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En komposits elastiska egenskaper försämras vid
förekomst av sprickor. Hur stor denna försämring
är beror till stor del p̊a hur mycket sprickorna
öppnas vid belastning. Det är rimligt att tro att
storleken p̊a denna spricköppning (COD) vid en
viss belastning beror p̊a blandningsförh̊allandet
av fiber och matris (polymer) och de elas-
tiska egenskaperna hos dessa. Sprickstorleken
p̊averkas rimligen även av d̊alig vidhäftning (de-
bonding) mellan fiber och matris i närheten av
sprickan.
En parameterstudie har gjorts med hjälp av Fini-
ta Elementmetoden (FEM) i syfte att vid belast-
ning studera hur storleken p̊a en spricka ändras
i en kolfiberkomposit när blandningsförh̊allandet
av fiber och matris ändras samt när de elastis-
ka materialegenskaperna hos dessa ändras. Olika
fall av d̊alig vidhäftning har även studerats. Mo-
dellen har varit en kolfiber med omgivande ma-
tris som i sin tur har varit omgiven av en kom-
posit. Detta till skillnad mot tidigare studier där

modellen enbart har best̊att av en fiber och om-
givande matris. Sprickan som studerats har varit
p̊a tvären genomg̊aende i fibern och omgivande
matris och komposit har varit fri fr̊an skador.
Kompositens egenskaper har varit egenskaperna
hos fiber och matris.
Det har visat sig att det som mest p̊averkar
spricköppningens storlek vid belastning är kol-
fiberns längsg̊aende elastiska modul och bland-
ningsförh̊allandet av fiber och matris samt
storleken p̊a omr̊adet med d̊alig vidhäftning.
Spricköppningens storlek ökar med minskad
andel fibrer och ökad längsg̊aende elastisk
modul samt med ökad storlek p̊a omr̊adet
med d̊alig vidhäftning. Spricköppningens stor-
lek p̊averkas i mindre utsträckning även av kol-
fiberns skjuvmoduler och tvärg̊aende elastiska
modul. Spricköppningens storlek ökar med mins-
kade skjuvmoduler och minskad tvärg̊aende elas-
tisk modul.
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