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Innledning
Mange typer av trefiberplater har en gansh:e betydelig strekkfasthet og bøyningsfasthet. For harde
plater er både bøynings- og strekkfasthet (bestemt
ved korttidsforsøk) nær den samme som for gran
eller furu. Også halvharde plater har en betydelig
fasthet. Det skulle derfor synes naturlig å utnytte
slike plater til konstruktive formål, og i en viss
utstrekning er dette også blitt gjort.
Kjennskapet til platenes fasthetsegenskaper har
imidlertid hittil på mange områder vært temmelig
mangelfullt. Ett av usikkerhetsmomentene har vært
platenes oppførsel under langtidsbelastning. Av
undersøkelser som har vært gjort i den senere tid,
spesielt av siv.ing. Ake Lwndgren i Sverige [1],
har det fremgått at bruddstyrken ved langtidsbelastninger på trefiberplater ligger mye lavere enn
bruddstyrken ved korttidsbelastninger. Dette forhold er for fiberplater betydelig ugunstigere enn
for helt trevirke. Undersøkelser har også vist at
platene har enkelte markert svake sider, som f. elrs.
tendens til spalting i platens plan. [2] Disse forhold begrenser brukbarheten til konstruktive formål i betydelig grad.
Det er allikevel tilbake enlrelte konstruktive formål hvor trefiberplater ganske sildrert vil kunne
brukes med stor fordel. Ett av disse områder gjelder veggkonstruksjoner i trehus hvor platene Iran
brukes til å oppta sidekrefter i veggens plan, dvs.
som vindavstivning. Som kjent brukes trefiberplater i stor utstrelming til kledningsmateriale i
trevegger. De brukes dels til innvendig ldedning -

direkte på ramverket eller på et underliggende
rupanel, og dels som utvendig underkledning under
en ytterkledning av tre, eternitpanel e. l. Til selvstendig kledning innvendig brukes hos oss vesentlig 20 mm porøse plater, - mens det til kledning
på underliggende rupanel i stor utstrekning brukes
halvharde og harde plater. Til utvendig underldedning brukes vesentlig 12 mm porøse asfaltlimte eller asfaltimpregnerte plater.
På grunnlag av enkelte undersøkelser som har
vært gjort i Sverige, USA og Canada visste man
at trefiberplater i høy grad kunne bidra til å øke
en treveggs motstand mot sidebelastninger. Hos
oss har det imidlertid ikke vært tillatt å regne
slike plater som sideavstivning mot vindkrefter.
Det har hittil alltid vært krevet at veggene skulle
forsynes med skråbånd. Denne praksis gjennomføres derfor i dag i alle trehus i Norge. I moderne
s.k. lett bindingsverk slrjer dette ved at det innfelles skråbånd fra utsiden eller innsiden i ytterveggene ved alle hjørner, eller på andre hensiktsmessige steder i veggflaten der hvor det av hensyn til dør- eller vindusåpninger er umulig å
plasere effektive skråbånd ute ved hjørnene. På
tilsvarende måte anbringes også skråbånd i innerveggene.
Innfelling av skråbånd er en ganske arbeidskrevende operasjon, og dessuten svekker innskjæringen
stendernes bæreevne. Anslagsvis koster skråbåndene
minst Irr 1,- pr ro:! veggflate, eller kr 100,- a
150,- for et vanlig småhus. Slrråbåndene vil også
ofte ha ganske liten effekt som sideavstivning, da
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A. I{orttidsforsol, med trefiberplaters motstand
mot sidetreIming av spilrer

1. Prøvningsm,etode
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Fig. 1. Metode 1. KmIc til sidetre7c1c nv spiker.

Profil og snitt vecl to forskjellige plntety7G7wlser.
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2"x2" hodet tre.
Trefiberplate som skal Pl'DVCS.

Spørsmålet om standard prøvningsregler for sidetrekk av spiker i trefiberplater har vært behandlet
i OECE's lwmite for tretelmologi i et par konferanser [3] og [4]. I rapporter fra konferansen
i Igls: «Second Conferenee on Mechanical Wood
Technology 1951» og i Paris: «Third Conferenee
on Mechanical Wood Technology 1953» foreligger
et detaljert forslag til internasjonale ,prøvningsregler for den slags prøvning. Ved arbeidet med
prøvningsreglene er det i særlig grad tenkt på at
prøvningen skal gi et kvalitetsmål for platenes
evne til å motstå sidetrekk av spiker. Det er åpenbart i mindre grad tatt hensyn til at prøvningen
også slral gi grunnlag for fastsettelse av tillatte
påkjenninger på spilrer i slike plater.
Ved de forsøk som her skal beskrives er prøvningen dels utført etter de foreslåtte internasjonale
regler (Metodl;! 1) med enkelte modifikasjoner som
viste seg nødvendig. Dels er forsøkene også utført
etter en annen metode (Metode 2) som gir et
bedre grunnlag for å vurdere spikrenes bæreevne
praktiske lwnstrulrsjoner.
Metode nr 1 fremgår av fig. 1 med tilhørende telrst.
Metode nr 2 fremgår av fig. 2 med tilhørende tekst.
Platetyper

For å begrense omfanget av undersølreIsen ble
i denne omgang alle hovedforsøk utført med ett
fabrikat, her benevnt fabrikat FLMed de andre
norske fabrikater er hittil bare gjort orienterende
undersølreiser. Følgende typer fiberplater er brukt
ved forsøkene:

:-1

Fig. 2. llIetode 2.
A1'nmgement fOT proving av

sidetrelek av spiker.

virkningen er sterkt avhengig av riktig spikring
og nøyaktig innfelling. Det ville derfor være en
stor fordel om man kunne spare seg skråbånd
hus hvor det allikevel ble brukt kledningsplater i
veggene.
Det er på forhånd klart at platenes avstivende
effekt i høy grad beror på hvordan de er spikret
til stendere eller panel. Den første del av undersøli:elsen omfatter prøvning av,sidestivheten i hele
veggfelter med en rekke forskjellige utførelser.
Undersøkelsen vedr. spikerfastheten har også
interesse i mange andre forbindelser enn for plater
brukt som sideavstiving i vegger.
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1.
2.
3.
4.
5.

Porøse plater 20 mm.
Porøse plater 12,5 mm.
Porøse plater 12,5 mm asfaltlimte (15 % asfalt).
Halvharde plater 6,5 mm.
Harde plater 3,5 mm.

Forsøkenes utjøTelse
Fiberplater og trevirke ble før forsøkene- kondisjonert i ldimarom ved 20°C og 65 % relativ fuktighet. For hver platetype, spikertype og kantavstand ble det utført 5 provestykker etter metode l,
og 3 provestykker etter metode 2. Som kantavstander ble valgt 1,2 og 3 cm. Platene ble provet
for belastning -både i maskinretn'ingen og tvers på
denne. Prøvningen ble utført i en Mohr Federhaft 3 t. universalprøvemasldn. Kjørehastigheten
ble holdt så nær 5 mm1min som det er mulig å
gjennomføre i en slik prøvemaskin. Det ble brukt

,

I

Tabell l. Motstand mot sidetreklt av spiker i trefiberplater (Fabrikat Fl.) med varierende kantavstand og
spikertype. Prøvemetode 1. Korttidsbelastning.

Antall
prøvestk.

Bruddlast i kg.
Kantavstand cm

Spikertype

PJatetype

Trekk~

retn.

AnmerIm.

stiften boyde seg Ute

1 cml2 eml3 em

I
5
5

20 mm porøs
-,,-

20/40 firltantstift
-,,-

27
29

46
48

60
61

loddrett
parallell

5
5

-,,-

25/50 stålstift

-,,-

-,,-

29
31

47
50

58
58

loddrett
parallell

14

25

32,5

loddrett
parallell

18

26

33,5

loddrett
parallell

20/40 firkantstift
-,,-

22,5

36

45,5

loddrett
parallell

25/50 stå1stif.t
-,,-

25

38

43

loddrett
parallell

17/30. pyramidehodestift
-,,-

9\\5

86

83

loddrett
parallell

85,5

144

167

loddrett
parallell

51

76

89,5

loddrett
parallell

55

85

115

loddrett
parallell

20/40 firkantstift
-,,-

5
5

12,5 mm porøs
-,,-

5
5

-,,-

25/50 stålstift

-,,-

-,,-

5
5

12,5 mm asf.limt poros
-,,-

5
5

-,,-,,-

5
5

6,5 mm halvhard
-,,-

5
5

-,,-,,-

5
5

3,5 mm hard
-,,-

5
5

-,,-,,-

I

25/50 stålstift

-,,17/30 pyramidehodestift
-,,-

25/50 stålstift

-,,-

samme person hele tiden til å hjøre masldnen,
men det er lilrevel mulighet for en viss variasjon
i kjørehastigheten ved denne prøvemaskin. Deformasjonen ble målt med måleur, og bruddlasten ble
observert.
Det viste seg at de vanlige spil<ertyper hadde
tendens til å bli bøyd under belastningen. Dette
gjaldt særlig prøvestI<. type I med harde og halvharde trefiberplater. Ved porøse plater derimot ble
det ingen nevneverdig bøyning av spikeren. I mange
tilfelle ble spikeren så I<raftig bøyd at den ble
klemt fast mellom platens Iran ter og krokanordningen, slik at det oppsto fril<sjon som øl<et bruddlasten. For å unngå dette, ble det derfor kjørt
parallelle forsøl< hvor det istedenfor vanlig spil<er
(av den type som i praksis brukes til feste av
platene) ble erstattet med rund stålstift 25/50, som
er så stiv at den ikke bøyes under forsøkene.
ForsølcsreS'ultater

I tabell 1 er gjengitt resultatene av forsøl< med
prøvestk. utformet og prøvet etter den tidligere
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Tabell 2. Motstand mot sidetrekh: av spiker i trefiberplater (F 1.) med varierende kantavstaDd og spikertype.
Prøvemetode 2. Korttidsbelastning.

Antall
prøvestk.

Platetype

Spikertype

Bruddlast i kg.
Kantavstand cm

TrekkretD.

1 cm/2 eml3 cm
3
3

20 mm poros
-,,-

20/45 firh:aDtstift

3
3

12,5 mm pares

20/40 firlmntstift

-,,-

-,,-

3
3

12,5 mm asfl.limt par.

20/'10 firlrantstift

-,,-

-,,-

3
3

6,5 mm halvhard

17/30 pyramidehodestift

-,,-

-,,-

,

3
3

-,,-

3,5 mm hard

17/30 pyramidehodestift

-,,-

-,,-

I

beskrevne metode 1. nen angitte bruddlast i tabellen representerer det aritmetiske middel av 5 like
prøvestyltker.
I tabell 2 er gjengitt resultatene av forsøk med
prøvestle. utformet og prøvet etter den tidligere
beskrevne metode 2. Bruddlasten angitt i tabellen
representerer midlet av 3 prøvestk.

Generelle slu.tninger
Den prøvemetode som er anbefalt av OECE's
Committee for Wood Technology (prøvemetode 1
i denne rapport) egner seg ikke til bestemmelse
av spikeres bæreevne ved feste av fiberplater til
underlag av tre e.l. For å bestemme spikers bære·
evne er det riktigere å bruke en metode til-

r-----'

100

110

---

-

/----

>-1-

5,$mm hoM/oNiplate. slltl /1)11 pgflOmideh.
),mm hardpMll. slitt l7!JoplJromldehoI!e

80 1---I - - ;;o---=: _20mm pordJploU(parol!lIfj
70

-;

-

W

so
1,0

'/

--

/

f--l2.s mm ø/alll/mt patlJJplntt 2/f40 !lrJ.

r12.5m'DI poriJp/ofl. sll!tur~/Jr~ont

y

~JO

t

~20

~.tl
~

""

I

l

fon/avstand. cm

J

-f:),-

-RI

Fig.

6

4.

~..ff,r(·

-'c: i- 2fJmm portfJpla/t{/rxJd~tt)2l)h firt

l

Bruddlast for forskjellige platetype1", provd ettel'
metode 2 og m,ed forskjellige typer spiker.

44
47

70
76

71

36

47,5

44,5

loddrett
parallell

57

61,5

62,5

loddrett
parallell

90,5

86

83

loddrett
parallell

94

93,5

86,5

loddrett
parallell

Bl

loddrett
parallell

svarende prøvemetode 2, omtalt foran. Ved sistnevnte metode får man også inn virkningen av
underlaget, stiftens stivhet, og hode, som alle spiller stor rolle for bæreevnen. Det er ildre funnet
noen Idar sammenheng mellom resultatene ved de
to prøvemetoder. Ved prøvemetode 1 må også tas
hensyn til at for mange platetyper kan vanlig
stift overhodet iltke brultes, da stiften vil bøye
seg og ødelegge resultatet. Hvis man derimot
bruirer herdet stålstift av tilstrekl[elig diameter vil
man i og for seg få reproduserbare resultater som
muligens kan være av verdi som kriterium på
platenes kvalitet.
net foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig fyldig
forsøksmateriale til å bedømme om metoden er
verdifull i så måte.
Om prøvningen som er utført etter metode 1,
ltan ellers sies:
1. Platens lengderetning (maskinretning) i forhold
til belastningsretningen på spikeren (trekkretningen) har liten eller ingen betydning for bruddlast og deformasjon.
2. Kantavstanden har meget stor betydning for
bruddlasten. Bruddlasten øker med kantavstanden opp til kantavstander over 3 cm ved alle
platetyper. Bruddlasten er ikke proporsjonal med
kantavstanden, men tIltar langsommere enn
denne, og nærmer seg åpenbart en grenseverdi
hvor økende kantavstand ikl{e lenger har noen
hetydning.
3. Platetykkelsen spiller en stor rolle for bruddlast og deformasjon. For en og samme plateart
er bruddlasten for en og samme stifttype noen-

lunde proporsjonal med platens tykkelse. Om
harde og halvharde plater sees under ett (som
en platetype) er bruddlasten noenlunde propor·
sjonal med platens vekt pr m'.
4. Forsøkene er for få til å trekke generelle slut·
ninger om betydningen av stiftens diameter.
Bruddlasten øker imidlertid med stiftdiameteren,
men åpenbart ikke proporsjonalt med denne.
Om provningen som er utført etter metode 2
Iran sies:
Prøvningene er altfor få til å danne grunnlag
for en alminnelig tabell med forslag om tillatte
belastninger på stift som brukes til feste av fiberplater til tre. For å kunne sette opp en slik tabell
måtte man også vite mere om langtidsvirkningen
av belastning på stift.
Følgende forhold er imidlertid belyst ved for·
søkene:

1. Platens lengderetning i forhold til trekkretningen har liten betydning for stiftens liæreevne.
2. Kantavstanden spiller ikke så stor rolle ved de
vanlige stifttyper som brukes i praksis, som en
kunne få inntrykk av etter resultatene med
prøvemetode 1. For harde og halvharde plater
er en ved vanlig stiftdimensjon oppe i maksimal
bæreevne allerede ved 1 cm kantavstand. Ved
porøse plater er en ved vanlig stiftdimensjon
oppe i maksimal bæreevne omtrent ved 2 cm
kantavstand.
3. Platetykkelsen spiller en annen rolle for bæreevne enn man får inntrykk av ved prøvning
etter metode 1. Platetykkelsens rolle står i sammenheng med stiftens tykkelse og diameter.
4. Stiftens stivhet (tykke!se og E-modul) spiller
åpenbart en helt avgjørende rolle for bæreevnen.
Hodets størrelse spiller også tydeligvis en vesentlig rolle for bruddlasten ved mange aktuelle
kombinasjoner av stifttykkelse og platetykkelse.
Dette er sannsynligvis forklaringen på at brudd·
lasten for prøveplater er blitt størst ved prøvning
etter metode 2, - hvilket ville være utenkelig
hvis stiften ikl,e bøyde seg og hodet klemte
platen mot underlaget, slik at det dels blir
økning i frilrsjonen mot underlaget, og dels medvirkning aven 'større del av platetverrsnittet.
Særlig for harde og halvharde plater er stiften
. i utpreget grad det svakeste ledd ved de stiftdimensjoner som vanligvis brukes. Ved å bruke
stivere og grovere stift kunne bæreevnen økes
vesentlig, i hvert fall ved de større kantavstander.

B. Platenes motstand mot at spilrerhodet
treldres igjennom
Motstanden mot uttrelddng av spikerhodet har
betydning bl. a. hvor fiberplaten brukes som kledningsmateriale i himlinger og som avstivning i
vegger. r rapporten fra Third Conferenee on Wood
Technology, Paris 1954, står det beskrevet et forsøk som er utført av W. E. Wakefield, hvor problemene med spikerhodet ble undersøkt.
Prøvestk. størrelse var 4" X 3%ti og undersøkelsen omfattet i alt 276 stk. Fem spikertyper med
forskjellig hodediameter ble brukt. Fra dataene
"etter disse prøver ble sluttet at:
1. Motstanden mot trekk av spikerhodet gjennom
platen er en funksjon av platens tykkelse og
vokser med tiltagende platetykl,else.
2. Motstanden mot gjennomtrekning er proporsjonal med hodets størrelse, dvs. det totale areal -;..
arealet av spikerskaftet.
3. Forboring av hull for spikeren øker motstanden
mot gjennomtrekning, fordi forboringen hindrer
ødeleggelse av fibrene når spikeren ble slått i.
Egne forsøk
Platetyper : Av platetypene som ble prøvet var
alle av et annet norsk fabrj}rat enn de som ble
brukt ved sidetrekkforsøkene. Fabrikatet er benevnt F 2.

Følgende platetyper ble prøvet:
1. 20 mm porøse plater.
2. 12,5 » porøse plater.
3. 6,5 » halvharde plater.
4. 3,5 » harde plater.
Spikertyper : Spikertypene var:

1. Skarpkantstift 20/45 ·og 20/40.
2. Pyramidehodestift 17/30.
3. l" dykkert.
Provestykker

Prøvestykkene var 10 X10 cm og ble tatt fra
forskjellige steder innenfor en og samme plate.
Spikeren ble slått loddrett gjennom prøvestykkets
midtpunkt til spikerhodet var jevnt med overflaten.
(Spikeren ble slått i fra rettsiden av platestk.).
Det var 10 prøvestykker i hver serie, i alt ble
100 stk. undersøkt.
Til prøvningen ble benyttet samme anordning som
foreslått iSeeond Conferenee on Meehanieal Wood
Technology, rgls, for direkte spikeruttrekk.
Prøvemasldnen var Mohr Feaerhaft, den samme
som ble benyttet til sidetrekk av spikeren.
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Tabell 3. Motstand mot uttrelming av spilter i trefiberplater (Fabrikat F 2).

Antall
provest1c.

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Platetype

20 mm parøs
-,,12,5 mm paros
-,,6,5 mm halvhard
-,,3,5 mm hard
-,,-

-,,-

Spikertype

20/40 fir]mnt

20/45
20/40
20/45
20/40

"

"
"

"

17/30 pyramidehadestift
20/45 firkantstift
17/30 pyramidehadestift
l" dykkert

F01'sok,et:

Prøveresultatene er vist i tabell 3. Det fremgår
av tabellen at det var ganske stor spredning i
resultatene. Spredningen var minst for 6,5 m.m
halvhard plate med spiker 17/30 pyramidehodestift.
Spredningen er størst for samme platetype hvor
1" dykkert ble benyttet. Hertil er å bemerke at
dykkert-stiften ikl,e har hode i samme betydning
som de andre spikrene i dette forsøket. Spikerstammen har istedet en konisk utvidelse på toppen.
Dykkert-stiften blir vanligvis brukt hvor det stilles
krav til platenes overflate. Størst netto hodeareal
hadde 20/40 firkantstift. Denne stift ga da også
de høyeste verdier for uttrekningskraften. En annen
sak var at spikerhodets nettoareal varierte så det
ikke var to stift som var like. Under forsøket ble
stiftene derfor valgt ut så variasjonene mellom dem
skulle bli minst mulig.
Man var klar over at direkte el{sakte og sammenlignbare verdier kunne man bare fått ved å gå
over til en spesiell prøvestift. Det ble her liJ{evel
valgt å holde seg til spiker som blir brukt på
byggeplassene i praksis.
Forboring av hull for spikeren bie ikke foretatt.
Ut fra det forholdsvis beskjedne antall prøvestykker
som forsøket omfattet kunne konstateres at resultatene gikk i samme retning som beskrevet av
W. E. Wakefield, men med en tilføyelse:
Fiberplatenes motstand mot gjennomtrekning av
spikerhodet er også avhengig av platenes hårdhet
og stiger med voksende hårdhetsgrad.
C. Trefiberpla.ter som sideavstivning i vegger
Det har i lengre tid el{sistert standard prøvemetoder for undersøkelse av veggers sidestivhet.
Eksempelvis har ASTM i USA standardisert en
metode [5J, hvor prøveveggen skal være 8'x8'. En
lignende metode er' også standardisert i Canada.
I begge forannevnte land godkjennes veggkonstruksjoner ID. h. t. stivhet på grunnlag av prøvning
etter slike standardiserte'metoder.
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Laveste
bruddinst i
serien

Midl.
bruddlast
kg.

40
34
17
12
67
52
35
21
16

52,8
44,6
19,7
15,7
70,6
55,4

34,8
28
25

,

Hoyeste
bruddlast
kg.

65
52
22
21
80
60
42
37
30

Prøvning av trefiberplater etter forannevnte, eller
lilmende metoder har vært utført flere steder. Mest
kjent er de prøvninger som er gjort ved Forest
Prod. Laboratory i USA, beskrevet bl. a. i [6].
Disse forsøk gir et godt grunnlag for vurdering
av den avstivende effekt for ameril{ansl{e trefiberplater av tykkelse 25/32". Det er også i Sverige
utført undersøkelser SOm belyser trefiberplaters
virkning på veggers sidestivhet [7]. Prøvningen
er her utført ved måling på prøvehus i full skala.
Forsøkene viste at en kledning med harde trefiberplater innvendig på veggens panel gir et vesentlig bidrag til veggenes sidestivhet.
De kjente undersøkelser gir lite eller intet grunnlag for å bedømme virleningen av forskjellig spikring eller annen fes!ing av platene til underlaget
og gir lite opplysning om virkningen av variasjon
i platenes tykkelse og kvalitet.
Med tanke på deres praktiske nytte ble de her
beskrevne forsøk lagt opp for å belyse:
1. Spikringens betydning for den avstivende virkning. Forsøkene skulle om mulig gi grunnlag for
beregning av spikringens effekt på basis av de
forsøk med. spikerfasthet hos trefiberplater som
er beskrevet foran i denne rapport.
2. Betydningen av platens tykkelse og kvalitet.
3. Platens avstivende virlming sammenlignet med
andre anerkjente metoder for å oppnå tilstrekkelig sidestivhet hos vegger i trehus.
Provernetode:

For å kunne benytte hele plater og samtidig ha
en sannsynlig etasjehøyde, ble valgt prøvefelter på
370 X 250 cm. Skjelettet var av 2" X 4" stendere og
4" X 4" sviller. Både sviller og stendere var dimensjonshøvlet, stenderavstanden var 61 em cfe av hensyn til platebredden. Ramverket ble spikret sammen med 4" spiloer (34/95) på vanlig måte. For
sammenligningens skyld ble også prøvet felter med
innfelte skråbånd og med forskjellige paneltyper.
Av samme grunn ble det også prøvet et par felter

med gipsplater. Samtlige trefiberplater som ble benyttet, var av 4' X 81/2' størrelse, og de ble festet
med spiker som vanligvis blir brukt på bygge·plassene. Spilreravstanden til platelmnten var: for
samtlige felter ca 1 cm. I tabellene 4 og 5 er det
for hvert enkelt prøvefelt gjort rede for spikertype
og avstanden mellom dem.
Prøveapparaturen er vist på fig. 5. Det ble støpt
et armert betongfundament b X h X l. 80 X 70 X 500
cm, forsynt med innstøpte bolter for en 6" X8"
firkant hvor nedre svill på prøvefeltet ble skrudd
fast. For å hindre glidning av prøvefeltet under
belastningen, ble det lagt 31/2" runde tømmerforbindere mellom svillen og firkanten, en for hver
bolt.
På samme måte ble prøvefeltet oppe boltet sammen med en 5" X 6" firkant med tømmerforbindere
mellom boltene som beskrevet ovenfor. Hensikten
med firkanten var å motvirke vridning av feltet
under belastningen. Prøvefeltet med firkanten ble
holdt vertikalt ved hjelp av to styrestag med bevegelige ruller, en på hver side (se fig. 5), kraften
ble tilført med en 8 t jekk, type Nike, festet til
en Dip 12.
Strekkstag med justerbare strekkfisker, dannet
mothold for jekken (se fig. 5).
For å motvirke eventuell oppvipping av feltet
under prøvningen ble brukt et vertih:alt, regulerbart
stag med glideruller på topp. Deformasjonen ble
målt tre steder ved hjelp av speilrefleks fra pianotråd på blanke målelinjaler. Målemetoden var utmer1ret: man fikk avlesning med 1/2 mm nøyaktighet som var fullt tilstrekkelig her hvor deformasjonene ble store.
Til jekken var koplet et manometer hvor kraften
kunne måles med en nøyaktighet på ca 110 kg.
Da deformasjonen sjelden gikk jevnt, men rykkvis,
ble manometeravlesningen vanslreliggjort på grunn
av manometerviserens pendling.

Forsøksresultater
I tabellene 4 og 5 er det gjort rede for prøveresultatene for hvert enkelt felt.
Til resultatene skal gis følgende kommentar:
Med den spikertetthet og stenderavstand som ble
brukt ved forsøkene syntes det som lmelmingsfenomener i platene spilte mindre rolle. De tilfelle
hvor det var mest tydelig at lrnekning var hovedårsak til brudd, var de feltene som var kledd med
halvharde fiberplater alene.
Feltene 11, 12 og 20 hadde både plater og ytterkledning. På forhånd kunne man Iranskje anta at
superposisjonsprinsippet måtte kunne brukes. For
felt 11 ville maksimallasten da bli:

OPPPIJJ

Fig. 5. Provennordning /01' vegg/elter. 1. StyrenHardning.
2. Tryklcsylillder. 3. Prove/elt. 4. Betongdra,ger. 5. Vegg.

'18" X 6" weatherboard
12,5 mm asf.impregu. plate
20 mm porøs plate

. 330 kg
. 2000 "
. 1750 »

Tilsammen.. 4080 kg

Maksimallasten for det undersøkte feltet er
5060 kg; altså ca 1000 kg mer. Forklaringen må
være dels at panelet, som er spikret med 4" spiker
(1 stk. i hvert bord for hver stender) klemmer
asfaltplaten fast mot stenderne og hindrer utbukling en vei, og dels at når feltet belastes, vil
det bli kraftig friksjon mellom panel og plater.
Begge disse faktorer vil øke sidestivheten.
At det er slik bekreftes av prøveresultatet for
felt 12. Her er asfaltplaten opphengt bare i enkelte
punkter (vanlig praksis på byggeplassene), mens
panelet er spikret på samme måte som felt 11.
Allilrevel lrommer maksimallasten opp i 3700 kg.
Samme sidestivhet har også felt 20 med porøs
plate på en side og utlektet panel på den andre.
Det utlektede tømmermannspanelet har liten sidestivhet; det vesentligste tilskuddet til den gir porøsplaten som her er spikret også til losholtene ;
spilrertettheten blir derved større.
Effekten av skråbånd avhenger av nøyaktig innfelling og riktig spikring. Som det vil fremgå av
forsøksresultatene gir skråbånd vesentlig dårligere
sidestivhet enn samtlige undersøkte platekledninger. Man må anta at sidestivheten for skråbånd
reduseres ytterligere når trekonstruksjonene tørker
ut. En annen sak er det hvis ytterpanelet blir
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Tabe1l4.
Prøving av trefiberplater som sideavstivning
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spiltret til skråbåndene, noe som imidlertid sjelden
eller aldri gjøres i praksis. På felt 17 og 19 ble
asfaltplaten spiltret til skråbåndet med samme
spikeravstand som stenderne, og sidestivhetseffekten for begge feltene ble stor.
Et enkelt porøsplatefelt ble forsøkt limt til stenderne (felt nr 6). Platen ble samtidig spikret til
stenderne med glissen spikring for å få litt press
'på limfugene. Til tross for at limfugen mellom plate
og stender var fullt effektiv, ga utførelsen et meget
dårlig resultat. Platene ble spaltet parallelt kraftretningen. Denne spaltning skjedde allerede ved
svært liten belastning. På grunn av platenes ringe
skjærfasthet i plan parallelt overflaten, vil således
en liming av platene til underlaget gi dårlige resultater.

J{onldusjoner

Trefiberplater hrukt som kledning på trevegger
har en meget betydelig avstivende virkning mot
krefter i veggens plan, forutsatt skikkelig spikring.
Den avstivende virlming av fiberplater brukt på
denne måte er betydelig større enn. f. elts. av vanlige innfelte skråbånd.
Det er mulig å beregne platens avstivende effekt
på grunnlag av spikringen langs kantene, forutsatt
at spilrrenes bæreevne er kjent. Det er gjennomført beregning av skjærkrefter langs prøvefeltenes
Iranter og langs plateskjøtene i vertikal retning, og den beregnede bruddlast på spikergruppene er
sammenholdt med den ohserverte bruddlast for
samme stifttype og platetype oppnådd ved spikerforseIrene omtalt i rapportens første del. Det ble
funnet noenlunde god overensstemmelse mellom den
beregnede og den observerte bruddlast. For de
plater og de stenderavstander som brukes i praksis
hos oss spiller ikke lrnelmingsfenomenene noen stor
rolle.

Undersøkelsen viser at det er fullt forsvarlig å
sløyfe skråbånd i vegger hvor det brukes trefiberplater som kledning utvendig eller innvendig. Hvor
plater brukes som utvendig unde,.kledning under
et trepanel, vil panelet bli spikret gjennom platene
inn i de underliggende stender og losholter. I så
fall vil denne spikring være tilstrekkelig til at
platene blir fullt virksomme som sideavstivning, og
det er ikke nødvendig å stille ytterligere krav til
spikringen (bortsett fra det tilfelle at avsverting
innvendig må fjernes før ytterkledningen. kommer
på). Hvis det brukes former for ytterkledning som
ikke blir tett spikret gjennom platene, er det nødvendig å spikre platene mer omhyggelig enn ellers
vanlig langs alle platens kanter.
Hvis innVe1ldig platekledning skal bruIres til å
gi sidestivhet må liIteledes platene spikres noe mer
omhyggelig enn vanlig i dag. Spikertettheten kan
foreskrives i hvert enJrelt tilfelle avhengig av påkjenningenes størrelse.
Hvis det ikke utføres beregninger av noen art,
bør det kreves spikring med stift minst 20/45 i
5 cm avstand i gavlveggene og 10 cm avstand i
langveggene langs alle platekanter.
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