
Dimensionera balken med hål enligt nedan.
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Inlimmade skruvar, hållfasthetsklass 4.8

Säkerhetsklass 3 γd = 1

Klimatklass 1

Partialkoefficient för permanent last γg = 1,2

Partialkoefficient för variabel last γq = 1,5

Partialkoefficient för limträ γM = 1,25

Partialkoefficient för stål γM2 = 1,2

Exempel 15: Balk med hål
15.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag
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15.2 Laster
Beakta följande laster vid dimensionering:

Limträbalkar 
  

Övrig permanent last
  

Variabel last
   

15.3 Lastkombinationer
Beakta två lastkombinationer (SS-EN 1990, avsnitt 6.4.3 och SS-EN 1991-1-3, avsnitt 5.3.3):

Kombination 1 (egentyngd, permanent last, kmod = 0,6):

Kombination 2 (egentyngd + variabel last, medellång last, kmod = 0,8):

Välj den kritiska kombinationen i brottgränstillståndet:

Sålunda är kombination 2 dimensionerande.

15.4 Geometriska villkor
Se tabell 10.8, sidan 6 i avsnitt 10:
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15.5 Inre krafter vid hålkanten närmast upplag
Skjuvning:

Böjmoment t:

15.6 Beräkningar i brottgränstillstånd
a) Dragkraft vinkelrätt mot fibrerna vid hålkanten

Sprickbildning vid brott:

Kontrollera villkoret för dragkraft vinkelrätt mot fibrerna, se tabell 9.16, sidan 12 i avsnitt 9:

Villkoret uppfylls inte, hålkanten behöver förstärkas.
Två förstärkningsmetoder presenteras:
• inlimmade skruvar.
• självborrande träskruvar.
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15.7 Förstärkning med inlimmade skruvar

Använd inlimmade skruvar M10, hållfasthetsklass 4.8:

Bärförmåga vid skruvens utdragning, se tabell 13.23, sidan 22 i avsnitt 13, och 13.24, sidan 23 i avsnitt 13:

Bärförmåga vid skruvens dragning, se tabell 13.23, sidan 22 i avsnitt 13:

Dimensioneringsvärdet för skruvens axiella bärförmåga:

Kontrollera villkoret för dragning vinkelrätt mot fibrerna:

a1,c = 35

45
0

a1,c = 35
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15.8 Förstärkning med självborrande träskruvar

Använd självborrande träskruvar 9 × 450 mm:

Bärförmåga vid träskruvens utdragning när vinkeln mellan träskruvens axel och fibrerna är 90°  
(SS-EN 1995-1-1, ekvation 8.38):

Bärförmåga vid träskruvens dragning, se tabell 6.10, sidan 4 i avsnitt 6:

Dimensioneringsvärdet för en träskruvs axiella bärförmåga:

Kontrollera villkoret för dragning vinkelrätt fibrerna:

a1,c = 35

45
0

d
dm

Exempel 15: Balk med hål

5


