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Abstract
Timber has been an important construction material for a long period of time. Engineered
timber has increased material properties significantly. Reinforcing with stiffer and stronger
materials has also shown positive results. New materials for reinforcing with increased
performance are now available. Improved performances of these materials used for
reinforcement have been developed and are become cheaper. This thesis focuses on the
effect of reinforcing fibers laminated timber with FRP materials on the tension side, with the
aim of improving material quality.
To investigate the effect of different reinforcement materials and different reinforcement
ratio an analytical model was developed. The model was created to deal with the
unreinforced and reinforced laminated timber beams. It considers the linear elastic behavior
and the plastic behavior of the timber while under pressure.
To verify the analytical model it was compared with experimental results from the
experiments of Ivar Hauksson made at Reykjavik University in 2011. In these experiments,
five laminated timber beams reinforced with basalt fiber and 4 laminated timber beams
reinforced with glass fibers, were loaded until failure with 4 point load, 3 un-reinforced
comparisons beams were also tested. Results of experiments comparing the analytical
model gave a good comparison.
One of the advantages of strengthening the beam is the possibility of reducing the crosssection while maintaining the same bending strength and stiffness of the beam. This was
examined in the project and it was found that it was possible to reduce the cross section by
20% by strengthening the beam on the tension side. Increased reinforcement rate had a
significant effect on the strength and stiffness.
An economic analysis was made to compare with the non-reinforced laminated timber and
the laminated timber reinforced with basalt- or glass fiber. The comparison showed that,
with a reinforcement ratio in the range of 0.5-1.5% were most economical.
It is obvious that by strengthening beams with fiber materials increases bending stiffness
and bending strength. Whether it is viable depends on the type, sizes and load placed on the
beam.
Keywords: Reinforced glulam beams, basalt fiber, glass fiber, analytical model, bending test
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Útdráttur
Timbur hefur verið mikilvægt byggingarefni um langt skeið. Verkfræðilega hannað timbur
hefur aukið efnisgæði þess til muna. Styrkingar með stífari og sterkari efnum hafa einnig sýnt
góðar niðurstöður. Nýjar aðferðir til styrkinga eru núna framkvæmanlegar, þar sem efnin
sem notuð eru til styrkinga hafa verið þróuð og eru orðin ódýrari. Þetta lokaverkefni leggur
áherslu á að kanna áhrif þess að styrkja límtré með trefjaefnum í togbrún með það að
markmiði að auka efnisgæði þess.
Til að rannsaka áhrif mismunandi styrkingarefna og mismunandi styrkingarhlutfall var gert
reiknilíkan. Reiknilíkaninu var gert að fást við óstyrkta og styrkta límtrésbita. Það tekur á
línulegri elastískri hegðun sem og plastískri hegðun sem timbur verður fyrir undir þrýstingi.
Til að sannreyna reiknilíkanið var það borið saman við tilraunaniðurstöður úr tilraun sem Ívar
Hauksson gerði við Háskólann í Reykjavík 2011. Í þeirri tilraun voru 5 límtrésbitar styrktir
með basalttrefjum og 4 límtrésbitar styrktir með glertrefjum og keyrðir í brot með 4. punkta
álagi, 3 óstyrktir samanburðarbitar voru líka brotnir. Niðurstöður tilraunanna bornar saman
við reiknilíkanið gefa góða samsvörun.
Einn af kostum þess að styrkja bita er sá að með því er hægt að minnka þversniðið og halda
sama beygjuþoli og stífni í bitanum. Þetta var skoðað í verkefninu og það kom í ljós að það er
hægt að minnka þversniðið um 20% með því að styrkja bitann í togbrún. Aukið
styrkingarhlutfall hafði mikil áhrif á styrktaraukningu.
Hagkvæmnisútreikningar voru gerðir til að bera saman óstyrkt límtré við límtré styrkt með
basaltmottum. Samanburðurinn leiddi í ljós að styrkingarhlutfall á bilinu 0,5-1,5% var
hagkvæmast.
Það er augljóst að með því að styrkja bita með trefjaefnum eykst beygjustífni og
beygjustyrkur en hvort það sé hagkvæmara fer eftir tegund bita, stærðum og álagi á bitann.
Lykilorð:

Styrktir

límtrébitar,

basalttrefjar,
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1. Inngangur
Efling byggingarefna með því að styrkja hefbundin byggingarefni er aldagömul aðferð sem
mikið hefur verið notuð í byggingariðnaðinum. Gjarnan er þessi styrking nefnd samsett
þversnið. Tilgangur þess að tvinna efnum saman er að nýta styrkleika beggja efna og að
reyna að vega upp gallana. Sem dæmi um samsett þversnið, sem mikið er notað, má nefna
járnbenta steinsteypu. Þar sem steypa hefur mikið þrýstiþol en lágt togþol þá hefur járn hátt
togþol [1].
Hönnuðir og vísindamenn eru stöðugt að vinna að því að þróa og hanna ný efni sem vinna í
samspili við hefbundin byggingarefni eins og steinsteypu, stál og timbur. Það mun svo gera
það að verkum að hægt verður að hanna sterkari, stærri og endingarbetri byggingar.
Límtré er mikið notað byggingarefni. Það er tiltölulega ódýrt samanborið við steypu og stál,
þægilegt í vinnslu og er timbur ótakmörkuð auðlind. Það hefur þokkalegan styrk, bæði undir
þrýsting og togi. Þessum styrkleika fylgir oftast fremur lítil stífni svo þannig ræðst hönnun á
timburvirkjum oft af niðurbeygju skilyrðum. Límtré hefur einnig þann galla að brotna fremur
stökkt í togbrún en það getur líka hegðað sér plastískt við þrýsting. Togstyrkur er í flestum
tilvikum minni en plastísk flotmörk timburs í þrýsting. Þetta gerir það að verkum að bitar
geta brotnað snöggt á togsvæði [2].
Margar aðferðir hafa verið skoðaðar til styrkingar á límtrébitum, meðal annars trefjastyrkt
plastefni FRP. Þróun á FRP trefjaefnum og aukið framboð gera það að fýsilegum kosti til
styrkingar á límtré. FRP trefjaefni hafa mjög hátt togþol og eru með háan fjaðurstuðul. Ýmsar
rannsóknir hafa sýnt fram á möguleikann á því að nota trefjastyrkt plastefni til að bæta
efniseiginleika í límtré [3][4].
Með því að styrkja timburbita í togbrún er hægt að auka stífni vegna skammtímaniðurbeygju
án þess að stækka þversniðið. Þannig má spara pláss og efni. Það að styrkja timbur í togbrún
gerir það að verkum að þrýstistyrkur timbursins nýtist betur. Styrkingin gerir það einnig að
verkum að brot verða fyrirsjáanlegri. Þau verða plastísk og þar af leiðandi ekki stökk brot.
Bitinn heldur þó hann sé brotinn og það eykur rýmingartíma fallandi mannvirkja[2].
1.1.
Markmið
Í þessu lokaverkefni er verið að skoða hegðun límtrésbita, styrkta með basalti eða
glertrefjum í hreinni beygju. Gert verður reiknilíkan sem reiknar út niðurbeygju og
beygjustyrk og verða niðurstöður bornar saman við fyrri tilraunir sem gerðar voru af Ívari
Haukssyni við Háskólann í Reykjavík [5]. Markmið verkefnis er eftirfarandi:




Gera reiknilíkan sem getur reiknað styrktaraukningu límtrésbita styrkta með basaltog glertrefjamottum og bera saman niðurstöður tilrauna við reiknilíkan
Finna hagstæðasta styrkingarhlutfallið með tilliti til stífni og styrks
Kanna hvort hagkvæmt sé að minnka bitahæð í límtrésbitum með því að styrkja þá
með FRP. Er hagstæðara að styrkja límtré með lakari efnisgæði?
1

1.2.
Uppbygging
Fyrri hluti verkefnisins fjallar almennt um límtré, trefjastyrkt plastefni, basalt-, glertrefjar og
límmassa. Fjallað verður stuttlega um framleiðsluferli þessara efna og hvaða trefjastyrkingarplastefni eru helst notuð. Fjallað er um styrkingar á timbri með trefjastyrktu plastefni og fyrri
tilraunir sem gerðar hafa verið. Niðurstöður úr þeim tilraunum eru svo kynntar. Þá verður
skoðað hvaða brotmörk eiga sér stað við mismunandi bendingarhlutföll. Farið verður yfir
reikniaðferðir til að áætla styrk og stífni límtrésbita styrkta með trefjastyrktu plastefni.
Í seinni hluta verkefnisins eru forsendur reiknilíkansins settar fram. Farið verður yfir uppbyggingu reiknilíkansins og útreikningar bornir saman við fyrri tilraunir. Einnig verða settir
fram hagkvæmnisreikningar á því að styrkja límtré með basalttrefjamottum. Helstu
niðurstöður eru settar fram og af þeim dregnar ályktanir um notkun basalttrefja til
styrkingar.
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2. Efni og fyrri tilraunir
Í þessum kafla verður gert grein fyrir efniseiginleikum límtrés, trefjastyrktum plastefnum,
basalttrefjum, glertrefjum og límmassa. Einnig verður fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa
verið á samverkun þessara efna og reikniaðferðir sem hafa verið þróaðar til að meta styrktarog stífniaukningu.
2.1. Límtré
Límtré er verkfræðilega hannað timbur (e. engineered wood product), sem þýðir að það
hefur verið þróað og betrumbætt samanborið við venjulegt sagað timbur. Límtré er gert úr
styrkleikaflokkuðu timbri sem límt er saman undir þrýstingi með trefjastefnu timburs samhliða bitanum [2].
Límtré er gert úr fjölum sem eru venjulega á bilinu 19-50 mm þykkar og 1,5 til 5 m langar.
Þær eru límdar saman samsíða trefjastefnu bitanna. Fjölunum er skeytt saman á endanum
með fingrasamsetningu. Hægt er að framleiða fjölbreyttar afurðir úr límtré hvort sem það
eru beinir eða bognir bitar eða súlur. Hámarkslengd límtrésbita ræðst af framleiðslu- og
flutningsgetu en ekki endilega af styrk bitanna. Bitinn má ekki vera það stór að ekki sé hægt
að meðhöndla hann, til dæmis við flutninga og hífingar. Límtré inniheldur alla þá kosti sem
timbur hefur. Til dæmis hversu auðvelt er að vinna það, það er auðvelt í samsetningu, hægt
að negla í það og saga. Aðrir kostir límtrés eru fjölmargir, meðal annars[2]:










Mikill styrkur miðað við þyngd
Umhverfisvænt
Auðvelt í uppsetningu og vinnslu
Auðfáanlegt
Gott brunaþol stórra þversniða
Sveigjanlegt
Endingargott
Lág varmaleiðni
Endurvinnanlegt

2.1.1. Framleiðsla á límtré
Framleiðsluferlið á límtré er nánast það sama óháð framleiðanda eða landi. Áður en bitinn er
límdur saman er timbrið þurrkað, það er styrkleikaflokkað og fjaðurstuðull metinn. Þetta mat
er gert til að ákvarða hvar á að staðsetja hverja fjöl í bitanum. Eftir flokkun eru fjalirnar í
sama styrkleika settar saman með fingrasamsetningu til að ná æskilegri lengd bitans. Passað
er að rakastigið í timburfjölunum sé einsleitt á bilinu 8-15%. Við hátt rakahlutfalli er spennan
hærri í timbrinu við sama álag. Eins er spennan lægri þegar timbrið þornar. Þá er samsettu
fjölunum raðað upp eftir því hvað styrk og hvaða hæð á að ná úr þversniðinu. Hver fjöl er
límborin, þeim raðað saman og þrýstingur settur á þar til að límið hefur náð sér, við ákveðið
hitastig. Eftir að þrýstingi er létt af eru fjalirnar planaðar saman. Það er að lokum sagað til,
skoðað og pakkað [2].
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Mynd 1: Framleiðsluferli á límtré [6]
2.1.2. Efniseiginleikar límtrés
Þversnið límtrés er hægt að setja saman með fjölum sem eru með einsleitan (e. homogenus)
styrk, sjá mynd 2. Til að nýta styrk timburfjalanna sem best eru fjalir með hærri styrk notaðar
yst í þversniðinu þar sem spennan er meiri, kallað samsett (e. combined) þversnið.

Mynd 2: Uppbygging á einsleitu límtré (t.v.) og samsettu límtré (t.h.) [6]
Styrkur á timbri ræðst oftast af því hversu gallalaust það er. Brot myndast út frá veikasta
punkti sem oftast er út frá kvistum eða sprungum. Límtré dreifir þessum göllum jafnt yfir
bitann sem styrkir það í samanburði við burðartimbur. Límtré er með hærri meðalstyrk og
minni dreifni í brotþolsprófunum.
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Mynd 3: Brotstyrkur límtrés 1) borið saman við timbur 2). Þar sem f er styrkur og n er fjöldi
sýna í tilraun. Það sést að meðalstyrkur fm er hærri en kennigildið fk sem er 0,05
hundraðsmörk. Einnig má sjá minni dreifni á brotstyrk límtrés [6]
Til að minnka innri spennu er timburfjölunum snúið þannig að kjarninn snúi eins í gegnum
þversniðið. Ystu fjölunum er aftur á móti alltaf snúið þannig að kjarninn snúi út [2].
Við hönnun á timburmannvirkjum samkvæmt EC5 [7] er gengið út frá tveimur
meginaðferðum. Þær aðferðir eru hönnun samkvæmt notmarkaástandi og
brotmarkaástandi. Hönnun í notmarkaástandi tekur á svignun í burðarvirkjum. Í
brotmarkaástandi er átt við að burðarhlutarnir þoli þá sniðkrafta sem búist er við. Hönnun í
þessum flokkum á að uppfylla þau skilyrði sem ætlast er til af þeim.
Í EC5 má finna styrkleikatöflu þar sem kennigildi fyrir límtré er gefið upp, sem þýðir að 95%
af timbri í þessum flokki standast uppgefnar styrkleikatölur eins og sést í töflu 1.
Tafla 1: Styrkleikaflokkar fyrir einsleitt límtré [7]
Styrkleikaflokkur

GL 24h

GL 28h

GL 32h

GL 36h

Beygjustyrkur

fm,k

24

28

32

36

[MPa]

Togstyrkur

ft,0,k

16,5

19,5

22,5

26

[MPa]

ft,90,k

0,4

0,45

0,5

0,6

[MPa]

fc,0,k

24

26,5

29

31

[MPa]

fc,90,k

2,7

3

3,3

3,6

[MPa]

Skerstyrkur

fv,k

2,7

3,2

3,8

4,3

[MPa]

Fjaðurstuðull

E0,mean,g

11600

12600

13700

14700

[MPa]

E0,05,g

9400

10200

11100

11900

[MPa]

Skerstyrkur

Gmean

720

780

850

910

[MPa]

Rúmþyngd

ρk

380

410

430

450

[kg/m3]

Þrýstistyrkur
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2.2. Trefjastyrkt plastefni
Trefjastyrkt plastefni (e. Fiber reinforced polymer) er gjarnan nefnt FRP. Þar er sterkum
trefjaefnum blandað saman við límmassa til þess að búa til efni með mikla efniseiginleika.
Efnið var upphaflega hannað fyrir flugvélaiðnaðinn en undanfarna áratugi hafa verið miklar
framþróanir í þessum flokki efna. Notkunarmöguleikar í byggingariðnaði eru miklir, bæði til
endurstyrkingar á fyrirliggjandi mannvirkjum og við styrkingu nýrra. Helstu kostir trefjastyrktra plastefna sem gera efnið að álitlegum kosti fyir hönnuði eru [8]:





Mikill styrkur miðað við þyngd
Að mestu óháð tæringu
Lág varmaleiðni
Leiðir ekki rafmagn

Trefjastyrkt plastefni er samheiti yfir mjög breiðan hóp samsettra efna. Þar sem trefjar, sem
eru oftast langar og stífar, eru samofnar við límmassa (e. resin). Trefjarnar eru í flestum
tilvikum sterkari og stífari en límmassinn. Þær eru anastrópískt efni, sem þýðir að það hefur
mismunandi efniseiginleika fyrir mismunandi stefnur. Trefjarnar bera álagið í trefjastefnu á
meðan límmassinn dreifir álaginu á milli. Með því að raða trefjunum í sömu átt má ná fram
sem mestum styrk og stífni [8].
Trefjarnar sem notaðar eru í byggingariðnaði eru mjög langar og eru nefndar samfelldar
trefjar. Þær styttri, gjarnan á bilinu 10-50 mm, eru yfirleitt notaðar í bátaiðnaði og einnig sem
styrkingarefni fyrir steypu. Hlutfall trefja í samsetta þversniðinu er á bilinu 20 til 60% þegar
samfelldar trefjar eru notaðar. Þrjár megingerðir af trefjum eru notaðar til styrkingar og svo
basalttrefjar sem eru tiltölulega ný tegund. Helstu tegundir af trefjum sem notaðar eru [8]:





Aramidtrefjar (AFRP)
Glertrefjar (GFRP)
Koltrefjar (CFRP)
Basalttrefjar (BFRP)

Mynd 4: Styrkur mismunandi trefjaaefna og stáls á móti streitu [9]
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Á mynd 4 sést vinnulína mismunandi FRP efna og vinnulína stáls. FRP efnin eru línulega
elastískt fram að broti, ólíkt stáli. FRP efnin byrja að rofna þegar hámarksstreitu efnisins er
náð. FRP efnin slitna í raun ekki öll á sama tíma eins og gert er ráð fyrir í útreikningum heldur
slitna þræðirnir við mismunandi streitu. Gallar byrja að koma fram í efninu áður en það
slitnar að fullu. Gallarnir eru sprungur í bindiefninu, rof í einstaka þráðum, þræðirnir draga
sig lausa úr bindiefninu og losna að hluta til frá hvorum öðrum þannig að ekki er um samfellt
efni að ræða[8].

Mynd 5: Styrkur hreinna trefjaaefna og límmassans á móti streitu. Styrkur FRP er svo
reiknaður hlutfallslega út [10]
Efnisgæði samsetts þversniðs ræðst af[10]:





Efnisgæðum trefja
Efnisgæðum límmassa
Hlutfalls trefja á móti límmassa í samsetta þversniðinu
Stærðum og stefnum trefjanna í samsetta þversniðinu

2.2.1. Glertrefjar
Glertrefjar eru gríðarlega mikið notaðar í nánast öllum iðnaði í dag. Sem dæmi má nefna
báta- og bílaiðnað. Glertrefjar hafa á undanförnum árum verið í auknu mæli notaðar í
byggingariðnaðinum. Þær eru framleiddar í mörgum mismunandi formum og eru glertrefjamottur þar algengastar. Einnig eru m.a. framleiddar stangir og hreinar trefjar til
íblöndunar í steypu [11].
Glertrefjar eru framleiddar úr bræddu plasti, þar sem grunnefnin trefjunum eru kísilsýra,
súrál og kalsíumoxíð. Bráðið efnið er dregið í þráðum með samfelldum hraða frá bráðinni
sem er um 1400°C heitt. Brunaþol glertrefja er heldur lágt. Við 100-180°C eyðileggjast
efnasambönd í glerinu. Hinsvegar geta trefjarnar þolað meiri hita í einhvern tíma áður en
þær gefa sig. Styrkur trefjanna endurheimtist ekki ef þær hitna meira en 180°C [12].
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Tvær algengustu tegundir glertrefja eru E-gler og S-gler, en sú sem er mest notuð í
byggingariðnaði eru E-glertrefjar og er það vegna þess að þær eru mun ódýrari en S-gler.



E-gler eru mest notaðar af glertrefjum þar sem þær eru hagstæðari. Nægjanlegur
styrkur fyrir lágmarks kostnað.
S-gler eru um 40% sterkari trefjar. Þær geta verið nokkuð stífari en E-glertrefjar.

Glertrefjar eru mjög léttar og þær hafa mikinn togstyrk og háan fjaðurstuðul. Í töflu 2 má sjá
efniseiginleika glertrefja [11].
2.2.2. Basalttrefjar
Basalttrefjar eru tiltölulega ný tegund trefjastyrkingar samanborið við gler-, kolefna- og
aramidtrefjar. Basalttrefjar eru unnar úr basalti sem er algengasta bergtegund á yfirborði
jarðar. Trefjarnar eru framleiddar með því að bræða mulið basalt við 1400°C sem er síðan
þrýst í gegnum sérstakar rásir til að mynda þunna og samfellda þræði. Þræðirnir eru svo
vafðir upp í spólu og úr þeim eru m.a. ofnar mottur eða þeir bútaðir niður og notaðir sem
íblöndunarefni í aðrar framleiðsluvörur. Þetta ferli er nokkuð umhverfisvænt þar sem engin
íblöndunarefni eru notuð við framleiðsluna [8].
Basalttrefjar hafa góða hita-, rafmagns- og hljóðeinangrunareiginleika. Þær hafa einnig gott
veðrunar- og efnaþol og er það svipað og í glertrefjum. Hinsvegar hafa ekki verið gerðar
margar langtíma rannsóknir á veðrunarþoli þeirra. Brunaþol basalttrefja er gott og geta þær
haldið 90% af styrk upp í 600 °C. Hitaþol basalttrefja sem eru ekki undir álagi er um 1250°C
[13].
Basalttrefjar hafa 5 sinnum meira togþol en kambstál með einungis þriðjung af þyngd
stálsins. Þessir eiginleikar trefjanna gera það að verkum að farið er að horfa til þeirra sem
styrktarefnis þar sem stál var áður ráðandi, t.d. í steyptum þversniðum. Basalttrefjarnar hafa
mikið efnaþol og þola því raka mun betur en stálið. Þess vegna eru basalttrefjar æskilegri
sem styrktarefni í timburþversnið þar sem rakinn í timbrinu fer ekki vel saman með stálinu og
hætta er á að stálið ryðgi [13].
Meirihluti rannsókna hafa einnig sýnt fram á að stífni og styrkur basalttrefja sé hærri en
glertrefja þó einhverjar rannsóknir sýni að basalttrefjar hafi lægri styrk en uppgefið er [14].
Eiginleikar basalttrefja eru margt líkir efniseiginleikum glertrefja. Í töflu 2 má sjá uppgefna
efniseiginleika basalttrefja borna saman við uppgefna efniseignleikar glertrefja, koltrefja og
aramidtrefja.
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Tafla 2: Sýnir helstu efniseiginleika á þeim megingerðum af trefjum sem notaðar eru til
styrkingar [8]
Þvermál

Eðlisþyngd

Togþol

Fjaðurstuðull

[ µm]

[kg/cm2]

[Gpa]

[Gpa]

E-Gler

8-14

2,54

3,45

72,4

S-Gler

10

2,49

4,59

85,5

PAN

7-10

1,67-1,9

1,72-2,93

260

Rayon

6,5

1,53-1,66

0,62-2,20

500

12

1,44

2,76

62

12
9-23

1,45
2,7

2,80-3,79
2,5

131
84

Tegund trefja
Glertrefjar

Koltrefjar

Aramidtrefjar
Kevlar-29
Kevlar-49
Basalttrefjar

2.2.3. Límmassi
Límmassinn er vanalega 30-40% af FRP samsettum þversniðum. Hlutverk límmassans er að
halda trefjunum saman og viðhalda trefjastefnunni. Límmassinn dreifir álaginu á milli
trefjanna. Hann verndar trefjarnar fyrir umhverfisáhrifum og öðru hnjaski. Hér á eftir eru
taldar upp algengustu tegundir límmassa sem notaðir eru [8]:




Polýester
Vínylester
Epoxy

Epoxy límmassi er mikið notaður til styrkingar með mörgum FRP vörum. Epoxy-límið er með
mikinn styrk, góða mótvörn gegn tæringu. Epoxy er bæði notað til að framleiða FRP og til
álímingar á þann flöt sem á að styrkja. Það þornar fremur hægt og er fremur stökkt eftir að
það er þornað að fullu. Límið er mjög rakaþolið, sterkt og létt. Þetta er tveggja þátta lím og er
herði blandað út í það í 3:1 miðað við þyngd. Togþol epoxy límmassa er á bilinu 35-130 MPa
og fjaðurstuðull á bilinu 2-6 GPa [8].
2.3. Styrkingar á límtrésbitum
Timbur hefur lengi verið mikið notað sem byggingarefni og eru kostir þess margir. Meðal
annars hversu auðfengið það er og auðvelt í meðhöndlun. Það að timbur er náttúrulegt efni
gerir það umhverfisvænna en mörg önnur byggingarefni. Styrkur timburs og stífni þess eru
breytileg og ráðast m.a. af því hversu gallalaust það er. Kvistir, sprungur og mismunandi
vaxtarskilyrði gera það að verkum að erfitt getur reynst fyrir hönnuði að spá fyrir um svörun
efnisins við álagi. Vegna þessa náttúrulega breytileika timburs hefur verið þróað svokallað
verkfræðilega hannað timbur eins og m.a. límtré [15].
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Notkun á límtrésbitum takmarkast oftast á tiltölulega lágum beygjustyrk þeirra og stífni í
samanburði við önnur byggingarefni eins og járnbenta steypu eða stál. Límtrésbitar sem
verða fyrir beygjuáraun gefa sig í flestum tilvikum á togsvæði bitans, við fingrasamsetningu
eða kvist. Þá takmarkast bitar yfir löng höf oft af niðurbeygjukröfum eða leyfilegri bitahæð
[15].
Ein leið til að komast hjá þessu vandamáli án þess að hækka bitann er að styrkja bitann með
sterkara og stífara efni. Með því að styrkja límtrésbita er verið að búa til samsett þversnið.
Við það er hægt að notfæra sér kosti bæði timburs og styrkingarinnar í þversniðinu. Efnið
sem valið er til styrkingar þarf að hafa talsvert betri efnisgæði en grunnefnið. Það ætti að
hafa mun hærri fjaðurstuðul og við það ber það meiri spennu heldur en límtréð við
samsvarandi streitu. Styrkingarefnið þarf því að hafa mun meiri styrk en grunnefnið til að
geta tekið á móti þessari auknu spennu sem það verður fyrir án þess að gefa eftir [16].
Límtré er í meira mæli notað saman með mismunandi styrkingarefnum til að auka styrk þess
og stífni. Það gerir það að verkum að hægt er að nota timbur sem burðarbita undir meira
álagi. Með því að tvinna efnin saman nýtist þversniðið betur þar sem styrkingin kemur í veg
fyrir ótímabært brot sem myndast út frá göllum í timbrinu. Hið mikla togþol trefjaefnanna
gerir það að verkum að timbrið fer í flot í þrýstibrún eftir að það hefur náð þrýstistyrk og
timbrið í togbrún nær sínum mesta styrk. Brot í togbrún bita undir beygjuvægi er stökkt brot,
handahófskennt og erfitt að spá fyrir um. Af þeim sökum hefur verið mikið skoðað að styrkja
togbrúnir timburs með FRP [8].
Breytileiki á efnisgæðum styrktra þversniða er minni samanborið við óstyrkta líkt og sjá má á
mynd 6.

Mynd 6: Brotstyrkur í timbri, borið saman við límtré og límtré styrkt með FRP þar sem f er
styrkur og n er fjöldi sýna í tilraun. Það sést að dreifni á brotstyrk límtrés styrkt með FRP er
talsvert minni [17]
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2.4. Fyrri tilraunir
Mismunandi efni og uppsetningar hafa verið notaðar af fræðingum um allan heim. Í þessu
verkefni er einungis fjallað um FRP trefjamottur sem eru límdar á togsvæði límtrésbita.
Styrkingar á timburvirkjum með FRP hafa ekki verið teknar fyrir í stöðlum hvort sem um er að
ræða BFRP eða GFRP. Hér á eftir verður reynt að gefa yfirsýn yfir helstu rannsóknir og
aðferðir sem notaðar eru til styrkingar á límtré með trefjaefnum.
John og Lacroix [18] rannsökuðu hvaða áhrif lengd hefur þegar tvö lög af CFRP trefjamottum
voru límd á togbrún timburs með epoxy. Annarsvegar var límt á allan bitann og hinsvegar
einungis á það svæði sem vægið var mest. Sýnt var fram á að styrkurinn jókst á bilinu 40 til
100% ef borið var saman við óstyrkta samanburðarbita. Einnig var sýnt fram á minni dreifni
sem gaf hærra kennigildi fyrir styrkinn. Flest brot áttu sér stað undir þrýstingi sem gaf til
kynna sveigjanlegri hegðun.
Fiorelli og Dias [19] styrktu furu með því að líma tvö mismunandi FRP efni á togsvæði.
Annarsvegar GFRP þar sem styrkingin var 1% af þverskurðarflatarmáli timburs og hinsvegar
CFRP þar sem styrkingin var 0.4% af þverskurðarflatarmáli timburs. Brotið átti sér stað í
tveimur hlutum og varð fyrra brot þegar timbrið kramdist saman undir þrýstingi. Því fylgdi
svo þrýstibrot í timbrinu sem er mun seigara brotform en togbrot. Stífnin jókst um 15 til 30%.
Timbrið hegðar sér elastískt og plastískt við þrýsting og ályktuðu þeir að plastískt streituþol
væri þrisvar sinnum elastískt þol, sjá mynd 7.

Mynd 7: Samband streitu á móti spennu í timbri við þrýsting samkvæmt Fiorelli og Dias
[19]
Borri, Corradi og Grazini [20] könnuðu áhrif mismunandi rúmþyngdar á CFRP renningum sem
voru límdir með epoxy á togsvæði límtrésbita. Sumir bitanna voru styrktir með forspenntum
CFRP renningum. Burðarþol jókst um 40% fyrir lægri rúmþyngd og 60% fyrir þá hærri en
stífnin jókst um 22.5% fyrir lægri rúmþyngd og 29.2% fyrir hærri í samanburði við óstyrkta
samanburðarbita. Við forspenningu á CFRP renningunum var ekki martktækur munur sé
miðað við bitana sem voru ekki forspenntir.
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Hernandez, Davalos, Sonti, Kim og Moddy [3] rannsökuðu beygjustyrk á límtré gert úr hvílvið
(lat. Liriodendron tulipifera) styrkta með GFRP, styrkingarhlutfallið var 3% af þverskurðarflatarmálinu. Styrkingin var sett á togsvæðið í tveimur lögum. Styrkurinn jókst um
26% og stífnin um 18%. Þeir sáu að límingin gaf sig með miklum látum og í stökku broti. Á
mynd 8 má sjá streitu teiknaða á móti spennu. Á neðstu línunni sést að streitan í toppi bitans
er línuleg fram að flotmörkum. Þá eykst spennan ólínulega fram að broti.

Mynd 8: Sjá má á grafinu streitu teiknaða á móti spennu [3]
Dagher, Kimball, Shaler [21] rannsökuðu límtrésbita framleidda úr kanadaþöll (lat. tsuga
canadensis) styrkta með GFRP. Töldu höfundar að meiri árangur myndi nást með því að
styrkja ódýrt timbur í lágum styrkleikaflokk eins og kanadaþöllina. Þrír styrkleikaflokkar af
límtrésbitum voru styrktir með GFRP. Lágur, meðal og hár með tveimur styrkingarhlutföllum
1,1 og 3,1%. Í öllum tilvikum jukust efniseiginleikarnir en mestur var munurinn þegar
styrkleiki timburs var lágur. Beygjuvægi bitanna sem voru með meðal styrkleika jókst um 33
til 55% við það að styrkja þá með FRP á togbrún. Enginn marktækur munur var á bitum með
háan styrkleika styrkta með GFRP borna saman við óstyrkta samanburðarbita.
Arngrímur Konráðsson [14] gerði tilraunir á basalttrefjamottum, styrktum með epoxy í
hreinu togi. Trefjamotturnar sem voru prófaðar voru einása BAS UNI 600. Þær voru klipptar
niður í sömu stærðir og sjá má á mynd 9. Allir bútarnir voru mettaðir með epoxy límmassa.
Þykkt sýnanna var 0,65 mm einása mottur.

Mynd 9: Stærðir á BFRP sýnum sem notaðar voru í tilraunirnar [22]
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Munur er á þykkt styrkingarefnis vegna mismikils magns af epoxy límmassa sem notaður er
þegar efnið er límt á handvirkt. Þar með er þykktin sem notuð er í útreikningum óljós. Öll
sýnin gáfu góða línulega samsvörun upp að brotstyrk sem var einungis um þriðjungur af
uppgefnum styrk. Niðurstaða rannsóknarinnar var að hlutfall trefjaefna í þversniðinu var
einungis 28,5%. Því er hægt að reikna með því að þykkt samsetta trefjaþversniðsins sé
rúmlega þrefalt á við þurrt trefjaefni.
Ívar Hauksson [5] gerði tilraun á límtré styrktu með basalttrefjum (BFRP) og glertrefjum
(GFRP). Límtrébitarnir voru styrktir í neðri brún. Tólf límtrébitar í flokki GL-32h, 3,2 metra
langir, 65 mm breiðir og 167 mm á hæð voru brotnir í fjögura punkta álagsprófi. Fimm bitar
voru styrktir með BFRP og fjórir með GFRP límt á með epoxy límmassa. Styrkingarhlutfall
BFRP og GFRP var haft það sama eða um 0,5% af þverskurðarflatarmáli límtrésbitanna. Til
samanburðar voru 3 óstyrktir límtrésbitar brotnir. Bitarnir sem voru styrktir voru valdir
handahófskennt úr hópi þeirra bita sem í boði voru þannig að bestu bitarnir lentu ekki allir í
sama flokknum.
Niðurstöður tilraunanna sýndu að hægt er að ná fram verulegri aukningu á beygjuvægisþoli
bitanna og einnig eykst fjaðurstuðull þeirra talsvert, þó mun minna en styrktarþolið eða að
meðaltali um 37% fyrir límtrébitana sem styrktir voru með basalttrefjamottum og að
meðaltali um 57% fyrir þá bita sem styrktir voru með glertrefjamottum. Fjaðurstuðull
bitanna jókst einnig töluvert eða um 16% með basalttrefjunum og að meðaltali 21% með
glertrefjunum. Niðurstöðurnar sýndu einnig að bitarnir brotnuðu í mun seigara broti en
óstyrktu bitarnir sem brotnuðu mjög snöggt.
Í niðurstöðukaflanum verða niðurstöður úr tilraunum Ívars bornar saman við útreikninga úr
reiknilíkani á styrktaraukningu límtrésbitanna.
Romani og Blaβ [23] við háskólann í Karlsruhe rannsökuðu límtrésbita styrkta með AFRP og
CFRP og þróuðu reikniaðferð sem tekur tillit til plastískrar hegðunar timburs þegar það
verður fyrir beygjuáraun og togálagi samsíða stefnu trefjanna. Prófaðir voru 30 límtrébitar af
gerð 1 og 8 af gerð 2, sjá mynd 10. Niðurstöðurnar voru bornar saman við reiknuð gildi út frá
reiknisaðferð þeirra.

Mynd 10: Límtrésbitar með styrkingu í togbrún [23]
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Niðurstöður tilraunarinnar voru þær að mikil aukning varða á stífni bitanna með CFRP
styrkingunni. Beygjuvægi jókst um 50% en brot varð oftast á togsvæði bitans út frá kvistum
eða fingrasamsetningum. Bitar af gerð 1 náðu styrktaraukningu umfram óstyrktra bita eftir
að fjölin undir styrkingunni hafði gefið sig. Þegar niðurstöður tilraunarinnar eru bornar
saman við útreikninga sést að aðferð við útreikninga á stífni bitans var almennt góð,
munurinn var mestur 6%. Aftur á móti var talsverður munur á reiknigildum og útkomu úr
tilraun þegar styrkleiki bitanna var skoðaður eða að meðaltali 49% munur. Ástæðan fyrir
þessum mikla mun telja þeir vera vegna breytileika timburs og áhrifa kvista á burðargetuna.
Samkvæmt aðferðum þeirra Romani og Blaβ getur límtrésbiti styrktur með FRP fallið á
nokkra mismunandi máta. Gert er ráð fyrir stöðugum fjaðurstuðli, tog- og þrýstistyrk.

Mynd 11: Mismunandi brotmyndir fyrir límtrésbita styrkta í togbrún [23]
Brot í togbrún bitans





a): Brot í neðstu fjöl, þversniðið er á línulega elastíska sviðinu
b): Brot fyrir ofan styrkingu, þversnið er á línulega elastískt sviðinu. Neðsta fjölin
hefur þegar gefið sig
c): Brot í neðstu fjöl, þrýstibrún bitans er í elastísku plastísku ástandi
d): Brot fyrir ofan styrkingu, þrýstibrún bitans er í elastísku plastísku ástandi. Neðsta
fjölin hefur gefið sig

Brot í þrýstibrún bitans



e: Brot í þrýstibrún eftir að þrýstibrún bitans fer í elastískt plastískt ástand
f): Brot í þrýstibrún eftir að þrýstibrún bitans fer í elastískt plastískt ástand. Neðsta
fjölin hefur gefið sig

Í bitum sem styrktir eru í neðri brún líkt og þeir bitar sem skoðaðir eru í þessu verkefni, er
gert ráð fyrir því að neðsta fjölin sé brotin og þarf því aðeins að skoða brotmynd b og d í
togsvæði bitans og brotmynd f í þrýstisvæði hans. Reiknisaðferð þeirra byggja á því að
einfalda alla útreikninga svo þeir verði eins og í óstyrktu þversniði, með því að nota
stærðarhlutsstuðla.
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Mynd 12: Samband streitu og spennu í þversniði í plastísku ástandi í þrýstibrún [23]
Plevris og Triantafillou [24] við MIT háskólann í Massachusetts rannsökuðu timbur styrkt
með CFRP á togsvæði og leiddu út reikniaðferð sem sýndi fram á samband á milli streitu og
spennu í timbri. Prófuð þeir fjögur mismunandi styrkingarhlutföll.
Aðferðin gerir ráð fyrir því að FRP trefjaefnið hegði sér línulega og timbrið sé línulega
elastískt í togi og brotni þegar spennan nær togstyrk með samsvarandi streitu. Í reikniaðferðum þeirra notuðust þeir við kenningar Weibull [25], sem gera ráð fyrir því að togspennur við brot ft séu hærri við hreina beygjuáraun en í togi og séu í raun jafnar beygjuþoli
fm. Í þrýstingi fer timbrið í flot þegar spennan nær þrýstistyrk fc með samsvarandi við streitu
εc, fyrir streitu hærri en εc er henni lýst sem fallandi grein með hallatöluna m sjá mynd 13.

Mynd 13: Samband milli spennu og streitu í timbri [24]
Hér á næstu síðum koma formúlur fyrir útreikninga á trefjastyrktu timbri en þær eru allar
fengnar úr riti þeirra Plevris og Triantafillou [24]. Styrkurinn lækkar eftir að þrýstibrún fer í
flot með eftirfarandi formúlum. Ef hlutlausi ásinn er innan þversniðsins:
(

)

{

[

2.1

Annars gildir:
(

)
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]}

2.2

Þar sem:
K
-spennu útjöfnunarstuðull, segir til um breytileika á styrk innan þversniðsins
C
-0 línan sem hlutfall af hæð bitans
Hegðun bita sem styrktur er með FRP í vægi er sýnd með því að sýna fram á samband milli
vægis og krappa (M-ϕ) í þversniðinu. Ekki er hægt að reikna M-ϕ með einni jöfnu vegna þess
að timbur hegðar sér ólínulega eftir að flotmörkum hefur verið náð.
Línulega elastískt ástand
(

)

2.3

Þar sem:
2.3.1
(

)

2.3.2

(

2.3.3

)
(

Gildir á meðan

)

Timbur plastísku ástandi
[
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(

) ]
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(

)
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)
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]

)
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}

2.4

]

)

)

Þar sem:
2.4.1
2.4.2
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(
Gildir á meðan

(
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)
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)

)] [(

(

[
)

(

(

)
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)

]

)
(

2.4.3
]

)

2.4.4

2.5
(

)

2.6

Þar sem:

M

-mesta streita í togbrún timburs
-streita í timbri samsvarandi við styrk timburs
-streituþol FRP
-hlutfall FRP af þversniðinu, skilgreint sem
-þrýstistyrkur timburs
-beygjustyrkur timburs
-togstyrkur timburs
-hallatala samkvæmt spennu útjöfnun fyrir timbur

Reikniaðferðirnar gáfu gott samband við tilraunirnar þegar styrkingarhlutfallið var lítið en
skekkjan jókst við hækkandi styrkingarhlutfall. Aukin skekkja byrjaði að hafa áhrif eftir að
styrkingarhlutfall fór yfir 0,4%.
Í niðurstöðukaflanum verða útreikningar með aðferðum Plevris og Triantafillou bornir saman
við tilraunaniðurstöður Ívars Haukssonar.
Útreikningar voru gerðir í Mathcad. Í Viðauka A má sjá skrána sem gerð var.
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3. Efniseiginleikar
Í þessum kafla verður fjallað um efniseiginleika og efnisstuðla sem notaðir eru við greiningu
og til að sannreyna reiknilíkanið. Efniseiginleikar eru ýmist fengnir úr fyrri tilraunum hjá Ívari
Haukssyni og Arngrími Konráðssyni eða efnisframleiðand, þá eru þeir einfaldaðir til notkunar
í reiknilíkani.
3.1. Límtré
Límtrésbitarnir sem notaðir voru í tilraun Ívars Haukssonar [5] voru frá Límtré vírnet ehf. Þeir
voru 167 mm háir, 65 mm breiðir og lengd þeirra var 3200 mm en ákvörðun á stærð bitanna
var gerð í samræmi við staðla [15]. Samkvæmt heimasíðu framleiðanda límtrésbitanna [26]
er timbrið sem notað er í bitana vélflokkað greni (lat. Picea abies) í styrkleikaflokki C30, sem
samsvarar til styrkleika GL32h. Notast verður við meðaltals niðurstöður úr tilraunum Ívars
Haukssonar á óstyrktum bitum til að sannreyna reiknilíkanið.
Brotnir voru þrír óstyrktir límtrésbitar og hafa þeir einkennisnúmer t1-ós, t2-ós og t3-ós. Biti
t2-ós brotnaði í stökku broti við álag upp á 27,5 KN við beygjuvægið 13,8 KNm. Við þetta álag
var beygjuspenna límtrébitans 46,5 MPa, sem er töluvert yfir kennigildi beygjuspennu í Gl 32
límtrébitum, en á samkvæmt staðli er það 32 MPa. Fjaðurstuðull var 16288 MPa.
Tafla 3: Niðurstöður fyrir óstyrkta límtrésbita úr tilraunum Ívars Haukssonar [5]
Óstyrktir límtrébitar
Biti
t1-ós
t2-ós
t3-ós
Meðaltal

Fmax
[kN]
18,4
27,5
28,5
24,8

Mmax
[kNm]
9,2
13,8
14,4
12,5

Em,g
[MPa]

fm
[MPa]
31
46,5
48,5
42,0

14288
16289
16344
15640

Niðurbeygja
[mm]
29,21
36,23
38,07
34,50

Reiknilíkanið gerir ráð fyrir fullkomnu sambandi milli streitu og spennu í timbrinu.
Togspennur eru álitnar vera línulega elastískar og brot á sér stað þegar spenna nær
endanlegum togstyrk ftu, samsvarandi við streituna εtu. Mynd 14 sýnir sambandið á milli
spennu og streitu eins og notast er við í reiknilíkaninu.
Reiknilíkanið tekur tillit til plastískrar hegðunar timburs undir þrýsting. Um tvílínulegt
samband er að ræða í þrýstingi, annarsvegar línuleg hegðun að þrýstiþoli fcu og samsvarandi
streitu εcu, hinsvegar plastísk hegðun að endanlegum streituþoli εpl.
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Mynd 14: Samband milli streitu og spennu í timbri
Plastískt streituþol undir þrýstingi var talið vera þrisvar sinnum meira en elastískt streituþol
samkvæmt niðurstöðum úr rannsóknum sem Fiorelli og Dias [19] gerðu, sjá mynd 7. Talið er
að endanlegt þrýstibrot verði ef streita í þrýstibrún fer yfir þessi mörk.
3.2. Basalttrefjar
Basalttrefjamotturnar sem notaðar voru við prófanirnar heita BAS UD 280.1350.P [27]. Þetta
eru einása mottur og eðlisþyngd trefja er 280 g/m2. Á tækniblaði framleiðanda um efnið er
ekki gefin upp þykkt mottanna en samkvæmt mælingum reyndust þær vera 0,25 mm þykkar.
Sett voru þrjú lög af basalttrefjamottum og verður því þykkt styrkingarinnar 0,75 mm af
þurrum mottum. Það gerir styrkingarhlutfall uppá um það bil 0,5%.
Tafla 4: Efniseiginleikar basalttrefja uppgefnir frá framleiðanda Basaltex
Basalttrefjar
Trefjar
Basalt

ftu
[MPa]
2500

Em
[MPa]
84000

εtu
[%]
3,15%

Þykkt
[mm]
0,25

3.3. Glertrefjar
Glertrefjamotturnar eru frá SAERTEX og eru þær E-glertrefjar. Þetta eru einásamottur með
þyngd 912 g/m2 og er þykkt þeirra 0,73 mm [28]. Bitarnir voru styrktir með einu lagi af
glertrefjum sem samsvarar styrkingarhlutfalli uppá 0,5% sem er sama styrkingarhlutfall og
var notað í basalttrefja-styrkingarnar.
Tafla 5: Efniseiginleikar E-glertrefja uppgefnir frá framleiðanda SAERTEX
Glertrefjar
Trefjar
Gler

ftu
[MPa]
2200

Em
[MPa]
73000

εtu
[%]
3,50%

Þykkt
[mm]
0,73
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Trefjaefnin eru álitin hegða sér línulega elastískt með stökku broti. Samband milli streitu og
spennu má sjá á mynd 15.

Mynd 15: Samband milli streitu og spennu í trefjaefni
3.4. Epoxý
SP 115 tveggja þátta epoxý lím frá Gurit er notað til að festa bæði gler- og basalttrefjamotturnar við neðri brún límtrésbitanna. Samkvæmt framleiðanda skal vinna með efnið
við hitastig á bilinu 18 – 25 °C [29]. Lími og herði er blandað í hlutföllunum 3:1 miðað við
þyngd. Epoxý límið nær fullnægjandi styrk á 14 dögum við hitastig 15°C til 30°C. Ekki er
nauðsynlegt að líma undir þrýstingi samkvæmt framleiðanda. Togþol efnisins er samkvæmt
framleiðanda 70,3 MPa og fjaðurstuðull efnisins er 3,67 GPa.
Tafla 6: Efniseiginleikar Epoxy límmassa uppgefnir frá framleiðanda
Epoxy
Lím
Epoxy

ftu
[MPa]
3,67

Em
[MPa]
70

εtu
[%]
5%

Þykkt
[mm]
-

Í tilraunum sem Arngrímur Konráðsson gerði [14] á basaltmottum kom í ljós munur á mældri
þykkt styrkingarefna vegna mismunandi magns af epoxy límmassa sem notaður er þegar
efnið er límt á handvirkt. Komist var að því að hlutfall trefjaefna í þversniðinu var einungis
28,5%. Því er hægt að reikna út þykkt styrkingarinnar og styrk með eftirfarandi formúlu sem
fengin er úr Composites for construction: structural design with FRP materials [8].
3.1
3.2
Reiknast það til að þykkt styrkingarinnar sé rúmlega þreföld á við þurrt trefjaefni og
styrkurinn þar á móti þriðjungur af uppgefnum styrk trefjaefnis. Nýr fjaðurstuðull er einnig
reiknaður hlutfallslega eftir magni trefjaefna og epoxy í samsettu þversniði.
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4. Reiknilíkan
Við styrkingu á límtré með FRP efnum við beygjuáraun þarf að hafa nokkur atriði til
hliðsjónar t.d. mismunandi styrkingarefni og styrkingarhlutföll. Hver uppstilling getur leitt til
mismunandi brotmyndar. Ætlunin er að gera reiknilíkan til að finna heppilegasta
styrkingarhlutfallið sem gefur viðunandi styrk og stífni. Það var gert með því að gera
reiknilíkan í Matlab sem líkir eftir ólínulegri hegðun timburs styrktu með FRP. Í þessum kafla
verður gerð grein fyrir forsendum líkansins og útreikningum. Allar forsendur og formúlur eru
fengnar úr Mechanics of materials [30], Teknisk ståbi [31] og meistaraverkefni Jacob og
Garzon við háskólann i Chalmers [22]. Mynd 16 sýnir uppstillingu á tilraun Ívars Haukssonar
[5] og samsvarandi krafta sem verður líkt eftir í reiknilíkaninu.

Mynd 16: Uppstilling á tilraun með álagi og samsvarandi vægi og skerkrafti [31]
4.1. Brotmyndir
Við gerð reiknilíkans er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að mismunandi brotmyndir geta
átt sér stað. Mismunandi brotmyndir voru greindar með tilliti til efniseiginleika og staðsetningar á styrkingu.
Við útreikninga er ekki tekið tillit til galla í timbri líkt og kvista, fingrasamsetninga eða
annarra efnisgalla. Við hönnun mannvirkja ætti að taka á þessum þáttum með viðeigandi
öryggisstuðlum.
Hér á eftir er fjallað um helstu brotmyndir sem tekið var tillit til.
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4.1.1. Togbrot í timbri
Þetta er algengasta brot sem á sér stað í timbri. Brotið er stökkt þar sem timbur hegðar sér
ekki plastískt í togi. Þetta getur leitt til þess að sprungur myndast í trefjastefnu sem getur
endað með snöggu broti.
Togþol timbursins er náð þegar mesta togspennan er jöfn beygjuþoli timbursins. Bitinn er
talinn vera brotinn þegar það gerist.
Hægt er að greina togbrot í tvennt eftir því hvort þrýstisvæðið hafi náð flotmörkum eða ekki.


Timbur gefur sig á togsvæði á meðan þversniðið er línulega elastískt: Þetta á sér stað
þegar spennan við togbrúnina hefur náð togstyrk efnisins og þrýstisvæðið er enn á
línulega elastíska sviðinu. Þetta gerist þegar togstyrkur er minni en þrýstistyrkur.
Stökkt brot.

Mynd 17: Brot í togbrún án þess að þrýstibrún fari í flot


Timbur gefur sig í togbroti eftir að þversniðið hefur náð plastísku ástandi: Þetta á sér
stað þegar spennan við togbrúnina nær togstyrk efnissins eftir að þrýstisvæðið hefur
farið yfir elastískt þol. Þrýstispennan má samt ekki hafa náð endanlegum þrýstistyrk.
Þetta er algengt brot á bitum sem eru styrktir í togbrún. Stökkt brot.

Mynd 18: Brot í togbrún eftir að þrýstibrún hefur farið í flot
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4.1.2. Þrýstibrot í timbri
Þetta er ekki mjög algengt brot í óstyrktu þversniði. Þegar bitinn er styrktur í togbrún getur
þetta brot átt sér stað og því verður að taka tillit til þess. Þversniðið hefur náð fullu þrýstiþoli
þegar þrýstistreitan er jöfn endanlegri streitu í þrýsting
sem er þrisvar sinnum meiri en
uppgefinn streita í þrýsting samkvæmt Fiorelli og Dias [19].


Timbur gefur sig í þrýstibroti: Þetta getur átt sér stað ef bitar eru með mikla styrkingu
í togbrún. Bitinn sveigist talsvert vegna plastískrar aflögunar á þrýstisvæðinu.

Mynd 19: Brot í þrýstibrún eftir þrýstibrún hefur farið í flot
4.1.3. Skerbrot
Skerbrot í timbri er algengt brot í styrktu timbri. Oftast eykur styrkingin vægisþol sem gerir
það að verkum að hætta er á skerbroti. Þetta gerist þegar skerspennan í þversniðinu fer yfir
skerstyrk timbursins. Ekki er gert ráð fyrir því að styrkingin auki skerþol þversniðsins. Brotið
er snöggt þar sem sprunga myndast þvert á trefjar.
Skerþol fyrir rétthyrnt þversnið er:
4.1
Þar sem:
τ
V
b
h

- Skerþol
- Skerkraftur
- Breidd bita
- Hæð bita

4.1.4. Styrking gefur sig
Spennan í styrkingunni er meiri en í timbrinu vegna mismunandi fjaðurstuðla efnanna. Stífara
efnið tekur upp meiri spennu. Þar af leiðandi getur styrkingin náð hámarks togspennu áður
en timbrið gefur sig. FRP gefur sig í stökku broti.
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4.1.5. Líming gefur sig
Epoxy límingin gegnir veigamiklu hlutverki í því að flytja spennur frá timbrinu í styrkinguna.
Líming getur gefið sig á samskeytum eða við fyrsta brest. Ekki verður tekið tillit til þess í
reiknilíkaninu.
4.2. Forsendur
 Gert er ráð fyrir því að fjaðurstuðull í límtrénu sé sá sami í þrýstingi og togi
 Sambandið milli spennu og streitu er einfaldað og álitið línulega elastískt í togi en
línulega elastískt og línulega plastískt í þrýstingi. Ekki er gert ráð fyrir ólínulegri
hegðun
 Álitið er að brot hafi átt sér stað þegar mesta leyfilega spenna eða streita hefur náðst,
hvort sem er í togbrún eða þrýstibrún. Sem samsvarar til fcu eða fm
 Ekki er tekið tillit til kvista, fingrasamsetninga eða annarra galla í timbrinu
 Álitið er að styrkingin hegði sér línulega elastísk
 Ekki er gert ráð fyrir því að límingin gefi sig
4.3. Reiknilíkan
Tvö reiknilíkön voru gerð. Annarsvegar var gert línulegt líkan í Mathcad þar sem efnin
hegðuðu sér línulega elastísk upp að broti. Tilgangur þess var að finna heppilegasta
styrkingarmagn með tilliti til stífni, niðurbeygju og hagkvæmni. Hinsvegar var gert ólínulegt
reiknilíkan í Matlab sem gerir ráð fyrir plastískri hegðun timburs í þrýstibrún. Það var gert til
að líkja eftir ólínlegri hegðun bitans og kanna endanlegt brotþol.
4.3.1. Línulega elastískt reiknilíkan
Efnisgæði límtrés og styrkingar eru álitin línulega elastísk upp að broti. Tilgangur þessarar
greiningar var að finna út hagkvæmasta styrkingarhlutfallið. Línulega reiknilíkanið var gert í
Mathcad.
Þrýstistyrkurinn í timbrinu er takmarkaður við elastískt þol þess
uppstillingu á línulega elastíska líkaninu.

Mynd 20: Línulega elastískt líkan
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. Mynd 20 sýnir

Reiknilíkaninu er stillt þannig upp að kraftajafnvægi er virt. Takmarkandi gildi fyrir
tog/þrýsting streitu/spennu eru notuð til að ná fram streitu- eða spennudreifingu yfir
þversniðið. Kraftarnir eru reiknaðir út frá línulegri streitudreifingu. Kraftarnir eru svo notaðir
til að reikna vægisþol með viðeigandi vægisarmi. Það skal tekið fram að línulega reiknilíkanið
gefur lægra vægisþol þar sem ekki er tekið tillit til elastísks styrks timburs í þrýsting.
Mynd 21 sýnir flæðirit fyrir línulega elastíska reiknilíkanið.
Í Viðauka B má sjá Mathcad skrána sem gerð var.

Mynd 21: Flæðirit fyrir línulega elastískt reiknilíkan
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Hér á eftir má sjá stærðfræðilega uppsetningu á línulega elastíska reiknilíkaninu. Á meðan
þversnið er á línulega elastíska sviðinu er aðferð umbreytts þversniðs notuð til að finna
hlutlausa ásinn.
(

)

4.2

Streitan í þrýstibrún er fundin út frá streitunni í togbrún
4.3
4.4
Athugað hvort samsvarandi streita í þrýsting fari yfir streituþol
(

) ef

4.5
4.6

ef
Spennudreifingin í þversniðinu fundin

4.7
4.8
Kraftajafnvægi segir að summa allra krafta í þversniðinu sé 0
4.9
Samsvarandi kraftar fundnir
4.10
(

)

4.11

Kraftajafnvægi í streitunni segir að
4.12
(

)

4.13

Krafturinn sem styrkingin tekur er fundinn
4.14
Vægisþol er svo reiknað
(

)

(
26

)

4.15

Niðurbeygjan er fundin út frá krappanum
4.15
4.16
Fyrir fjögurra punkta álag gildir
4.17
(

)

4.18

Fyrir jafndreift álag gildir
4.19
4.20
Jafngildishæð óstyrkts bita
√

4.22

Í niðurstöðukaflanum hér á eftir verða niðurstöður úr línulega elastíska reiknilíkaninu
notaðar til að skoðað hvaða styrkingarhlutfall er hagkvæmast.
4.3.2. Ólínulegt reiknilíkan
Timbur er efni sem hegðar sér ólínulega undir þrýsting. Tilgangur þess að gera ólínulegt
reiknilíkan er að taka tillit til þeirrar plastísku hegðunar sem bitar styrktir á þrýstisvæði geta
sýnt. Reiknilíkanið greinir þversniðið með stigvaxandi streituaukningu. Í byrjun er lítil streita
sett á þrýstibrún og samsvarandi streita er fundin í togbrún. Reiknaða streitan er borin
saman við streituþol eða flotmörk. Ef streitan fer ekki yfir nein þol- eða flotmörk er hún
aukin örlítið. Þetta ferli er endurtekið þar til brot á sér stað.
Reiknilíkaninu er skipt í tvo hluta. Annarsvegar áður en timbur fer í flot og hinsvegar eftir að
flotmörkum er náð. Hér á eftir verður fjallað um þessa tvo hluta.
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4.3.2.1. Línulega elastískt ástand
Þessi hluti sýnir svörun bitans á meðan timbrið er á línulega elastíska sviðinu.

Mynd 22: Línulega elastískt ástand
Á meðan ekkert fer í flot er hlutlausi ásinn fundinn með aðferð umbreytts þversniðs.
Lítið upphafsgildi á streitu í þrýstibrún
(

og samsvarandi streita í þrýstibrún er fundin

)

4.23

(

)

4.24

Spennudreifing í þversniðinu er reiknuð
4.25
4.26
4.27
Kraftajafnvægi í þversniðinu segir að summa allra krafta sé 0
4.28
Samsvarandi kraftar fundnir
4.29
(

)

4.30
4.31
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4.3.2.2. Plastískt ástand
Þessi hluti sýnir svörun bitans eftir að elastísku þoli í timbrinu hefur verið náð og timbrið er í
plastísku ástandi.

Mynd 23: Plastískt ástand
Mynd 23 sýnir sýnir uppstillingu á líkani fyrir límtré styrkt í togbrún eftir að þrýstibrún fer í
plastískt ástand. Streitan er komin út fyrir elastískt streituþol en er undir plastísku streituþoli.
Eftir að streitan í þrýstibrún er komin yfir elastískt streituþol þá á sér stað flot í þrýstibrún og
spennan getur ekki vaxið meira. Þetta leiðir af sér færslu á hlutlausa ásnum.
Eftir að streita í þrýstibrún fer yfir elastískt streituþol þá er hlutlausi ásinn fundinn með
ólínulegum reikniaðferðum.
[

(

)

(

)

[

]
]

[

4.32
]

Lítið upphafsgildi á streitu í þrýstibrún
Samsvarandi streita í þrýstibrún er fundin
(

)
(

4.33
)

4.34

Dýpt flotsvæðis er fundin með eftirfarandi formúlu
4.35
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Spennudreifing í þversniðinu er reiknuð
4.36
4.37
4.38
4.39
Samsvarandi kraftar fundnir
4.40
(

)

(

)

4.41
4.42
4.43

Kraftajafnvægi segir að summa allra krafta í þversniðinu sé 0
4.44
Vægisþol er reiknað með eftirfarandi formúlu.
(
(

)

(

)

(

)

4.4.1

)

Niðurbeygjuútreikningar eru framkvæmdir eins og í jöfnu 4.18.
Eins og sjá má þarf að fara í gegnum nokkrar reikniaðgerðir til að finna út hegðun límtrésbita
styrktan í togbrún.
Í Viðauka C. má sjá Matlab kóðann sem skrifaður var.
Eftirfarandi flæðirit sýnir röð aðgerða fyrir ólínulega reiknilíkanið.
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Mynd 24: Flæðirit fyrir ólinulegt reiknilíkan
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5. Niðurstöður
Í þessum kafla verða niðurstöður úr ólínulega reiknilíkaninu sannreyndar með því að bera
þær saman við fyrri tilraunir. Líkt verður eftir áhrifum mismunandi styrkingarhlutfalla með
notkun ólínulega reiknilíkansins og hagstæðasta styrkingarhlutfallið fundið. Seinna í
kaflanum verður skoðað hversu mikið er hægt að minnka bitahæð með aukinni styrkingu og
hagkvæmni þess með notkun línulega reiknilíkansins
5.1. Sannprófun á reiknilíkaninu
Með því að bera saman niðurstöður úr tilraun sem gerð var við Háskólann í Reykjavík af Ívari
Haukssyni [5] má sjá að ólínulega reiknilíkanið spáir nokkuð rétt fyrir hegðun bitanna. Reiknilíkanið gat vel spáð fyrir um línulega elastíska hegðun ásamt ólínulegri hegðun sem varð
vegna plastískrar hegðunar í timbrinu. Við sannprófun á reiknilíkani er það borið saman við
niðurstöður úr tilraunum Ívars Haukssonar[5]. Notuð voru gildi úr tilraunum fyrir epoxy
mettaðar basalttrefjamottum sem Arngrímur Konráðsson gerði, þær reyndust innihalda
28,5% trefjar. Basalttrefjamotturnar í tilraun Ívars voru 0,25 mm þykkar og verða því 0,75
mm, settar á í þremur lögum. Glertrefjamotturnar reyndust vera 0,73 mm við mælingu og
verða því 2,19 mm, sett var á eitt lag.
Tafla 7: Helstu stærðir á tilraunabitum og útreiknuðum bitum
bgl
[mm]
65

hgl
[mm]
167

Lengd
[mm]
3006

tbasalttrefjar
[mm]
2,25

tglertrefjar
[mm]
2,20

Tafla 8: Helstu efniseiginleikar á tilraunabitum sem notaðir voru við útreikninga
fm,gl
[MPa]
47

Em,gl
[MPa]
16289

ft,basalt
[MPa]
2500

Helstu efniseiginleikar
Em,gler
ft,gler
[MPa]
[MPa]
84000
2200
73000

Em,basalt
[MPa]

ft,epoxy
[MPa]
3,67

Em,epoxy Hlutfall
[MPa] trefjaefna
70

0,285

Með því að nota efniseiginleika timbursins sem fékkst út úr tilraununum er hægt að bera
saman útreiknuð gildi úr reiknilíkaninu og gildi úr tilrauninni með meiri nákvæmni.
Brotnir voru þrír óstyrktir límtrésbitar og hafa þeir einkennisnúmer t1-ós, t2-ós og t3-ós. Biti
t2-ós brotnaði í stökku broti við álag upp á 27,5 KN við beygjuvægið 13,8 KNm. Við þetta álag
var beygjuspenna límtrébitans 46,5 MPa, sem er töluvert yfir kennigildi beygjuspennu í Gl 32
límtrébitum, en samkvæmt staðli er það 32 MPa. Fjaðurstuðull var 16288 MPa. Línurit hér að
neðan sýnir niðurstöður úr tilrauninni fyrir t2-ós límtrésbitann borið saman við reiknilíkan.
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Óstyrktur biti: Mynd 25 sýnir hegðun óstyrkts límtrésbita. Eins og sjá má líkir reiknilíkanið
mjög vel eftir tilraunaniðurstöðunum. Biti t2-ós hegðaði sér línulega elastískt og brotnaði í
togbrún eins og reiknilíkanið spáði fyrir. Einnig voru útreikningar á vægiþoli nokkuð góðir.
35
30

Álag [kN]

25
20
t2-ós
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Reiknilíkan

10
5
0
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Niðurbeygja [mm]

Mynd 25: Samanburður á reiknilíkani við bita t2-ós
Á grafinu hér að neðan má sjá niðurstöður fyrir alla óstyrktu bitana borna saman við reiknilíkanið. Í töflu 9 er samantekt á helstu niðurstöðum fyrir bitana þrjá og reiknilíkanið.
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Mynd 26: Samantekt úr brotprófi fyrir óstyrktu límtrésbitana borið saman við reiknilíkan
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Biti styrktur með basalttrefjum: Brotnir voru fjórir bitar styrktir með basalttrefjum og hafa
þeir einkennisnúmerin t4-b, t5-b, t6-b og t7-b. Mynd 27 sýnir hegðun basaltstyrkts
límtrésbita. Styrkingarhlutfallið er 0,5%. Reiknilíkanið líkir nokkuð vel eftir tilraunarniðurstöðunum. Bitinn hegðaði sér línulega elastískt og fer í flot þegar streitan nær þrýstiþoli
límtrés. Bitinn brotnaði í togbrún eins og reiknilíkanið spáði fyrir.
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Mynd 27: Samanburður á brotprófi á t5-b og reiknilíkani
Á grafinu hér fyrir neðan má sjá niðurstöður fyrir basaltsstyrktu bitanna borna saman við
reiknilíkanið. Á töflu 9 fyrir neðan er samantekt helstu niðurstaðna og reiknaðir efniseiginleikar bitanna.
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Mynd 28: Samantekt úr brotprófi fyrir basaltsstyrkta límtrésbita borið saman við
reiknilíkan
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Biti styrktur með glertrefjum: Brotnir voru fjórir styrktir límtrébitar með glertrefjum og hafa
þeir einkennisnúmer t9-g, t10-g, t11-g og t12-g. Mynd 29 sýnir hegðun límtrésbita styrktan
með glertrefjum. Styrkingarhlutfallið er 0,5%. Reiknilíkanið líkir nokkuð vel eftir tilraunarniðurstöðunum. Bitinn hegðaði sér línulega elastískt og fer í flot þegar streitan nær þrýstiþoli
límtrés. Bitinn brotnaði í togbrún eins og reiknilíkanið spáði fyrir.
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Mynd 29: Samanburður á reiknilíkani við bita t11-g
Á grafinu hér að neðan má sjá niðurstöður fyrir alla bitana sem styrktir voru með glertrefjum
borna saman við reiknilíkanið.
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Mynd 30: Samantekt úr brotprófi fyrir límtrébita styrkta með glertrefjum borið saman við
reiknilíkan
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Þegar niðurstöður tilraunarinnar eru bornar saman við reiknilíkanið er greinilegt að góð
fylgni er þar á milli. Það sést einnig að efnisgæði óstyrktu bitanna eru töluvert hærri en
uppgefin gildi.
Tafla 9: Samanburður á útreiknuðum gildum og tilraunum á styrktum límtrésbitum.
Efnisforsendur eru miðaðar við meðaltalsgildi úr tilraunum á óstyrktum límtrésbita
Tilraun
Styrking
(trefjar)
Óstyrktur
Óstyrktur
Óstyrktur
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Gler
Gler
Gler
Gler

Mtilraun
[kNm]
9,2
13,8
14,4
20,2
18,8
18,3
12
20,3
20,4
19,6
17,9

Biti
t1-ós
t2-ós
t3-ós
t4-b
t5-b
t6-b
t7-b
t9-g
t10-g
t11-g
t12-g

Reiknilíkan

Etilraun
[MPa]
14288
16289
16344
18482
19929
19253
15159
18851
19054
19283
18720

Mreiknilíkan
[kNm]
13,84
13,84
13,84
18,44
18,44
18,44
18,44
17,85
17,85
17,85
17,85

Samanburður

Ereiknilíkan Mtilraun / Etilraun /
[MPa] Mreiknilíkan Ereiknilíkan
16289
16289
16289
19549
19549
19549
19549
19085
19085
19085
19085

0,66
1,00
1,04
1,10
1,02
0,99
0,65
1,14
1,14
1,10
1,00

0,88
1,00
1,00
0,95
1,02
0,98
0,78
0,99
1,00
1,01
0,98

Reiknilíkanið er oftast nokkuð nálægt tilraunaniðurstöðum nema í tveimur tilvikum líkt og sjá
má í töflu 9. Biti t1-ós stóðst ekki kröfur efniseiginleika staðalsins eins og sést á töflunni hér
að ofan. Biti t7-b hefði líklega farið við mun minna álag ef hann væri óstyrktur. Munur milli
fjaðurstuðuls úr tilraun og reiknaðs gildis er einnig mjög góður en mesti munur var á bita t7-b
um 22%.
Tafla 10: Samanburður á meðaltalsgildum úr tilraun við reiknilíkanið
Tilraun
Styrking
(trefjar)
Óstyrktur
Basalt
Gler

Mtilraun
[kNm]
12,5
17,3
19,6

Etilraun
[MPa]
15640
18206
18977

Reiknilíkan

Samanburður

Mreiknilíkan Ereiknilíkan Mtilraun / Etilraun /
[kNm]
[MPa] Mreiknilíka Ereiknilíkan
13,84
16289
1,11
1,04
18,44
19549
1,07
1,07
17,85
19085
0,91
1,01

Meðaltalsgildi beygjuvægis fyrir óstyrktu límtrésbitana og styrkta með basalt- og glertrefjum
er borið saman við reiknilíkanið. Mismunur er á reiknilíkaninu og frá meðaltalsgildum úr
tilraunum. Skýrist það af því að gæði timbursins sem notað var í tilraun gæti verið örlítið
frábrugðið því sem staðallinn segir til um. Fyrsti bitinn sem var prófaður t1-ós stóðst ekki
kröfur efniseiginleika staðalsins. Biti t7-b sem var styrktur með basalttrefjum brotnaði mun
fyrr en aðrir bitar. Það lækkar meðaltal styrktaraukningar límtrésbitanna sem styrktir voru
með basalttrefjamottum töluvert.
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Skoðaðar voru tvær aðferðir við að reikna út þol styrktu límtrésbitanna en það voru aðferð
Plevris og Triantafillou, sem gera ráð fyrir því að togspennur við brot ft séu hærri við hreina
beygjuáraun en í togi og séu í raun jafnar beygjuþoli fm. Gerðir voru útreikningar þar sem
efnisforsendur úr töflu 8.
Tilraun
Styrking
(trefjar)
Óstyrktur
Óstyrktur
Óstyrktur
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Gler
Gler
Gler
Gler

Biti
t1-ós
t2-ós
t3-ós
t4-b
t5-b
t6-b
t7-b
t9-g
t10-g
t11-g
t12-g

Mtilraun
[kNm]
9,2
13,8
14,4
20,2
18,8
18,3
12
20,3
20,4
19,6
17,9

Etilraun
[MPa]
14288
16289
16344
18482
19929
19253
15159
18851
19054
19283
18720

Reiknilíkan

Samanburður

Etilraun /
Mreikniaðferð Ereikniaðferð Mtilraun /
[kNm]
[MPa] Mreikniaðfer Ereikniaðferð
14,10
16289
0,65
0,88
14,10
16289
0,98
1,00
14,10
16289
1,02
1,00
18,94
19516
1,07
0,95
18,94
19516
0,99
1,02
18,94
19516
0,97
0,99
18,94
19516
0,63
0,78
17,64
19084
1,15
0,99
17,64
19084
1,16
1,00
17,64
19084
1,11
1,01
17,64
19084
1,01
0,98

Tafla 11: Samanburður á reikniaðferð Plevris og Triantafillou og tilraunum á styrktum
límtrésbitum. Efnisforsendur eru miðaðar við meðaltalsgildi úr tilraunum á óstyrktum
límtrésbita
Þessi reikniaðferð gefur mjög svipaðar niðurstöður og þeir Plevris og Triantafillou fengu en
skekkjan jókst við hækkandi styrkingarhlutfall. Aukin skekkja byrjaði að hafa áhrif eftir að
styrkingarhlutfall fór yfir 0,4%.
5.2. Áhrif styrkingar
Óstyrktir límtrésbitar brotna í flestum tilvikum í togi. Þannig að með því að styrkja bita í
togbrún má auka togþol bitans. Ef bitinn er styrktur nægilega mikið færist brotmyndin yfir í
þrýstibrot. Í þessum hluta verður reynt að finna hagstæðasta styrkingarhlutfallið bæði út frá
styrktaraukningu og hagkvæmni.
Beygjuþol og stífni mismunandi styrkingarhlutfalla er borið saman. Stærð límtrésbita er
65mm x 167mm og fjaðurstuðull 16289 MPa. Aðeins er skoðað áhrif basalttrefja og er
fjaðurstuðull BFRP tekinn sem 84000 MPa. Skoðuð voru 6 mismunandi styrkingarhlutföll á
bilinu 0,5-3% og borin saman við óstyrktan bita.
Ekki heldur gert ráð fyrir skerbroti við þessa greiningu en miðað við kennistyrk á skerþoli Gl32 fer bitinn í skerbroti þegar vægið er 27,5 kNm. Við þessa rannsókn er ekki gert ráð fyrir því
að styrkingin hafi áhrif á skerþol.
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Á mynd 31 má sjá samanburð á óstyrktum límtrésbita borinn saman við styrktan bita með
basalttrefum, styrkingarhlutfall 1,50%. Vægisþol eykst um 90% og stífni um 55%. Sjá má að
bitinn hegðar sér línulega fram að flotmörkum. Eftir það fer timbrið í plastískt ástand í
þrýstibrún fram að broti. Brot átti sér stað í togbrún.
30
25

Vægi [kNm]

20
1,50%

15

0,00%

10
Flot í
þrýstibrún

5
0
0,00E+00

1,00E-05

2,00E-05

3,00E-05
4,00E-05
Krappi - ϕ

5,00E-05

6,00E-05

Mynd 31: Áhrif styrkingar á límtré styrkt með basalttrefjum. Styrkingarhlutfall 1,5%
Á mynd 32 má sjá samanburð á óstyrktum límtrésbita borinn saman við styrktan bita með
basalttrefum, styrkingarhlutfall 2%. Vægisþol eykst um 110% og stífni um 68%.
30

25

Vægi [kNm]

20
2,00%

15

0,00%

10

Flot í
þrýstibrún

5

0
0,E+00

1,E-05

2,E-05

3,E-05

4,E-05

5,E-05

6,E-05

Krappi - ϕ

Mynd 32: Áhrif styrkingar á límtré styrkt með basalttrefjum. Styrkingarhlutfall 2,0%
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Áhugavert er að vita við hvaða styrkingarhlutfall brot á sér stað í þrýstibrún. Greining var
gerð á því fyrir límtré styrkt með basalttrefum. Styrkingarhlutfallið var aukið þar til brot varð
í þrýstibrún. Mynd 33 sýnir áhrif aukins styrkingarhlutfalls. Styrkingarhlutfallið er 2% af
þverskurðarflatarmáli bitans þegar hann fer í þrýstibrún.
35
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Vægi [kNm]

25
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
Togbrot
Þrýstibrot

20
15
10
5
0
0,E+00

1,E-05

2,E-05

3,E-05
4,E-05
krappi - ϕ

5,E-05

6,E-05

Mynd 33: Áhrif aukinnar styrkingar þar sem krappi er fall af vægisþoli. Sjá má að við 2%
styrkingu færist brotmynd yfir í þrýstibrot
Með því að deila í gegnum vægisþolið með þverskurðarflatamáli bitans margfaldað með hæð
bitans fæst kennistærð sem er í N/mm2. Þar með bitinn óháður því þverskurðarflatarmáli
sem hann var reiknaður fyrir. Til samanburðar við aðrar bitahæðir í frekari rannsóknum.
20
18

Vægi/bh2 [MPa]

16
14
3,00%

12

2,50%

10

2,00%

8

1,50%

6

1,00%
0,50%

4

0,00%

2
0
0,E+00

Togbrot
1,E-05

2,E-05

3,E-05
Krappi - ϕ

4,E-05

Mynd 34: Áhrif aukinnar styrkingar þar sem krappi er fall af N/mm2
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5,E-05

Þrýstibrot
6,E-05

Aukning samanborið við óstyrktan bita

Mynd 35 sýnir aukningu á styrk og stífni fyrir hvert styrkingarhlutfall samanborið við
óstyrktan bita. Stífni og styrkur eykst línulega á bilinu 0,5-1,5%. Sjá má að það er ekki mikil
aukning á vægiþoli eftir 2%. Það er væntanlega vegna þess að brotmyndin færist yfir í
þrýstibrot. Aukin styrking í togbrún hefur því ekki eins mikil áhrif þegar brot á sér stað í
þrýstibrún. Stífnin eykst áfram þar sem hlutfall stífara efnis eykst í þversniðinu sem hefur
bein áhrif á stífni bitans. Það má því færa rök fyrir því að hagstæðasta styrkingarhlutfallið sé
á bilinu 0,5-1,5% þar sem styrktar- og stífniaukning hætta að vaxa línulega eftir það. Taka
skal fram að ekki er tekið tillit til skerbrots við þessa greiningu.
1,6
1,4
1,2
1
0,8
Vægiþol

0,6

Stífni
0,4
0,2
0
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Styrkingarhlutfall

Mynd 35: Áhrif aukinnar styrkingar á vægisþol og stífni samanborið við óstyrktan bita
5.3. Hagkvæmnisútreikningar
Einn af kostum þess að styrkja límtrésbita er möguleikinn á því að minnka þversniðið án þess
að skerða stífniþolið. Með því að minnka þversniðið má draga úr framleiðslukostnaði á
bitanum. Það getur einnig haft áhrif á byggingarframkvæmdir þar sem hægt er að lækka hús
með lægri bitahæð og við það spara flatarmál útveggja.
Til þess að greina þessa lækkun á bitahæð var notast við línulega reikniritið sem spáir fyrir
um hegðun bita í notmarkaástandi. Við greininguna er gert ráð fyrir því að niðurbeygjun sé
innan kröfu byggingarreglugerðar [32] fyrir byggingar í flokki C. Takmarkandi niðurbeygja
fyrir hreyfanlegt álag fyrir byggingar í þeim flokk samkvæmt byggingarreglugerð:
5.21
Kannað er hversu hár bitinn þarf að vera til að standast 8 kN/m. Bitinn er svo lækkaður um
eina fjöl í einu og styrkingarhlutfall fundið þannig að hann héldi sama beygjuþoli. Ákveðið var
að stoppa eftir að styrkingarhlutfall færi yfir 3%. Það styrkingarhlutfall var ákveðið þar sem
verulega fer að draga úr styrk og stífniaukningu eftir það samkvæmt áðurfengnum
niðurstöðum úr kafla 5.2.
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Einnig var ákveðið að kanna áhrif á límtré í lægri styrkleikaflokk líkt og Dagher, Kimball, og
Shaler skoðuðu [21]. Með því að nota lægri efnisgæði í límtrésbitann má hugsanlega draga úr
framleiðslukostnaði á bitanum. Þar með getur það verið hagkvæmt ef munurinn á stífni
bitans er lítill samanborið við bita með hærri efnisgæði.
Bitarnir fengu efnisgæði samkvæmt EC5 [7] sjá töflu 13 og töflu 14. Tafla 13 sýnir efnisgæði
Gl-32 sem er almennt notað. Tafla 14 sýnir efnisgæði Gl-24 sem er límtré gert úr timbri með
lakari efnisgæði.
Tafla 12: Kennisgildi fyrir Gl-32
Gl-32
fm,gl
[MPa]
32

ft,gl
[MPa]
22,5

fc,gl
[MPa]
29

fv,gl
[MPa]
3,8

Em,gl
[MPa]

E0,05
[MPa]

13700

11100

Em,gl
[MPa]

E0,05
[MPa]

11600

9400

Gm,gl
[MPa]
850

ρm,gl
[MPa]

Gm,gl
[MPa]
720

ρm,gl
[MPa]

430

Tafla 13: Kennisgildi fyrir Gl-24
Gl-24
fm,gl
[MPa]
24

ft,gl
[MPa]
16,5

fc,gl
[MPa]
24

fv,gl
[MPa]
2,7
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Niðurstöður úr hagkvæmnisgreiningunum má sjá á línuritunum hér fyrir neðan. Skoðaðar
voru þrjár lengdir 5, 15 og 20 metrar til að sjá hvort að hagstæðara væri að styrkja lengri
bita.
5
4,5

Styrkingarhlutfall [%]

4
3,5
3
2,5

Gl-32

2

Gl-24

1,5
1
0,5
0
360
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420
450
Bita hæð [mm]
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540

Mynd 36: Styrkingarhlutfall sem þarf til að standast kröfur í notmarkaástandi með því að
lækka bita hæð. Óstyrktur biti með efnisgæði Gl-32 er 500 mm á hæð en óstyrktur Gl-24 er
533. Lengd bita er 5 metrar
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Mynd 37: Styrkingarhlutfall sem þarf til að standast kröfur í notmarkaástandi með því að
lækka bitahæð. Óstyrktur biti með efnisgæði Gl-32 er 1300 mm á hæð en óstyrktur Gl-24
er 1367. Lengd bita er 15 metrar
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Mynd 38: Styrkingarhlutfall sem þarf til að standast kröfur í notmarkaástandi með því að
lækka bitahæð. Óstyrktur biti með efnisgæði Gl-32 er 2000 mm á hæð en óstyrktur Gl-24
er 2100. Lengd bita er 25 metrar.
Eins og sjá má á línuritunum hér að ofan er munurinn á límtrésbitum með háum og lágum
efnisgæðum tiltölulega lítill. Samkvæmt því þarf einungis að bæta við 0,2% af BFRP styrkingu
við límtrésbita í flokknum Gl-24 til að hann nái sömu stífni og límtrésbiti í flokknum Gl-32.
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Mynd 39 segir til um hlutfallslega lækkun á bitahæð fyrir hvert styrkingarhlutfall samanborið
við óstyrktan bita. Bitinn lækkar mest á bilinu 0-0,5%. Þannig er hægt að draga úr bitahæð á
límtré í flokki Gl-32 um 8% við 0,5% styrkingar-hlutfall, 13% við 1% styrkingarhlutfall og 20%
við 1,7% styrkingarhlutfall. Sjá má að ekki er eins mikil lækkun á bitahæð eftir 2%. Þar sem
brotmyndin hefur færst yfir í þrýstibrot.
0,3

Hlutfallsleg lækkun á bitahæð

0,25

0,2
0,15
0,1

Gl-32
Gl-24

0,05

0,0%

0,5%
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3,0%

0
3,5%

Styrkingarhlutfall [%]

Mynd 39: Áhrif aukinnar styrkingar á lækkun á bita samanborið við óstyrktan bita
Ekki er hægt að greina hlutfallslegan mun á því hvað má minnka þversniðið mikið
hlutfallslega eftir lengd bita. En taka verður tillit til að við 1% styrkingarhlutfall á 18 metra
löngum bita má lækka hann um 300 mm eða 9 fjalir. Á meðan 5 metra langur biti með sama
styrkingarhlutfall lækkar um tæpa 70 mm eða 2 fjalir.
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6. Samantekt niðurstaða
Rannsóknarverkefnið fjallar um hvort hægt sé að finna hagstæðasta styrkingarhlutfallið til að
ná fram sem mestri styrktar- og stífniaukningu á límtrésbitum styrktum í neðri brún með FRP
efnum. Lagt var fram markmið verkefnisins í kafla 1.2. og verður fjallað um helstu
niðurstöður þess hér að neðan.
Gert var reiknilíkan sem gat reiknað styrk og stífni timburbita sem styrktir voru með basaltog glertrefjamottum. Það getur reiknað út styrk og stífni óstyrkts límtrésbita og límtrésbita
styrktan með trefjaefni í togbrún með því að slá inn stærðir og styrk. Reiknilíkanið tekur tillit
til elastísks og plastískts ástands í timbrinu.
Niðurstöður reiknilíkansins bornar saman við tilraunaniðurstöður sýna að góð fylgni var þar á
milli. Munur var 11% á meðaltalsgildum fyrir beygjuvægisþol límtrésbitana sem styrktir voru
með basalttrefjamottum og 9% munur var á beygjuvægisþoli fyrir þá bita sem styrktir voru
með glertrefjamottum. Einnig var góð fylgni fyrir fjaðurstuðul bitanna, um 7% munur á
basalttrefjunum og 1% með glertrefjunum.
Bendingarhlutfall styrkts þversnið ræður miklu um styrk þess og stífni. Hagstæðasta
styrkingarhlutfallið fyrir límtré styrkt með basaltmottum er talið vera á bilinu 0,5-1,5%. Eftir
það er hægt að ná fram styrktar- og stífniaukningu en hlutfallslega eykst það minna.
Brotmynd bitans færist í þrýstibrot og áhrif styrkingar í togbrún minnkar því.
Einn af kostum þess að styrkja bita er sá að með því er hægt að minnka þversniðið og halda
sama beygjuþoli og stífni í bitanum. Þegar þetta var skoðað í verkefninu og borið saman kom
í ljós að hægt er að minnka þversniðið um 20% með því að styrkja bitann í togbrún. Aukið
styrkingarhlutfall hafði mikil áhrif á styrktaraukningu.
Augljóst er að með því að styrkja bita með trefjaefnum eykst beygjustífni og beygjustyrkur en
hvort það sé hagkvæmt fer eftir tegund bita, stærðum og álagi á bitann. Í
hagkvæmnisútreikningunum voru skoðaðir kostir þess að nota límtré í lægri styrktarflokki en
nú er gert. Niðurstöður þess sýna að með því að nota Gl-24 þarf að bæta við um 0,2% af
þverskurðarflatarmálinu með basaltrefjum umfram Gl-32 til að halda sömu stífni.
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7. Frekari rannsóknir
Með frekari tilraunum á trefjastyrktum límtrésbitum væri áhugavert að skoða fleiri
styrkingarhlutföll. Hægt væri að útbúa bita með nokkrum mismunandi bendingarhlutföllum
og brjóta þá svo. Með því væri hægt að finna það styrkingarhlutfall þar sem bitinn fer í
þrýstibroti og staðfesta enn frekar útkomu reiknilíkansins. Þannig væri einnig hægt að kanna
hver fjöldi styrkingarlaga má vera. Erfitt er að gera sér grein fyrir því hversu mörgum
styrkingarlögum er hægt að koma fyrir þannig að þversniðið virki sem eitt og áhrif
límmassans verði ekki ráðandi.
Við þessa rannsókn var ekki könnuð áhrif styrkingar á skerþol. Vafalaust hefur FRP í togbrún
einhver áhrif. Hægt væri að gera rannsókn á því, jafnvel er einhver önnur uppstylling eða
annað styrkingarhlutfall sem er hagstæðara í þeim málum.
Með því að styrkja límtrésbita í þrýstibrún væri hægt að ná frekari styrktaraukningu. Hægt er
að gera tilraun á því hvaða uppstilling og styrkingarhlutfall í þrýstibrún gæfi besta
niðurstöðu. Með það að leiðarljósi að auka stífni.
Ef þykkt og efnisgæði þurra trefja er notað við útreikninga á styrk trefjaefna gefur það ekki
rétta mynd. Rannsaka mætti frekar efniseiginleika og styrk á basalt- og glertrefjaefni samofið
við epoxy límmassa. Þegar trefjar eru límdar handvirkt á er erfitt að spá fyrir um trefjahlutfall
í samsetta þversniðinu og þykkt styrktarefnis.
Lítið er vitað um þol FRP trefja undir langtímaálagi. Áhugavert væri að gera langtímapróf á
FRP trefjamottum með sérstaka áherslu á þreytuþoli, skrið og slöknun.
Það er ljóst að með því að styrkja límtré í togbrún með FRP trefjaefnum má auka efnisgæði
þeirra. Það þarf hins vegar að kanna betur hagkvæmni þess ef að það á að fara í almenna
verksmiðjuframleiðslu. Gera þyrfti kostnaðargreiningu þar sem m.a. mætti skoða hagkvæmni
þess að nota Gl-24 í samanburði við Gl-32 þar sem sýnt var að munur á niðurbeygju var
fremur lítill.
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Viðauki A: Reikniaðferð Plevris og Triantafillou

Límtré

Styrking

fm.Gl  47MPa

ft.FRP  850MPa

fc.Gl  45MPa

EFRP  84000MPa  84GPa

EGl  16289MPa
 c.Gl 

 t.Gl 

fc.Gl

3

 2.763 10

EGl

fm.Gl
EGl

 t.Ba 

 

ft.FRP
EFRP

EFRP
EGl

3

 10.119 10

 5.157

3

 2.885 10

Stærðir Límtré

Stærðir styrking

hGl  167mm

tFRP  2.25mm
bFRP  65mm

bGl  65mm

tFRP b FRP
FRP 
 0.013
h Gl b FRP

3

L  18 h Gl  3.006 10  mm

elastískt ástand
1
cel 
 0.4675
2 Ba   1



hGlcel  78.075mm




3

 b  2.42558 10

3

 t.Gl  2.885 10





3

 t.Ba  10.119 10

flotmörk
 c 

1  cel  b
cel

3

 2.7626 10



3

 c.Gl  2.7626 10

cel
4
Tel 
  b  5.67 10
2
Cel 

1  cel 2
2 cel

4

  b  7.355 10

48



 



Cel  cel  2  Tel  cel

M 

2

 bGl hGl  EGl  15.255kN
 m

3
c
h Gl  cel  h Gl

 0.031

1

EI 

m

M

11

2

 4.91 10  N mm



plastískt ástand
3

3

 c  3.286 10

3 c.Gl  8.288 10

3

 t.Ba  10.119 10



m1  0.01

flotmörk
Given

2

c
c




1  m  1 
   cpl2  2 Ba   2 1  m1
 2 m1  cpl  m1 0
1

  c cpl 
   c cpl   



 1c 
  1  c   


pl   
pl

 




 

cpl  Find cpl  0.46751754654013748321
 b 

 c cpl

1  cpl





3

 2.885 10

 c 1  m1  m1  b 

cpl  1
cpl

3

 t.Gl  2.885 10


3

 3.286 10



0

cpl
4
Tpl 
  b  6.744 10
2
C1.pl 

cpl  c
2  b

2

4

 8.749 10

 c

1 
1  
0
C2.pl   1  cpl 
 1   2  m1   c  m1  1 
  b  0  10

2
cpl

  b  

 





cpl
c


 3  m1




 1 

m
c

1

2


T

c

   c

 pl  b 
  

1
c
pl pl
2
Mpl  C2.pl 1  1  
 1  cpl 
 C1.pl cpl  1 

 m


  bGl hGl  EGl  18.94kN
b
2

m
c

3


3



1
pl
c
b
  


  

 m  c  1    1 



 pl  b  
1


49

Viðauki B: Línulegt reiknilíkan
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Stífni bitans fundinn
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Viðauki C: Ólínulegt reiknilíkan
%Ólínulegt reiknilíkan fyrir límtré styrkt með trefjaefni í togbrún
clear all
clc;
%Helstu stærðir
prompt={'1. Hæð bita [mm]','2. Breidd bita [mm]','3. Lengd bita [mm]','4.
Beygjustyrkur f_m [MPa]' ,'5. Fjaðurstuðull límtrés [MPa]','6. Skerstuðull
bita [MPa]','7. Fjöldi styrkingarlaga [stk]','8. Togstyrkur styrkingar
[MPa]','9. Fjaðurstuðull styrkingar [MPa]'};
def={'167','65','3006','47.5','15640','850','3','800','73000'};
TITLE='Skilgreinið efniseiginleika';
line=1;
ANSWER=inputdlg(prompt,TITLE,line,def);
convertc=char(ANSWER);
prec=str2num(convertc);
%Límtré
h_gl=prec(1);
b_gl=prec(2);
L=prec(3);
f_m=prec(4);
E_gl=prec(5);
G_gl=prec(6);
A_gl=h_gl*b_gl;
f_t1=(f_m-7)/1.15;
f_t=5+0.8*f_t1;
f_c=7.2*(f_t1^0.45);
eps_e_t=f_m/E_gl;
eps_e_c=f_c/E_gl;
eps_p_c=3*eps_e_c;

%Hæð bita [mm]
%Breidd bita [mm]
%Lengd bita [mm]
%Beygjustyrkur [MPa]
%Fjaðurstuðull límtrés [MPa]
%Skerstuðull límtrés [MPa]
%Þverskurðarflatarmál Límtrés[mm2]
%
%Togstyrkur Límtrés [MPa]
%Þrýstistyrkur límtrés [MPa]
%elastisk streituþol límtrés í togi
%elastisk streituþol í þrýsting
%Plastisk streituþol

%Styrking
t_frp=prec(7);
b_frp=b_gl;
f_t_frp=prec(8);
E_frp=prec(9);
A_frp=b_frp*t_frp;
eps_frp=f_t_frp/E_frp;

%Þykkt styrkingar í togi [mm]
%Breidd styrkingar í togi [mm]
%Flotstyrkur styrkingar í togi [MPa]
%Fjaðurstuðull styrkingar [MPa]
%Þverskurðarflatarmál styrkingar í togi [mm2]
%Streituþol styrkingar

%Staðsetning styrkingar
Z_t=t_frp/2;
%fjarlægð frá botni bita upp í miðja styrkingu í togi
d_t=h_gl+t_frp/2;
%fjarlægð frá toppi bita niður í miðja styrkingu í togi
%Hlutfall á milli fjaðurstuðuls styrkingar á móti fjaðurstuðuls límtrés
alpha=E_frp/E_gl;
%Línulegt og elastískt
%Hlutlaus ás frá toppi
y_el_const=(A_gl*(h_gl/2)+alpha*A_frp*d_t)/(A_gl+alpha*A_frp);
y_el_prev=y_el_const;
%Gert er ráð fyrir að streita í þrýstibrún sé ráðandi
eps_c0=eps_e_c/50;
%Litið upphafsgildi valið
delta_eps_c=eps_e_c/100;
%bil fyrir streitu í þrýsting
%Plottun
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N_frp=h_gl;
eps_h=zeros(1,N_frp+1);
h_sec=zeros(1,N_frp+1);

%fjöldi punkta yfir hæð bita
%streita yfir hæð
%vektor sem heldur utan um stærðir

%Upphafsgildi lykkju
ten=0;
eps_c=eps_c0; %upphafsgildi streitu í þrýsting
e(1)=eps_c;
i=2;
%elastískt ástand
while(eps_c<=eps_e_c) %ef streita í þrýsting á elastísku svoiði
y_el=neut_elp(y_el_prev,eps_c,h_gl,E_frp,f_t_frp,d_t);
%Neutral ás þegar að timbur er í línulegu elastíska sviðinu
yel_prev=y_el;
%Vistað fyrir næstu skref
eps_t=(eps_c/y_el)*(h_gl-y_el);
%streita í togi fundin í útbrún
eps_lt=(eps_t/(h_gl-y_el))*(d_t-y_el); %streita í styrkingu í togi
if(eps_t>=eps_e_t);
%athugað hvort streita fari yfir streitumörk
display('1.brot í togbrún');
ten=1;
break;
%ef svo farið úr lykkju
end
if(eps_lt>=eps_frp);
%athugað hvort streita fari yfir streitumörk
display('2.styrking slitin');
ten=1;
break;
%ef svo farið úr lykkju
end
sigma_t_lam=eps_lt*E_frp;
%athugað togþol í styrkingu
if(sigma_t_lam>=f_t_frp)
sigma_t_lam=f_t_frp;
end
phi(i)=eps_t/(h_gl-y_el);
%krappi reiknaður
%Vægiþol reiknað
M(i)=((eps_c*E_gl*b_gl*y_el)/2)*y_el*(2/3)+((eps_t*E_gl*b_gl*(h_gly_el))/2)*(h_gl-y_el)*(2/3)+eps_lt*E_frp*A_frp*(d_t-y_el);
EI(i)=M(i)/phi(i);
P(i)=M(i)/(L/3);
Defle(i)=(P(i)*(L/3)*(3*L^2-4*(L/3)^2))/(24*EI(i))+M(i)/(G_gl*A_gl);
e(i)=eps_c;
i=i+1;
eps_c=eps_c+delta_eps_c;
%streitu aukning
end
%Elastísk streita plottuð sem fall af dýpt
eps_h(1)=eps_c;
for k=2:N_frp+1
h_sec(k)=h_sec(k-1)+h_gl/N_frp;
y1=y_el-k*h_gl/N_frp;
eps_h(k)=eps_c/y_el*y1;
end
%Undirbúið fyrir næstu skref
y_pl=0;
y_pl_prev=yel_prev;
eps_c=eps_c+0.000000001; %til að koma í veg fyrir villu í millipunkti
if(ten~=1)
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%Plastískt ástand
while(eps_c<eps_p_c)
%
%
%
%
%
%

Hlutlaus ás fundinn í þegar plastískt ástand er
a=f_c*bgl*(eps_c-eps_e_c)/eps_c+f_c*bgl/2*(1-(eps_c-eps_e_c)/eps_c)eps_c*bgl/2*Egl;
b=eps_c*(Ela*Alc+bgl*hgl*Egl+Alt*Ela);
c=eps_c*(Zt*Alt*Ela-Zc*Ela*Alc-(bgl/2)*Egl*hgl^2-hgl*Alt*Ela);
y_pl=(-b+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a);

y_pl=neut_plp(y_pl_prev,eps_c,E_frp,f_t_frp,d_t,Z_t,h_gl,b_gl,E_gl,A_frp,f_
c,eps_e_c); % neutral Axis when the timber is in Plastic phase
ypl_prev=y_pl;
%vistað fyrir næstu skref
eps_t=(eps_c/y_pl)*(h_gl-y_pl);
%streita fundin í togi
eps_lt=(eps_t/(h_gl-y_pl))*(d_t-y_pl); %streita í styrkingu í togi
if(eps_t>=eps_e_t);
%athugað hvort streita fari yfir streitumörk
display('3.brot í togbrún')
break;
%ef svo farið úr lykkju
end
if(eps_c>=(eps_p_c-delta_eps_c));
display('4.brot í þrýstibrún')
break;
end
if(eps_lt>=eps_frp);
%athugað hvort streita fari yfir streitumörk
display('5.styrking slitin');
ten=1;
break; %ef svo farið úr lykkju
end
sigma_t_frp=eps_lt*E_frp;%athugað með spennu í styrkingu í togi
if(sigma_t_frp>=f_t_frp)
sigma_t_frp=f_t_frp;
end
Z_p=(1-(eps_e_c/eps_c))*y_pl;
%dýpt plastíska ástandsins
phi(i)=eps_c/y_pl;
%krappi reiknaður
%Vægisþol reiknað
M(i)=f_c*b_gl*Z_p*(y_pl-Z_p/2)+(1/2)*f_c*(y_pl-Z_p)*b_gl*(2/3)*(y_plZ_p)+sigma_t_frp*A_frp*(d_t-y_pl)+(1/2)*(eps_t*E_gl)*(h_gly_pl)*b_gl*2/3*(h_gl-y_pl);
EI(i)=M(i)/phi(i);
P(i)=M(i)/(L/3);
Defle(i)=(P(i)*(L/3)*(3*L^2-4*(L/3)^2))/(24*EI(i))+M(i)/(G_gl*A_gl);
e(i)=eps_c;
i=i+1;
eps_c=eps_c+delta_eps_c;
end
end
phi_fail=phi(i-1);
M_fail=M(i-1)/1e6
Defle_fail=Defle(i-1)
EI_fail=EI(i-1)
%Vægisferill plottaður
M(1)=0; phi(1)=0;
M=M/1e6;
P=P/1e3;
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figure(1)
plot(phi,M,'r-');
title(['Vægi á móti krappa']);
legend(['styrkingarhlutfall %=',num2str((A_frp/A_gl))],'location','south')
text(phi_fail,M_fail,'tension');
xlabel('\phi');
ylabel('Vægi [kNm]');
hold on
figure(2)
plot(Defle,2*P,'r-');
xlabel('\delta (mm)')
ylabel('Álag [kN]')

%Hlutlaus ás fundinn - Elastískt ástand
function [y_el]=neut_elp(y_el_prev,eps_c,h_gl,E_frp,f_t_frp,d_t);
flag=0;
eps_lt=(eps_c/(h_gl-y_el_prev))*(d_t-y_el_prev);
eps_lt_y=f_t_frp/E_frp;
% Nothing Yields!!!!
if(eps_lt<=eps_lt_y)
y_el=y_el_prev;
if(flag ==1)
y_el=y_el;
end
display('Ekkert gefur eftir');
end
if(flag==1)
eps_lc=eps_c;
eps_lt=(eps_c/(h_gl-y_el_prev))*(d_t-y_el_prev);
end
end
%Hlutlaus ás fundinn - Plastískt ástand
function
[y_pl]=neut_plp(y_pl_prev,eps_c,E_frp,f_t_frp,d_t,Z_t,h_gl,b_gl,E_gl,A_frp,
f_c,eps_e_c)
flag=0;
eps_lt=(eps_c/y_pl_prev)*(d_t-y_pl_prev);
eps_lt_y=f_t_frp/E_frp;
if(eps_lt<=eps_lt_y)
a=f_c*b_gl*(1-(eps_e_c/eps_c))+(((f_c*b_gl)/2)*(eps_e_c/eps_c))(eps_c*b_gl/2)*E_gl;
b=eps_c*(b_gl*h_gl*E_gl+A_frp*E_frp);
c=eps_c*(Z_t*A_frp*E_frp-((b_gl*h_gl^2)/2)*E_gl-h_gl*A_frp*E_frp);
y_pl=(-b+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a);
display('Flot í þrýstibrún-1');
end
end
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