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Sammanfattning
I dagens byggnader ställs allt högre krav på stora rum och öppna ytor vilket ger efterfrågan på ökad spännvidd
hos bjälklagen. Detta är svårt att klara av med traditionella träbjälklag. För att ändå få ett lätt bjälklag undersöks
möjligheten att kunna fördela ut bjälklagets belastning i två riktningar. Bjälklaget ska alltså vara fyrsidigt upplagt.
För att lösa detta har en idé uppkommit som går ut på ett samverkansbjälklag mellan trä och plåt. Detta bjälklag
ska i bärriktning 1 bära genom fackverkan medan det i bärriktning 2 ska bära genom balkverkan. För att ett fyrsidigt upplagt bjälklag ska fungera krävs att sambandet mellan kraft och deformation är likvärdigt i båda
riktningarna.
Examensarbetets uppgift har varit att tillverka provkroppar för att undersöka sambandet mellan kraft och
deformation i både bärriktning 1 och bärriktning 2. Provning utförs för att se om bjälklaget har förutsättningar att
kunna användas i praktiken.
Efter provning av bjälklagsprovkropparna konstaterades att det finns möjligheter att gå vidare med produkten
och fortsätta utvecklingsarbetet. För de provkroppar som provades i bärriktning 1 och 2 var sambandet mellan
kraft och deformation nära identisk upp till 7,5 kN då mittnedböjningen var ca 10 mm.
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Abstract
In buildings of today big rooms and open spaces are wanted which demands an increased span of the floor
system. This is difficult to achieve with a traditional floor system made of wood. In order to still have a light floor
system the possibility to distribute loads to all four sides of the floor system will be investigated. To solve this
problem, an idea has been developed. The idea is a composite floor system between wood and sheet metal.
This floor system shall in one direction carry the load by trusses and in the other direction by beams. The floor
system requires that the flex is the same for both directions at the same load to be functional.
The task of this diploma work has been to build prototypes. These prototypes have been studied to investigate
the relation between flex and load. Tests have been done to investigate if the floor system has development
potential.
After testing the floor system we found that there are opportunities to move forward with the product and to
continue the development work. The relation between the load and the deformation was almost identical for both
directions up to 7.5 kN when the flex was about 10 mm.
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Förord
Den här rapporten är ett examensarbete på C-nivå vilket motsvarar 15 högskolepoäng och är
utförd vid Institutionen för teknik och design vid Växjö universitet. Till grund för rapporten
ligger en idé framarbetad av Benny Fransson, Växjö universitet, gällane ny typ av bjälklag.
Handledare för examensarbetet har varit Benny Fransson.
Vi vill tacka vår handledare för hans stora engagemang i vårt examensarbete samt för det stöd
och handledning som tillhandahållits. Vi vill även tacka Jonaz Nilsson för all praktisk hjälp i
laborationshallen, Lars Blomqvist för hjälp och instruktioner för Alwetronen (provningsutrustning) samt Bertil Enquist för rådgivning och utlåning av mätutrustning.
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Sammanfattning
I dagens byggnader ställs allt högre krav på stora rum och öppna ytor vilket ger efterfrågan på
ökad spännvidd hos bjälklagen. Detta är svårt att klara av med traditionella träbjälklag. För att
ändå få ett lätt bjälklag undersöks möjligheten att kunna fördela ut bjälklagets belastning i två
riktningar. Bjälklaget ska alltså vara fyrsidigt upplagt. För att lösa detta har en idé uppkommit
som går ut på ett samverkansbjälklag mellan trä och plåt. Detta bjälklag ska i bärriktning 1
bära genom fackverkan medan det i bärriktning 2 ska bära genom balkverkan. För att ett fyrsidigt upplagt bjälklag ska fungera krävs att sambandet mellan kraft och deformation är
likvärdigt i båda riktningarna.
Examensarbetets uppgift har varit att tillverka provkroppar för att undersöka sambandet
mellan kraft och deformation i både bärriktning 1 och bärriktning 2. Provning utförs för att se
om bjälklaget har förutsättningar att kunna användas i praktiken.
Efter provning av bjälklagsprovkropparna konstaterades att det finns möjligheter att gå vidare
med produkten och fortsätta utvecklingsarbetet. För de provkroppar som provades i
bärriktning 1 och 2 var sambandet mellan kraft och deformation nära identisk upp till 7,5 kN
då mittnedböjningen var ca 10 mm.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
I dagens byggnader ställs allt större krav på öppna ytor och stora rum vilket kräver en ökad
spännvidd för bjälklagen. Ett traditionellt träbjälklag används upp till 4,5 meters spännvidd,
för att uppnå större spännvidder krävs oftast en ökad höjd på bjälklaget vilket kan bli
otympligt vid både montering och frakt till byggarbetsplatsen. Ett sätt att lösa problemen är
ett samverkansbjälklag mellan trä och plåt som föreslagits av Benny Fransson, Växjö
universitet.

1.2 Beskrivning
Den aktuella idén på bjälklagsutformning innebär att bjälklaget ska kunna bära i både
bärriktning 1 och bärriktning 2. I bärriktning 1 fungerar bjälklaget som ett fackverk där
trapetsplåt utgör dragna och tryckta diagonaler. Plåten är sammanfogad med 28x120 mm
bräder i över- och underkant av bjälklaget vilka utgör över- och underram. I bärriktning 2
består bjälklaget av 45x95 mm träreglar och trapetsplåt vilka då bär genom balkverkan.

bärriktning 2
bärriktning 1

Figur 1

Modell av ett fullskaligt bjälklag. Fackverkan i bärriktning 1
och balkverkan i bärriktning 2

Fördelen med detta bjälklag är möjligheten att prefabricera bjälklaget i bärriktning 2 genom
att montera 45x95 mm reglarna till plåten industriellt. På byggarbetsplatsen monteras bräder i
bärriktning 1 över och under de prefabricerade elementen. Tack vare att bjälklaget bär i två
riktningar kan de bärande väggarnas dimensioner minskas vilket kan vara intressant ur
kostnadssynpunkt.
Tack vare att endast reglarna monteras industriellt fås en mycket effektiv transport till byggarbetsplatsen där de prefabricerade elementen kan staplas i varandra och på så sätt inte ta lika
mycket plats som ett färdigt bjälklag skulle ha gjort.
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Figur 2

Snitt längs fackverket i bärriktning 1

Figur 3

Snitt genom balken i bärriktning 2
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1.3 Syfte
Syftet är att utreda om det är intressant att gå vidare med fortsatt utveckling av det föreslagna
bjälklaget och prova om det har utvecklingspotential. Eftersom det tidigare inte gjorts några
provningar på denna typ av bjälklag är syftet med detta examensarbete att inleda utvecklingsarbetet för att om möjligt få bjälklaget i produktion i framtiden. För att uppfylla syftet
kommer provkroppar tillverkas, dels av knutpunkterna i fackverket och dels av strimlor av
hela bjälklaget. Dessa provkroppar kommer sedan att testas genom att belastas till brott.
Enklare beräkningar kommer att göras för att få en känsla för hur provkropparna kommer att
uppföra sig under provningen men tyngdpunkten läggs på laborativa provningar. Resultatet av
testerna och beräkningarna ska bearbetas och analyseras för att kunna se vilka de svaga
punkterna i bjälklaget är samt ge förslag på hur de kan åtgärdas. Det är intressant att se vilken
nedböjning bjälklaget klarar i bärriktning 1 respektive bärriktning 2 i förhållande till
belastning.

1.4 Avgränsningar
I detta examensarbete kommer provningsseriernas storlek begränsas eftersom tid inte finns till
att både bygga och prova bjälklagets knutpunkter samt bjälklagsstrimlor i större serier. Detta
gör att resultaten inte blir fullt tillförlitliga. Då syftet med examensarbetet är att få en
uppfattning om det är intressant att gå vidare med utvecklingsarbetet av bjälklaget är det
intressant att hinna med fullängdsprover. Detta skulle inte hinnas med vid fler provningar och
större serier. Tyngdpunkten ligger på provningarna och därför görs endast enklare
beräkningar.
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2 Metod
Metoden omfattar både laborativt arbete och beräkningar.

2.1 Laborativ metod
De laborativa försöken består av två delar, provning av knutpunkter i fackverk och provning
av strimlor av bjälklaget både i bäriktning 1 och 2.
Provningen av fackverkets knutpunkter kommer göras genom att dra isär provkroppar som
består av en bit av trapetsplåten som är fäst till en 45x95 mm träregel med skruv alternativt
lim. När testen av skruv och lim är klara kommer ett försök att göras då både skruv och lim
kombineras för att se om de samverkar och på så sätt ger ett starkare förband.
Bjälklagsstrimlorna kommer att belastas med två punktlaster eftersom försöket skall efterlikna
en utbredd belastning vilket är normalfallet för ett bjälklag. Det är svårt att utsätta en balk för
jämnt utbredd last i laboratoriemiljö. Två punktlaster som placeras i fjärdedelspunkterna ger
upphov till ungefär samma momentfördelning i balken som en utbredd belastning då
brottgränstillstånd studeras, se bilaga 2. Då provningsutrustningen som finns att tillgå i Växjö
universitets laborationshall är begränsad och kostnaden för examensarbetet inte skall bli för
stor används den utrustning som finns. Detta gör att bjälklagsstrimlorna inte kommer att
belastas i fjärdedelspunkterna utan belastas istället så nära fjärdedelspunkterna som
utrustningen tillåter, se figur 4.

Figur 4

Belastningspunkternas placering anpassade efter provningsutrustning

2.2 Beräkningsmetod
Beräkningarna görs endast för att få en ungefärlig bild av vilka laster som provkropparna
kommer klara av. Beräkningarnas tyngdpunkt ligger på bjälklagsstrimlorna.
De delar som kommer beräknas är brädernas höjd, bilaga 1, bärriktning 1, bilaga 4 samt
bärriktning 2, bilaga 5.
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3 Delkomponenter
3.1 Trapetsplåt
Plåten är Plannja 111 med 1,25 mm tjocklek och 112,75 mm höjd vilket är det alternativ som
Plannja erbjuder med tjockast gods. Anledningen till att Plannjas plåt valdes var att det är en
känd leverantör samt att kontakter fanns med en leverantör. Enligt Plannja är plåten främst
framtagen för att användas som bärande stålprofil i isolerade tak på hallbyggnader samt som
bärande profil i oisolerade tak. Trapetsplåten kommer att fungera som diagonaler i ett
fackverk i bärriktning 1 men också bilda balk tillsammans med virke i bärriktning 2.
Nackdelen med de plåtar som finns på marknaden idag är att flänsarna är olika stora och har
en nedsänkning mitt på flänsen vilket ger en mindre yta att limma träreglarna på. Livet är
veckat i plåtens längdriktning vilket skulle kunna innebära ett problem när plåten utnyttjas
som stag i ett fackverk. Risken är att plåten rätas ut eller trycks ihop i dessa veck.
Val av plåttjocklek görs utifrån det faktum att plåten inte ska vara svagaste punkten eftersom
en tunn plåt lätt skulle bucklas i försöken. Profilhöjden väljs för att få plats med
ledningsdragning i plåtprofilen samt att den totala bjälklagshöjden ska vara nära dagens
bjälklagstjocklekar.

Figur 5

Genomskärning av trapetsplåten Plannja 111

3.2 Lim
För att sammanfoga trä och plåt med lim rekommenderar limtillverkarna, vars lim som
används i försöken, att använda polyuretanlim. Samtliga lim som provas är därför oavsett
fabrikat polyuretanlim. Polyuretanlim uppges ha en god fästförmåga och ge en stark limfog på
både metall och trä vilket efterfrågas i försöken. Anledningen till att just de tillverkare som
används i försöken valdes var tillgången på dessa lim hos återförsäljare i Växjö.

Bostik Trälim 800 Polyuretan
Cascol Trälim Polyuretan 1809
ESSVE PU-Lim 926
Sikabond-T2
Sikabond-545
Tabell 1

Limsorter som används i försöken
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3.3 Skruv
Vid valet av skruv vägs flera faktorer in såsom längd, halsdiameter, huvuddiameter och
monteringsvänlighet. Längd och halsdiameter påverkar direkt infästningen av skruven.
Huvuddiametern påverkar hur lasten i skruven förs över till plåten. Valet föll på tre typer av
skruv. Alla skruvar kommer från tillverkaren ESSVE. Valet av tillverkare gjordes eftersom
det var lätt att få tag på olika sorts skruv från samma leverantör samt att bygghandeln där
byggmaterialet inhandlats var återförsäljare av ESSVE. Tillverkaren rekommenderar
Byggskruv och Farmarskruv för montering av plåt mot trä. För montering av skivmaterial mot
trä rekommenderas Montageskruv. Dessa tre skruvar valdes att studera vidare i försöken.
Farmarskruven är en självborrande skruv som inte kräver någon förborrning genom plåten.
Detta gör att monteringen blir mycket enkel och kan ske i ett moment. Farmarskruven är
4,8x35 mm men i beräkningarna kan bara den gängade längden och halsdiametern utan
gängor tillgodoräknas. Halsdiametern är 3,4 mm och den gängade längden 25 mm. Den
gängade längden är kort i förhållande till regeln som är 45 mm tjock. Huvudet på skruven är
försedd med en bricka med gummipackning. Brickan plockas bort före montering för att få ett
stumt förband som inte fjädrar i gummipackningen. Detta medför att kraften koncentreras till
huvudet. Skruvens huvud har en diameter på 10 mm.
Byggskruven är 6,5x38 mm med ett huvud som har slagen fläns vilken är 14 mm i diameter.
Den gängade längden av skruven är 35 mm och har halsdiametern 4,8 mm. Byggskruvens
nackdel är att förborrning av plåten med 4,1 mm borr krävs. Detta ger ett extra arbetsmoment
i jämförelse med självborrande skruvtyper. Skruvens diameter gör att virket kan spricka vid
iskruvning.
Montageskruven är 4,2x45 mm och är den skruv som av de tre stämmer bäst i längd när det
gäller infästningen i träregeln eftersom gängländen är 45 mm. Halsdiametern är 2,8 mm och
huvudet är 11 mm i diameter. Vid montering av Montageskruven krävs förborrning av plåten.

Figur 6

Farmarskruv

Figur 7

Figur 8

Byggskruv

Montageskruv
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3.4 Virket
Virket i bärriktning 1 som ska fungera som över- och underram är 28x120 mm bräder. De
sitter skruvade och limmade till 45x95 mm reglar som är monterade till plåten.
I bärriktning 2 monteras 45x95 mm reglar på plåtens flänsar genom skruvning och limning.
Tillsammans med plåten ger de balkverkan.

Dimension

Längd (mm) Antal (st)

45x95 K24

5000
480
250

3
41
20

45x95 K24 (klyvd)

5000

1

Hyvlade bräder 28x120 4900
4700

4
4

Tabell 2

Virkesbehov för byggande av provkroppar
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4 Laborativ undersökning
För att få en uppfattning om vilken skruv och vilket lim som ska användas för att fästa ihop
plåten med träreglarna tillverkas provkroppar där plåten skruvas alternativt limmas till en
45x95 mm träregel för att sedan dras isär. Syftet är att konstatera vilken skruv och vilket lim
som ger det starkaste förbandet mellan plåt och trä i en fackverksknutpunkt.
Efter konstaterande av vilken skruv och vilket lim som ska användas tillverkas två bjälklagsstrimlor med 4,8 meters spännvidd, dels ett i bärriktning 1och ett i bärriktning 2. Valet av just
4,8 meters spännvidd ges av plåtens utformning då fackverket ska läggas upp på de övre
flänsarna. Centrumavståndet mellan två intilliggande flänsar är 240 mm vilket innebär att
bjälklagslängden i försöken måste vara en multipel av 240 mm. Då ett traditionellt bjälklag
har maximalt 4,5 m spännvidd är det önskvärt att ha en större spännvidd i försöken. För
provningen väljs 4,8 m spännvidd vilken då utgörs av 20 stycken flänsar.

4.1 Fackverkets knutpunkter
4.1.1 Tillverkning av provkroppar
Sammanfogningen av provkropparna sker genom endast ett steg, skruvning alternativt
limning av plåten till träregeln. Plåten har kapats till provbitar där ett liv och en fläns sparats.
Provplåten är 100 mm bred. Både i flänsen och i livet stansas hål för att kunna fästa plåten
mot träregeln samt fästa in plåten i provutrustningen. Vid hålet i flänsen upptäcktes att plåten
bucklats något vid stansningen, bucklingen slogs tillbaka för att ge en slät yta vid skruvning
och limning. Träregeln är 250 mm lång och har dimensionen 45x95 mm. På regeln ritas
placeringen av plåten ut för att få en korrekt placering. Totalt kommer 16 provkroppar att
tillverkas, två provkroppar för varje lim och skruv. Plåtens profil skiljer sig i över- och
underkant av plåten. Den övre flänsen är bredare än den undre, varje skruv och lim provas
med båda flänsbredderna. Vid montering av provkroppen genom skruvning placeras plåten på
träregeln och skruvas fast med skruvdragare.

Figur 9

Den kapade provplåtens profil

Figur 10

En av de färdiga
provkropparna
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För att få plåten att fästa så bra som möjligt vid limningen följs tillverkarnas
rekommendationer, gemensamt för alla tillverkare är att plåtytan som ska limmas ska slipas
upp och vara ren från fett, olja och smuts. Plåtytan fuktas även för de flesta limmen då
flertalet av limmen är fukthärdande. Limmet fördelas jämnt över ytan och träregeln fixeras
sedan till plåten med hjälp av en tving. Tvingen tas bort efter den tid som tillverkaren
rekommenderat som presstid.

4.1.2 Tillverkningskommentarer
Plåten bucklades vid stansning av hål vilket kan ge en viss utmattning i materialet.
Montageskruven som har ett krysspår för iskruvning var svårare att montera än Byggskruven
och Farmarskruven som har sexkantshuvuden. Flera av limmen skummade upp vilket fyllde
ut ojämnheter i plåt och trä, detta borde ge ett extra tillskot för hållfastheten då den limmade
plåtytan blir något större.

4.1.3 Provning
För att få en uppfattning om hur mycket last fackverkets knutpunkter kommer att klara görs
en provuppställning där knutpunkterna kan dras isär och på så vis efterlikna den dragna sidan
i fackverket. I första steget provas provkroppar som är sammanfogade med antingen skruv
eller lim. När provningen av dessa provkroppar är slutförd kommer skruv och lim väljas för
att gå vidare med kombinerade prov som både skruvas och limmas. Detta görs för att se om
det kan tänkas vara någon samverkan mellan skruv och lim eller om de verkar var och en för
sig. Uppställningen sker med provkroppen fastspänd i vinkel för att kunna dra plåten rakt upp
och på så sätt efterlikna kraften i de dragna delarna i fackverket, se figur 11.

Figur 11

Provuppställning

13

Institutionen för teknik och design

VT 2008
Byggteknik

4.1.4 Resultat och analys av provning
Resultatet av provning av fackverkets knutpunkter gjorde att en skruv samt flera lim kunde
uteslutas. Farmarskruven hade inte alls samma kapacitet som Byggskruven och
Montageskruven. Anledningen till att Farmarskruven inte fungerade lika bra som de övriga
skruvarna beror antagligen på dess kortare gänglängd men kan även bero på dess
självborrande spets. Spetsen kan ge upphov till sämre fästförmåga för gängorna i virket då
den borrar ur virket vid skruvning. Byggskruven och Montageskruven verkar vara ganska
jämförbara i kapacitet vilket med stor sannolikhet beror på Montageskruvens längd som
passar bra till regeln medan Byggskruven har en större diameter vilket ger stor styrka trots att
den är kortare. Montageskruven gick av vid huvudet och bucklade plåten vid skruvhålet
medan Byggskruven drogs ur träet och bucklade inte plåten lika mycket som Montageskruven. Montageskruvens huvud gick av då halsdiametern var nästan helt reducerad eftersom
huvudets krysspår gick ner i halsen. Under provningen av skruvarna upptäcktes deformation i
plåtarnas ytterkanter. När plåten drogs uppåt höll skruven ned plåtens mitt och kanterna
deformerades då uppåt. När kraften steg ytterligare deformerades även plåtens mitt kring
skruvens huvud.
Limmens kapacitet var väldigt varierande och det var bara ESSVE PU-lim 926 som gav ett
tillfredsställande resultat. Efter provning av skruv och lim var för sig konstaterades att
Byggskruv och Montageskruv är de skruvar som är intressanta att gå vidare med. Likaså
konstaterades att ESSVE PU-lim 926 var mest intressant av de provade limmen.
Det är svårt att dra några egentliga slutsatser av de få provningarna som gjordes av varje
skruv och lim men det står klart att bucklingen i plåtens fläns måste utredas vidare.
När skruv och lim var valda tillverkades tre provkroppar som hade kombinerade förband med
ESSVE PU-lim 926 och Montageskruv, Montageskruv med bricka samt Byggskruv.
Förhoppningen med att kombinera skruv och lim i detta försök var att limmet skulle hålla ner
plåtens kanter så deformationen minskade något. Ett försök till att minska deformationen var
också tillverkningen av en bricka som Montageskruven skruvades genom. Gänglängden blev
då något kortare men kraften sprids över en mycket större yta av plåtens fläns.
Resultatet av de kombinerade försöken visade att Byggskruven tillsammans med ESSVE PUlim 926 var överlägsen Montageskruven kombinerad med samma lim. Det är givetvis
omöjligt att dra några slutsatser av så få provningar men en uppfattning av vad de olika
förbanden klarar fås ändå.
Eftersom Byggskruv tillsammans med ESSVE PU-lim 926 gav bäst resultat kommer de
användas vid byggnationen av bjälklagsstrimlorna.
De olika provkropparna kan ses i bilaga 6 och resultaten av provningarna ses i bilaga 7.
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4.2 Bjälklag
4.2.1 Tillverkning av provkroppar
Tillverkningen av provkroppar av bjälklagsstrimlor utförs i tre varianter. Först en kontrollprovkropp vilken består endast av trapetsplåt sedan en provkropp bestående av plåt med
monterade träreglar i balkriktningen och sist en provkropp med plåt, reglar och bräder i
fackverksriktningen. Samtliga provkroppar kommer att tillverkas så att de får en spännvidd på
4,8 meter. Anledningen till den valda spännviden är att få en jämn multipel av 240 mm vilket
är cc-avståndet mellan plåtens flänsar. En jämn multipel av 240 mm är ett krav då tillverkning
av provkropp i fackverksriktningen ska göras.

4.2.2 Kontrollprovkropp
För att jämföra skillnaden mellan plåtens ursprungliga bärförmåga och dess bärförmåga då
träreglar monteras på plåtens flänsar kapas en plåt som blir 480 mm bred som då får två
flänsar uppe och nere. Anledningen till valet av bredden på 480 mm är provutrustningens
bredd som är begränsad till 600 mm. För att få en symmetrisk provkropp med lika många
flänsar uppe och nere väljs 480 mm. På plåten monteras stålplattor vid upplagspunkterna samt
vid belastningspunkterna för att kunna prova plåten.

Figur 12

Kontrollprovkropp
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4.2.3 Provkropp – balkriktning
Provkroppen i balkriktningen har en likadan plåt som kontrollprovkroppen men på plåten
monteras träreglar 45x95 K24 för att ge plåten ökad bärförmåga. Reglarna skruvas med
ESSVE Byggskruv 6,5x38 och limmas med ESSVE PU-Lim 926. Skruvavståndet är 120 mm
för att få plats med 4 skruv till bredds i försöket i fackverksriktningen.

Figur 13

Bjälklagsstrimla i bärriktning 2

4.2.4 Provkropp – fackverksriktning
Tillverkningen av provkroppen i fackverksriktningen börjar genom att kapa upp trapetsplåten
i 480 mm långa bitar som sedan skruvas sida vid sida med varandra. Efter att plåtarna är
sammanfogade skruvas och limmas 45x95 mm träreglar på alla plåtflänsar. Därefter skruvas
och limmas 28x120 mm bräder i provkroppens längdriktning. Allt limmas med ESSVE PULim 926 och reglarna skruvas med ESSVE Byggskruv 6,5x38. Till skruvningen av bräderna
till reglarna används 2 stycken 6,0x60 mm Cutterskruv i varje bräda och regel. Cutterskruv
används eftersom den har ett frässpår längs skruven framme vid spetsen. Detta gör att virket
inte spricker lika lätt som när man skruvar med skruv utan frässpår. Den färdiga
bjälklagshöjden blir 258 mm.

Figur 14

Bjälklagsstrimla i bärriktning 1
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4.2.5 Provning
Provningen av bjälklagsstrimlorna görs för att se skillnaden i nedböjning för bärriktning 1 och
bärriktning 2. Det är önskvärt att nedböjningen i förhållande till kraften i de bägge
bärriktningarna är lika stora eftersom krafterna i upplagen runt hela bjälklaget då blir lika
stora. Det är också intressant att se hur stor förbättring av bärförmågan träreglarna ger i
bärriktning 2 jämfört med försöket då bara plåten provas.
För att ha något att jämföra provuppställningen med kommer en trapetsplåt utan reglar att
belastas först för att se hur metoden stämmer i förhållande till plåttillverkarens uppgifter för
plåten. Därefter belastas bjälklaget i bärriktning 2 för att se hur stor skillnad de monterade
träreglarna gör för plåtens hållfasthet. Sist belastas bjälklaget i bärriktning 1 för att kontrollera
fackverkets möjligheter att kunna vidareutvecklas för att kunna bli ett bjälklag.
Provningen utförs med mätklockor placerade vid upplagen samt vid balkens mitt för att kunna
följa balkens deformation i förhållande till belastningen. När belastningen blir så hög att risk
för brott närmar sig plockas mätklockorna bort för att dessa inte ska bli skadade. Belastningen
fortsätts tills brott uppstår alternativt när deformationen blir för stor för att vara intressant ur
praktisk synvinkel.

Figur 15

Provuppställning
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4.2.6 Resultat och analys av provning
Ett diagram över resultaten ses i bilaga 7. Diagrammet visar att kontrollprovkroppen har lägre
styvhet än vad tillverkaren har angivit i sitt produktblad. Värdena som tillverkaren angivit i
produktbladet räknades om till karakteristiska värden, se bilaga 8, för att bli mer jämförbara
med provningens resultat. Den lägre styvheten hos provkroppen kan bero på dess bredd vilken
sannolikt ger upphov till deformationer i sidled vilka skulle ha förhindrats om hela
plåtbredden använts. Kontrollprovkroppen belastades med 13 kN innan provningen avbröts då
deformationen uppsteg till nära 100 mm. Viss deformation kvarstod efter avlastning.
Provningen av bjälklagsstrimlan i balkriktningen visade på en kraftigt ökad styvhet i
jämförelse med kontrollprovkroppen. I denna riktning avbröts provningen då
bjälklagsstrimlan var belastad med 50 kN och hade nedböjning nära 80 mm. Plåten bucklades
något kring skruvhuvudena. En viss kvarstående deformation uppmärksammades efter
avlastning.
I fackverksriktningen hade bjälklagsstrimlan något högre styvhet än i balkriktningen upp till
ca 7,5 kN. När belastningen kom över 7,5 kN ökade deformationen i snabbare takt.
Provningen avbröts vid 23 kN då brott uppstod. En av reglarna spräcktes av kraften som
skruvarna belastade den med. Regeln, i vilken brott uppstod, var närmast upplaget i underkant
av provkroppen, se bild bilaga 6.
Resultatet var som önskat eftersom sambandet mellan last och deformation i balk- och
fackverksriktningarna följdes åt till ca 7,5 kN. Detta ska jämföras med Boverkets
konstruktionsregler (BKR04) som säger att vertikal utbredd last i bostäder uppgår till bunden
del 0,5 kN/m² och fri del 1,5 kN/m². Alltså ska bjälklaget i ett bostadshus bära 2 kN/m².
Då bjälklagsstrimlan i vår provning är 4,8x0,48 m fås att den totala vertikala lasten ska uppgå
till 4,61 kN. Vid dimensionering skall enligt Rehnström (2001) bjälklag dimensioneras så de
vid bruksgränstillstånd ”tillfällig olägenhet” (lastkombination 9, BKR04) inte får större
nedböjning än L/300. Vid dimensionering mot ”permanent skada” (lastkombination 8,
BKR04) gäller att nedböjningen i bostadsbjälklag inte får vara större än 20 mm eller L/300.
I vårt fall med 4800 mm spännvidd skulle alltså nedböjningen maximalt få vara 4800/300 =
16 mm. När diagrammet för provningen granskas ses enkelt att vid 4,61 kN uppgår
nedböjningen endast till ca 6,5 mm vilket är långt under kravet.
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5 Framtidsutsikter
Förutsättningarna för att idén med ett bjälklag som bär i två riktningar ska kunna fungera är
goda. Provningarna visar att det rent byggnadstekniskt är möjligt att bygga ett bjälklag med
fackverkan i ena riktningen och balkverkan i den andra. Det som måste utredas vidare för att
bjälklaget ska vara intressant att tas i produktion är kostnaden för det färdiga bjälklaget som
inte beaktats i denna rapport.
För att kunna dra säkra slutsatser måste dock fler och större provningsserier utföras. I första
hand är det intressant att gå vidare och med fler försök på skruv- och limförbanden samt ta del
av utredningar som redan gjorts inom detta område.
När det gäller skruven är det viktigt att använda en skruv med lång gänglängd som utnyttjar så
mycket av regeln som möjligt samtidigt som skruvens tjocklek måste beaktas så att den klarar
av de krafter som ska överföras. Vidare är det viktigt att ur både konstruktions- och
ekonomisksynpunkt utreda antal skruv som krävs för att fästa plåten till reglarna. Det bästa
vore antagligen att specialtillverka en skruv med rätt dimensioner för att få optimal
utnyttjande av skruven.
En stor fördel men också en stor kostnad vore att tillverka en specialanpassad plåt som är
gjord för att passa de krav som ställs på plåten i bjälklaget. Flänsarna skulle då kunna göras
lika stora och släta så limmet får mer kontaktyta mellan plåt och träreglar och på så sätt bidrar
mer till konstruktionens styvhet. För att förbättra liven kan dessa veckas tvärs plåtens
längdriktning vilket skulle öka styvheten. Om en specialplåt tillverkas och utvecklas med
ovanstående åtgärder skulle plåttjockleken kunna minskas vilket skulle vara mycket positivt
ur kostnadssynpunkt.
För att få en klar bild över hur bjälklaget skulle kunna bete sig i en byggnad krävs att
fullskaliga försök utförs där ett fyrsidigt bjälklag tillverkas och belastas.
Enligt vår uppfattning finns det möjligheter för bjälklaget att utvecklas vidare och på sikt
börja produceras. Det som möjligen skulle kunna hindra dess förutsättningar är den
ekonomiska aspekten.
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Bilaga 1 Beräkning av brädernas höjd
Bräderna i fackverkets över- och underram valdes till 28 mm tjocklek. Här nedan följer en
kontroll av vilken höjd (h) bräderna i bärriktning 1 minst behöver ha för att få ett
E ⋅ I − värde som är större än värdet som blir i bärriktning 2 vid långtidslast.
Bärriktning 2
ESTÅL = 210000MPa

ETRÄ = Ek ⋅ κ = 10500 ⋅ 0,85 = 8925MPa
E
210000
= 23,53
α = STÅL =
8925
ETRÄ
I STÅL = 3090 mm 4 mm ⇒ 3,09 ⋅ 10 6 mm 4 m

⎛ b ⋅ h3
⎛ 95 ⋅ 453
⎞
2⎞
+ A ⋅ z ⎟⎟ ⇒ 2 ⋅ ⎜⎜
+ (95 ⋅ 45) ⋅ 78,882 ⎟⎟ = 54,64 ⋅106 mm 4 m
ITRÄ = n ⋅ ⎜⎜
⎝ 12
⎠
⎝ 12
⎠
1000
1000
I TOTAL = α ⋅ I STÅL +
⋅ I TRÄ ⇒ 23,53 ⋅ 3,09 ⋅ 106 +
⋅ 54,64 ⋅106 = 300,37 ⋅106 mm 4 m
240
240
6
12
2
ETRÄ ⋅ I TOTAL = 8925 ⋅ 300,37 ⋅ 10 = 2,68 ⋅ 10 Nmm m

(

)

Bärriktning 1
EBRÄDER = Ek ⋅ κ = 8000 ⋅ 0,85 = 6800MPa
EBRÄDER ⋅ I BRÄDER = 2,68 ⋅1012 Nmm 2 m ⇒ 6800 ⋅ I BRÄDER = 2,68 ⋅1012 Nmm 2 m ⇒
I BRÄDER =
I RÅSPONT

2,68 ⋅ 1012
= 394,1 ⋅106 mm 4 m
6800

2
⎛ 1000 ⋅ h 3
⎛ b ⋅ h3
h ⎞ ⎞⎟
⎛
2⎞
6
⎜
= n ⋅ ⎜⎜
+ A ⋅ z ⎟⎟ ⇒ 394,1 ⋅10 = 2 ⋅
+ (1000 ⋅ h ) ⋅ ⎜101,38 + ⎟ ⇒ h = 16,38mm
⎜ 12
2 ⎠ ⎟⎠
⎝
⎝ 12
⎠
⎝

16,38 < 28mm OK!

(

E = Böjelasticitetsmodul (Pa ), N m 2

(

I = Yttröghetsmoment mm
a = Omräkningstal
A = Tvärsnittsarea mm2
n = Antal (st )
z = Avstånd (mm)

(

)

4

)

)

Bilaga 2 Anledning till att provkropparna trycks med två punktlaster
Belastningen på ett bjälklag antas oftast vara som jämnt utbredda laster. Detta är svårt att
åstadkomma i en laboratoriemiljö. Därför brukar den jämnt utbredda lasten ersättas med
punktlaster (P). Om man har en fritt upplagd bjälklagsbalk med en utbredd last, q, och vill
ersätta denna med två symmetriskt placerade P-laster där 2 P = q ⋅ l enligt figurerna. Var på
balken bör då P-lasterna placeras? I beräkningarna bortses från bjälklagets egentyngd.
a) Om man i första hand vill efterlikna ett brottgränstillstånd där tvärkraften och moment
blir avgörande.
b) Om man i stället vill efterlikna ett brukgränstillstånd där mittnedböjningen blir
avgörande.

a)
2P = q ⋅ l ⇒
q ⋅l
1) P =
2

2) M MAX =

VMAX = RA =

q ⋅ l2
8

q ⋅l
eller RA = P
2

q- last

3) M MAX = P ⋅ a

P- laster

q ⋅l2
q ⋅ l2 q ⋅ l
1
2) = 3)
= P⋅a ⇒
=
⋅ a ⇒ a = ⋅ l = 0,25l
8
8
2
4

b)
1) y- mitt =

5ql 4
384 EI

2) y- mitt = 2 ⋅ P ⋅ a ⋅

(3l 2 − 4a 2 )
48 EI

3) P =

q ⋅l
fortfarande
2

1) = 2)

5ql 4
q ⋅l
(3l 2 − 4a 2 )
5l 3
a
= 2⋅
⋅a⋅
⇒
=
⋅ (3l 2 − 4a 2 ) ⇒ a = 0,223l
384 EI
2
48 EI
384 48

Resultat

a = 0,25 ⋅ l i fall a) Brottgränstillstånd
a = 0,223 ⋅ l i fall b) Brukgränstillstånd

Här studeras i första hand brottgränstillståndet för att hitta brister i den föreslagna
konstruktionen. Därför ska a = 0,25 ⋅ l väljas.

Bilaga 3

Bilaga 4 Beräkning i bärriktning 1
I nedanstående beräkning antas bjälklaget i bärriktning 1 bära genom ett fackverk och F
kommer att fördelas lika på de 7+7 tryckta och dragna diagonalerna.

Dragna diagonaler
Tryckta diagonaler
a = 7 ⋅ 0,240 = 1,68m
Tryckkraftskapacitet i diagonalerna
α = 26,7°
β cd = 0,6 (antas vara fast inspänd i båda ändarna)
l = 124,8mm
t = 1,25mm

f yk = 350MPa eller 350N / mm2

Ek = 210000MPa
β1 = 0,49 (för en tvärsnittstyp i grupp c)
Knäckningslängd
lc = β cd ⋅ l ⇒ lc = 0,6 ⋅124,8 = 74,9mm
Tröghetsradie
t
1,25
i=
=
= 0,361mm
12
12
Slankhetsparameter
f
l
74,9
350
λc = c ⋅ yk =
⋅
= 2,70
π ⋅ i Ek π ⋅ 0,361 210000
Reduktionsfaktor
α = 1 + β1 ⋅ (λc − 0,2) + 1,1λ2c = 1 + 0,49 ⋅ (2,70 − 0,2) + 1,1 ⋅ 2,702 = 10,244

α − α 2 − 4,4λ2c 10,244 − 10,244 2 − 4,4 ⋅ 2,70 2
=
= 0,106
2,2λ2c
2,2 ⋅ 2,70 2
Bruttoarea
ωc =

Agr = t ⋅ balkbredd = 1,25 ⋅ 480 = 600 mm 2

Bilaga 4 Beräkning i bärriktning 1

Tryckkraftskapacitet
S = N RCK = ωc ⋅ Agr ⋅ f yk = 0,106 ⋅ 600 ⋅ 350 = 22260 N = 22,26kN

F1 − F2 = F 7

FTRYCK = 14 ⋅ S ⋅ sin α = 14 ⋅ 22,26 ⋅ sin(26,7°) = 140kN

Dragkraftskapacitet i diagonalerna
Här antas att infästningen mellan profilplåten och träregeln kommer att vara den avgörande
faktorn.

Byggskruven 6,5x38mm
Skruvens halsdiameter d = 4,8mm
Gänglängd l = 35mm
l g = l − t = 35 − 1,25 = 33,75mm
Ftk = 11 ⋅ (2,5 + d ) ⋅ (l g − d ) (4:44 Olle Carling)

Ftk = 11⋅ (2,5 + 4,8) ⋅ (33,75 − 4,8) = 2325N = 2,325kN
Montageskruven 4,2x45mm
Skruvens halsdiameter d = 2,8mm
Gänglängd l = 45mm
l g = l − t = 45 − 1,25 = 43,75mm
Ftk = 11 ⋅ (2,5 + d ) ⋅ (l g − d ) (4:44 Olle Carling)

Ftk = 11⋅ (2,5 + 2,8) ⋅ (43,75 − 2,8) = 2387N = 2,387kN
Farmarskruven 4,8x35mm
Skruvens halsdiameter d = 3,4mm
Gänglängd l = 25mm
l g = l − t = 25 − 1,25 = 23,75mm
Ftk = 11 ⋅ (2,5 + d ) ⋅ (l g − d ) (4:44 Olle Carling)

Ftk = 11⋅ (2,5 + 3,4) ⋅ (23,75 − 3,4) = 1321N = 1,321kN

Bilaga 4 Beräkning i bärriktning 1

Med hänsyn till bändningens negativa inverkan uppskattas S DRAG till följande:

Momentberäkning runt A

Byggskruven 6,5x38mm

S DRAG ⋅ cos α ⋅ (40 + 10) − Ftk ⋅ 40 = 0 ⇒ S DRAG =
Montageskruven 4,2x45mm

S DRAG ⋅ cos α ⋅ (40 + 10) − Ftk ⋅ 40 = 0 ⇒ S DRAG =
Farmarskruven 4,8x35mm

S DRAG ⋅ cos α ⋅ (40 + 10) − Ftk ⋅ 40 = 0 ⇒ S DRAG =

Ftk ⋅ 40
2,325 ⋅ 40
=
= 2,08kN
cos α ⋅ 50 cos(26,7 ) ⋅ 50
Ftk ⋅ 40
2,387 ⋅ 40
=
= 2,14kN
cos α ⋅ 50 cos(26,7 ) ⋅ 50
Ftk ⋅ 40
1,321 ⋅ 40
=
= 1,18kN
cos α ⋅ 50 cos(26,7 ) ⋅ 50

Här går beräkningarna vidare med byggskruven.
Skruvavståndet sätts till 120mm ⇒ n =

480
= 4st skruvar
120

N DRAG = 4 ⋅ S DRAG = 4 ⋅ 2,08 = 8,32kN

FDRAG = 14 ⋅ N DRAG ⋅ sin α = 14 ⋅ 8,32 ⋅ sin(26,7 ) = 52,3kN
F = väljs till det minsta värdet av FTRYCK = 140kN och FDRAG = 52,3kN
⇒ F = 52,3kN (karaktäristiskt värde)

Uppskattning av momentkapacitet
z = 112,75 + 2 ⋅ 45 + 28 = 230,75mm = 0,23075m
M = F ⋅ z = 52,3 ⋅ 0,23075 = 12,1kNm
M 12,1
P=
=
= 7,2kN (karaktäristiska värden)
a 1,68

Bilaga 4 Beräkning i bärriktning 1
Vilket moment klarar bräderna vid fullständig samverkan mellan tryck- och drag.
Dragen del
ftk = 8Mpa

A = 28 ⋅ 480mm2
FDRAG = f tk ⋅ A = 8 ⋅ (28 ⋅ 480) = 107520N = 107,5kN
Tryckt del
f ck = 14MPa

Acr = 28 ⋅ 480mm 2

lc = 240mm (antagande)
t = 28mm
t
28
i=
=
= 8,08mm
12
12
l
240
λ= c =
= 30 ⇒ κ c = 0,986
i 8,08
FTRYCK = f tk ⋅ Acr ⋅ κ c = 14 ⋅ 103 ⋅ (0,028 ⋅ 0,480 ) ⋅ 0,986 = 185,5kN
F = väljs till minsta värdet av FDRAG = 107,5kN och FTRYCK = 185,5kN
⇒ F = 107,5kN

M = F ⋅ z = 107,5 ⋅ 0,23075kNm = 24,8kNm
M 24,8
P=
=
= 14,8kN
a 1,68

Bilaga 4 Beräkning i bärriktning 1
Enligt elasticitetsteorin

f mk = 12MPa
112,75 + (2 ⋅ 45) + 28
z=
= 115,375mm
2
⎡b ⋅ t3
⎤
⎡ 480 ⋅ 283
⎤
I y= 2 ⋅ ⎢
+ A ⋅ z2 ⎥ = 2 ⋅ ⎢
+ (28 ⋅ 480 ) ⋅ 115,3752 ⎥ = 359,6 ⋅ 106 mm 4
⎣ 12
⎦
⎣ 12
⎦
h = 112,75 + 2 ⋅ (45 + 28) = 258,75mm
I
359,6 ⋅ 106
Wy = y =
= 2,78 ⋅ 106 mm3
h 2 (258,75 2)
M = f mk ⋅ Wz = 12 ⋅ 2,78 ⋅106 = 33360000 Nmm = 33,36kNm
M 33,36
P=
=
= 19,9kN
a
1,68

Bilaga 5 Beräkning i bärriktning 2

f = 112,75 + 45 = 157,75mm
f 157,75
z= =
= 78,88mm
2
2
h = 112,75 + 2 ⋅ 45 = 202,75mm
112,75
c=
mm
2
b = 480mm
I y , PLÅT , = 3,326 ⋅10 6 mm 4 m
Esk = 210000MPa
Etk = 6900MPa (K24)

α=

Es 210000
=
= 30
Et
6900

⎛ b ⋅ h3
⎞
I id = α ⋅ I PLÅT + ITRÄ = 30 ⋅ I y , PLÅT + n ⋅ ⎜⎜
+ A ⋅ z 2 ⎟⎟ ⇒
⎝ 12
⎠
3
⎛ 95 ⋅ 45
⎞
I id = 30 ⋅ 3,326 ⋅ 106 ⋅ 0,48 + 2 ⋅ ⎜⎜
⋅ 2 + (95 ⋅ 45) ⋅ 78,882 ⋅ 2 ⎟⎟ ⇒
⎝ 12
⎠
I id = 47,89 ⋅ 106 + 109,28 ⋅ 106 = 157,17 ⋅ 106 mm 4

σ 1,TRÄ = f mk = 24MPa ⇒
M = σ 1,TRÄ ⋅

I id
157,17 ⋅ 106
= 24 ⋅
= 37,2 ⋅ 106 Nmm = 37,2kNm ⇒
h2
202,75 2

37,2 ⋅ 106 ⎛ 112,75 ⎞
M
⋅c =
⋅⎜
⎟ = 13,41MPa
157,17 ⋅ 106 ⎝ 2 ⎠
I id
= 30 ⋅13,41 = 402,3MPa > f sk = 350MPa går ej!

σ 2,TRÄ =

σ 2,STÅL

En nedräkning av momentet ger
350
σ 2,TRÄ =
= 11,67 MPa
30
I
157,17 ⋅ 106
M = σ 2,TRÄ ⋅ id = 11,67 ⋅
= 32,5 ⋅ 106 Nmm = 32,5kNm
(112,75 2)
c

P=

M 32,5
=
= 19,3kN
a 1,68

Bilaga 6 Bilder från försöken

De färdiga provkropparna för fackverkets knutpunkter, sammanfogade med skruv eller lim

Färdiga provkroppar med kombinerat förband av lim och skruv

Bilaga 6 Bilder från försöken

Uppställning vid provning av balkverkan

Bilaga 6 Bilder från försöken

Uppställning vid provning av fackverkan

Bilaga 6 Bilder från försöken

Mätning av deformation vid upplag

Brott i undre fläns närmast upplag vid provning av fackverkan

Bilaga 7 Provningsresultat
Tabell över maxbelastning av provkropparna som gestaltar fackverkets knutpunkter.
Provkropp

Fmax

Läge

Skruv
Montageskruv – bred fläns
Montageskruv – smal fläns
Byggskruv – bred fläns
Byggskruv – smal fläns
Farmarskruv – bred fläns
Farmarskruv – smal fläns

3449 N
3345 N
3715 N
3183 N
1516 N
1404 N

6,18 mm
4,87 mm
4,50 mm
3,12 mm
3,43 mm
2,11 mm

Lim
Sikabond 545 – bred fläns
Sikabond 545 – smal fläns
Sikabond T2 – bred fläns
Sikabond T2 – smal fläns
Cascol Polyuretan 1809 – bred fläns
Cascol Polyuretan 1809 – smal fläns
ESSVE PU-lim 926 – bred fläns
ESSVE PU-lim 926 – smal fläns
Bostik 800 polyuretan – bred fläns
Bostik 800 polyuretan – smal fläns

470,4 N
514,1 N
638,1 N
290,6 N
245,9 N
243,8 N
1088 N
771,1 N
221,5 N
944,9 N

0,54 mm
0,38 mm
3,23 mm
13,11 mm
0,34 mm
1,12 mm
0,78 mm
1,38 mm
0,32 mm
0,39 mm

Skruv + Lim
Byggskruv – ESSVE PU-lim 926
Montageskruv med bricka – ESSVE PU-lim 926
Montageskruv – ESSVE PU-lim 926

4434 N
3092 N
3456 N

4,40 mm
4,42 mm
6,26 mm

Tabell över högsta pålagda belastning på bjälklagsstrimlorna under provningarna.
Provkropp
Kontrollprovkropp
Provkropp – Balkriktning
Provkropp – Fackverksriktning

F
13,0 kN
50,0 kN
23,0 kN

På nästkommande sidor visas resultatet för provning av provkropparna som gestaltar
fackverkets knutpunkter samt resultatet för provning av bjälklagsstrimlorna.
Förhållandet mellan kraft och deformation avses.

N

ESSVE – smal fläns

ESSVE – bred fläns

Bostik – smal fläns

Casco – bred fläns

mm

2,0

Sikabond T2 – smal fläns

1,0

Sikabond 545 – smal fläns

0,0

Sikabond 545 – bred fläns

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

Lim

Bostik – bred fläns

Casco – smal fläns

Sikabond T2 – bred fläns

3,0

4,0
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N

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

0,0

Byggskruv – smal fläns

mm

Montageskruv – smal fläns

3,0

Byggskruv – bred fläns

2,0

Montageskruv – bred fläns

1,0

Skruv

5,0

Farmarskruv – smal fläns

Farmarskruv – bred fläns

4,0

6,0

7,0
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N

0,0

1,0

Byggskruv + ESSVE PU-lim 926
Montageskruv + ESSVE PU-lim 926
Montageskruv

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0
Byggskruv
Montageskruv med bricka + ESSVE PU-lim 926
ESSVE PU-lim 926

mm

Skruv + Lim

7,0
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kN

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

0

2

4

8

Kontrollprovkropp

6

Balkverkan

mm

10

12

Fackverkan

Provning av bjälklagsstrimlor

Plannjas värden

14

16

18

20
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32500
30000
27500
25000
22500
20000
17500
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0

0

5

10

20

25

30

35

40
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50

Fackverkan

Balkverkan

Kontrollprovkropp

nedböjning vid belastningspunkterna, mm

15

Alwetronens värden vid provning av bjälklagsstrimlor

55

60

65
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N

Bilaga 8 Kontrollprovkroppens nedböjning enligt tillverkaren
Plannja anger att vid 4,8 meters spännvidd och i SK2 har plåten 32 mm nedböjning vid 3,23
kN/m² och 53 mm nedböjning vid 5,39 kN/m².
Detta innebär att de karakteristiska lasterna vid 32 mm nedböjning är 3,91 kN/m² och vid 53
mm nedböjning är 6,52 kN/m².
Uträknat på kontrollprovkroppens bredd är den totala lasten vid 32 mm nedböjning 9,0 kN
och vid 53 mm nedböjning 15,02 kN.
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