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BAKGRUND
Trä är ett av de vanligaste byggnadsmaterialen och är ett material med
flera fördelar. Exempel på fördelar är
liten miljöpåverkan och billig materialkostnad. Trä är ett ortotropt material
vilket betyder att dess egenskaper är
olika i olika riktningar. Dessa riktningar
är parallellt med fiberriktningen, i radiell riktning (vinkelrätt mot årsringarna)
och i tangentiell riktning (parallellt med
årsringarna). På grund av ortotropin blir
responsen av belastning olika beroende
på i vilken riktning belastningen sker.
För ett trätvärsnitt tryckbelastat vinkelrätt fiberriktningen kan sprickbildning uppstå i tvärsnittet beroende på
årsringsmönstrets orientering. Kunskaperna om varför denna sprickbildning
sker är i nuläget begränsade.
SYFTE
Studien ska ge kunskaper om hur trä
och limträ fungerar som konstruktionsmaterial. Huvudmålet i arbetet är att

skapa en beräkningsmodell för tryckbelastning vinkelrätt fiberriktningen
av ett limträtvärsnitt. Modellen ska ge
ökad förståelse för hur spännings- och
töjningsbilden ser ut med hänsyn tagen
till årsringsmönster i tvärsnittet. Med
stöd av dessa finita elementmodeller
ska sedan nuvarande dimensioneringsuttryck och standardiserade provningsmetoder analyseras och förslag på förbättringar ges.
METOD
Trätvärsnitt bestående av tre eller fler
lameller modelleras med finita element
i Matlab. Resultat från beräkningar ska
sedan jämföras med provningsresultat
varvid modellernas riktighet bedöms.
Utifrån modeller och provningar ska
sedan analys av nuvarande dimensioneringsuttryck och standardiserade
provningsmetoder utföras och förslag
till förbättringar ges.
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