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Sammanfattning 

  

Idag byggs många trähus med flera våningar, det ställer höga krav på bärande 

element som kan utsättas för avsevärda laster. Just därför är det viktigt att bygga 

trähus med god bärförmåga.  

Arbete ägnar åt att undersöka instabilitetsfenomenet vippning i en rektangulär 

konsolbalk. Med hjälp av en labaration som genomförs inom ramen för 

examensarbete och bakom liggande teori har vippning fenomenet studerats.  

I den laborationen som genomförts har en konsolbalk utsatts för succesivt ökande 

belastning till dess att den vippar. Deformationer har analyserats med två mätklockor 

och med ett beröringsfritt mätsystem som kallas Pontus. 

Man har även mätt balkens nedböjning för att kunna avgöra vid vilken belastning 

balken vippar. 

Slutligen har en fritt upplagd och gaffellagrad balk också belastats och resultaten har 

jämförts med dem från konsolbalken. Det visade sig att en fritt upplagd balk klarar 

betydligt mycket mer vikt än en konsolbalk och att balkarna deformeras och vrids på 

två olika sätt. 
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Summary 

 

Today, many built wooden house with several floors, it places high demands on the 

bearing elements can be exposed to considerable loads. That is why it is important to 

build wooden houses with good carrying capacity.  

Work devotes to investigate the instability phenomenon is tilting in a rectangular 

cantilever beam. Using a labaration carried out within the framework of thesis and 

underlying theory has been rocking the phenomenon studied.  

In the laboratory experiment carried out has a cantilevered beam subjected to 

gradually increasing pressure until the rocker. Deformations have been analyzed with 

two dial indicators and with a non-contact measuring system called Pontus.    

They have also measured the beam deflection to determine at which load beam tilt. 

Finally, a simply and fork stored beam also charged, and the results were compared 

with those from the cantilever beam. It turned out that a simply supported beam can 

handle much more weight than a cantilever beam and the beams deformed and 

twisted in two different ways. 
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Abstract 

Idag byggs många flervåningshus med trä som huvudsakligt lastbärande material. På 

grund av att lasterna kan bli stora i höga hus är det viktigt att noga kontrollera att 

belastningen inte blir allt för hög, bland annat för att undvika instabilitetsfenomenet 

vippning. 

Syfte är att utreda hur punktlasten av varierande storlek påverkar konsolbalken och 

orsaka instabilitetsfenomenet vippning. Undersökningen utfördes med hjälp av optisk 

utrustning,  Pontos datasystem och andra tillbehör som bland annat mätklockor. 

Utöver det användes olika matematiska beräkningar för att bestämma konsolbalkens 

kritiska punktlast. 

Nyckelord: Trä, limträ, instabilitet, knäckning, vippning 
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1. Introduktion 

Enligt artikel ” Structural and thermal behaviour of a timber-concrete 

prefabricated composite wall system” har trä I Europa använts som 

konstruktionsmaterial främst I samband med andra traditionella material 

såsom sten och murverk. Träbetongkompositstrukturer (TCC) utvecklades 

under 1900- talet. Stålbyglar och naglar som syftar till att ansluta träbjälkar 

och betongplatta patenterades av Muller (1922). Intresse för TCC har ökat 

under de senaste 50 åren. Utvecklingen resulterade i byggnader av broar, 

uppgradering av befintliga trägolv och bebyggelse av nya byggnader. 

I Sverige finns det ca 27,5 miljoner hektar skog (Johansson, 2009). Det 

produktiva skogsmarken är 78%, och de återstående 22% är fördelade på 7% 

naturvård och 15% som inte förbrukas.En av Sveriges viktigaste 

näringsgrenar är skogsindustrierna. Enligt Johansson, 2009  står den för 

ungefär 12% av den svenska industrins förädlingsvärde, produktionsvärde 

och sysselsättning. 

Av den totala varuexporten i Sverige kommer ca 12% från skogsindustrin. 

(Johansson, 2009). Sågverken står får 20%, snickeriindustrin står för 15%  

och  pappers och massaindustrin står för resterande andelar av 

produktionsvärdet som omfattar runt 185 miljarder kronor per år. 

Inom byggbranschen i Sverige är trä det byggnadsmaterial som har använts 

under längst tid.Fördelar med trä är att det är enklare att transportera och  

väger mindre än betong och stål. Byggmaterialet trä är lättare att bearbeta 

och det krävs inga tunga maskiner för specialanpassningar vid olika 

arbetsplatser.  

Idag är instabilitetsfenomen en viktigt punkt att ta upp i alla 

byggnadsprojekt, eftersom instabilitet riskerar att uppstå i varje tryckbelastat 

konstruktionselement. 

Instabilitet i byggnadskonstruktioner beror på att olika jämviktslägen 

uppstår på grund av belastning. Detta innebär att konstruktionen förlorar sin 

stabilitet och att små förändringar kan leda till stora deformationer. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Enligt artikel ” Experimental study on the seismic performance of a double-

span traditional timber frame” har trä konstruktioner använts i stor 

utbredning över hela värden i alla tider, speciellt i Asien, USA, Kanada och 

norra Europa. Den arkitektoniska designen av traditonella träbyggnader 

varierar från region till region. Exempelvis i Kina har traditionella 

träkonstruktioner särskilda egenskaper och deras strukturella uppfattningar 

till stor del påverkas av några detaljer, till exempel kolumner som uppfördes 

direkt på hörnstenar. 



2 

Manuel Da Costa & Ali Sadikaj 

Efter att lagstiftningen ändrades 1994 kunde man planera,  projektera och ta 

del av den europeiska utvecklingen  inom stora träkonstruktionsområden 

som t.ex flervåningshus. (Sveriges Träbyggnadskansli- Erikson, Amren). 

Trä är ett naturligt, hållbart och återvinningsbart material med många 

användningsområden. Dels har trä plats i våra hem och trädgårdar i form av 

lister, golv, virke för stolpar, staket och pellets mm. Enligt artikel (Economic 

sustainability for wood pellets production e A comparative study between 

Finland, Germany, Norway, Sweden and the US) är Sverige en av de största 

konsumenterna av träpellets i världen. Vilket innebär att Sverige förbrukar 

träpellets i stora mängder, ca 40 % förbrukas av stora 

fjärrvärmeanläggningar. År 2008 förbrukades ca 1.850.00 ton och i 2010 ca 

2.280.000 ton av träpellets vilket innebär att trämaterialet är användbart i 

olika område, som till exempel i energiförbrukningen.  

Inom de moderna byggnadskonstruktionen i Sverige är 50% av de nya 

bostäderna byggt i trä. År 2010 byggdes 90% av småhus samt 15% av 

flervåningshus med trä stomme, vilket innebär att numera är trä det 

vanligaste byggmaterial i nybyggnation.(Svensk trä, 2011).Trä används 

också i bärande konstruktioner såsom broar, hallbyggnader, gång- och 

cykelbroar dvs man använder träbalkar och träpelare som bärande element 

Inom byggnadstekniken används  oftast balkar som sammansatta  bärande 

konstruktionselement i form av bjälklag och takstolar, samt broar som har 

balkar som huvudbärande konstruktionselement. I figur 1.2 kan man se 

exempel på tre olika typer av träbalkar så som fritt upplagd balk, 

kontinuerlig balk och konsolbalk  med olika funktion och bärfömåga. 

 

Figur1.2- Exempel på balkar med olika upplag. 

I slutet av januari 2010 inträffade det flera stora takras i Sverige. (Boverket 

2009/2010). Det var mest större byggnader med stora spännvidder, över 10 

meter mellan de bärande elementen som drabbades av den stora mängden 

snö. Ungefär 160 byggnader såsom ridhus, lager, mathallar och idrottshallar 

som drabbades. Enligt en artikel från " CNA" (Certified Nursing Assistant), 

finns det en del saker man kan göra för att undvika takras, (CNA.com). Att 

kontrollera takkonstruktionen för skador eller försämring och reparera eller 

förstärka det som finns är ett sätt att undvika att taket kollapsar. Enligt 

artikeln från CNA bör takets bärande element dimensioneras och 

kontrolleras på ett korrekt sätt för att taket ska kunna hantera stora 

snöbelastningar samt undvika instabilitetsfenomet. Bovertkets expert slog 
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tidigt fast att det inte var de stora mängderna snö i sig som orsakade störst 

del av takrasen, utan det mest troliga var att snölasterna som bidrog till att 

visa de svagheter som redan fanns i konstruktionerna. (Boveret 2009/2010). 

Det rörde sig främst om slanka konstruktioner i stål, trä och limträ vilket 

innebär att instabilitetsfenomen har stor betydelse för konstruktionens 

bärförmåga. Detta kan också bero på takets lutning och fel på balk- och 

pelare dimensionerings beräkningar.  

Den bärande konstruktionen ska alltid dimensioneras väl för att undvika 

kollaps.(Heyden, Dahlblom, Olsson och Sandberg,  2008). Balk-

pelarekonstruktion har förmåga att bära vertikala laster, men en störning av 

horisontalla laster riskerar att kollapsen uppstår om elementen inte är 

dimensionerade att klara en sådan belastning som inte någon tagit hänsyn till  

riskerar leda till kollaps. Bärande konstruktionselement har som uppgift att 

bära hela konstruktionstyngden.  

1.2 Mål och Syfte 

Målet är att undersöka hur  instabilitetsfenomenet vippning hos en fast 

inspänd balk och en fritt upplagd balk med rektangulärt tvärsnitt. 

Syfte är att utreda hur punktlast av varierande storlek påverkar konsolbalken 

och orsaka instabilitetsfenomenet vippning. 

1.3 Avgränsningar 

Utredningen kommer endast undersöka horisontella  bärverk såsom 

rektangulära  konsolbalkar och fritt upplagd balkar med hjälp av laborativa 

experiment och handberäkningar. 

Det finns olika typer av instabilitetsfenomen, men de vanligaste är vippning, 

knäckning och buckling. Endast vippning och knäckning behandlas i denna 

rapporten, eftersom buckling är vanligast förekommande i stålbalkar. 

Arbetet kommmer att ägnas åt att undersöka instabilitetsfenomenet vippning 

hos en fast inspänd rektangulär konsolbalk belastade i den fria änden, enligt 

figur 1.10.  

 

Figur 1.7- Exempel på fast inspänd konsolbalk belastad i den fria änden. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Trämaterial  

Trä är ortotropt material som vi får från naturen. Materialet har olika 

egenskaper i olika riktningar (Blass,1995). 

Ortotropi är en fysikalisk term som innebär att ett material har olika 

fysikaliska egenskaper i olika riktningar (Blass, 1995). Exempel på detta är 

trädstammen som har tre olika huvudriktningar; L, T och R, (se figur 2.1). 

Huvudriktningarna har följande betydelse: T – tangentiellt mot årsringarna, 

R- radiellt mot årsringarna och L- longitudinellt (stammens längdriktning) , 

de avslöjar att trämaterialet är ortotrop. 

 

Figur 2.1 -  Definition av spänningsriktningar (Blass ,1995). 

Ortotropa material har tre vinkelräta huvudriktningar med olika egenskaper i 

vardera riktning. Exempel på detta är at träets hållfasthet och dess 

längdändring är beroende på luftfuktighet i L, T och R riktning. 

2.1.1 Trämaterialets styvhet & hållfasthet 

Träet har sin största styvhet i fiberriktningen vilket innebär högsta 

elasticitetsmodul för gran och furu med ca 12 GPa (Axelsson & Kalliaridis 

2007). Tvärs fiberriktningen är dock styvheten 1/30 av den som finns i 

longitudinell riktning. 

Draghållfastheten i trä är hög i fiberriktningen, runt 100 MPa för kvistfri 

gran och furu, men avsevärt sämre motsatt riktning (Axelsson & Kalliaridis 

2007). Men när det gäller tryckhållfastheten är den som hög i 

fiberriktningen. Dessutom har böjhållfastheten visat sig vara hög i 

fiberriktningen därmed ska träet inte utsättas för böjning tvärs 

fiberriktningen. Hållfastheten i trä kan minskas av de svampangrepp som 

uppkommer om fuktkvoten överstiger 28%,  samt om temperaturomgivning 

är 0-40ᵒC. 
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Svamp som tex röta och mögel som kan uppkomma i veden och gör att 

cellerna bryts ned, leder till  att träet får försämrad hållfasthet (Axelsson & 

Kalliaridis 2007). En svampsort som heter Blånad, förökar sig på olika 

platser hos virke,trästockar och splintved (se figur 2.3) vilket missfärgar 

materialet. men Detta återgärdas genom att blånaden hyvlas bort, vilket 

förhindrar en sämre hållfasthet  

 

Figur 2.3-Trädstammens indelning i kärnved och splintved (Axelsson & Kalliaridis, 2007). 

En manuell eller en maskinell sortering i hållbarhetsklasser sker utöver en 

handelssortering för konstruktionsvirke som skall användas i bärande 

konstruktioner (Axelsson & Kalliaridis, 2007). Sorteringen görs för att  ta 

hänsyn till parametrar som kan påverka hållfastheten som snedfibrighet, 

sprickor samt kvistar. Svensk standard används vid den manuella 

sorteringen (SS 23 01 20) och europeisk standard för den maskinella 

sorteringen(SS-EN338). 

2.2 Limträ 

Konstruktionsmaterialet limträ som tillverkas i olika hållfasthetsklasser är 

uppbyggt av sammanlimmande lameller av trä (Svensk trä, 2015). Den 

fiberriktning som finns i lamellerna går parallellt med elementets 

längdriktning. Hållfasthetsklass GL30 är standard för den svenska 

marknadens tillverkning. Vissa limträbalkar får dock ha hållfasthetsklass 

GL28, detta då dessa har tillverkats genom klyvning av andra träbalkar i 

klass GL30. 
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Enligt artikeln ”Mechanical repair of timber beams fractured in flexture 

using bonded-in reinforcements” tillverkades laminerade granbalkar från 

samma timmerribba som sedan testades för förstörelse som förberedelse 

inför mekaniska reparationer. Syftet med att testa balkarna var för att mäta 

böjningsegenskaperna i en vanlig balk respektive i en balk som genomgått 

mekanisk reparation.  

Processen gick till på det viset att balkarna halverades på längden och 

lamineras sedan med ett speciellt lim som oftast används på plats för 

strukturell reparation. Varje balk var 1900 mm i längd, bredden samt djupet 

var i genomsnitt 93 mm respektive 96 mm. 

Limträbalkar tillverkas på det viset att både underkant samt överkant  

tillverkas av lameller i högre hållfasthetsklass (Svensk trä, 2015). Detta 

eftersom det är där de maximala drag-respektive tryckpåkänningarna 

uppstår. Eftersom påkänningarna är lägre i resten av tvärsnittet så använder 

man sig där utav lameller i lägre hållfasthetsklass. Tillverkningmetoden 

kallas för kombinerat limträ och betecknas oftast med c (combined) vilket 

tyder på ett effektivare materialutnyttjande. Tillverkar man istället limträ 

med lameller av samma höga hållfasthetsklass igenom hela kallas det för 

homogent limträ, och betecknas istället med ett h (homogeneous). 

Enligt artikel (Effect of lamellas annual-ring orientation on cracking of 

glulam beams investigated with computer tomography and image 

processing) kan limträ utsättas för dimensions förändringar pågrund av 

fuktinnehåll som kan leda till sprickbildning. Beroende på sprickans längd, 

djup och vart den befinner sig i limträ så riskerar det att minska dess styrkan 

och det kan också samla in smuts och små vatten mängder, vilket innebär att 

kvaliten av limträ försämras. 

2.3 Stabilitet/Instabilitet 

Belastade konstruktionselement deformerar normalt sett i 

belastningsriktningen (Heyden, Dahlblom,Olsson & Sandberg, 2008). Detta 

innebär att instabilitetsfenomenet uppstår och  deformationen kan ske i vissa 

delar av konstruktionselement. 

När man skall klassificiera olika konstruktionselement i en byggnad brukar 

man fördela elementen, vertikala element kallas för pelare medans 

horisontella kallas för balkar (Heyden, Dahlblom,Olsson & Sandberg, 

2008). En balk som utsätts för stora tryckande normalkrafter brukar kallas 

för pelare och speciell hänsyn tas då i beräkningsmodellerna. Oftast 

sammanfaller stora normalkrafter om element är vertikal, dock är det inte det 

som avgör om en beräkningsmodell bör användas, istället är det 

normalkraftens storlek. Beräkningsmodellen används för att beakta 

normalkrafternas inverkan på de olika konstruktionselementen  
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Inom strukturmekaniken studeras jämvikt. Ett exempel som beskrivs i 

litteraturen (Heyden, Dahlblom, Olsson samt Sandberg, 2008), illustrerar 

hur en störning kan ske i dessa situationer. Ett stabilt jämviktsläge råder om 

den vänstra kulan går tillbaka till ursprungsläget om den utsätts för en liten 

störning i sidled. Instabilt jämviktsläge har den högra kulan, vilket innebär 

att om den utsätts för liten störning i sidled kommer den att rulla iväg. 

Exempel på detta kan man se i figur 2.4. 

 

Figur 2.4- Kula i stabilt jämviktsläge (vänster) och instabilt jämviktsläge (höger) 

2.4 Knäckning 

Element som  utsätts för tryckande normalkraft kan bli instabila och plötsligt 

böjas ut vid ett visst värde på tryckkraften (Nationalencyklopedin, 2015). 

Detta kallas för knäckning. Eulers knäckfall tillämpar man om det sker 

knäckning i materialets elastiska skede, vilket det gör för slanka strävor. För 

andra strävor eller pelare som är grövre sker det istället knäckning i 

materialets plastiska skede. Eulers knäckningsfall redovisas i figur 2.5. 
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Eulerfall                                        1                        2                       3                         4 

Knäcklängden        𝐿𝐶 = 𝛽𝐶𝑑  𝐿 

Teoretiskt                                     2,0L                   1,0L                 0,7L                   0,5L 

Praktiskt                                      2,25L                  1,0L                0,85L                  0,7L 

Figur 2.5- Knäcklängd beroende på inspänningsförhållande.   

Den kritiska lasten för eulerpelare beräknas med följande uttyck:   

 
𝑃𝑐𝑟 =

𝜋2𝐸𝐼

(𝛽𝘓)2
 

( 1 ) 

Där E är elasticitetsmodulen, I är yttröghetsmomentet och β𝖫 är effektiv 

knäckningslängd. 

Det finns två metoder för att beräkna en tryck pelare. Den ena är en andra 

ordningens analys där kraft och moment beräknas utifrån den deformerade 

form på varje element. Den andra metoden går ut på att beräkna en riktig 

pelarens hållfasthet minskning med hjälp av knäckningskurvan, jämfört med 

en rak elastisk pelare. Enligt eurokod 5 för trä är andra metoden lämpligast 

att använda sig av. 

För att kunna förstå bättre vad knäckning fenomenet är, kan man studera den 

fritt upplagda centriskt belastade pelaren, se figur 2.6. I figur 2.6a visar en 

hel pelare belastade i toppen, samt dess snitt och frilagt i mitten. Där 

pelarens mittsnitt utsätts enbart av normalkraften. 
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Figur 2.6 - Exempel på en fritt upplagd centriskt belastade  pelare (Johansson, 2009). 

Instabilitetsfenomen är ett problem som numera är aktuell inom byggnads 

bärande konstruktionselement. Det kan inträffa för både vertikala och 

horisontella konstruktionselement. Detta kan leda till att element kan vippar 

eller knäcka. När det gäller pelarknäckning sker det oftast då lasten inte blir 

placerade precis i centrumlinjen på pelaren. Detta gör att pelare börjar att 

deformera och får en så kallade initiella utböjningsom betecknas e,vilket i 

sin tur gör att pelare utsätts för ett yttre moment i mitten av pelaren, se figur 

2.6. 

Då pelare utsätts för yttre moment får den en böjdeformation som betecknas 

y, vilket i sin tur gör att moment ökar. Detta innebär att ju mer moment ökar 

desto större blir böjdeformation, se figur 2.6. 

2.5 Vippning 

Ett konstruktionselement som utsätts för en böjande last i sin styva riktning 

deformeras främst i belastningsriktningen, dvs är när konstruktionselement 

utsätts för en last böjer den tryckta delen ut i sidled och vrids, vilket innebär 

att vippningsfenomen uppstår (Johansson, 2009). 

Ur tidigare framtagna uttryck kan man beräkna kritiska spänningar som 

leder till att balken vippar (Johansson, 2009). Formlerna som är angivna för 

vippning utgår ifrån ideal-elastiskt isotropt material. Det har även visat sig 

att dessa matematiska formlerna är användbara vid beräkningar av träbalk 

även om trä inte är ett isotropt material. Hur lång del av balken som är 

ostadgad, styvegenskaperna samt tvärsnittsformen på balken påverkar dess 

kapacitet. Risken för vippning beror på hur pass styv balken är vid böjning i 

sidled så som pelarens motstånd gentemot knäckning, men även hur vridstyv 
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balken är. Eftersom den tryckta delen knäcker ut i sidled kommer balken att 

vridas. Exempel på detta går att se i figur 2.7, där syns att det finns två 

tvärsnitt av samma balk vilket innebär före och efter belastning alltså 

odeformerad och deformerade snitt. 

 

Figur 2.7 - Balk utsatt för vippning, dvs den tryckta övre delen vill knäcka ut i sidled (efter Larsen 

2003) 

 

Det finns ett antal punkter att ta hänsyn till för att reducera vippning hos en 

balk (Johansson, 2009). Balkens fria längd på den tryckta sidan kan 

minskas. Detta kan göras genom stagning på den  tryckta delen. Oftast finns 

denna redan genom golvet ovanför bjälklagsbalkarna eller taket ovanför en 

takstol, vilket innebär att den övre tryckta flänsen inte kan röra sig. 

Tvärsnittsformen kan också påverkas genom att öka dess vridstyvhet samt 

dess sidostyvhet, dvs ju styvare balkens sidled blir desto mindre är risken för 

vippning.  

I artikeln ”Influence of creep on the lateral torsional buckling of glued 

laminated timber beans” kan man enligt nuvarande tyska och europeiska 

standarder DIN 1052 och eurocode 5 kan man kontrollera säkerhet mot 

vippning på två sätt. Å ena sidan är genom givna ekvationer som motsvarar 

ekvivalent kolumn knäckmetod. 

Föreliggande tryck-och böj spänningar sätts i relation till kompressions och 

böjhållfasthet, som reduceras med faktorerna 𝑘𝑐 och 𝑘𝑚. Å andra sidan är de 

standarder som medger beräkning stress och verifiering enligt andra 

ordningens teori under övervägande av ofullkomligheter.  

En fritt upplagd och gaffellagrad balk som är belastad med ett konstant 

moment över hela balken kan man beräkna det kritiska momentet Mcrit 

enligt följande uttryck: 

 𝑀𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝜋

𝑙𝑒𝑓
√𝐸𝐼𝑧𝐺𝐾𝑣 

( 2 ) 
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Där E är elasticitetsmodulen, Iz tröghetsmoment (sidoutböjning) dvs runt 

den veka axeln, lef  den ostagade längden av balken , Kv 

vridtröghetsmomentet och G skjuvmodulen. De avgörande faktorerna som är 

den fria längden, sidostyvhet och vridstyvhet kan man tydligt se här. Genom 

ekvationen ovan kan man få fram vid vilken punkt balken kommer att vippa, 

här kan man även få fram vid vilken spänning som balken kommer att vippa, 

(Johansson, 2009).   

 
𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 =

𝑀𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑊

= 
𝜋

 𝑊𝑦𝑙𝑒𝑓
√𝐸𝐼𝑧𝐺𝐾𝑣 

( 3 ) 

Formler nedan gäller för balkar med rektangulär tvärsnitt: 

 
𝐼𝑧 =

ℎ𝑏3

12
 

( 4 ) 

 

 
𝑊𝑦 =

ℎ𝑏2

6
 

( 5 ) 

 

 
𝐾𝑣 =

ℎ𝑏3

3
(1 − 0,63

𝑏

ℎ
) 

( 6  ) 

Balkar som vippar är höga och slanka, detta innebär att man oftast förenklar 

 Kv ytterligare: 

 𝐾𝑣 =
ℎ𝑏3

3
 för b<h ( 7 ) 

Med hjälp av detta kan man förenkla  uttrycket för  σcrit.  

 

𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡.=
π

Wy lef 
√EIzGKv=

π√EG

lef 

 

√hb
3

12
∙
hb

3

3

bh
3

6

 = 
π√EG

lef 

 
b

2

h
 

( 8 ) 

Via sambandet 𝐺 ≈
𝐸

16
  kan man komma fram till uttrycket: 

 
𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 =

𝜋√𝐸𝐺

𝑙𝑒𝑓 
 
𝑏2

ℎ
=
0,78𝐸

𝑙𝑒𝑓 
 
𝑏2

ℎ
 

( 9 ) 

lef  den ostagade längden beror på lastuppställningen, geometrin hos balken 

samt upplagsförhållanden. Man kan ta hänsyn till flera olika fall genom att 

lägga en faktor på den ostagade längden, ( se tabell 2.1). 
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Tabell 2.1 Exempel på l/lef 

 

För balkar som är kortare med liten risk för vippning betyder det att 

böjhållfastheten kommer att överstigas innan balken kan utsättas för 

vippning. Detta leder till att man inte kan bara använda följande uttryck ; 

 
𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 =

0,78𝐸

𝑙𝑒𝑓 
 
𝑏2

ℎ
 

( 10 ) 

För att beräkna kapaciteten för alla balkar. Alternativ är att använda sig av 

faktor k som visar sambandet mellan böjhållfastheten och den kritiska 

vippningsspänningen. 

 
𝐾 =

𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑓𝑚

=
𝑀𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑊𝑦 𝑙𝑒𝑓 

=
1

𝜆2𝑟𝑒𝑙,𝑚
 

( 21 ) 

Ekvationen ovan visar tydligt  hur stor del av böjhållfasthet som balken 

uppnår när den vippar. Med hänsyn till vippning brukar man kalla  λrel,m  för 

balkens slankhetstal.  

 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = √
𝑓𝑚
𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡

= √
𝑊𝑦 𝑓𝑚

𝑀𝑐𝑟𝑖𝑡
 

( 32 ) 
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Figur 2.9, visar hur sambandet mellan den faktorn k och relativa slankheten 

och detta innebär att man kan utnyttja mindre av böjhållfastheten fm. 

 

Figur 2.9 - Sambandet mellan faktor k och den relativa slankheten  𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 (Johansson, 2009). 

Man räknar ur det teoretiska att träet skall vara elastiskt upp till brott 

(Johansson, 2009). Om man ser till verkligheten så börjar trä att plasticera i 

böjning redan vid 50% av brottlasten, proportionalitetsgränsen brukar denna 

brytpunkt betecknas som. Detta innebär att trä inte är ett material som är 

fullständigt elastiskt för spänningar över 50% av brotthållfastheten. Detta 

betyder att elasticitetsteorin är endast användbar för balkar med större 

slankhet λrel,m = 1,4. Standardiserade provningar som balkar utförs för, har 

ett förhållande på h/b~3 och 1/h~15, alltså med en slankhet λrel,m = 0,75. 

Detta innebär att instabilitetsfenomenet redan är inräknad i de 

hållfasthetsvärden som finns i normerna. En rätlinjig interpolation brukar 

användas för områden mellan 0,75 och 1,4. Detta resultat i att man får fram 

reduktionsfaktorns beroende av slankhet, kommer att se ut som i figur 2.10. 
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Figur 2.10- Samband mellan kritisk böjspänning 𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 böjhållfasthet 𝑓𝑚   𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑙𝑎𝑛𝑘ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑙  𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚  
vid vippning (Johansson, 2009). 

Att formulera ett liknande uttyck för varje tänkbart lastfall gör att det är 

besvärligt att utföra den teoretiska beräkningen i figur 2.10 (Johansson, 

2009). Därför införs ett förenklat beräkningsförfarande vid normala 

hållfasthetsberäkningar. För att ta hänsyn till risken för vippning använder 

man sig av faktorn kcrit , vilket i sin tur redogör  hur mycket man måste 

reducera böjhållfastheten med. Detta betyder att man lägger till  denna faktor 

i ekvationer nedan. 

 𝑀𝑅𝑑= 𝚆 ∙ 𝑓𝑚𝑑 ∙ 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡  

 

( 43 ) 

 

        𝜎𝑚,𝑑 ≤ 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓 𝑚,𝑑 ( 54 ) 

          

För att göra en beräkning på  reduktionsfaktorn kcrit så måste man även 

införa slankhetsparameter λrel,m som är en parameter som visar förhållandet 

mellan den kritiskt vippningsmoment och böjhållfastheten (se ekvation 

nedan). 

 

           𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = √
𝑓𝑚,𝑘
𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡

 

( 65 ) 
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Med hjälp av den formel ovan är det möjligt beräkna σ𝐜𝐫𝐢𝐭, men det föreslås 

istället i Eurokod 5 att man istället använder sig av en formel som är 

förenklad, (se ekvation nedan).  

 𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = 
0,78𝑏2

ℎ𝑙𝑒𝑓
𝐸0,05       

 

( 76 ) 

𝑙𝑒𝑓 som är den kritiska längden beror på två saker, den upplag balken vilar 

på och vilken last balken är belastad med. På 𝑙𝑒𝑓 för ett par fall kan man se i 

tabell 2.2. Dessa värden är endast relevanta om balken är gaffellagrad vid 

upplagen samt att balkens tyngpunkt är belastad. Formeln 𝑙𝑒𝑓 måste ökas 

med 2h vid belastning av balkens trycksida, om belastningen dock sker på 

balkens dragsida är det möjligt att sänka 𝑙𝑒𝑓  med 0,5h.   

                                               

Tabell: 2.2 Exempel på 𝑙/𝑙𝑒𝑓  

Upplag Lasttyp 𝑙𝑒𝑓 / 𝑙 

Fritt upplagd Konstant moment 

Jämnt utbredd last 

Punktlast i mitten 

1,0 

0,9 

0,8 

Konsol Jämnt utbredd last 

Punktlast i den fria änden 

 

0,5 

0,8 

Med hjälp av ekvationerna nedan så är det möjligt att beräkna balkens 

slankhet λrel,m  

 
   𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = √

𝑓𝑚,𝑘

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡
  där  𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 = 

0,78𝑏2

ℎ𝑙𝑒𝑓
𝐸0,05   

 

( 87 ) 

Enlig följande formler så kan man med hjälp av balkens slankhet beräkna 

reduktionsfaktorn 𝑘crit. 

 

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 =

{
 

 
1

1,56 − 0,75𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚
1

𝜆2𝑟𝑒𝑙,𝑚

𝑑å {

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 ≤ 0,75 

0,75 <  𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚
1,4 ≤ 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚

≤ 1,4 

 

( 98 ) 
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Konsolbalk- är en konstruktionselement som i sin tur är fast inspänd i den 

ena änden och belastad eller ej belastad i den fria änden. Balkar kan 

tillverkas av betong, stål och trä. 

I artikeln ”Exact lateral-torsional buckling solutions for cantilevered beams 

subjected to intermediate and end transverse point loads” övervägs 

linjäriserade vippnings ekvationer av en balk med ett rektangulärt tvärsnitt.  

Två vertikala krafter P och Q hjälper den fribärande balken med längden L 

att belastas. Kraften P verkar vid spetsen av balken medan kraften Q verkar 

på avstånd från den fasta änden. 

 

Syftet med tillämpning av yttre belastning i sidled P förskjuts av yP i xy-

planet i förhållande till balkens axel. Liknande process är det i sidled Q, men 

där förskjuts det av yQ, se figur 2.8. 

 

  

 Figur 2.8 - Exempel på fast inspänd rektangulär konsolbalk, 

Punktlasten P kan betraktas som en kritisktpunktlast 𝑃𝑐𝑟 och den beräknas 

enligt följande uttrycket: 

 
𝑃𝑐𝑟 =

4,013

𝐿2
 √𝐸𝐼𝑦  ∙ 𝐺𝐾𝑣 = 4,013(

𝐸𝐼𝑧𝐺𝐾𝑣
𝘓4

)
1

2
 

( 109 

) 

 

2.6 Beräkningar vid experimentella uppställningar 

2.6.1 Beräkning av E- modul i en fritt upplagd rektangulär konsolbalk. 

För att räkna fram elasticitetsmodul för en fritt upplagd balk kan följande 

uttryck användas: (𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
 ). 

Beteckningar: 
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𝑣𝑚𝑎𝑥= utböjning 

P= trycklast 

L= spännvidd (längd) 

E= elasticitetsmodul 

I= yttröghetsmoment 

Uttryck för E-modul :   

Figur 2.11 visar exempel på en skiss av den experimentella fritt upplagd 

balk med den kritiska punktlasten i mitten. 

 

Figur 2.11- Exempel en fritt upplagd ballk. 

Om E- modulen bryts ut får vi: 

                   𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
⬌  𝐸 =

𝑃𝐿3

48∙𝐼∙𝑣𝑚𝑎𝑥
        

 
𝐸 =

𝑃𝐿3

48 ∙ 𝐼 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥
 

( 20 ) 

 

Då man har fått fram elasticitetsmoduls uttryck så kan man börja med att 

räkna fram yttröghetsmoment 𝐼𝑦. 

Där b = 59,73 mm och h = 3,9 mm: 

                  𝐼𝑦 =
𝑏ℎ3

12
= 

59,73 ∙10−3∙(3,9∙10−3)3

12
= 2,953 ∙ 10−10 𝑚4 

Genom att undersöka balkens deformation med hjälp av laborationsförsök 

utrustningar,en  mätklocka och hängd vikt, se figur 3.1 har man fått fram 

dess utböjning enligt beräkning nedan. 𝑣𝑚𝑎𝑥1 är utböjning vid första påförda 

lasten och 𝑣𝑚𝑎𝑥2är utböjning vid andra påförda lasten. 

                           𝑣𝑚𝑎𝑥1 = 12,515 − 4,746 = 7,769 𝑚𝑚 

                              𝑣𝑚𝑎𝑥2 = 12,515 − 1,882 = 10,633 𝑚𝑚 
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                      𝑣𝑚𝑎𝑥(𝑣𝑚𝑎𝑥2−𝑣𝑚𝑎𝑥1) = 10,633 − 7,769 = 2,864 𝑚𝑚 

Redovisning och omvandling av trycklasterna (hängda vikter) som används 

vid balkens utböjning under laborationsförsök visas här. Där ɡ är 

tyngdaccelerationen (9,82): 

                                 𝑃1 =
503,9

1000
∙ 𝑔 = 0,5039 ∙ 9,82 = 4,95 𝑁 

                                 𝑃2 =
674,8

1000
∙ 𝑔 = 0,6748 ∙ 9,82 = 6,63 𝑁 

                      P = 𝑃2 - 𝑃1 = 1,68 N 

Balkens elasticitetsmodul uträkning, där centrum avståndet mellan de två IP- 

balkar är L = 0,7 m:  

                       𝐸 =
𝑃 ∙ 𝐿

3

48𝐼𝑦𝑣𝑚𝑎𝑥
= 

1,68 ∙ (0,7)3

48 ∙ 2,953 ∙ 10−10 ∙ 2,8647 ∙ 10−3
= 14,18 𝐺𝑃𝑎 

2.6.2 Beräkning av den kritiska punktlasten 𝑃𝑐𝑟  

Nedan följer en uträkning av den kritiska lasten för en konsolbalk belastad 

med punktlast P, balkens ovankant. Konsolbalken dimensioner är L= 

748mm, h = 59,73mm och b = 3,9mm. Exempel på en skiss av den 

experimentella konsolbalk visas i figur 2.12. 

 

Figur 2.12 - Exempel på fast inspänd rektangulär konsolbalk. 

 

Enligt studentlitteratur boken (Byggnadsmekanik- Knäckning) är följande 

formel lämplig för att räkna fram den kritiskpunktlasten: 

 
𝑃𝑐𝑟 =

4,013

𝐿2
 √𝐸𝐼𝑦  ∙ 𝐺𝐾𝑣 

( 21 ) 

 

Där L är konsolbalkens spännvidd (748mm) enligt figur 2.12, E är 

elasticitetsmodulen, G är skjuvmodulen, 𝐾𝑣 är vridtröghetsmomentet och 

𝐼𝑦  är yttröghetsmomentet. 
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Uträkning av skjuvmodul med hjälp av elasticitetsmodul: 

                            𝐺 =
𝐸

16
=
14,18 ∙ 109

16
= 886,3 𝑀𝑃𝑎 

Uträkning av vridtröghetsmoment ( Kv) där h=59,73 mm och  b=3,9 mm: 

                      𝐾𝑣 =
ℎ ∙ 𝑏3

3
=
59,73 ∙ 10−3 ∙ (3,9 ∙ 10−3)3

3
= 1,181 ∙ 10−9 𝑚4 

Till sist har man räknat den konsolbalkens kritisk övrepunktlast hjälp av alla 

tidigare utförda beräknings data och följande formel: 

 
𝑃𝑐𝑟 =

4,013

𝐿2
 √𝐸𝐼𝑦  ∙ 𝐺𝐾𝑣 

( 22) 

 

                   𝑃𝑐𝑟 =
4,013

(0,748)2
√14,18 ∙ 109 ∙ 2,953 ∙ 10−10 ∙ 886,3 ∙ 106 ∙ 1,181 ∙ 10−9 

Den handberäknad kritisk övrepunktlast blir då: 𝑃𝑐𝑟 = 15,02 N   

2.7 Beteckningar 

𝑃𝑐𝑟          Kritiska punklasten 

E            Elasticitetsmodulen 

G           Skjuvmodulen 

𝐾𝑣         Vridtröghetsmomentet 

𝑙𝑒𝑓         Ostagade längden av balken 

𝐼𝑧           Tröghetsmomenten 

𝑀𝑐𝑟𝑖𝑡      Kritiska momentet 

𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡       Kritisk böjspänning   

𝑓𝑚          Böjhållfasthet 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚     Slankhetsparameter 

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡       Reduktionsfaktor 

N            Normalkraft 

M           Moment 
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Ԝ           Böjmotstånd 

𝑓𝑚,𝑑        Dimensionerande hållfastheten 

(𝛽𝐿) 2    Effektiv knäckningslängd 

𝑀𝑐𝑟𝑖𝑡      Kritisk vippningsmoment beräknat i enlighet med elasticitetsteorin 

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡    Högsta tillåtna böjspänning med hänsyn på vippning 

𝑀𝑅𝑑       Dimensionerande momentkapacitet 

ℎ            Balkens höjd 

Ɩ             Balkens längd  

K           I förhållande till den kritiska böjhållfastheten och             

vippningsspänning.          
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3. Metod & Genomförande 

3. Metod 

I det här avsnittet beskrivs de valda metoder som använts för att uppnå 

studiens mål och syfte. Kvantitativa metoden används och primärdata har 

samlats in med hjälp av mätteknik och handberäkningar. 

3.1 Kvantitativ metod 

I detta arbetet utfördes en undersökning för att se hur vippning i en 

konsolbalk sker. Undersökningen utfördes med hjälp av optisk utrustning 

,Pontos datasystem och andra tillbehör som bland annat mätklockor. 

Mätklocka är ett mätintrument med digital visare och inbyggd fjäder,som 

kan användas i olika typer av undersökningar. Därför har två mätklockor 

använts i en av de två valda metoderna. Utöver det använde man sig utav 

olika matematiska beräkningar för att bestämma de kritiska lasterna som 

påverkar konsolbalkens bärförmåga. Handberäkningsmetod utfördes genom 

att använda litteratur och eurokod 5. 

Vetenskaplig metod används i denna studie, vilket betyder att endast 

primärdata har använts. Anledning till att denna typ av studie valdes, var för 

att själv kunna analysera och studera vippningsfenomen i en konsolbalk i 

trä. 

 Motsvarande försök görs på en fritt upplagd rektangulär balk med syftet till 

att jämföra resultaten med de från konsolbalken. 

3.2 Primärdata 

Primärdata har samlats in under balkens utböjning och 

instabilitetsfenomenet vippnings labarationsförsök. Vetenskapliga metoden 

använts med hjälp av två mätklockor och den optiska beröringsfria 

utrustningen Pontus i syfte att läsa av vippning i en konsolbalk och i en fritt 

upplagd och gaffellagrad balk. Primärdata har samlats in med syfte att 

studera vippningsfenomen och jämföra resultaterna från båda balkar. 

 

3.2.1 Metodval för beräkningar  

Handberäkningsmetod utfördes enligt teorin avsnitt 2.5. Beräkningen 

redovisades direkt efter beräkningsmetoden för att man ska kunna ha bättre 

förståelse för vad man har räknat. Syfte med handberäkning var att få fram 

de kritiska punktlasterna från konsolbalkens under- och överkant för att 

jämföra med de från laborationsfösök. 
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3.3 Urval av metoden 

I det här studien valdes två metoder för att anlysera vippningsfenomenet. I 

det ena fallet användes två mätklockor och i det andra den optiska 

beröringsfria utrustningen Pontus. Syfte med detta var att jämföra båda 

mätningsmetoders resultat för att avgöra och rekommendera den bästa 

metoden för en sådan undersökningen. Det visade sig att Pontus är den bästa 

metoden att använda i ett sådant laborationsförsök och chansen är större att 

man får samma resultat om undersökningen görs om. 

3.4 Genomförande 

Två olika laborationer utfördes i detta arbetet, vilket  i sin tur den ena var en 

fast inspänd balk och fri i den ena änden och den andra var en fritt upplagd 

balk. Bägge syftade på att undersöka dess deformation (nedböjning) och 

vippningsfenomen. Det första man gjorde var att mäta upp balkarnas 

dimensioner för att sedan klistra fast några cirkulära markörer med radien 

4mm på balkens neder- och överkanten olika punkter, för att underlätta 

optisk utrustning att läsa av x,y och z koordinater för varje markör. 

Därefter fäste man fast balken i horisontell riktning i en aluminumprofil så 

att balken skulle bli stabil och på detta sätt skulle man kunna ge ett bra 

resultat under laborationens genomgång, se figur 3.1. 

 

Figur 3.1- En skiss av konsolbalken fast inspänd i aluminumprofil. 

Innan laborationsförsöket startades  kontrollerades  alla de cirkulära 

markörerna både från neder- och överkant av balken med hjälp av 

programmet Pontus. På detta sättet  kunde man få fram i vilka punkter det är 

som utböjningen i z- riktning blev störst. Därefter kunde värdena adderas i 

en tabell för varje ökande belastning. 

 

Vidare riktade man kameror vinkelrätt mot träbalken, därefter startades 

Pontus för att kunna läsa deras exakta koordinater. 

Avståndet mellan optiska utrustning och träbalken var 1 meter för att kunna 

fånga upp hela omgivningen balken befann sig i.  
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Mätklockor (A och B) placerades på var sin sida av balken för att kunna 

mäta upp vippning i balken. Mätklocka (A) riktade mot nederkanten av 

balkens fria ände och mätklocka (B) riktades mot ovankanten av balkens fria 

ände, se tvärrsnittsskiss i figur 3.2. 

 

 

Figur 3.2- En skiss av konsolbalkens fria änden tvärrsnitt med mätklockor. 

3.4.1 Laboration 1-Konsolbalk 

Steg 1-  Undersökning av konsolbalkens deformation ( nedböjning ) med 

hjälp av mätklockan. 

I detta försök har man tagit balkens dimensioner ( höjden, bredden och 

längden). Därefter arrangerade man två IP- balkar som utgör stöd för 

träbalken, se figur 3.3. Centrumavståndet mellan de två IP-balkarna var 700 

mm. Sedan lades träbalken på respektive IP- balk, med hjälp av en liten stål 

platta och en rundstav av stål på varje IP-balk, så man kunde stabilisera 

träbalken för att utföra en bra undersökning. Här har man  använt sig av en 

mätklocka som riktades i mitten av träbalken  och hängda vikter för att 

kunna få fram nedböjning (vmax = 2,864 𝑚𝑚 ) och räkna fram 

tröghetsmoment (Iy = 2,953 ∙ 10−10 m4) och elasticitetsmodul (E =

 14,18 GPa). Dessa beräkningar kan man se i avsnitt 2.6. 
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Figur 3.3- Exempel på balk utböjning. 

Steg 2- Vippnings undersökning med hjälp av Pontos programmet. 

Först undersöktes vippning i den fast inspänds balken, genom att hänga 

glasburen i den fria ändens nederkant av balken. Vippning började ske en 

stund efter att vikterna placerades i glasburen. Ju mer vikt som lades  i 

glasburen desto mer böjde balken sig i sidled, se figur 3.4.  

 

      Figur 3,4- Exempel på en fast inspänd konsolbalk belastad i de fria änden. 

Därefter flyttades glasburen till den övre punktlasten för att undersöka hur 

vippning sker, genom att lägga vikterna i glasburen. Efter en stund märkte 

och såg man hur vippning skedde. Det visade sig att vippning i balken 

skedde snabbare med balkens belastade övre punktlast än  den belastad 

nedre punktlasten . se figur 3.5. 
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Figur 3.5- Exempel på en fast inspänd konsolbalk belastad i den fria änden. 

Steg 3- Vippning undersökning med hjälp av mätklockor (A och B) 

Mätklockorna placerades  på var sin sida av balken . Den ena riktades mot 

överkanten av balkens fria ände och den andra mot underkanten av  balkens 

fria ände, se figur 3.2  på detta sätt kunde man se när mätklockorna visade 

både positiva och negativa riktningar när man började med att lasta in 

vikterna i glasburen.  

Genom att anteckna alla värdena som båda mätklockorna visade för varje 

vikt som lades in i glasburen, så kunde man räkna fram de punkterna där 

utböjning är som störst. Man har använt sig av samma princip metod som i 

steg 2 när det gäller belastning av glasburen i balkens övre- och 

nedrepunktlast, fast här har man samma mängder vikt i båda försöken. 

 



26 

Manuel Da Costa & Ali Sadikaj 

 

 

Figur 3.6- Exempel på en fast inspänd konsolbalk belastad i den fria änden 

Den vänstra figuren visar konsolbalken belastad i den övrepunktlast ( last 

påförd i balkens överkant ) och den högra figur visar konsolalken belastad i 

den nedrepunktlat ( last påförd i balkens underkant ). 

3.4.2 Laboration 2- Fritt upplagd balk. 

Steg 1-  Undersökning av fritt upplagd balkens  nedböjning  med hjälp av 

mätklockan. 

I detta försök har man mätt balkens dimensioner ( höjden, bredden och 

längden) och sen arrangerades  två  IP- balkar med syfte att utgöra stöd för 

träbalken, se figur 3.7. Centrum avståndet mellan de två IP-balkarna är 700 

mm. Därefter låde man träbalken på respektive IP- balkar, med hjälp av en 

liteen stål platta och en rundstav av stål på varje IP- balk med syfte att 

stabilisera träbalken för att utföra en bra undersökning. Här har man använt 

sig av en mätklocka  som riktades mot mitten av träbalken  och hängda 

vikter för att kunna få fram balkens nedböjning. se figur 3.7. 

 

Mkl. A 
Mkl. B 

Mkl. A 
Mkl. B 

Mkl. B 



27 

Manuel Da Costa & Ali Sadikaj 

 

Figur 3.7- Exempel på balkens utböjning. 

Steg 2- Vippnings undersökning med hjälp av optisk utrustning och 

mätklockor (A och B).  

 

Figur 3.8- Exempel på en fritt upplagd balk och gaffellagrad balk. 

I denna undersökning användesen fritt upplagd och gaffellagrad balk som 

experimentmetod. Här användes också  de cirkulära markörerna på balken 

för att kunna undersöka vippning med hjälp av optisk utrustning Pontus. 

Därefter  placerade man båda mätklockorna näst intill mitten av balkens 

nedre- och övrekant baksida. På detta sätt kunde man läsa av alla värdena 

från mätklockorna för varje vikt som lades i plastspannen som hängdes upp i 

mitten av balken mellan mätklockor. Mätklockorna A och B placerades i 

positiv riktning mot balken. se figur 3.9. 
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Figur 3.9- Exempel på en fritt upplagd och gaffellagrad balk. 

I detta försök krävdes det lite  tyngre vikter för att kunna påverka balkens 

bärförmåga och orsaka instabilitetsfenomenet vippning om man jämför med 

dem vikter som använts i det första försöket, i laboration 1. Skillnaden beror 

på att olika typer av balkar testas. (se tabell 4.4 i kapitel 4)  
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4. Resultat & Analys 

4.1 Redovisning av balkens utböjning för punktlast 

För att kunna beräkna konsolbalkens kritiska lasten, beräknades E- modul 

fram med hjälp av balkens dimensioner och värderna på dess utböjning, se 

tabell 4.1 och diagram 4.1 som man har fått fram under experiment samt 

tröghetsmoment. Den beräknade elasticitetsmodulen blev E= 14,18 GPa. I 

diagram 4.1 visar utböjningen vid de vålda punktlasterna. 

Tabell 4.1- Utböjning 𝑣𝑚𝑎𝑥. 

Balkens deformation undersökning resultat 

Kraft ( N ) Utböjning ( mm ) 𝑣𝑚𝑎𝑥 

0 0 

4,95 7,769 

6,63 10,633 

Diagram 4.1, visar också skillnaden mellan de värden som använts i 

beräkning av E- modul, som är P= 1,68N och 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 2,86 𝑚𝑚 

Diagram 4.1- Utböjning för punktlast. 
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4.2 Resultat för konsolbalk 

4.2.1 Redovisning av konsolbalkens tvärsnitt enligt mätklocka A resp. B. 

Enligt laborations resultatet har man fått olika värdena på vikter och 

mätklockorna för varje steg som utfördes under laborationsförsök. I 

tabellerna 4.2 och 4.3 går att se alla utförda steg med de utvålda varierande 

lasterna och tvärsnittshöjden, samt värdena från mätklocka A resp. B. 

Tabell 4.2- Redovisning av konsolbalk lastfall 1 (last påförd i balkens underkant - pålastning). 

Undersök med mätklockorna A(+ riktning) och B(- riktning) - Fast inspänd konsolbalk belastad i den fria 

änden nedrepunktlast, (pålastning). 

 

Steg F (N) Mkl.A(mm) h (mm) Mkl.B(mm) h (mm) 

0 0,0 0,0 29,85  0,0 -29,85 

1 2,74 0,00 29,85 0,17 -29,85 

2 5,44 -1,50 29,85 0,95 -29,85 

3 8,15 -6,73 29,85 7,64 -29,85 

4 9,48 -9,21 29,85 10,49 -29,85 

5 10,80 -13,44 29,85 15,34 -29,85 

 6 11,40 -14,32 29,85 16,47 -29,85 

7 12,01 -15,04 29,85 17,33 -29,85 

8 12,61 -14,93 29,85 17,34 -29,85 

Tabell 4.3- Redovisining av konsolbalk lastfall 2 (last påförd i balkens överkant - pålastning). 

Undersök med mätklockorna A(+ riktning) och B(- riktning) - Fast inspänd konsolbalk belastad i den fria 

änden övrepunktlast, (pålastning). 

 

Steg F (N) Mkl.A(mm) h (mm) Mkl.B(mm) h (mm) 

0 0,0 0,0 29,85 0,0 -29,85 

1 2,74 0,00 29,85 0,29 -29,85 

2 5,44 -1,53 29,85 2,23 -29,85 

3 8,15 -7,07 29,85 8,75 -29,85 

4 9,48 -7,88 29,85 10,14 -29,85 

5 10,80 -8,64 29,85 11,75 -29,85 

 6 11,40 -8,81 29,85 12,25 -29,85 

7 12,01 -9,22 29,85 13,19 -29,85 

8 12,61 -10,20 29,85 14,75 -29,85 
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4.2.2 Konsolbalkens tvärsnittsdiagram enligt mätklocka A resp B 

(pålastning). 

Diagrammen 4.2 och 4.3 visar hur konsolbalken vippar under laborations 

experimentets genomgång för varje vikt som lastades på. Här går att se att 

varje steg svarar mot ett visst nytt läge för balkens tvärsnitt. Alla steg kan 

man kontrollera i tabeller 4.2 och 4.3. 

Diagram 4.2- Visar konsolbalkens tvärsnittsläge  mellan  mätklocka A och B vid belastning i balkens 

underkant. 

 

 

Linjen mellan mätklocka A och mätklocka B, innebär tvärsnittets 

rotationsläge för varje vikt som lastades på den nedre- och övrepunktlast 

under laborations experiment. I diagrammen  kan man tydligt se hur balken 

böjer ut i sidled i både positiv  och negativ riktning, samt hur balken 

deformerar under vippningsförsök (se diagram 4.2 och 4.3). I båda 

diagrammen kan man också se skillnaden mellan tvärsnittets 

rotationsvinkeln, vilket innebär att balken vrider annorlunda beroende på 

belastning av punktlasten. 
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Diagram 4.3- Visar konsolbalkens tvärsnittsläge  mellan  mätklocka A och B vid belastning i balkens 

överkant 

 

Mätklockornas tvärsnitt visar att utböjning för lasten påförd i balkens 

underkant  är större än utböjning för lasten påförd i balkens överkant. Detta 

innebär att mätningar med mätklockor inte stämmer, d v s är att vid tryck av 

samma last har konsolbalken större utböjning när balkens överkant  är 

belastad, se diagrammer 4.5 och 4.6 enligt Pontus resultat . Där kan man 

också se att tvärsnitt är annorlunda om man jämför med mätklockornas 

tvärsnitt. Detta innebär att vi har inte lyckats med mätningar med 

mätklockor. 

4.2.3 Konsolbalkens tvärsnittsdiagram enligt mätklocka A resp B 

(avlastning). 

Diagrammmen (4.2.1 och 4.3.1) och tabeller (4.2.1 och 4.3.1) visar hur 

konsolbalken återgår till sin urprungsläge under laborations experimentets 

genomgång för varje vikt man lastade av.  

Linjen mellan mätklockan A och mätklockan B, innebär tvärsnittets 

rotations läge för varje vikt som lastades av den nedre- och övrepunktlast 

under laborations experimentet.  Här kan man tydligt se hur balken reagera 

under avlastnings försök, samt att i steg 16 där kraft är 0 N, är 

mätklockornas värden inte noll vilket innebär  att det tar en stund för balken 

att återgå till sin urprungläge efter att den utsätts för en trycklast. Detta kan 

man läsa av ur tabeller (4.2.1/4.3.1) och diagrammer (4.2.1/4.3.1). 
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Tabell 4.2.1- Redovisning av konsolbalk lastfall 1(last påförd ibalkens undrekant - avlastning). 

Undersök med mätklockorna A(+ riktning) och B(- riktning) - Fast inspänd konsolbalk belastad i den fria 

änden nedrepunktlast, (avlastning). 

 

Steg F (N) Mkl.A(mm) h (mm) Mkl.B(mm) h (mm) 

8 12,61 -14,93 29,85 17,34 -29,85 

9 12,01 -14,98 29,85 17,35  -29,85 

10 11,40 -15,02 29,85 17,35 -29,85 

11 10,80 -15,08 29,85 17,34 -29,85 

12 9,48 -15,03 29,85 17,08 -29,85 

13 8,15 -14,60 29,85 16,35 -29,85 

14 5,44 -10,35 29,85 11,37 -29,85 

15 2,74 -5,19 29,85 5,67 -29,85 

16 0,00 -3,14 29,85 3,36 -29,85 

 

Diagram 4.2.1- Visar konsolbalkens tvärsnittsläge mellan  mätklocka A och B vid belastning i balkens 

underkant. 
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Tabell 4.3.1- Redovisining av konsolbalk lastfall 2 (last påförd i balkens överkant - avlastning). 

Undersök med mätklockorna A(+ riktning) och B(- riktning) - Fast inspänd konsolbalk belastad i den fria 

änden övrepunktlast, (avlastning). 

 

Steg F (N) Mkl.A(mm) h (mm) Mkl.B(mm) h (mm) 

8 12,61 -10,20 29,85 14,75 -29,85 

9 12,01 -10,65 29,85 15,26  -29,85 

 10 11,40  -10,90 29,85 15,26 -29,85 

11 10,80 -11,16 29,85 15,26 -29,85 

12 9,48 -11,25 29,85 14,69 -29,85 

13 8,15 -11,35 29,85 13,90 -29,85 

14 5,44 -9,83 29,85 11,49 -29,85 

15 2,74 -6,55 29,85 7,17 -29,85 

16 0,00 -5,98 29,85 6,26 -29,85 

Diagram 4.3.1- Visar konsolbalkens tvärsnittläge  mellan  mätklocka A och B vid belastning i balkens 

överkant 

 

Diagram 4.2, 4.3, 4.2.1 och 4.3.1 är orimliga pga att tvärsnittet endast roterar och 

eftersom det blir större utböjningen då lasten är i underkant av balken, därför 

måste en beröringsfritt metod användas och den görs i systemet Pontus. 

4.3 Resultat för fritt upplagd och gaffellagrad balk enligt mätklocka A 

respektive B. 

I detta avsnitt redovisas tabeller och diagrammer som talar om hur tvärrsnitt 

av en fritt upplagd balk ser ut vid belastnigspunkten. I tabeller 4.4 och 4.4.1 
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kan man lätt kontrollera stegen och se att värdena stämmer överens med 

digrammen 4.4 och 4.4.1, se tabeller nedan. 

Tabell 4.4- Redovisning av fritt upplagd balk resultat ( pålastning ) 

Undersök med mätklockorna A( riktade mot nedrekant) och B(riktade mot övrekant)- Fritt upplagd och 

gaffellagrad balk  

Steg F 

 (N) 

Mkl.A 

(mm) 

Tvärrsnittshöjd 

( mm ) 

Mkl.B 

(mm) 

Tvärrsnittshöjd 

( mm )  

0 0,0 0,0 -30 0,0 30 

1 17,90 0,72 -30 0,96 30 

2 35,62 2,03 -30 2,76 30 

3 53,68 4,16 -30 5,73 30 

4 71,50 6,19 -30 8,64 30 

5 89,46 12,82 -30 17,82 30 

 

 

Tabell 4.4.1- - Redovisning av fritt upplagd balk resultat ( avlastning ). 

Undersök med mätklockorna A( riktade mot nedrekant) och B(riktade mot övrekant)- Fritt upplagd och 

gaffellagrad balk. 

Steg F 

 (N) 

Mkl.A 

(mm) 

Tvärrsnittshöjd 

( mm ) 

Mkl.B 

(mm) 

Tvärrsnittshöjd 

( mm )  

5 89,46 12,82 -30 17,82 30 

6 71,50 10,72 -30 14,71 30 

7 53,68 6,82 -30 9,32 30 

8 35,62 4,31 -30 5,83 30 

9 17,90 2,69 -30 3,51 30 

10 0,00 0,99 -30 1,15 30 
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Värdena på båda mätklockorna beskriver balkens utböjning under 

laborationsförsöken. Varje steg  motsvar ett nytt läge för balkens tvärrsnitt, d 

v s är att varje steg bildar en linje mellan mätklocka A och mätklocka B som 

i sin tur visar hur balken vrider vid vippningsundersök samt dess 

rotationsvinkeln för varje steg man utförde, (se diagrammer 4.4 och 4.4.1). 

Diagram 4.4- Visar fritt upplagd balkens tvärrsnittsläge mellan mätklocka A och mätklocka B, 

(pålastning). 

 

 

Diagram 4.4.1- visar fritt upplagd balkens tvärsnittsläge mellan mätklocka A och mätklocka B, 

(avlastning). 

 

Här kan man se att det finns stor skillnad mellan en fritt upplagd balkens 

tvärsnitt och den fast inspänd konsolbalkens tvärrsnitt, dvs att med hjälp av 

tvärrsnitts diagrammer kan man tydlit se att båda balkar reagerar på två olka 
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sätt vid utsättning av en trycklast. Vippningsdeformation är annorlunda i 

båda försök, vilket innebär att balkarna vrids och deformerar på två olika 

sätt. 

4.4 Mätningar med Pontus för konsolbalken 

Genom mätning med beröringsfritt optisk utrustning, Pontus programmet, 

har man fått fram olika exempel på diagram och tabeller som visar 

konsolbalkens vippning vid laborationsexperiment. I tabellerna går att se alla 

x,y och z koordinaternas värdena för varje cirkulär markör som klistrades på 

konsolbalkens provkropp. Genom programmen bestäms 3D koordinater för 

varje markör , vilket innebär att det läser av balkens vippning för varje 

markör. Exempel på detta kan man se i diagram och tabeller nedan. 

Bilden i steg 1 (se figur 4.1), visar korta gröna vektorer vilket betyder att 

konsolbalken utsatts för den första lasten P = 5,41 N och att den har börjat 

att böja ut i sidled alltså vippa. Med hjälp av diagram kan man också se hur 

mycket balken vippade i den första belastning. 

 

Figur 4.1- Exempel på konsolbalkens vippning med hjälp av Pontus program steg 1. 
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Bilden i steg 2 (se figur 4.2), visar att gröna vektorer har blivit lite längre, 

detta sker då konsolbalken utsatts för den andra lasten P = 8,15 N och att 

den har böjt ut ännu mer i sidled. Här kan man också se i diagram att den 

röda sträckade linjen har flyttat sig vilket innebär att balken fortsätter att 

vippa. 

 

Figur 4.2- Exempel på konsolbalkens vippning med hjälp av Pontus program, steg 2. 

 Bilden i steg 6 (se figur 4.3), visar att de gröna vektorer har blivit röda och 

betydligt längre, detta sker då konsolbalken utsatts för den näst sista lasten P 

= 12,04 N och att den har böjt ut ännu mer i sidled. I diagrammet kan man se 

att den röda sträckade linjen träffade vippnings kurva nästan till toppen 

vilket innebär att man kan se hur mycket balken böjde ut i sidled. 

 

Figur 4.3- Exempel på konsolbalkens vippning med hjälp av Pontus program, steg 6. 
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Bilden i steg 7 (se figur 4.4), visar att de röda vektorer har blivit  betydligt 

längre, detta sker då konsolbalken utsatts för den sista lasten P = 12,6 N och 

den har böjt ut ännu mer i sidled och risk för knäckning finns. Diagrammet 

visar att den röda sträckade linjen träffar vippnings kurva i toppen vilket 

innebär att man kan tydligt se hur mycket balken böjde ut i sidled för den 

sista punktlast. 

 

Figur 4.4- Exempel på konsolbalkens vippning med hjälp av Pontus program, steg 7. 

Bilden i steg 8 (se figur 4.5), visar början på avlastning med lasten P = 0,60 

N  och i diagram kan man se att den röda sträck linjen träffar på  P = 12,04 

N, här kan man också se att vektorerna har minskat vilket innebär att balken 

börjat att åter gå till sitt ursprungs läget. 

 

Figur 4.5- Exempel på konsolbalkens vippning med hjälp av Pontus program, steg 8. 
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Bilden i steg 12 (se figur 4.9), visar att avlastning pågår och i diagram kan 

man se att den röda sträck linjen träffar på  P = 8,15 N, här kan man också se 

att vektorerna har minskat ännu mer samt att dem har blivit gröna igen, 

vilket innebär att balken är på väg att uppnå sin ursprung läget. 

 

Figur 4.6- Exempel på konsolbalkens vippning med hjälp av Pontus program, steg 12. 

Bilden i steg 14 (se figur 4.7), visar att balken är avlastad  och i diagram kan 

man se att den röda sträck linjen träffar på  P = 0,0 N, här kan man också se 

att vektorerna inte finns kvar. 

 

Figur 4.7- Exempel på konsolbalkens vippning med hjälp av Pontus program, steg 14. 
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Övriga bilder,diagram och tabeller finns under bilagor. Där kan man hitta 

alla andra bilder från fast inspänd balk och gaffellagrad balk. Med hjälp av 

förklaringar från detta avsnitt kan man lätt förstå och läsa av andra Pontus 

bilder. 

4.4.1 Tvärrsnittsdiagram enligt Pontus resultat. 

I detta avsnitt ska det redovisas tabeller och diagrammer med hjälp av x, y 

och z koordinater värdena som man har fått från Pontus. I tabeller 4.5, 4.5.1, 

4.6 och 4.6.1 kan man fullfölja alla steg och koordinaters värden som 

framtogs utifrån  Pontus datasystemet. Här kan man också se att det finns en 

punkt 1 och punkt 2 för varje steg som utfördes. Punkt 1 och 2 är de två 

cirkulära markörer som sitter längst ut på den fast inspänd konsolbalkens 

fria änden, se figuer från Pontus i avsnitt 4.4 eller figur 4.8. 

 

Figur 4.8- En skiss av konsolbalken fast inspänd i aluminumprofil. 

 

Utifrån punkt 1 respektive 2 har Pontus fått fram olika värde på x, y och z 

koordinater för varje lastökning som utfördes under vippningsförsök, (se 

tabeller 4.4, 4.5.1, 4.6 och 4.6.1). 
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Tabell 4.5- Pontus resultat från lastfall 1 konsolbalkens underkant (pålastning). 

Undersökning med Pontus lastfall 1. Last påförd i balkens undrerkant (pålastning)  

Stage Punkt Kraft (N) X (mm) Y (mm) Z (mm) Y + tvärrsnittshöjd 

0 1 0 0,0 0,0 0,0 30 

0 2 0 0,0 0,0 0,0 -30 

1 1 5,44 -0,105 -1,475 12,109 28,525 

1 2 5,44 -0,204 -1,470 11,759 -31,470 

2 1 8,15 -0,418 -2,726 22,692 27,274 

2 2 8,15 -0,553 -2,684 21,453 -32,684 

3 1 9,48 -0,847 -3,906 31,190 26,094 

3 2 9,48 -0,992 -3,815 29,018 -33,815 

4 1 10,80 -1,710 -6,120 43,532 23,880 

4 2 10,80 -1,853 -5,899 39,898 -35,899 

5 uppskatt 1 11,40 -2,635 -8,436 52,726 21,564 

5 uppskatt 2 11,40 -2,757 -8057 47,878 -38,057 

6 1 12,01 -3,560 -10,752 61,919 19,248 

6 2 12,01 -3,660 -10,214 55,861 -10,214 

7 1 12,61 -5,417 -15,328 75,628 14,622 

7 2 12,61 -5,425 -14,407 67,527 -44,407 

Uppskattat 1 9,95 -1,540 -5,516 34,128 24,484 

Uppskattat 2 9,95 -1,439 -5,329 31,758 -35,329 

Diagram 4.5, redovisar konsolbalkens tvärsnitt med hjälp av Pontus 

resultaten. Här kan man se hur balken böjde sig ut i sidled under försöket 

samt hur den sjönk ner i Y led. Varje steg som utfördes svarar mot ett nytt 

läge för balkens tväsnitt. Linje mellan punkt 1 och punkt 2 redovisar 

balkensförflyttning i Z led för varje utförda steg samt dess rotation. Den 

första streckad linje där F= 9,95 N är ett uppskattat värde som framtogs för 

att kunna jämföra med den last påförd i balkens överkant, så att man kan ha 

en överblick över i vilken punktlast är vippning som störst när lasten är lika 

stor, se diagram 4.5 och 4.6 här kan man se att mätningar med Pontus 

stämmer, vilket det inte gjorde med mätklockors mätningar.  Slutsatsen är att 

konsolbalken klarar mest vikt vid punktlast på balkens underkant, vilket 

innebär att balken vippar mest när punktlast på balkens överkant är belastad. 

Den andra streckade linjen är  ett steg som man missade att ta bild på under 

försöket med Pontus. 
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Diagram 4.5- Tvärrsnittets från Pontus resultat vid belastning i balkens underkant. 

 

I tabell 4.6 kan se och kontrollera alla värdena från balkens överkant 

undersökning med Pontus. 

Tabell 4.6- Pontus resultat från lastfall 2 konsolbalkens överkant (pålastning). 

Undersökning med Pontus lastfall 2. Last påförd i balkens överkantkant ( pålastning ) 

Steg Punkt Kraft (N) X (mm) Y (mm) Z (mm) Y + 

tvärrsnitshöjd 

0 1 0 0,0 0,0 0,0 30 

0 2 0 0,0 0,0 0,0 -30 

1 1 2,71 -0,047 -0,620 6,242 29,38 

1 2 2,71 -0,097 -0,602 5,610 -30,602 

2 1 5,41 -0,245 -1,570 14,620 28,430 

2 2 5,41 -0,280 -1,460 12,728 -31,460 

3 1 8,15 -1,177 -4,478 33,605 25,522 

3 2 8,15 -1,107 -3,958 28,330 -33,958 

4 1 8,75 -1,737 -6,211 41,108 23,789 

4 2 8,75 -1,590 -5434 34,372 -35,434 

5 1 9,36 -2,476 -8,538 49,105 21,462 

5 2 9,36 -2,229 -7,410 40,718 -37,410 

6 1 9,95 -3,670 -11,998 59,645 18,002 

6 2 9,95 --3,237 -10,330 59,181 -40,830 

Uppskattat 1 6,75 -0,711 -3,024 24,113 26,976 

Uppskattat 2 6,75 -0,694 -2,709 20,529 -32,709 
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I diagram 4.6, kan man se att vippning ske snabbare än diagram 4.8 samt att 

i steg 6 där F= 9,95 N är rotation betydligt större än i diagram 4.8 där lasten 

också är 9,95 N. Den streckade linje är ett uppskattat värde som framtogs för 

att reducera mellanrummet mellan steg 2 och steg 3. Detta kan man 

kontrollera i tabell 4.6 och diagram 4.6. 

Diagram 4.6- Tvärrsnittets från Pontus resultat vid belastning i balkens överkant. 

 

Med ett djupare arbete kan man till exempel räkna fram rotationsvinkeln α = 
𝑑𝜔

𝑑𝑥
=  𝜔´(𝑥), (rotationsvinkeln är lika med derivatan av utböjningen med 

avseende på x) för varje utförda steg, så att man kan få en uppfattning om 

hur mycket balken böjer ut i sidled i båda lastfall försök. Ju större 

rotationsvinkel man få desto större är risken för att balken knäcks ut i sidled. 
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I tabell 4.5.1, redovisas avlastning resultat för balkens nedrepunktlast enligt 

Pontus försök. 

Tabell 4.5.1- Pontus resultat från lastfall 1 konsolbalkens underkant (avlastning). 

Undersökning med Pontus lastfall 1. Last påförd i balkens undrerkant (avlastning) 

Steg Punkt Kraft (N) X (mm) Y (mm) Z (mm) Y + 

tvärrsnitshöjd 

7 1 12,61 -5,417 -15,328 75,628 14,672 

7 2 12,61 -5,424 -14,407 67,527 -44,407 

8 1 12,01 -4,347 -10,914 68,034 17,086 

8 2 12,01 -4,379 -12,126 30,584 -42,126 

9 1 11,40 -3,266 -10,306 59,242 19,694 

9 2 11,40 -3,522 -9,716 52,854 -39,708 

10 1 10,80 -2,532 -8,368 52,347 21,632 

10 2 10,80 -2,595 -7,832 47,004 -37,832 

11 1 9,48 -1,295 -5,313 37,715 24,687 

11 2 9,48 -1,390 -5,079 34,072 -35,079 

12 1 8,15 -0,689 -3,713 28,231 26,287 

12 2 8,15 -0,814 -3,591 25,717 -33,591 

13 1 5,44 -0,170 -1,982 14,756 28,018 

13 2 5,44 -0,268 -1,938 13,611 -31,988 

14 1 0,0 -0,011 -0,169 1,380 29,931 

14 2 0,0 -0,018 -0,161 1,081 -30,161 

Diagram 4.5.1, redovisar  balkens tvärrsnitt under avlastnings försök. Här 

kan man se att balken reagerar långsamt tills avlastning kommer till F= 

10,80 N då börja den att reagerar snabbare och återgå till sitt ursprungsläge. 

I den linje där F= 0 N kan man se att linje inte träffar origo vilket innebär att 

det tar en stund för balken att återkomma till sin ursprungsläge efter att den 

utsätts för en trycklast. 
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Diagram 4.5.1- Tvärrsnittets från Pontus resultat vid belastning i balkens underkant. 

 

Tabell 4.6.1, redovisar  avlastnings resultat för balkens övrepunktlast enligt 

Pontus försök. 

Tabell 4.6.1- Pontus resultat från lastfall 2 konsolbalkens överkant (avlastning). 

Undersökning med Pontus lastfall 2. Last påförd i balkens överkantkant (avlastning) 

Steg Punkt Kraft (N) X (mm) Y (mm) Z (mm) Y + tvärrsnittshöjd 

6 1 9,95 -3,670 -11,998 59,645 18,002 

6 2 9,95 -3,237 -10,330 49,181 -40,33 

7 1 9,36 -2,971 -10,017 53,622 19,983 

7 2 9,36 -2,610 -8,573 43,999 -38,573 

8 1 8,75 -2,080 -7,444 44,884 22,556 

8 2 8,75 -1,883 -6,464 37,154 -36,464 

9 1 8,15 -1,473 -5,828 37,732 25,172 

9 2 8,15 -1,359 -5,060 31,034 -35,060 

10 1 5,41 -0,363 -2,157 18,240 27,743 

10 2 5,41 -0,390 -1,955 15,340 -31,966 

11 1 2,71 -0,066 -0,869 7,443 29,131 

11 2 2,71 +0,002 -0,818 6,184 -30,818 

12 1 0,0 -0,008 -0,097 0,514 29,903 

12 2 0,0 -0,268 -0,079 0,138 -30,079 
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Diagram 4.6.1, redovisar balkens tvärrsnitt enligt avlastning av balkens 

övrepunktlast. Här kan man också se hur balken återgå till sin ursprungsläge 

efter att den utsätts för en kritisk punktlast och att balken reagera annorlunda 

om man jämför med diagram 4.5. 

Diagram 4.6.1- Tvärrsnittets från Pontus resultat vid belastning i balkens överkant. 
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Diagram 4.7 och 4.8, redovisar balkens nedre- och övrepunktlast tvärrsnitt 

för båda på- och avlastning försök med Pontus. I diagrammen kan man följa 

alla steg som utfördes vid laborations experiment samt kontrollera hur 

balken vippar och återvända till sin ursprungsläge. Steg och väderna kan 

man kontrollera i tabeller 4.5, 4.5.1, 4.6 och 4.6.1. 

 

Diagram 4.7- Tvärrsnittets från Pontus resultat vid belastning i balkens underkant på- och avlastning. 

 

Diagram 4.8- Tvärrsnittets från Pontus resultat vid belastning i balkens överkant på- och avlastning. 
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4.5 Fritt upplagd balk tvärrsnitt enligt Pontus resultat 

I detta avsnitt ska det redovisas en tabell och ett diagarm för fritt upplag och 

gaffellagrad balk. Tabell 4.7 visar värderna på x, y och z koordinater som 

man har fått under laborationsförsök . Här redovisas endast pålastning 

försök för att man ska kunna se skillnaden mellan konsolbakens och fritt 

upplagd balkens resultater, (se tabeller 4.7 och 4.5). Resultat för fritt 

upplagd och gaffellagrad balk stämde överens i båda metoder, dvs är att 

värdenas skillnad är liten om man jämför Pontus resultat  med 

mätklockornas resultat,  se tabell 4.4 och 4.7). 

 

Tabell 4.7- Pontus resultat från fritt upplad och gaffellagrad balk, (pålastning). 

Undersökning med Pontus fritt upplagd balk. Last påförd i överkantkant på balkens miten, (pålastning). 

Steg Punkt Kraft (N) X (mm) Y (mm) Z (mm) Y + tvärrsnittshöjd 

0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 30 

0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 -30 

1 1 17,90 -0,009 -0,263 0,949 29,737 

1 2 17,90 -0,015 -0,258 0,746 -30,258 

2 1 35,62 -0,019 -0,616 2,635 29,384 

2 2 35,62 -0,027 -0,598 1,948 -30,598 

3 1 53,68 -0,040 -1,159 5,453 28,841 

3 2 53,68 -0,061 -1,120 3,914 -31,120 

4 1 71,50 -0,070 -1,822 8,248 28,178 

4 2 71,50 -0,100 -1,725 5,745 -31,725 

5 1 89,46 -0,325 -4,100 16,690 25,90 

5 2 89,46 -0,380 -3,853 11,448 -33,853 

Diagram 4.9, visar tvärrsnitt för fritt upplagd och gaffellagrad balk. Med 

hjälp av tabell 4.7 så kan man fullföja alla steg och läsa av i diagram hur 

balken påverkades av lasterna under vippningsförsök. Här kan man se hur 

mycket vikt en fritt upplagd balk kräver för att dess bärförmåga ska påverkas 

och instabilitets fenomen ske. Stora laster krävdes här om man jämför med 

konsolbalkens resultat, vilket innebär att risken för instabilitets fenomen 

vippning är större hos konsolbalken än hos en fritt upplagd och gaffellagrad 

balk. 

 

 

 

 



50 

Manuel Da Costa & Ali Sadikaj 

Diagram 4.9- Fritt upplagd balkens tvärrsnitt enligt Pontus resultat (pålastning ). 

  

 

4.6 Jämförelse 

4.6.1 Jämförelse mellan Pontus & mätklocka 

Vippningsundersökningen med konsolbalken visade att mätklockor inte är 

en lämpligt metod att använda vid en sådan undersökning, eftersom 

strukturen av styvhet i mätklockorna påverkas. Däremot är Pontus den bästa 

metoden att tillämpa. Fördelarna med Pontus är att provkroppen ej rörs vid 

försöket, man följer i x, y och z riktning och det går även att följa valfritt 

antal punkter medan mätklockorna bara kan följa en punkt. 

4.6.2 Jämförelse mellan konsolbalk & fritt upplagd balk 

Resultatet visade att att en fritt upplagd balk klarade betydligt mycket mer 

vikt än en konsolbalk och att båda två deformeras och vrids på två olka sätt. 

Enligt diagrammen har konsolbalken större utböjning än en fritt upplagd 

balk fast att konsolbalk inte klarar så mycket vikt. Där går också att se att 

konsolbalken skjunker ner i y led betydligt mycket mer än en fritt upplagd 

balk. 
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4.6.3 Jämförelse för handberäkning  

Enligt laborations och handberäknings resultaten har man konstaterat att det 

inte finns så stor skillnad mellan den kritiska punktlasten vid belastning i 

balkens underkant (𝑃𝑐𝑟 = 12,61 N) som man fick fram i det laborativa 

experimentet om man jämför med den kritiska punktlasten vid belastning i 

balkens överkant  (𝑃𝑐𝑟= 15,02 N) som man  räknade för hand. När det gäller 

handberäkningen av den kritiska punktlasten vid belastning i balkens 

underkant har man tyvärr inte hittat en lämplig formel för att kunna utföra 

dess beräkning. Men eftersom skillnaden mellan båda lasterna inte är så stor 

(𝑃𝑐𝑟= 15,02 N – 12,61 N = 2,41 N), innebär det att det inte finns så stort 

behov med att få fram en formel för att räkna balkens underkant belastning. 

Man anser att konsolbalken kan klara sig väl med det resultat man har fått. 

4.7 Redovisning av konsolbalkens vippningskurvor enligt Pontus resultat. 

I detta avsnitt ska det redovisas två diagram som visar vippningskurva för 

varje steg som utfördes under försöket.  

Diagram 4.10, visar vippningskurvor för balkens nedrepunktlast . Här 

redovisas både på- och avlastning i samma diagram. Med hjälp av en 

vippning kurva kan man läsa av olika kritiska punkter samt avgöra i vilka 

punkter en vippning är som störst så att man kan ta nytta av det vid 

eventuella kontrollberäkningar. Steg och värderna kan man kotrollera i 

tabeller 4.5 och 4.5.1. 

 

Diagram 4.10- Vippningskurvor  enligt Pontus resultat  (last i underkant, på- och avlastning). 
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Diagram 4.11, visar vippnigskurva för balkens last påförd i balkens överkant 

enligt på- och avlastning för laborationsexperiment. Här kan man se att balken 

reagerar anorlunda om man jämför med diagram 4.10. Dem kritiska punkterna 

som visas i diagram 4.11 är betydlig mycket lättare att läsa av. Ta till exempel 

steg 3 till 6 det finns olika kritiska punkter där man kan ta hänsyn vid kontroll 

beräkningar, d v s  att man kan lätt se att balken inte bara böjt ut i sidled men att 

den också har vridit i olika punkter under försöket, (se diagram 4.11). 

Diagram 4.11- Vippningskurvor  enligt Pontus resultat (last i överkant,  på- och avlastning). 

 

      

4.8 Redovisning av fritt upplagd balk vippningskurvor enligt Pontus 

resultater. 

I detta avsnitt ska det redovisas en tabell och ett diagram för fritt upplagd 

och gaffellagrad balk. Tabell 4.8 visar värderna på z koordinat som man har 

fått under laborationsförsök . Här redovisas  på- och avlastning försök för att 

man ska kunna se skillnaden mellan konsolbakens och fritt upplagd balkens 

vippningskurvor, se tabell 4.8 och diagram 4.12.  
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Tabell 4.8- Pontus resultat från fritt upplad och gaffellagrad balk, (på- och avlastning). 

Undersökning med Pontus fritt upplagd balk. Last påförd i överkantkant på balkens miten, (på- och 

avlastning)  

Steg Punkt Z (mm) Steg Punkt Z (mm) 

0 1 0,0 6 1 13,935 

0 2 0,0 6 2 9,794 

1 1 0,949 7 1 8,802 

1 2 0,746 7 2 6,349 

2 1 2,635 8 1 5,483 

2 2 1,948 8 2 4,036 

3 1 5,453 9 1 3,253 

3 2 3,914 9 2 2,559 

4 1 8,248 10 1 1,036 

4 2 5,745 10 2 0,965 

5 1 16,690 

5 2 11,448 

Diagram 4.12, visar vippnigskurva för fritt upplagd balken enligt på- och 

avlastning för laborationsexperiment. Här kan man se att balken reagera 

annorlunda om man jämför med konsolbalkens vippningskurvor. Här går att se 

att fritt upplagd balk deformeras och vrids annorlunda. 

Diagram 4.11- Vippningskurvor  enligt Pontus resultat (fritt upplagd balk -   på- och avlastning). 
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5. Diskussion 

Vid undersökning av konsolbalkens vippning har man diskuterat och 

kommit överens om att det skulle användas två mätklockor och Pontos 

program för att kunna mäta upp hur balken deformeras då den böjer ut i 

sidled. Den ena mätklockan skulle riktas mot positiv rikning och den andra 

mot negativ riktning. På detta sätt skulle man få fram mätklockornas värden 

för varje vikt som lastades på balkens fria änden. 

Mätningar med mätklockor stämde inte alls med Pontus. Värdena i båda 

försöken borde vara ungefär lika stora , vilket de inte gjorde  om man jämför 

båda resultaten. Mätklockornas värdern visade sig vara mycket mindre än 

Pontus resultat, (se tabeller i kapitel 4). Detta kan bero på att mätklockornas 

fjädrarna gick i botten eller att mätklockorna var felplacerade. Kanske borde 

mätklockorna placeras på ena sidan av balken istället för att placera dem på 

varsin sidan av balken. Eftersom skillnaden mellan värdena blev så stor är 

risken att detta förslag ändå inte skulle ge bättre resultat. Anledning till att 

det inte skulle fungera är att mätklockornas resultat visade i tvärsnitts 

diagrammen att konsolbalkens utböjning var större vid lastfall 1 (last påförd 

i balkens underkant) än vid lastfall 2 (last påförd i överkant) vilket  inte 

stämmer mot gällande teorier. 

5.1 Metoddiskussion 

Två metoder användes för att analysera konsolbalken . Den ena var 

undersökning med ett datasystem som heter Pontus och den andra var med 

två mätklockor (A och B), som kan läsa av balkens vippningsriktningen (+,). 

Precis som tidigare kommenterades  i kapitel 3 så var  tanken att rikta in  

mättklockorna i neder- och övrekant på konsolbalkens fria ände och i mitten 

(neder- och övrekant) av den fritt upplagd gaffellagrade balken. På detta sätt  

kunde värdena läsas av från mätklockorna samt räkna fram hur många 

millimeter  vippade balken i sidled.  

Vid optisk utrustning använts små cirkulära markörer med radien 4mm, 

genom att klistra fast dessa på balkens under- och ovankant i 10 olika 

punkter. Detta skulle underlätta för den optiska utrustningen att hitta 

punkterna och läsa av balkens olika x,y och z värdena samt få fram de 

punkter där vippningsfenomen är som störst. 

Enligt resultaten har man konstaterat att Pontus metod är lämpligast för en 

sådan undersökning. Eftersom metoden med mätklockor visade några 

svårigheter bland annat värden som inte stämde alls, dvs är att vid samma 

last i undersökning blev balkens tvärrsnittsrotation större för lasten i 

underkant av balken istället för lasten i överkanten av balken (se diagram 4.2 

och 4.3). Vilket innebär att med små laster finns svårigheter att mätta med 

mätklockor, eftersom struktur av styvhet i mätklockorna påverkas. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Ett försök med en fritt upplagd och gaffellagrad balk utfördes också, i syftet 

till att endast jämföra dess resultat med dem från fast inspänd konsolbalk. 

Det visade sig att en fritt upplagd balk klarade betydligt mycket mer vikt än 

en fast inspänd balk och detta kan ses både i tabellerna och diagramen hur 

vippning skedde under undersökningen i båda fall. I diagrammen går att se 

hur balkar vrids under processensförsök och hur de reagerar vid 

avlastningen. 

Enligt laborationsexperiment är mätklockornas resultat inte lämpliga att 

använda sig av för fortsättning av arbete eller i en möjlig fördjupningar 

arbetet. Vid undersökning med Pontus program har man fått bättre resultat 

att presentera. Kamerorna fångade alla balkens markörerskoordinatsystem, 

alltså x,y och z för varje markerad punkt. Genom dess bilder och diagram 

kan man lätt se hur balken vippar och hur vektorena ändrade sin färg under 

försökets genomgång. Förklaringar om  bilderna och diagrammerna finns i 

kapitel 4. Tvärsnitts diagram visar tydlig hur balken vippar, alltså hur balken 

deformeras och böjer ut i sidled samt dess rotation under 

laborationsförsöken för varje steg som utfördes. För en möjlig forttsätning 

av arbete rekommenderas resultat från Pontus. 

När det gäller handberäkningen var menningen att beräkna fram både  

konsolbalkens  under- och överkants kritiskpunktlast. Men eftersom 

uttrycket för att beräkna den kritiska punktlast för balkens underkant inte 

hittades vid undersökningen, har man kommit överens att jämföra 

konsobalkens överkants kritiska punktlast från handberäkning med 

konsolbalkens underkants kritiska punktlast från laboration. Detta 

resulterade i att det inte finns stort behov av att utföra handberäkning för last 

påförd i konsolbalkens underkant, eftersom skillnaden mellan båda lasterna 

inte blev så stor (𝑃𝑐𝑟= 15,02 N – 12,61 N = 2,41 N), 
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6. Slutsatsatser 

Resultatet från den praktiska undersökningen då en fast inspänd balk 

belastades i den fria änden stämmer överens med teorin. Försöket visade att 

konsolbalken böjde ut i sidled precis så som det sägs i teorin om vippning.  

Diagrammen visar hur vippning sker för varje vikt man lastade på balkens 

fria ände, där kan man också se att det tar en stund för balken att återkomma 

till sitt ursprungsläge efter avlastning. Undersökningen visade att det finns 

större risk för vippning eller knäckning för en belastad konsolbalk än för en 

fritt upplagd och gaffellagrad balk. 

Undersökning visar att det är oerhört svårt att mätta vippning för så här små 

laster med mätklockor. Det kan bero på att fjärdrana verkar gå i botten , men 

det finns andra svårigheter och det är just därför Pontus metod 

rekommenderas för det här typen av undersökning. 

Konsolbalkens bärförmåga med avseende på instablitet  är främst beroende 

av dess spännvidd,  tvärsnittshöjden och bredden,  även på dess 

styvhetsegenskaper och på hur ostagad balken är. 

Instablitet uppstår i de flesta horisontella bärverkkonstruktioner. Boverket 

takras 2010 har en del exempel på att instablitetfenomen är nu mera ett stort 

problem inom horisontella bärverkkonstruktioner. Detta kunde vi också 

konstatera vid vårt försök.  

Handberäkningar visar att konsolbalken kan klara 15,62 N vid belastning i 

balkens överkant. 
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 7. Fortsatta studier 

7.1 Förslag till vidare arbete 

Följande ämnen anses särskilt att studera vidare: 

 

 Udersökning av en lämpligt uttryck för att beräkna kritiskpunktlast 

för konsolbalkens underkank. 

 Utreda rotationsvinkeln för varje utförda steg för att kunna hjälpa vid 

till exempel kontrollberäkningar av olika slag. 

 Undersöka dimensionering av konsolbak enligt eurokod 5. 
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Pontus resultat 

 

 

 

 

Bilaga 3: sid 1: (6) 

Manuel Da Costa & Ali Sadikaj 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 3: sid 2: (6) 

Manuel Da Costa & Ali Sadikaj 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 3: sid 3: (6) 

Manuel Da Costa & Ali Sadikaj 

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga 3: sid 4: (6) 

Manuel Da Costa & Ali Sadikaj 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3: sid 5: (6) 

Manuel Da Costa & Ali Sadikaj 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bilaga 3: sid 6: (6) 

Manuel Da Costa & Ali Sadikaj 
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