möjligt för att få en jämn skarv. Anhållen i båda
ändarna på balken ser till att skarven trycks ihop så inget mellanrum uppstår mellan de två halvorna se
figur 16.

Figur 16 – Låsning

Spikplåtarna placeras ut centrerat på skarven så överlappningen är lika stor på båda halvorna av balken,
den undre plåtens placering mäts ut och ritas upp på pressbordet så alla nästkommande plåtar kan placeras
ut på samma punkt utan att behöva mätas in se figur 17.

Figur 17– Utplacering av spikplåt.
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För pressning av spikplåtarna används en hydraulisk C-bygelpress från Randek med en operativ
presskapacitet på 25 ton se figur 18.

Figur 18– Hydrauliskpress.

Pressen förs in så att både plattan på pressbordet och den övre plåten trycks in i virket samtidigt. För att
förhindra skador på balken som kan uppkomma vid pressning av mindre trädimensioner placerades 2 kort
bitar 45x70 bakom balken på pressbordet för att fördela kraften från pressen se figur 19.

Figur 19– Pressning.

Efter att balkarna pressats placerades dem tillsammans inomhus 1 vecka för att fuktkvoten i virket skulle
utjämnas innan testerna genomförs.
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5.3 Böjprovning av balkar
Alla testerna utförs vid Högskolan i Gävle i stora laborationsverkstaden i Hus 45 på adress
Kungsbäcksvägen 51, 802 67 Gävle. Testerna utfördes vid 2 olika tillfällen 16/4 provades Serie 3 och
23/4 testades Serie 4. Vid böjprovning av balkarna används en universalprovningsmaskin för drag och
tryckprovning av fabrikatet Shimadzu med modellnamn Autograph AG-X plus 100kN, maskinens
serienummer är I33004801451 och den senaste kalibreringen utfördes 10/04–18 se figur 20.

Figur 20 – Shimadzu tryck och dragmaskin.

Maskinen är kopplad till en dator som registrerar all data från maskinen till mjukvaruprogrammet
Trapezium X se figur 21.
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Figur 21- Trapezium X Startsida

I Trapezium X skapades testfiler för de 2 olika försöken. I försök 1 valdes inställningen för Serie 3 där
balken vilar på 2 stöd och en punktlast anbringas på balken mittemellan stöden se figur 22.

Figur 22- Trepunktsinställning

Vid Serie 4 vilar balken på 2 stöd och 2 lika stora punktlaster anbringas på balken på ett avstånd av 120
mm från balkens centrum. Antalet tester i varje försök ställs in till 8 varvid alla tester hamnar i samma fil.
Maskinen ställs in på att börja registrera när kraften som appliceras är 0kN, hastigheten för nedböjningen
sätts till 5 mm/min och maskinen ställs in för att stoppa testet när kraften går ner till 50% av högsta
~ 19 ~

anbringade värdet. Inställningarna innebär att försöken direkt vid start kommer börja plotta en graf i
programmet. För värden som eftersöks i resultatet från testerna väljs graf för kraft och nedböjning,
maximal kraft, maximal nedböjning, genomsnittlig kraft, genomsnittlig nedböjning, genomsnittlig
avvikelse samt styvhet.
Inför testerna monteras en uppställningsjigg för balkupplagen i maskinen, jiggen ställdes in så längden
mellan stöden blev 1000 mm och anhållet som anbringar kraften blir centrerad mittemellan stöden se
figur 23.

Figur 23 - Upplagsjigg

För Serie 3 monteras ett anhåll med en tryckpunkt i maskinen och vid Serie 4 monteras ett anhåll med 2
tryckpunkter Se figur 24 & 25.

Figur 24 - Försök 3:1
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Figur 25 - Försök 4:1

De 3 försöken i varje serie utgörs av försök 1 (3:1/4:1) med en oskarvad träbalk se figur 24 & 25. Försök
2 (3:2/4:2) utförs med skarven på ett avstånd av 1/5 av balkens totala spännvidd ifrån ett av upplagen se
figur 26 & 27.

Figur 26 - Försök 3:2
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Figur 27 - Försök 4:2

Försök 3 (3:3/4:3) utförs med skarven placerades mittemellan upplagen se figur 28 & 29.

Figur 28 - Försök 3:3
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Figur 29 - Försök 4:3

För att minimera lokal deformation av träbalkarna vid anhållens angreppspunkter placerades bitar av
plattstål där anhållen har kontakt med träbalken. Lastcellen kördes ner manuellt mot balken och
finjusterades tills den precis tog kontakt mot balken och värdena för nedböjning och kraft nollställdes för
att ge en startpunkt. Testet startades och maskinen började trycka nedåt och den anbringade kraften på
lastcellen och dess position från startläget loggas 10 gånger per sekund. Värdena för den anbringade
kraften och nedböjningen i mm kunde avläsas direkt från maskinen eller via Trapezium X som
registrerade allt i realtid och plottade upp en graf av kraften och nedböjningen.

5.4 Statistisk metod
Antagande görs att normalfördelning råder över resultaten i båda testserierna. Ur försöken erhålls
medelvärde för maximala kraften samt standardavvikelse och maximala nedböjningen vid brott samt
standardavvikelse. Resultaten behandlas i Excel.
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6 Resultat
6.1 Kraft Serie 3
6.1.1 Försök 3:1
Böjprovning av försök 3:1 resulterade i att medelvärdet för maximalkraft vid brott blev 7,4 kN och
nedböjningen vid brott fick ett medelvärde av 22,8 mm. För referensfallen så uppgick den maximala
kraften vid brott till 8,4 kN och den maximala nedböjningen vid brott blev 34,9 mm. Den lägsta kraften
som uppmäts vid brott i referensfallen blev 6,4 kN och den minsta nedböjningen vid brott blev 16,3 mm.
Standardavvikelserna för kraften uppgick till 0,8 kN och för nedböjningen 6,3 mm.
Under testserien fick balken som hade lägst kraft också lägst nedböjning. Balken som utsattes för fick
högst kraft fick dock inte högst nedböjning. I figur 30 vissas grafer för försök 3:1. Fullständiga mätdata
för testserien finns i bilaga 1.

Figur 30 - Serie 3 försök 3:1
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6.1.2 Försök 3:2
Böjprovning av balkarna med skarv 200 mm från upplag resulterade i att medelvärdet för maximalkraft
vid brott blev 5,8 kN och nedböjningen vid brott fick ett medelvärde av 20,8 mm. För testserien så
uppgick den maximala kraften vid brott till 6,7 kN och den maximala nedböjningen vid brott blev 25,4
mm. Den lägsta kraften som uppmäts vid brott i testserien blev 4,7 kN och den minsta nedböjningen vid
brott blev 17 mm. Standardavvikelserna för kraften uppgick till 0,6 kN och för nedböjningen 2,9 mm.
Under testet var det 4 balkar som stod för max respektive minimivärdena i mättningen. I figur 31 vissas
grafer för försök 3:2. Fullständiga mätdata för testserien finns i bilaga 2.

Figur 31 - Serie 3 försök 3:2
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6.1.3 Försök 3:3
Böjprovning av balkarna med centrumskarv resulterade i att medelvärdet för maximalkraft vid brott blev
2,9 kN och nedböjningen vid brott fick ett medelvärde av 26,3 mm. I testserien så uppgick den maximala
kraften vid brott till 3,3 kN och den maximala nedböjningen vid brott blev 28,4 mm. Den lägsta kraften
som uppmäts i testserien vid brott blev 2,6 kN och den minsta nedböjningen vid brott blev 21,2 mm.
Standardavvikelserna för kraften uppgick till 0,2 kN och för nedböjningen 2,9 mm.
Under testserien var det 4 balkar som stod för max respektive minimivärdena i mättningen. I figur 32
vissas grafer för försök 3:3. Fullständiga mätdata för testserien finns i bilaga 3.

Figur 32 - Serie 3 försök 3:3
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6.2 Kraft Serie 4
6.2.1 Försök 4:1
Böjprovning av referensbalkarna resulterade i att medelvärdet för maximalkraft vid brott blev 10,7 kN
och nedböjningen vid brott fick ett medelvärde av 23,5 mm. För referensfallen så uppgick den maximala
kraften vid brott till 12,1 kN och den maximala nedböjningen vid brott blev 33,7 mm. Den lägsta kraften
som uppmäts vid brott i referensfallen blev 8,9 kN och den minsta nedböjningen vid brott blev 16,8 mm.
Standardavvikelserna för kraften uppgick till 1,1 kN och för nedböjningen 5,4 mm.
Under testet var det 4 balkar som stod för max respektive minimivärdena i mättningen. I figur 33 vissas
grafer för försök 4:1. Fullständiga mätdata för testserien finns i bilaga 4.

Figur 33 - Serie 4 försök 4:1
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6.2.2 Försök 4:2
Böjprovning av balkarna med skarv 200 mm från upplag resulterade i att medelvärdet för maximalkraft
vid brott blev 6,3 kN och nedböjningen vid brott fick ett medelvärde av 15,3 mm. För testserien så
uppgick den maximala kraften vid brott till 7,4 kN och den maximala nedböjningen vid brott blev 16,2
mm. Den lägsta kraften som uppmäts vid brott i testserien blev 5,4 kN och den minsta nedböjningen vid
brott blev 13,9 mm. Standardavvikelserna för kraften uppgick till 0,6 kN och för nedböjningen 0,8 mm.
Under testet var det 4 balkar som stod för max respektive minimivärdena i mättningen. I figur 34 vissas
grafer för försök 4:2. Fullständiga mätdata för testserien finns i bilaga 5.

Figur 34 - Serie 4 försök 4:2
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6.2.3 Försök 4:3
Böjprovning av balkarna med centrumskarv resulterade i att medelvärdet för maximalkraft vid brott blev
3,6 kN och nedböjningen vid brott fick ett medelvärde av 23,5 mm. För testserien så uppgick den
maximala kraften vid brott till 3,9 kN och den maximala nedböjningen vid brott blev 29,6 mm. Den lägsta
kraften som uppmäts i testserien vid brott blev 3,4 kN och den minsta nedböjningen vid brott blev 18,9
mm. Standardavvikelserna för kraften uppgick till 0,2 kN och för nedböjningen 3,4 mm. Under testet var
det 4 balkar som stod för max respektive minimivärdena i mättningen. I figur 35 vissas grafer för försök
4:3. Fullständiga mätdata för testserien finns i bilaga 6.

Figur 35 - Serie 4 försök 4:3
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6.3 Sammanställning av Resultat
Samtliga resultaten d.v.s. maximala, minimala och medelvärden för kraften och nedböjningen för
provserier 3 och 4 redovisas i tabell 3. Där försök nr. 3:1 och 4:1 är referensfallen.
Tabell 3 – Sammanställning av resultaten för provserie 3 och 4

Minimala värden

Nedböjnin
g (mm)

Kraft
(kN)

Nedböjning
(mm)

Kraft
(kN)

Nedböjnin
g (mm)

Kraft
(kN)

Nedböjning
(mm)

34.9
25.4
28.4
33.7
16.2
29.6

6.4
4.7
2.6
8.9
5.4
3.4

16.3
17.0
21.2
16.8
13.9
18.9

7.4
5.8
2.9
10.7
6.3
3.6

22.8
20.8
26.3
23.5
15.3
23.5

0.8
0.6
0.2
1.1
0.6
0.2

6.3
2.9
2.9
5.4
0.8
3.4

Försök nr.

3:1
3:2
3:3
4:1
4:2
4:3

8.4
6.7
3.3
12.1
7.4
3.9

Serie 4

Provserie

Kraft
(kN)

Serie 3

Maximala värden

Medelvärden

Standardavvikelser

7 Analys och Diskussion
7.1 Metod
Vid provning av de olika serierna med olika lastfallen framgår effekten av moment- och tvärkraftens
inverkan på nedböjningen av balken enligt allmänna metoden figur 6 & 7. Referensfallen i båda
provserierna gick i brott och hållfasthetsvärdena låg över de beräknade för båda fallen. Testerna med
lastfallen för skarvade balkar slutade alltid i brott där spikarna i spikplåten släpper från virket pga.
skjuvkraft utom i 4 fall där virket gick i brott. Två av brotten skedde vid 4-punktsuppställningen med
skarven förskjuten mot ett av upplagen och båda brotten startade vid skarven och spikplåten. Vid 3punktsuppställningen med skarven förskjuten mot upplaget inträffade brott vid mitten av balken där
kraften anbringades nedåt.
I studien användes 45*70 virke vilket inte är representativt för dimensioner som används vid exempelvis
bjälklag eller andra situationer där skarvning behövs utan där hade 170,195 och 220 varit mer
representativt och med spikplåtar i större dimensioner. I studien täcker spikplåten 78% av bredden på
virket, hade studien gjorts med 220 virke och en spikplåt med dimensionen 178*218 så skulle plåten
täcka 81% av virkets bredd. Vid ytterligare studier bör med fördel större dimensioner av virke och
spikplåt prövas. Spännvidden vid försöken var 1000 mm vilket var max med jiggen som användes.
Utrymme finns runt testmaskinen för att tillverka en större jigg och kunna prova längder uppemot 2000
mm. Testning av balkar med större dimensioner och längder skulle kunna resultera i mer representativa
data.

7.2 Resultat
Resultaten av testserierna redovisade i tabell 4, visar först att referensfallen för både Serie 3 och Serie 4
har högre bärförmåga än de skarvade balkarna tillhörande samma serie. Tabellen visar även differensen i
kraft mellan dem skarvade balkarna jämfört med referensfallen 3:1 & 4:1. Resultatet visar också hur Serie
4 i alla tester tar mer kraft än motsvarande försök från Serie 3. Figur 36 & 37 visar moment- och
tvärkraftsdiagram för serie 3 och 4 som visar att skillnaden i kraftpåverkan är tvärkraften i serie 4 som i
centrum enbart påverkas av moment. Referensbalkarna kördes till brott och majoriteten av brotten för
både serie 3 och serie 4 uppstod nära centrum av balken eller linjärt mot anhållen som anbringade kraften
på balken se figur 38–40på balken se figur 38–40.

~ 30 ~

Figur 36 – Serie 3

Figur 37 – Serie 4
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Figur 38 – Serie 3

Figur 36 - Serie 4
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Figur 37 - Försök 3:1 brott

Försök 3:2 - 3:3 och 4:2 - 4:3 resulterade i samtliga fall utom 3 av fallen i att balken gick i brott genom att
spikarna på spikplåten drogs ur virket. De 3 fallen där spikarna inte lossnade gick balken i brott genom att
virket gav vika som i referensfallen vilket orsakade fallet ner till 50% eller lägre av maximal kraft i
försöket. Försöken varvid virket gick sönder var i 2 fall i försök 4:2 och i ett fall i försök 4:3 och brotten
på balken startade i all 3 försöken vid spikplåtarna se figur 41 & 42.

Figur 38 - 4:2 Virkes brott 2 & 8.

~ 33 ~

Figur 39 - 4:3 Virkes brott 6

7.3 Analys brottstadiet
Resultatet från serie 3 och 4 resulterade i ett medelvärde för maximala kraften vid brott samt en
standardavvikelse för alla försöken.
Karaktäristiskt värde = Medelvärdet-standardavvikelse*1,64.
Värdena behandlas i Excel och används för att ta fram ett diagram över normalfördelningen för försöken i
serierna se figur 43 & 44.
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Figur 40 - Normalfördelning serie 3
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Figur 41 - Normalfördelning serie 4

Som det framgår av diagrammen i figur 45–50 och tabell 4 blir det stora skillnader för det karaktäristiska
värdet mellan försöken i båda serierna, där försök 3 ger det lägsta värdet för både serie 3 och serie 4. För
virke av kvaliteten C14 som använts i försöksserierna är det karaktäristiska värdet [P] 1,3kN i det
elastiska området. Vid skarvning av virket måste hållfastheten klara av 1.3 kN utan att gå i brott för att
kunna anses som likvärdigt virket. Genom kontroll av graferna från Trapezium X undersöks om balkarna
klarar av det karaktäristiska värdet inom det elastiska området och skarvningen därmed är godtagbar som
lösning. Resultatet återfinns i figur 45–50 och tabell 4
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Figur 42 - P för 3:1

Figur 43 - P för 3:2
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Figur 44 - P för 3:3

Figur 45 - P för 4:1
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Figur 46 - P för 4:2

Figur 47 - P för 4:3
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Resultatet blir att alla försöken är godkända då P i alla prover för alla 6 försöken befinner sig i det
elastiska området.

7.4 Analys bruksstadium
Utöver bärförmågan som presenteras av Trapezium X ges även den maximala nedböjningen vid brott, den
maximala nedböjningen som registreras infaller inte i det elastiska området vilket är området som utgör
bruksstadiet. Nedböjningen i elastiska området följer en rät linje, en uppskattning av medelvärde antas av
grafen med dem 8 försöken och en ny rät linje ritas in. Kvoten mellan ∆X & ∆F för den nya linjen ger ett
K-värde enligt ekvationen K=∆F/∆X för varje försök som kan användas för att beräkna och analysera
nedböjningen samt styvheten i det elastiska området. För att räkna ut K-värdet ritas rätvinkliga trianglar i
graferna från Trapezium X i det elastiska området se figur 51 - 56. Kateterna på trianglarna mäts och
kvoten emellan dem beräknas för alla försöken i båda serierna och redovisas som K-värde i figur 57, 58
och tabell 4.
Formeln som används för att lösa ut K-värdet ges av:
∆F = K ∗ ∆X
Formeln för K-värdet efter omskrivning:
K=

∆F
∆X

Figur 48 - K för 3:1
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Figur 49 - K för 3:2

Figur 50 - K för 3:3
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Figur 51 - K för 4:1

Figur 52 - K för 4:2¨
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Figur 53 - K för 4:3¨

Figur 54 - K för serie 3.
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Figur 55 - K för serie 4.

Som det både framgår ur tabell 4 och figur 50 & 51 är k-värdet identiskt för försök 3:1 och 4:1 vilket är
förväntat då ingen ändring gjorts som påverkat träbalkarnas styvhet. En granskning av K-värdet för de
olika försöken visar att värdet är lägre för försök 3:2 och 3:3 gentemot 4:2 och 4:3 även om skillnaden i
båda fallen bara är 0,1. Resultatet blir att ett högre k värde resulterar i en lägre nedböjning.
Resultaten av testerna som utförts visar att största påverkan på den kontinuerliga träbalken är moment.
Vid försök 3:1 och 4:1 (som är referensfallen) blev skillnaden i bärförmåga 3,3 kN när inte tvärkraften
var en faktor. Vid testerna med en skarvad balk var det försöken 3:2 och 4:2 som presterade bäst i
bärförmåga även om de tappade 21% respektive 40% gentemot deras referensfall. Serie 4 tappar mer
bärförmåga i testerna rent procentuellt men utgår från ett högre värde från referensfallet och har därmed
fortfarande högre bärförmåga än serie 3 (Se Tabell 4).
Skillnaden i styvheten mellan träbalkarna i försöken påverkar deras nedböjning i elastiska området och
ges som K-värde. En högre styvhet innebär att nedböjningen på balken minskar. Testerna har visat att Kvärdet blir lägre vid skarvning vilket resulterar lägre styvhet och större nedböjning från referensfallen.
Den skarvade balken med högst K-värde är försök 4:2 vilket betyder att vid skarvning av en balk bör
denna typ av placering eftersträvas där tvärkraften har större påverkan och moment blir minimalt (Se
Tabell 4).
Alla försöken jämfördes mot det praktiska värdet för en 45*70 balk med klassningen C14 vilket gav ett
karaktäristiskt värde på 1,3 kN Alla testförsök klarade av denna minimigräns och är därmed acceptabla
alternativ för skarvning. För att få en dimensionering med så stor säkerhetsmarginal som möjligt bör
hänsyn tas till skarvens placering till fördel för tvärkraftspåverkan före momentpåverkan.
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8 Framtida forskning
Vidare studier kan genomföras med längre spikförband på samma virkesdimension för att se vad
skillnaden skulle bli om spikplåten inte lossnade så fort som dem gjorde i studien.
För att ge ett mer realistiskt fall skulle större virkesdimensioner som 195*45 eller 220*45 användas som
är brukligt val vid exempelvis bjälklag och därmed också plåtar som täcker en större andel av virket och
bör ge bättre värden. Spikplåten kan även testas på andra sätt som förstärkning vid dymlingar eller som
förstärkning på en balk vid utsatta punkter för att öka på en träbalks hållfasthet.
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