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Förord 
 
Redan i unga år tyckte jag det var intressant att bygga sanddammar i diket utanför 
sommarstugan i Fatjas. Då blev jag alltid lika besviken då dammen alltid förr eller senare 
brast, trots att den inte svämmade över. Idag vet jag att detta fenomen beror på inre erosion 
och att om kärnan byggts av finkornigare material och packats bättre så hade livslängden 
ökat. Likaså var det alltid lika kul att bygga stora snögrottor varje vinter, men jag förstod 
aldrig varför taket sakta men säkert blev allt lägre. Idag vet jag att fenomenet kallas för 
krypning och att det beror på grottans utformning samt snöns sammansättning. Åren gick och 
jag blev äldre, men mitt intresse för byggnadsverk kvarstod. Hösten 2002 flyttade jag från den 
lilla byn Vuollerim till Luleå för att påbörja mina studier till civilingenjör på programmet för 
Väg- och Vattenbyggnad. Det är ett beslut som jag aldrig behövt ångra, då visste jag inte hur 
rätt jag hade hamnat. Precis som allt annat i livet har det ibland varit svårare och ibland lättare 
att hålla motivationen för studierna uppe, men det har tveklöst varit värt varenda minut. 
 
Det är många jag skulle vilja tacka som har hjälpt mig med detta arbete. 
 
Jag vill speciellt tacka min handledare doktor Håkan Thun LTU för all vägledning och alla 
ideér jag fått av honom. 
 
Jag vill tacka laboratorieingenjör Lars Åström för all handledning och allt trevligt sällskap jag 
fått av honom i testlabbet. 
 
Jag vill tacka doktor Roberts Joffe och doktor Lennart Wallström för all hjälp och 
handledning.  
 
Jag vill även tacka doktor Helena Johnsson LTU för allt hon lärt mig om trä, 
konstruktionsregler och mycket annat. Hon har även varit ett stort stöd vid utformningen av 
denna rapport. 
 
Det finns många vänner på universitetet som jag vill tacka, däribland främst Carl Juhlin, 
Markus Lind, Andreas Oskarsson och Linda Ytterberg. 
 
Jag vill även tacka alla på PEAB och NCC som jag haft förmånen att arbeta tillsammans med. 
Genom er har jag lärt mig mycket som jag har användning av i såväl mitt exjobb som livet i 
övrigt.  
 
Slutligen vill jag även tacka min familj och mina vänner för allt stöd, och den tilltro ni visat 
mig. 
 
Luleå, mars 2007 
 
Tomas Larsson 
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Sammanfattning 
 
Dagens byggbransch präglas till stor del av den utveckling som syftar till att minska 
användandet av miljöfarliga material till förmån för miljövänligare alternativ. Trä är ett starkt 
konstruktionsmaterial med låg egenvikt. Genom att använda limträ har möjligheter till större 
spännvidder och kraftfullare konstruktioner uppnåtts. För att ytterligare öka möjligheterna för 
trä som konstruktionsmaterial har förstärkning blivit ett viktigt forskningsområde. Tester med 
bland annat glasfiber som förstärkningsmaterial har visat goda resultat. Glasfiber är ett av de 
material som branschen försöker avskaffa och därför har olika varianter av naturvänligare 
material testats. Bland dessa är naturfiber ett av de mest intressanta alternativen. Det finns 
många olika typer av naturfiber, men linfiber är den starkaste och därför är det linfiber som 
behandlas i denna rapport. Syftet med det här examensarbetet är att utreda om komposit 
bestående av polypropen och linfiber kan vara nog stark för att användas som 
förstärkningsmaterial på träbalkar. 
 
Examensarbetet är indelat i två delar, den första delen består av en litteraturstudie och den 
andra delen består av experimentella försök med linfiberkompositer. Litteraturstudien 
behandlar kompositer, fibrer, polymerer och lim. De experimentella försöken omfattar: 

• Bestämning av kompositmaterialets elastiska konstanter 
• Balkböjningsförsök med tre oförstärka referensbalkar samt tre förstärkta balkar 

Förstärkningen av träbalkarna gjordes genom att limma fast en platta av linfiberkomposit på 
balkens underkant.  
 
Tabellen nedan visar den teoretiska förstärkningseffekten för några olika varianter av 
linfiberkomposit på 5 olika hållfasthetsklasser av trä. Den experimentella förstäkningseffekten 
blev 13 %, vilket kan jämföras med den teoretiska som ligger mellan 1,3 och 2,2 % beroende 
på träets hållfasthetsklass.  
 
Tabell 0-1 

Balkförstärkning
b=69,1 h=44,3 Ökning av momentkapacitet t=2,3 mm
[mm] [mm] K12 K18 K24 K30 L40

Förstärkning [%] [%] [%] [%] [%]
Oförstärkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Randomiserad 14,0 12,4 10,5 9,2 8,5
60 % orienterad 22,1 19,6 16,7 14,5 13,4
100 % orienterad 36,5 32,4 27,7 24,1 22,2
Teoretiskt verklig 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3
Trä 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7  
 
Genom att ersätta förstärkningslaminatet med motsvarande tjocklek trä ökar 
momentkapaciteten med 10,7 %. En förstärkningseffekt lägre än detta är följaktligen en dålig 
förstärkning då det är svagare än motsvarande mängd trä. Tabellen visar att den 
linfiberkomposit bestående av 60 % polypropen och 40 % linfiber inte är stark nog för att 
användas som förstärkningsmaterial på träbalkar av högre hållfasthetsklass.  
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Abstract 

The building trade of today is being more and more influenced by the development aiming to 
reduce the use of the ecologically harmful materials in favour of the environment friendly 
alternatives. Wood is a strong construction material with a low self-weight. By using glue-
laminated wood a possibility of a bigger span and a more powerful construction has been 
attained. To further increase the possibilities of using wood as a construction material, the 
reinforcement method has become an important area of research. Testing methods amongst 
glass fibre as a reinforcement material has shown good results. But seeing that glass fibre is 
one of the materials that the trade is trying to abolish, different types of much more nature 
friendly materials has been tested. Amongst these are natural fibres one of the most 
interesting. There are many types of natural fibres but the strongest of them all is the flax 
fibre. The purpose with this master´s thesis is to analyse if composite containing of flax and 
polypropylene can be strong enough to work as a reinforcement material on wood beams. 

The master´s thesis is divided into two parts. The first part contains of a literature study and 
the second part contains of experiments with flax fibre composites. The literature study treats 
compositions, fibres, polymeric and glue. The experimental attempts cover: 

• The determination of the composite materials elastic constants. 
• Bending attempts with three reinforced and three un-reinforced wooden beams. 

Gluing a composite containing of flax fibre and polypropylene on the underside of the beam 
produced the reinforcement of the wooden beams.  

The table below shows the theoretical strengthening effect by some different kind of flax fibre 
composites on 5 different strenfthening classes of wood. The experimental strengthening 
effect was 13 %, which can be compared with the theoretical value between 1,5 and 2,2 %.  

Tabell 0-2 

Beam reinforcement
b=69,1 h=44,3 Increase of moment capacity t= 2,3 mm
[mm] [mm] K12 K18 K24 K30 L40

Reinforcement [%] [%] [%] [%] [%]
Unstrengthened 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Randomized 14,0 12,4 10,5 9,2 8,5
60 % orientation 22,1 19,6 16,7 14,5 13,4
100 % orientation 36,5 32,4 27,7 24,1 22,2
Theoretical real 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3
Wood 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7  

By replace the reinforcement composite with the corresponding thickness wood the 
strengthening effect is 10,7 %. According to that the strengthening effects below that is poor 
strengthening since it is weaker then the corresponding amount of wood. According to the 
table the tested composite containing 60 % polypropylene and 40 % flax is not strong enough 
to be used as reinforcement on wooden beams of higher strengthening classes. 
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1 Inledning 
 
Dagens byggbransch präglas till stor del av den utveckling som syftar till att minska 
användandet av miljöfarliga material till förmån för miljövänligare alternativ. Trä är ett starkt 
konstruktionsmaterial med låg egenvikt. Genom att använda limträ har möjligheter till större 
spännvidder och kraftfullare konstruktioner uppnåtts. För att ytterligare öka möjligheterna för 
trä som konstruktionsmaterial har förstärkning blivit ett viktigt forskningsområde. Tester med 
bland annat glasfiber som förstärkningsmaterial har visat goda resultat. Glasfiber är ett av de 
material som branschen försöker avskaffa och därför har olika varianter av naturvänligare 
material testats. Bland dessa är naturfiber ett av de mest intressanta alternativen. Det finns 
många olika typer av naturfiber, men linfiber är den starkaste och därför är det linfiber som 
behandlas i denna rapport. 
 

1.1  Bakgrund 
 
Genom att förstärka träbalkar lokalt kan dessa göras starkare och därmed får materialet lättare 
att konkurrera med andra konstruktionsmaterial som stål och betong. Vid förstärkning 
använder man sig främst av någon form av fiberarmerade polymermaterial. Dessa limmas på 
den balk som ska förstärkas, för limträ kan denna även limmas mellan lamellerna. Med 
glasfiber har man uppnått goda resultat avseende hållfasthet, livslängd, vidhäftning och 
beständighet, men det finns även en del dåliga egenskaper. Glasfiber kan inte återvinnas efter 
att konstruktionselementet genomlevt sin livslängd, tillverkningskostnaderna är höga och de 
som hanterar materialet upplever ofta någon form av hudirritation. Att istället för glasfiber 
använda linfiber som dock har sämre tekniska egenskaper uppnår man däremot en 
miljövänligare process, lägre produktionskostnader och minskade problem för de som 
handskas med materialet.  
 

 
Figur 1-1, Anré (2006) 
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1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med det här examensarbetet är att utreda om komposit bestående av polypropen och 
linfiber kan vara nog stark för att användas som förstärkningsmaterial på träbalkar. 
 
Målet är att ta ett första steg mot kunskap om förstärkning av träbalkar med kompositmaterial 
bestående av linfiber och polypropen. 
 

1.3 Metod 
 
Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att ta reda på hur fiberkompositer kan 
användas för att förstärka träbalkar. Val av teoretiska beräkningsmodeller och 
försöksuppställningar har gjorts med litteraturstudien som grund. Slutligen genomfördes 
experiment som syftade till att: 

• Beräkna kompositmaterialets elastiska konstanter 
• Beräkna materialets förstärkningseffekt på träbalkar belastade i böjning 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Litteraturstudien begränsades till vad som tidigare gjorts inom samma område. 
 
Det finns olika typer av fibermattor. Då tillverkningsutrustning saknades för att testa mattor 
bestående av bara fibrer har endast kompositmattor bestående av linfiber och polypropen 
testats. 
 
Tre olika varianter och mattor bestående av linfiber och polypropen har testats, 
balkförstärkningen avgränsas till endast den av dessa mattor som visar sig starkast. 
 
Balktesterna avgränsas av ekonomiska skäl till 3 oförstärkta referensbalkar som ska jämföras 
med 3 förstärka balkar. Förstärkningen avgränsas till pålimmad underkantsförstärkning.  
 
Den beräkningsmodell som används för att beräkna teoretisk E-modul och flytspänning 
avgränsas till Cox-Krenchels modell som är lite mera invecklad än den traditionella ”Rule och 
mixture” men mera anpassad till den aktuella typen av fibermatta som testas. 
 
Bearbetningsprocessen för fibermattorna avgränsas till 8 bars presstryck vid 190°C under 60 
sekunder.  
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2 Litteraturstudie 
 
För att få en översiktlig bild av fiberförstärkning av träkonstruktioner studerades de ingående 
delarna komposit, fibrer och lim.  

 

2.1 Komposit 
 
Under de senaste trettio åren har kompositmaterial blivit ett av de allra mest använda 
materialen inom ingenjörsvärlden. Ett kompositmaterial har vanligen ett metalliskt, keramisk 
eller polymerisk matris med en andra fysisk separabel fas fördelad i matrisen. Den andra fasen 
kan bestå av partiklar, plattor eller fibrer och tillsätts för att modifiera matrismaterialets 
egenskaper. Vanligen är syftet att förbättra hållfasthet, styvhet och seghet så att mindre och 
lättare konstruktioner kan tillverkas. Inom flygindustrin består stora delar av flygplanet och 
dess vingar av kompositmaterial. Inom bilindustrin används olika former av kompositmaterial 
till att tillverka delar av motorer. Den komposit som används mest inom denna industri är 
polymerkompositer, vilka används till olika delar av bilens interiör såsom panel. Moderna 
båtar och tåg är byggda med kompositer i många lastbärande delar för att spara vikt. Även i 
naturen återfinns kompositer i många delar såsom ben, brosk och trä, Varna och Berglund 
(1996). 
 
En komposit är ett material som är sammansatt av flera olika delmaterial. När fibrer och 
matris kombineras för att ta fram ett nytt material kallas detta för komposit. Om fibrerna i ett 
kompositmaterial orienteras i en riktning blir kompositen enkelorienterad. Men fibrerna kan 
också vävas eller smältas i två eller flera riktningar, kompositen blir då dubbel eller 
flerorienterad. Till förstärkningsändamål är det vanligast att använda enkelorienterade 
kompositer och därför kommer dessa att studeras närmare i följande del. Det finns flera olika 
metoder att tillverka dessa kompositmaterial, laminering för hand, profildragning, 
fibervävning och pressning. Kompositens egenskaper beror främst på typ av fiber, typ av 
matris, fiberinnehåll och fibrernas riktning. Även kompositens volym eller storlek påverkar 
dess egenskaper. Fibervolymen är vanligen omkring 30-60 massprocent beroende på material, 
tillverkningsmetod och önskade egenskaper, Carolin (2003). 
 

2.1.1 FRP 
 
FRP (fibre reinforced plastics) kompositer är uppbyggda genom att ett fibermaterial, t.ex. 
glas, kol, lin eller aramidfiber, dränks och bäddas in i en limmatris, vanligtvis polyester, 
epoxy eller vinylester. På grund av sin höga hållfasthet används FRP till bland annat 
sportutrustning, flyg- och rymdindustrin och som förstärkningsmaterial. Dessa öppnar nya 
möjligheter att förstärka befintliga träkonstruktioner. Dock är användandet reducerat p.g.a. de 
höga materialkostnaderna och tillverkningsprocessen. Egenskaperna för en fiberkomposit 
styrs främst av fibrernas orientering, fördelning, dess mekaniska egenskaper samt hur deras 
fysiska utformning ser ut, Johansson och Stenberg (2004). 
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Några fördelar med FRP-förstärkning av trästommar, Sheldon (2002): 
 

• Ökning av styrka och styvhet 
• De mekaniska egenskapernas variation minskar � högre dimensioneringsvärden 
• Trä med inslag av bl.a. kvistar möjliggörs att använda 
• Byggnadsdelarnas höjd och vikt reduceras 
• Duktilitet och utmattningsbeständighet ökar 

 

2.1.2 Pålimning av FRP 
 
Träbalkar förstärks vanligen genom att ett material med högre styvhet limmas på balken. Den 
kritiska fasen är oftast vidhäftningen mellan trä, lim och kompositmaterial. Den kanske 
vanligaste typen av brott i förstärkt trä har sin grund i limningen. Ofta handlar det om dålig 
vätning av ytan samt dålig kemisk kompabilitet mellan limmet, träet och kompositen. För att 
öka adhesionen mellan kontaktytorna och limmet kan dessa behandlas med någon variant av 
primer som ökar dess ytspänning. Då kontaktytans ytspänning är högre än limmet väts ytan 
spontant, Johansson och Stenberg (2004). 
 

2.1.3 Matris 
 
Matrisen i kompositmaterialet har tre huvuduppgifter, bygga upp dess seghet, hålla samman 
fibrerna och att bygga upp dess tryckhållfasthet. En lös samling fibrer är inte starka, matrisen 
håller samman fibrerna vilket gör kompositen stark. Vidare är fibrer ofta väldigt starka med 
samtidigt spröda. Genom töjning absorberar matrisen energi då den utsätts för spänningar, 
detta gör kompositen seg. Fibrer har en hög draghållfasthet men samtidigt låg tryckhållfasthet, 
fibrerna böjs eller vrids vid tryckbelastning, Macrogalleria (2007). 
 
När man väljer matrisen för att producera FRP-kompositer måste man ta hänsyn till följande 
tre punkter: 
 

1. Goda mekaniska egenskaper: Hög hållfasthet och styvhet men även hög brottöjning 
för att undvika spröda brott. 

2. Bra vidhäftningsegenskaper: Bindningen mellan matrisen och fibrerna måste vara 
tillräckligt stark för erhålla en effektiv kraftöverföring mellan fibrerna och matrisen 
samt för att undvika separation och sprickor. 

3. God beständighet mot naturlig nedbrytning: Matrisen ska skydda fibrerna mot 
naturliga och andra nedbrytande substanser. 
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Matriserna kan klassificeras i två kategorier, termoplaster (thermoplastics) och härdplaster 
(thermosettings), André (2006). 
 
Tabell 2-1, egenskaper matrismaterial, André (2006) 

 
 
Det som skiljer en termoplast från en härdplast är att termoplasten mjuknar och blir formbart 
vid upphettning till skillnad från härdplasten som har egenskapen att bli permanent hård och 
fast vid upphettning eller behandling, Wikipedia (2007). 
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2.2 Fibrer 
 

2.2.1 Allmänt 
 
Fibrer är styva och starka av två anledningar. Den första är att den dominerande kemiska 
bindningen som bygger upp fibrer är mycket stark. Den andra är att fibrer är väldigt tunna, 
vilket minskar sannolikheten att en enskild fiber ska bestå av någon större defekt. Som 
exempel kan vanligt fönsterglas jämföras med glasfiber. Dess kemiska sammansättning är 
identisk och därigenom även E-modulerna. Trots detta är fönsterglas mycket svagare än 
glasfiber, detta beror på de stora defekter som återfinns på ytan av fönsterglaset, Varna och 
Berglund (1996). 
 

2.2.2 Linfiber  
 
Jordbruksgrödan lin odlas främst för att tillverka olja eller garn. Linfrön kan pressas för att 
framställa linolja vilken används främst inom tre områden, matlagning, rötskydd och 
rostskydd. Lin används också för att tillverka lingarn som används främst till att väva 
linnetyg, Wikipedia (2007). 
 

 
Figur 2-1, Lin, Wikipedia (2007) 
 
Rike: Växtriket 
Division: Fröväxter 
Underdivision: Gömfröväxter 
Klass: Trikoplater 
Ordning: Malpighiales 
Familj: Linväxter 
Släkte: Lin 
Art: Lin 
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Strukturen hos lin från stamfibern till mikrofibern är komplicerad och kan beskrivas i sex steg 
enligt figur 2-2. 
 

 

 
Figur 2-2, André (2006) 
 
Den fiber som ger linväxten sin hållfasthet är elementfibern (10-25 µm). Själva mikrofibern 
består av mellan 30 och 100 cellulosamolekyler. Generellt ökar hållfastheten med ökat 
cellulosainnehåll. Linfibern består kemiskt sett av omkring 71 % cellulosa och 2,2 % lignin. 
På cellulosafiberns yta finns hydroxylgrupper, dessa kan vätas av vatten och medför att fibern 
får hög absorptionsförmåga. Hydroxylgrupperna reagerar kraftigt med härdplaster som 
polyester, vinylester och epoxy. Den höga halten av cellulosa medför följaktligen hög 
absorptionsförmåga och god bindningsförmåga till härdplaster, André (2006). 
 

2.2.2.1 Linfiberkomposit 
 
Den höga absorptionsförmågan gör att fibern sväller vid kontakt med fukt, detta kan orsaka 
mikrosprickor i fiberkompositen. En annan effekt är att vätningen försämrar 
vidhäftningsförmågan mellan fiber och matris. Det finns många olika metoder av 
förbehandling som syftar till att öka vidhäftning och minska absorptionsförmåga. Bland annat 
kan fibern påstrykas ett tunt lager vax som skyddar hydroxylgrupperna. 
 
Till linfiberarmerad polypropenmatris kan maleinanhydrid (MAPP) användas till att 
förbehandla matrisen. Både Cantero et al. (2003) och Manchado et al. (2003) påvisar i sin 
forskning ökad beständighet, minskad adsorptionsförmåga samt ökad vidhäftning mellan fiber 
och matris genom att använda (MAPP) jämfört med traditionell polypropenmatris. 
 
Lamy et al. (2000) har utarbetat en modell för elementfiberns hållfasthet och hur den beror av 
diametern som i modellen varierar mellan 5 och 35 µm. Enligt modellen har en elementfiber 
med diameter 6,8 µm en draghållfasthet på 79 GPa och samma typ av fiber med diameter 34,5 
µm endast 39 GPa. Med modellen som grund är det att föredra tunna fibrer då man 
eftersträvar kompositmaterial med hög hållfasthet, André (2006). 
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2.2.3 Polymerfiber   
 
Polymerfiber består av mer eller mindre linjära polymerkedjor, figur 2-3. 
 

 
Figur 2-3, Macrogalleria (2007) 
 
Polymerfiber kan spinnas till trådar och användas till textiler. I exempelvis mattor, kläder och 
rep finns polymerfibrer. Här följer några polymerer som kan användas till tillverka 
polymerfiber: 

• Polyeten 
• Polypropen 
• Nylon 
• Polyester 
• Kevlar och Nomex 
• Polyakrylnitril 
• Cellulosa 
• Polyuretaner 

 
Polymerfiber tillverkas alltid av polymerer som är arrangerade i kristaller. De måste kunna 
packas ihop i regelbundna mönster för att klassas som fibrer. Dessa fibrer kan för övrigt 
beskrivas som en lång kristall. Figur 2-4 visar hur nylon 6,6 är strukturerat enligt ett kristallint 
mönster. 
 

 
Figur 2-4, kristallint strukturerad fiber, Macrogal leria (2007) 
 
Kedjorna hålls ihop på ett mycket kraftfullt sätt främst av vätebindningarna men också av 
andra sekundära samverkanseffekter. Kedjorna är så hårt bundna att de har svårt att glida förbi 
varandra. Detta innebär att om man drar i nylonfiber så kommer dessa inte att tänjas mycket. 
Det här är förklaringen till varför fiber är så bra att använda till rep och snören.  
 
Fibrer har vanligen god draghållfasthet men låg tryckhållfasthet. Oftast är de starka bara i 
fibrernas riktning, figur 2-5. 
 

 
Figur 2-5, stark riktning, Macrogalleria (2007) 
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Fibern är svag ortogonalt fibrernas riktning, figur 2-6. 
 

 
Figur 2-6, svag riktning, Macrogalleria (2007) 
 
Kombinationen av styrka och svaghet gör att fibrer är bra att använda tillsammans med andra 
material som exempelvis härdplast. Fibrer används ofta för att förstärka härdplast. Fibrerna 
kompenserar härdplastens svagheter samtidigt som härdplastens styrkor kompenserar 
fibrernas svagheter. Ett material som bestående av någon form av fiberförstärkt polymer 
kallas för kompositmaterial (exempelvis kolfiber, glasfiber och aramidfiber), Macrogalleria 
(2007).  
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2.3 Polymer 
 
Polymerer kan ordnas i termoplaster respektive härdplaster. Molekylkedjorna i termoplaster 
sitter ihop i form av kedjor med svaga bindningar, mestadels van der Waals men även 
vätebindningar. Styrkan för van der Waalsbindningar ökar med molekylernas area, vilket 
leder till att den totala sammanhållande kraften blir stark när molekylerna är ordnade i långa 
polymerkedjor. Härdplasternas molekyler är ordnade i form av fisknät, vilket innebär att 
polymeren har fått kovalent bundna molekyler på tvärs mellan de långa polymerkedjorna. 
Skillnaden mellan de båda typerna av plast är stor. En termoplast kan formas om och 
användas igen då den smälts till skillnad från en härdplast som behåller sin form i värme tills 
den sönderdelas. Polymerer skiljer sig från övriga plaster då dessa består av väldigt stora 
molekyler. Det finns tre anledningar till att polymerer har så speciella egenskaper och är så 
starka jämfört med många andra material, dessa tre kan sammanfattas under rubrikerna 
kedjetrassel, intermolekylära krafter och rörelsehastighet. 
 

2.3.1 Kedjetrassel 
 
De flesta polymererna är linjära polymerer, det innebär att molekylernas atomer är 
sammanlänkade i en lång linje som formar en kedja. Vanligen men inte alltid är kedjan stark 
och rak men samtidigt flexibel. Den vrider och böjer sig och bildar en komplicerad oreda. 
Dessa kedjor tenderar att vrida och böja sig kring varandra och därigenom kommer 
polymermolekylerna att sammanlänkas till en stor komplicerad oreda. Om en polymer smälter 
kommer kedjorna att bli som kokad spagetti, en kedja lossnar enkelt från den komplicerade 
röran precis som en enskild kokad spagetti lossnar från de övriga. Hos en polymer i fast form 
uppför sig molekylerna istället mera som en stor kaosartad boll av snören. Det ska mycket till 
innan ett enstaka snöre lossnar. Den kaosartade oredan av molekylkedjor i en polymer gör den 
mycket stark.  
 

2.3.2 Intermolekylära krafter 
 
Alla molekyler, små som stora samverkar med varandra genom de attraktionskrafter som 
uppstår genom elektrostatik. Vissa molekyler attraherar varandra mer än övriga. Polära 
molekyler passar ihop bättre än icke polära molekyler. Exempelvis har vatten och metan 
ungefär samma molekylär tyngd. Vid rumstemperatur är metan en gas och vatten flytande. 
Anledningen till detta är att vatten består av kraftigt polära molekyler, tillräckligt polära för 
att buntas ihop som flytande. Metan däremot består av väldigt icke polära molekyler och 
därför buntas inte dessa molekyler ihop lika lätt. Dessa intermolekylära krafter påverkar 
molekyler av alla storlekar, men större molekyler alstrar större intermolekylära krafter än 
små. Även med endast den svaga van der Waalskraften kan polymerer bilda väldigt starka 
kedjor. Det här är en av de tre anledningarna till att polymerer kan bilda så starka material. 
polyetylen är exempelvis kraftigt icke polärt. De enda krafterna som håller molekylerna 
samman är van der Waals, men ändå är materialet så starkt att det används till skottsäkra 
västar. 
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2.3.3 Rörelsehastighet 
 
De stora molekylerna som polymerer består av rör sig långsammare än små molekyler. I en 
grupp av små barn springer alla omkring i kaosartade mönster. Om samma grupp ställer sig på 
ett led och håller varandra i handen för att promenera någonstans kommer fortfarande 
enskilda individer att försöka dra iväg åt olika håll men hållas tillbaka av de övriga. Gruppen 
kommer att gå mot målet i en mer eller mindre krokig kedja och hastigheten med vilken de 
rör sig blir långsammare. Molekyler fungerar på samma sätt, när de binds samman i långa 
kedjor minskar dess rörelsehastighet. Den långsamma rörelsehastigheten ger polymerer 
speciella egenskaper. Vid upplösning av en polymer med lösningsmedel kommer lösningen 
att bli mycket tjockare än själva lösningsmedlet. Till följd av detta används polymer som 
förtjockningsmedel ibland annat schampo. Den låga rörelsehastigheten gör polymerer sega, 
Macrogalleria (2007). 
 

2.3.4 Polypropen 
 
Polypropen är en termoplast som har ett brett användningsområde. På grund av sin höga 
värmebeständighet används den bland annat till att tillverka burkar som tål maskindisk. 
Vanliga plaster mjuknar vid en temperatur omkring 100°C, polypropen tål temperaturer över 
160°C utan att mjukna. Smälttemperaturen ligger på 174°C och glastemperaturen på –17°C. 
Vid temperaturer under glastemperaturen blir plasten glasartad och spröd då polymerkedjorna 
blir låsta i sina konformationer, vid högre temperaturer däremot mjukas plasten upp vilket 
tillåter samordnade kedjerörelser, Wikipedia (2007). 
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2.4 Lim 
 

2.4.1 Allmänt 
 
”Med limning menas allmänt sammanbindning av två fasta kroppar med hjälp av ett material, 
limmet, som fyller ut mellanrummet mellan kropparna och som är i stånd att överföra krafter 
mellan kropparna”. Limning är en komplicerad process och lim ett komplicerat bindemedel. 
Man skiljer mellan mekanisk och kemisk bindning, Raknes (1986). 
 
Mekanisk 
Limmets mekaniska bidning kallas för adhesion och kan förklaras på följande sätt. Flytande 
lim tränger ner i arbetsstyckets porer, vid stelning kommer detta att hålla samman bitarna rent 
mekaniskt ungefär på samma sätt som spikar eller skruvar. Den mekaniska bindningen är 
följaktligen främst verksamt på porösa material, för glatta material är det en annan typ av 
bindning som verkar. 
 
Kemisk 
Molekyler är uppbyggda av atomer som hålls samman av primärbindningar. Primärbindningar 
uppkommer på ett av följande tre sätt: 
 
 

 
Figur 2-7, molekyler med olika polaritet, Raknes (1986) 
 

a. Atomerna A och B har ett gemensamt elektronpar. Molekylen blir neutral utåt. 
Material med den här typen av bindningar blir opolära. 

b. Atomerna A och B har ett gemensamt elektronpar. A är något starkare än B vilket 
medför att elektronparet oftare befinner sig vid A än B. Molekylen kommer 
fortfarande att vara neutralt laddade, men änden A får ett överskott av negativ 
laddning medan änden B får ett överskott av positiv laddning. Molekylen fungerar 
som en liten magnet, den blir en dipol (två poler). Material med den här typen av 
bindningar blir polära.  

c. Den starkare atomen A har övertagit en elektron från atom B. Till följd av detta blir A 
negativt laddad medan B blir positivt laddad. Molekylen AB kommer att hållas 
samman av elektrostatiska attraktionskrafter. Denna bindningstyp karakteriserar salter. 

 
För att de bindningar som beskrivits ovan ska uppstå är en förutsättning att atomerna befinner 
sig mycket nära varandra. Avståndet mellan atomerna är på nivån Ångström  
(1 Ångström=0, 1 nanometer), Raknes (1986). 
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Figur 2-8, bindningsstyrkan mellan atomer inom en molekyl, Carlsson m.f. (1974) 
 
Bindningsstyrkan mellan de atomerna som bygger upp en molekyl är som starkast då 
avståndet mellan atomerna är mellan 1 och 2 Ångström. Vid avstånd större än 5 Ångström är 
krafterna mellan atomerna försumbara. 
 

 
Figur 2-9, bindningsstyrkan mellan atomer i olika molekyler, Carlsson m.f. (1974) 
 
Bindningsstyrkan mellan atomer i olika molekyler är som starkast då atomavståndet är 
omkring 3 Ångström. Attraktionskrafterna mellan atomer i olika molekyler är betydligt 
svagare än de attraktionskrafter som finns mellan atomer i samma moekyl. Vid avstånd över 5 
Ångström blir bindningsstyrkan nästan försumbar. För att skapa en stark limfog krävs att 
limmets och kontaktytans atomer har ett inbördes avstånd på ca 3 Ångström, Raknes (1986).  
 

2.4.2 Bindning mellan molekyler 
 
De krafter som håller samman molekylerna i ett material kallas för kohesionskrafter. Dessa 
krafter uppkommer genom primärbindningar eller sekundärbindningar. Primärbindningar är 
av samma typ som beskrivs under figur 2-7 och kallas kemiska bindningar. 
Sekundärbindningar kan indelas i fyra typer, Raknes (1986): 
 

1. Vätebindningar: Då en väteatom binds av an elektronnegativ atom har den förmågan 
att binda sig till ytterligare en elektronnegativ atom. Detta är den starkaste 
sekundärbindningen. 

2. Dipolbindningar: Molekyler binds ihop genom de elektrostatiska attraktionskrafter 
som uppstår genom polära molekyler. 

3. Inducerade dipolbindningar: En polär molekyl kan inducera polaritet i en opolär 
molekyl på samma sätt som en magnat inducerar magnetism i en järnbit. 

4. Dispersionskrafter: Även mellan helt opolära material kan elektrostatiska 
attraktionskrafter uppstå. Detta uppstår då elektronerna roterar i fas och bildar 
elektriska fält, se figur 2-10. 

 

 
Figur 2-10, Dispersionskrafter, Raknes (1986) 
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De kohesiva krafterna som håller samman en molekyl i det inre av en kropp utbalanseras. De 
molekyler som sitter vid ytan kommer inte att finna denna jämvikt utan få en resulterande 
kraft riktad mot mitten av kroppen. Denna kraft tenderar att minska ytans storlek, till följd av 
denna bildas spänningar i ytan. Ytspänningen anges som kraft per längdenhet. Olika material 
har olika specifika ytenergier. För att tänja ett material så att det blir större till ytan måste man 
tillföra energi, utföra ett arbete. Denna energi lagras i det tänjda materialet och frigörs igen då 
belastningen upphör, energin kallas ofta för fri ytenergi. Ytenergin dividerat med ytökningen 
ger den specifika ytenergin som är en materialkonstant. Den specifika ytenergin är numeriskt 
lika med ytspänningen. Ytenergin anges energi per ytenhet (vanligen erg/cm2) och ytspänning 
kraft per längdenhet (vanligen dyn/cm), Carlsson m.f. (1974). 
 

2.4.3 Bindning mellan lim och trästycken 
 
För att limma samman två trästycken krävs att det uppstår elektriska attraktionskrafter. För att 
dessa ska uppstå måste följande två reaktioner uppstå: 
 

1. Vätning, ett flytande lim appliceras för att väta ytan, vilket skapar attraktionskrafter 
mellan limmolekyler och trämolekyler och leder till att fullgod vidhäftning uppnås. 

2. Härdning, det flytande limmer transformers (härdas) till fast fas och fyller då ut 
tomrummen mellan de ingående stycken som limmas samman. 

 
Trä kan beskrivas som ett fast material. Detta innebär att molekylerna har fasta platser och 
mycket små möjligheter att röra sig. Rörelsen innebär att molekylerna svänger kring ett 
jämviktsläge. Då två fasta material förs ihop uppstår inga bindningar i beröringspunkterna, 
detta för att molekylerna sitter fast och inte kan orientera sig i förhållande till varandra så att 
(+/-) attraktion uppstår. För att binda ihop fasta material krävs ett hjälpmaterial med rörliga 
molekyler som kan orientera sig i förhållande till de fasta molekylerna, lim.  
 
Den kraft som håller samman material kallas kohesion. Fasta material har oftast större 
kohesionskrafter än flytande material med rörliga molekyler. Trä har större kohesionskrafter 
än lim, men limmets kohesionskrafter spelar ändå en viktig roll för vidhäftningen. De 
molekyler i limmet som ligger i närmast kontakt med träet hålls fast av sina molekylgrannar, 
men klarar ändå av att orientera sig i förhållande till trämolekylerna. I gränsskiktet mellan 
materialen bildas en hinna på vätskeytan. Hållfastheten för hinnan benämns ytspänning. 
Molekylerna i hinnan hålls samman bättre ju högre ytspänningen blir. Om limmet inte väter 
träytan kan limmolekylerna inte släppa taget om varandra och därmed inte fästa mot 
trämolekylerna så att (+/-) attraktion uppstår. Därför måste limmet väta träytan. 
 

 
Figur 2-11, Raknes (1986) 
 
Till vänster i figur 2-11 visas en limdroppen som inte väter träytan och till höger en som gör 
det. 
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Ju mera polärt limmet är, desto starkare blir de inbördes attraktionskrafterna mellan 
limmolekylerna. Träets molekyler måste vara minst lika polära som limmets om 
limmolekylerna ska kunna gripa tag i trämolekylerna utan yttre påverkan. Följden av detta är 
att polära lim endast kan användas till polära material. Hos opolära lim kan molekylerna 
attraheras till både polära och opolära material och kan följaktligen användas i båda fallen.  
 
Olika material är olika svåra att väta, detta benämns som materialets kritiska ytspänning. 
Detta är den största ytspänning som en vätska får ha om den ska kunna väta materialet utan 
yttre påverkan såsom utstrykning eller pressning. 
 
Tabell 2-2, ytspänning för några olika typer av lim, Raknes (1986) 

 
 
Tabell 2-3, kritiska ytspänning, Raknes (1986) 

 

 

Limmet sitter gärna kvar då det väl vätt en yta, detta har två förklaringar. Då ett material väts 
ändras ytegenskaperna, det är även så att limmolekylerna har svårare att slita sig loss från fast 
material än från en vätska. Med detta som grund kan limmet vara något mer polärt än 
materialet som ska limmas. Styrkan i limfogarna ökar med limmets polaritet, men behöver 
istället hjälp med vätningen av materialet.  

För att en limfog ska bli fullstark krävs att limmet kan tränga in nog djupt i träet för att 
komma i kontakt med oskadade fibrer. Studier av träytor med mikroskop visar att fibrerna i 
ytan alltid är mer eller mindre skadade och lösrivna. Med detta som grund är träets 
kapillärsugning en viktig parameter att ta i beaktning. 
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Träets celler består av små rör parallellt fiberriktningen. Då träytan väts kommer sugkrafter 
bildas i dessa rör, vilket bidrar till att limmet får lättare att tränga in i träbiten. Det är inte bra 
om limmet tränger in för djupt i träet, då finns risk att för lite lim blir kvar vid ytan med en 
mager limfog till följd. Vätningen anses vara tillräcklig då limmet tränger in till oskadat trä. 

De limtyper som är bäst lämpade till trä (fenollim och resorcinollim) ger bästa beständighet, 
dessa tränger inte bara in i dess porer och cellhålrum, utan också in i själva cellväggarna där 
de förankras. Såväl trä som trälim är kraftigt polärt, men då träytan åldras avtar dess polaritet. 
De träytor som ska limmas ska därför vara relativt nybearbetade och rena, gamla ytor kan 
ruggas upp med exempelvis sandpapper. Om träytorna inte är nybearbetade kan man använda 
sig av tvåsidig limpåstrykning. Detta skapar förutom de elektriska attraktionskrafterna som 
kommer ur polariteten även mekaniska attraktionskrafter. Högt presstryck är att föredra då 
detta förbättrar vätningsprocessen, Raknes (1986). 
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2.4.4 Val av lim till förstärkning 
 
Det finns många olika parametrar att ta hänsyn till vid val av lim. Dessa kan för att limma 
kompositförstärkning bestående av polypropen och linfiber på undersidan av en träbalk som 
belastas av böjning sammanfasttas i följande två punkter: 

• Limmet ska ha god vidhäftningsförmåga till polypropen och trä utan någon 
förbehandling 

• Limfogen ska vara stark och överföra skjuvkrafter 

För att limmet ska kunna vidhäfta polypropen som har en ytspänning på 31 mN/m utan någon 
förbehandling krävs spontan vätning av kontaktytan. Detta medför att limmets ytspänning 
måste vara lägre än 29mN/m. Enligt TABELL XXX är det endast nitrocellulosalim som har 
tillräckligt låg ytspänning.  

 
Tabell 2-4, generell hållfasthetsordning för några olika varianter av lim, svagast överst med ökande 
styrka neråt 

• Tejp 
• Termoplastiska smältlim 
• Termoplastlim (torkande) 
• Elastomerer (syntetgummi) 
• Något tvättbundna elastomerer 
• Fukthärdande smältlim 
• 2-komponent, rumstemperaturhärdande lim 
• Miljöhärdande lim 
• 1- och 2-komponents värmehärdande lim 
• Härdlimmer 

 

Det är följaktligen att föredra någon form av härdlim med låg ytspänning.  

Stelningssätten för lim är tre: 
• Torkning (vatten eller lösningsmedel avdunstar) 
• Avkylning (limmet är flytande när det är varmt) 
• Härdning (limmet stelnar genom kemisk reaktion) 

Fler stelningssätt finns inte, men kombinationerna av dessa tre är många, Limhandboken 
(1991). 

Efter en telefonintervju med tekniker Hulth på Henkel AB togs beslutet att använda 2-
komponents Loctite 3030. Detta är ett härdlim speciellt framtaget för att limma termoplastiska 
material. Härdningsprocessen startar när det två komponenterna blandas och i rumstemperatur 
fixeras limmet vid kontaktytan på mindre än 10 minuter. 
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3 Metod  
 
Det material som finns tillgängligt att testa i det här exjobbet är fyra olika fibermattor. Dessa 
har beställts för att testas som en del av en doktorsavhandling som handlar om 
fiberförstärkning med naturfiber. De tester som genomförs i det här exjobbet ska komplettera 
delar av de experimentella delarna av den doktorsavhandlingen. 
 

3.1 Allmänt 
 
De fyra fibermattorna är tillverkade av det franska företaget Technilin. Fibermattorna är 
avsedda för bilindustrin där de används bland annat för att tillverka instrumenteringspaneler. 
Dessa har testats som underkantsförstärkning på träbalkar belastade med böjning. I det här 
exjobbet har matta 2, 3 och 4 testats. Matta 1 innehåller endast fibrer och måste impregneras 
med något som binder ihop materialet för att övergå från mjuk matta till styv komposit, då 
testutrustning saknades var denna tvungen att strykas. Mattorna är numrerade enligt: 
 

1. 100 % linfiber, 650 g/m2 
2. 60 % polypropen och 40 % linfiber, 1400 g/m2 
3. 50 % polypropen och 50 % linfiber, 1350 g/m2 
4. 50 % polypropen, 50 % linfiber, 600 g/m2 
 

 

3.2 Tillverkning av laminat 
 
Polypropen är en termoplast och kallas därmed för termoplastmatris då den smälter och 
omsluter fibrerna. Termoplaster mjuknar och blir formbara vid upphettning. Värmen i pressen 
måste ligga över smältpunkten för polypropen (160°C) men får heller inte skada fibrerna. 
Presstrycket ska vara tillräckligt högt för att pressa samman materialet och tiden för 
presstrycket ska vara tillräcklig för att plasten ska hinna med att smälta ut ordentligt. Enligt 
André (2007) ska trycket 8 bar användas under 60 sekunder vid en temperatur på C°180 .  
Efter några tester visade det sig att polypropenet inte smälter ut fullständigt på den övre sidan. 
Temperaturen ökades då till C°190 , och då blev resultaten tillfredställande. Värmepressen är 
graderad i pounds. En omräkning från 8 bar blir 16 pounds/cm2 i presstryck på 
provkropparna. 
 
Vid tillverkningen av laminaten klipptes bitar lös från fibermattorna. Dessa lindades in med 
en tunn plastfilm för att inte brännas fast på värmepressens plattor. Sedan anlades presstrycket 
8 bar under 60 sekunder med den 190°C varma pressen innan laminaten togs lös för 
avsvalning. Då bitarna avsvalnat sågades provkroppar ut till dragprovning. Efter dragprovning 
upprepades tillverkningsprocessen och större bitar från den matta som visade sig starkast 
sågades ut till balkförstärkning. Se fotografier i Appendix A. 
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3.3 Dragprov 
 
I ett kompendium om standardmetoder för dragtester finns givna dimensioner 
rekommenderade på provkroppar för dragtester. Där finns dimensionen 25*250 mm 
föreslagen och därför är det den dimensionen som har använts på provkropparna. Vidare 
rekommenderas 5 exemplar av varje provkropp. Det har tillverkats 6 exemplar av varje 
provkropp, 1 för att kalibrera maskinen och de övriga 5 för att beräkna ett medelvärde. För att 
greppa provkropparna användes dubbelsidig smärgelduk 120 grit och grepptrycket 600 PSI. 
Maskinen använde en draghastighet på 3, 33*10-5 m/s. För att mäta töjningarna limmades 
folietöjningsgivare ”Vishay precision sensors” på provkropparna. Limmet som användes 
kallas för ”Strain Gage CEMENT CC-33A”. Töjningsgivarna limmades i närheten av 
provkroppens mitt beroende på var ytan var som slätast. Pålimmade folietöjningsgivare 
förutsätter släta ytor för att fungera optimalt, provkropparnas ytor var oregelbundna och 
gropiga. För att komplettera de axiella töjningsmätningar som blev orimliga användes även 
maskinen stroke för att beräkna töjningar. Töjningsberäkningar med folietöjninggivare ger en 
mycket högre precision jämfört med maskinens stroke, men de testade provkropparnas 
gropiga och ojämna ytor gör att maskinens grova mätvärden bitvis blev rimligare. 
 
Dragprovningen består av 3 olika dragtester för att bestämma de elastiska konstanterna E1, E2, 
v12, v21 och G12. Till de olika testerna sågades provkropparna ut parallellt fiberorientering för 
att bestämma E1 och v12, vinkelrät fiberorientering för att bestämma E2 och v21 och 10° 
avvikelse från fiberorientering för att bestämma G12. För de provkroppar som sågats ut 
parallellt fiberorientering mättes både axiell och transversell töjning medan endast axiell 
töjning mättes hos övriga. 
 
Det som ska bestämmas för att materialet ska kunna jämföras med andra 
förstärkningsmaterial är de elastiska konstanterna E1, E2, v12, v21 och G12. För att göra detta 
krävs 3 experiment i form av dragtester. Vid beräkningar av dessa har följande antaganden 
gjorts: 

• Kompositen är linjärelastisk 
• Plant spänningstillstånd råder 
• Ideala geometrier: raka och parallella fibrer 
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3.3.1 E-modul parallellt fiberorientering och poiss ons tal 
 
Dragtest i riktning parallell fiberorientering, se figur 3-1. Här beräknas E1 och v12. 
 
 

 
Figur 3-1, Varna och Berglund (1996) 
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3.3.2 E-modul vinkelrät fiberorientering 
 
Dragtest i riktning vinkelrät fiberorientering, se figur 3-2. Här beräknas E2. 
 

 
Figur 3-2, varna och Berglund (1996) 
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3.3.3 Bestämning av skjuvmodul 
 
För att beräkna skjuvmodulen, G12, ska provkroppen belastas med skjuvspänningar. Det är 
svårt att applicera dessa rakt på kroppen, istället kommer provkroppen att belastas med 
vinkeln θ  mellan kraftriktning och fiberorientering. Denna vinkel föreslås vara 10°, Varna 
och Berglund (1996). 
 

 
Figur 3-3, Varna och Berglund (1996) 
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Formel (3.6) kan skrivas om till: 
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Den enda okända termen är Ex som ska bestämmas i detta test. 
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3.4 Pålimning av förstärkning 

Den fibermatta som visade sig vara starkast var matta 2, se tabell 4-1, och därför är det bara 
denna matta som testas. Mattan består av 60 % polypropen och 40 % linfiber. Polypropen är 
en av de svåraste plasterna att limma och därför tillverkas ofta limtuber av detta material. 
Problemet med polypropen är den låga ytspänningen. Det bäst lämpade lim som finns på 
marknaden idag för detta ändamål är Loctite 3030, Hulth (2007). Därför är det denna typ av 
lim som använts vid pålimning. För att ytterligare förbättra vidhäftningen har både träbalken 
och kompositmaterialet ruggats upp med sandpapper för att sedan torkas av med en trasa 
innehållande aceton. Ruggningen putsar bort det yttersta lagret av föroreningar, och 
lösningsmedlet löser upp de fetter som finns kvar. 

För att räta ut ojämnheter hos förstärkningsmaterialet samt pressa in lim i de små hålrum som 
finns vid kontaktytan ansätts ett kraftigt presstryck, 10 kN, vilket motsvarar omkring 241 kPa. 
Efter 20 minuters presstryck (fixeras vid ytan inom 10 minuter i rumstemperatur kapitel 2.4.4) 
togs balken ner från maskinen och vanliga skruvtvingar fick pressa samman de båda 
materialen under 1 vecka innan testning.  
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3.5 Balktester 
 
Balkarna är köpta på Beijer och har måtten b=69 mm, h=44 mm och L=1, 20 m. Avstånd 
mellan stöden är 600 mm och kompositmaterialet limmas underkant balk hela sträckan mellan 
stöden. Förstärkningen har följaktligen dimensionerna b=69 mm och L=600 mm. Avståndet 
mellan punktlasterna är 200 mm. Balkarna testas fritt upplagda belastade med två punktlaster. 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-4, försöksuppställning 

Det som beräknats vid testning är mittnedböjning samt knäckkraften F som fördelas lika på de 
två punktlasterna. Belastningshastighet var 6, 67*10-5 m/s. 
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Figur 3-5, förstärkt balk 
 

Vid beräkning av teoretisk förstärkningseffekt gjordes antagandet att full samverkan råder 
mellan komposit och träbalk. E-modulerna viktades mot varandra och utifrån detta ersattes 
kompositen med motsvarande mängd trä genom att låta höjden förbli oförändrad och endast 
justera förstärkningsplattans bredd. 
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4 Resultat 
 

4.1 Dragprov 
 
Provkroppar från matta 2 och 4 gick av direkt efter att maxvärdet noterats, medan vissa av 
provkropparna från matta 3 uppvisade sega brott och tog stor last även efter att maxvärdet 
noterats. Vid beräkningarna av E-moduler har en kraft på 0,1 kN (omkring 10-20 % av 
maxlast) applicerats på samtliga provkroppar som förspänning. Denna syftar till att räta ut 
eventuella böjningar på provkroppen. Dessa har sedan ritats upp i spännings- töjningsdiagram 
som medelvärdeslinjer. Mätserierna till graferna är tagna från 0,1 kN till maxvärdet, 
lastupptagningsförmåga efter maxvärdet är följaktligen inte inräknad. 
 
Töjningen innan brott varierade en del för de mätningar som gjorts med folietöjningsgivare. 
Detta har två förklaringar. För det första uppvisade ingen av provkropparna den släta och 
plana yta som krävs för att de fastlimmade folietöjningsgivarna ska fungera optimalt. Den 
matta som gav bästa ytan var matta 2 och den med sämst yta var den tjocka matta 3. Med 
detta som grund är det endast på matta 2 som töjningsgivarna anses ge rimliga mätvärden. 
Den andra förklaringen till varför töjningsgivarna ger lite olika töjningsvärden är att 
provkropparna inte alltid går till brott på samma ställe. Vissa kroppar går sönder vid övre 
grepplattan, andra i mitten och övriga vid nedre brottplattan. Töjningsgivarna sitter 
fastlimmade i närheten av provkropparnas mitt lite beroende på var ytan är slätast. Då brotten 
framträder nära töjningsgivarna ger dessa en större brottöjning jämfört med brott vid 
grepplattorna.   
 
Vidare har det visat sig att töjningsgivarna ofta ger lägre töjningar jämfört med 
dragmaskinens stroke. Då töjningsberäkningarna gjorts med maskinen har dess stroke 
dividerats med den fria längden L0 mellan grepplattorna. Detta ger ett töjningsvärde på 
längden L0=156 mm att jämföra med folietöjningsgivarna som mäter töjningsvärdet på 10 
mm. Maskinens stroke ger följaktligen ett bättre medelvärde på töjningen för hela 
provkroppens längd. Med maskinens stroke kan endast axiella töjningar beräknas. Vid 
beräkning av skjuvmodulen G12 används v12 och v21, för att beräkna dessa måste töjningar 
mätas parallellt och vinkelrät kraftriktning samtidigt. Följaktligen måste folietöjningsgivarna 
användas även om dessa bitvis ger något opålitliga värden. 
 
 
Tabell 4-1, valda värden fetmarkerade 

      Jämförelse matta 2,3 och 4       
            

  E1 E1 σ1 E2 E2 σ2 Ex Ex σ3 

  töjningsgivare stroke   töjningsgivare stroke   töjningsgivare stroke   
  [GPa] [GPa] [MPa] [GPa] [GPa] [MPa] [GPa] [GPa] [MPa] 
            
Matta 2 1,7 1,1 18,11 1,7 1,3 20,65 2,6 1,8 27,01
Matta 3 orimlig 1,0 16,75 orimlig 1,3 15,74 2,1 1,5 20,01
Matta 4 orimlig 1,3 15,39 orimlig 1,0 14,08 3,7 1,3 15,45
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För vissa tester har aldrig E-modulerna beräknats med mätvärden från töjningsgivarna, detta 
beror på att graferna för dessa är helt orimliga, exempelvis matta 2 parallellt, se figur 4-1. 
 

Sammanställning matta 3, parallellt
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Figur 4-1 
 
För att beräkna de 5 elastiska konstanterna måste mätvärden från folietöjningsgivarna 
användas. Matta 2 är den enda som visade sig vara tillräckligt slät för att folietöjningsgivarna 
skulle ge acceptabelt tillförlitliga resultat, därför är det endast på denna matta som alla 5 
elastiska konstanter beräknats.  Då matta 2 var den starkaste valdes den som 
förstärkningsmaterial till träbalkarna. 
 
Tabell 4-2, elastiska konstanter matta 2 

  Matta 2   
     

E1 1,7 [GPa] 
     

E2 1,7 [GPa] 
     

v12 0,25  
     

v21 0,27  
     
G 0,32 [GPa] 
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4.2 Balktest 
 
De oförstärka referensbalkarna uppvisade betydligt mycket högre hållfasthet än förväntat. 
Detta förklaras med att de dimensioneringsvärden som finns för trä svarar mot 
fördelningsfunktionens nedre 5 % fraktil, se figur 4-2. 
 

 
Figur 4-2, fördelningsfunktion trä, Johnsson m.f. (2004) 
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Figur 4-3, momentkurvor 
 
Balk 1, 2 och 3 är referensbalkar utan förstärkning, balk 4, 5 och 6 har pålimmad 
underkantsförstärkning. 
 
Tabell 4-3, brottmoment 

  Fmax Mmax Mittnedböjningmax 
  [kN] [kNm] [mm]   
Balk       
1 25,26 2,526 16,45   
2 17,50 1,750 12,34   
3 17,96 1,796 11,93   
4 23,37 2,337 13,42   
5 17,70 1,763 12,60   
6 27,60 2,760 24,05   
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Tabell 4-4, medelvärden brottmoment 

  Fmax Mmax Mittnedböjning max 
  [kN] [kNm] [mm]   
Oförstärkt 20,24 2,024 13,57   
Förstärkt 22,89 2,287 16,69   

 

Medelvärdet för maxmomentet var 13 % högre för de förstärkta balkarna. Brottmomentet 
varierar mer än 13 % mellan de tre oförstärkta referensbalkarna. Följaktligen måste många 
flera balkar testas innan det går att avgöra den verkliga förstärkningseffekten med någon 
större reliabilitet. 

 

Tabell 4-5, balkförstärkning liggande balk 
Balkförstärkning, liggande balk

b=69,1 h=44,3 Ökning av momentkapacitet t=2,3 mm
[mm] [mm] K12 K18 K24 K30 L40

Förstärkning [%] [%] [%] [%] [%]
Oförstärkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Randomiserad 14,0 12,4 10,5 9,2 8,5
60 % orienterad 22,1 19,6 16,7 14,5 13,4
100 % orienterad 36,5 32,4 27,7 24,1 22,2
Teoretiskt verklig 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3
Trä 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7  

 

Förstärkningseffekterna för de olika fiberorienteringarna av matta 2 jämfördes på olika 
hållfasthetsklasser av träbalkar. Den experimentellt testade balken var liggande för att inte 
behöva ta hänsyn till några instabilitetsfaktorer. Teoretiskt verklig är den förstärkningseffekt 
som teoretiskt kan förväntas av matta 2 med den E-modul som beräknats experimentellt. Trä 
innebär att förstärkningslaminatet ersätts med trä av den hållfasthetsklass som balken är 
tillverkad av. Förstärkningseffekter som ligger längre än den förstärkningseffekt som ges av 
trä, 10, 7 %, anses vara en förlust då balken istället blir starkare av att öka höjden med 
förstärkningslaminatets tjocklek. Förstärkningseffekten avtar med ökad hållfasthetsklass på 
träbalken.  

 

Tabell 4-6, balkförstärkning stående balk 
Balkförstärkning, stående balk

b=44,3 h=69,1 Ökning av momentkapacitet t=2,3 mm
[mm] [mm] K12 K18 K24 K30 L40

Förstärkning [%] [%] [%] [%] [%]
Oförstärkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Randomiserad 8,9 7,9 6,7 5,8 5,4
60 % orienterad 14,0 12,4 10,6 9,2 8,5
100 % orienterad 23,2 20,5 17,5 15,3 14,0
Teoretiskt verklig 1,4 1,2 1,1 0,9 0,9
Trä 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8  
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I verkligheten är balkarna orienterade stående för att bli starkare. Här blir bredden på 
underkantsförstärkningen mindre jämfört med den liggande balken. Här kan 
förstärkningseffekter lägre än den som ges av trä, 6, 8 %, anses vara en förlust 
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5 Analys 
 

5.1 Hållfasthet 
 
Tidigare i denna rapport i kapitel 2.1.3 finns en beskrivning om hur kompositmaterialet ska 
fungera, matrisen ger materialet dess seghet och tryckhållfasthet medan fibrerna ger dess 
draghållfasthet. Linfibrer har en E-modul omkring 50-70 GPa och en draghållfasthet mellan 
500 och 900 MPa att jämföra med polypropen som har en E-modul kring 1,5 GPa och 
draghållfasthet omkring 33 MPa, SpārniĦš (2006), Tripathi (2002). E-modulen för mattorna 
ligger ganska nära vad som kan förväntas av ren polypropen. För matta 2 blev E-modul och 
brottspänning följande, E1=E2=1, 7 GPa; Ex=2, 6 GPa, σ1=18 MPa σ2=21 MPa σx=27 MPa. 
Draghållfastheten för kompositerna är lägre än för ren polypropen. Detta kan förklaras med 
att fibrerna har fått ingen eller väldigt låg vidhäftning i matrisen vilket får till följd att 
matrisens E-modul blir samma som för kompositen. Då fibrerna inte vidhäftar i matrisen 
utgör dessa istället för förstärkning hålrum i matrisen som försvagar kompositen. 
 

5.2 Kompositens egenskaper 
 
Enligt beräkningar gjorda med Cox.Crenchels modell avseende matta 2 som är den starkaste 
hade E-modulen kunnat vara 11, 1 GPa och flytspänningen 152, 6 MPa om vidhäftningen 
varit bättre. Kompositens svaga egenskaper beror på dålig vidhäftning mellan fibrer och 
matris. Genom att förbehandla fibrer och matris samt kanske öka presstryck, temperatur och 
tid i värmepress hade kanske bättre vidhäftning uppnåtts. 
 

5.3 Balktest 
 
Den stora variationen av hållfasthet hos träet medför att ett stort antal balkar måste testas 
innan några testresultat kan anses vara tillräckligt reliabla. Balkarna har endast förstärkts i 
underkant, med tanke på försöksuppställning borde förstärkningen medföra tryckbrott i 
balkarnas överkanter, men så har inte varit fallet. Samtliga brott har varit i balkens underkant. 
En annan intressant företeelse är att förstärkningslaminaten inte gått till brott i någon av de tre 
förstärkningsbalkar som testats. Mitt under de förstärkta balkarna har också kompositen 
lossnat vid brottzonen. Detta visar att kompositen har för hög brotttöjning för att utnyttjas 
fullt ut innan träet går till brott. Då balk och förstärkning går mot sin maxbelastning samtidigt 
kommer högsta lastkapaciteten att uppnås. För att fungera optimal ska förstärkningskomposit 
och träbalk ha en brotttöjning som är ungefär lika.   

 

 

 

Figur 5-1, brott i förstärkt bal
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6 Slutsatser 
 
 
Syftet med det här examensarbetet var att utreda om komposit bestående av polypropen och 
linfiber kan vara nog stark för att användas som förstärkningsmaterial på träbalkar. 
Kompositen kan göras tillräckligt stark för att förstärka träbalkar av läge hållfasthetsklasser, 
men för att förstärka balkar av högre hållfasthetsklasser krävs att fiberorienteringen ligger 
nära 100 %. 
 
Målet var att ta ett första steg mot kunskap om förstärkning av träbalkar med 
kompositmaterial bestående av linfiber och polypropen. Målsättningen kan med den här 
rapporten anses vara uppfylld. 
 

Fibermattor 

De mattor som testats är ursprungligen avsedda för tillverkning av instrumenteringspaneler 
inom bilindustrin. Fibrerna kan enligt tillverkaren antas vara orienterade i två mot varandra 
vinkelräta riktningar, 60 % i stark riktning och 40 % i svag riktning. Tabellen nedan visar hur 
starkt kompositen kan bli teoretiskt med fullgod vidhäftning mellan matris och fibrer. De 
experimentella egenskaperna blev endast omkring 10 % av de teoretiska. Detta beror på att 
fibrerna inte vidhäftat matrisen, följden blir då att fibrerna utgör hålrum som försvagar 
materialet. Den komposit som tillverkats och testats i denna rapport har ungefär samma 
egenskaper som polypropen. För att få en så stark komposit som möjligt bör fibrerna vara 
långa och tunna. För att underlätta vidhäftningen mellan fibrer och matris kan olika 
tillsatsmedel användas vid tillverkningen, men då dessa mattor endast är avsedda för 
tillverkning av instrumenteringspanel saknas uppgifter från tillverkaren om vilka tillsatser om 
använts. 
 
 
Tabell 6-1, teoretisk och verklig E-modul 

    E1 σσσσbrott  
   [GPa] [MPa] 
Teoretisk      
randomiserad 10,4 119,0 
60 % orienterad 16,2 184,7 
100 % orienterad 26,4 301,5 
Verklig     
60 % orienterad 1,7 18,1 
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Förstärkning 

Träbalkar är konstruerade så att fibrerna ligger i den riktning som är mest belastad. För att det 
ska vara ekonomiskt försvarbart att förstärka oskadade träbalkar med ett material krävs att det 
är betydligt styvare och starkare än det trä som balken är tillverkad av. Teoretisk E-modul och 
brottspänning för 60  % fiberorientering ligger tillräckligt högt för att fungera som 
förstärkningsmaterial till de svagare klasserna av konstruktionsvirke. För att förstärka limträ 
krävs att materialet är nära inpå 100 % fiberorienterat.  
 
 
Tabell 6-2, hållfasthetsklasser trä 

  Ek,def  fmk 
  [GPa] [MPa] 
     
L40 13,0 33 
K30 12,0 30 
K24 10,5 24 
K18 9,0 18 
K12 8,0 12 

 

Framtida forskning 

Potentialen för linfiberkompositer som förstärkningsmaterial är mycket hög. Problemet i 
denna rapport var vidhäftning mellan matris och fibrer samt vidhäftning mellan komposit och 
lim. Med andra tillsatsmedel hade kanske vidhäftningen blivit betydligt starkare. Vidare är 
även mattor bestående av 100 % linfiber som impregneras med exempelvis epoxi ett mycket 
intressant forskningsområde då dessa teoretiskt kan bli starkare än de mattor som behandlats i 
denna rapport. Fibrerna vidhäftar lättare i denna typ av matris och svårigheterna med 
vidhäftning mellan komposit och limfog minskar jämfört med polypropenmatris då epoxi har 
högre ytspänning. Epoxi är även starkare än polypropen. Det behövs mera forskning inom 
detta område. Trä uppvisar stora variationen i sin hållfasthet och för att få en statistisk grund 
till förstärkning bör många balkar testas. 
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Appendix A  Fotografier 
 

 
Figur A-1, matta 2 
 
 

 
Figur A-2, värmepress 
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Figur A-3, matta 3 
 
 
 

 
Figur A-4, matta 2 efter värmepressning 
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Figur A-5, utmålat 10 grader på matta 4 
 
 

 
Figur A-6, matta 4 innan folietöjningsgivare limmats 
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Figur A-7, provkroppar klara för dragtest 

 

 

 



Appendix A 

45 

 

Figur A-8, dragmaskin 
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Figur A-9, brott matta 2 
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Figur A-10, fibrer matta 2, 20x förstoring 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur A-11, 10 micrometerslinjal vid fiber 
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Figur A-12, brott i oförstärkt referensbalk 1 
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Figur A-13, brott i förstärkt balk 4
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Appendix B  Dragtester  
 
Samtliga beräkningar med töjningsgivare kompletteras med den töjning som räknas fram då 
maskinens stroke divideras med provkroppens fria längd L0 (avstånd mellan grepplattor). 
Detta för att avgöra om folietöjningsgivarna kan anses tillförlitliga eller inte. De grafer där x-
axeln är benämnd töjning är baserade på folitetöjningsgivarnas mätvärden medan de grafer 
där x-axeln är benämnd stroketöjning är baserade på maskinens stroke. Det är endast för matta 
2 som alla 5 elastiska konstanter beräknats, detta för att den visade sig vara den starkaste. 
  

Matta 2, Parallellt 
 

Sammanställning matta 2, parallellt

E12 kropp 1: y = -0,0061x

E11 kropp 2: y = 0,0019x

E12 kropp 2: y = -0,0057x

E11 kropp 3: y = 0,0016x

E12 kropp 3: y = -0,006x

E11 kropp 4: y = 0,0016x
E12 kropp 4: y = -0,0079x

E11 kropp 5: y = 0,0015x

E12 kropp 5: y = -0,0101x

E11 kropp 1: y = 0,0018x
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Figur B-1, matta 2, parallellt, töjningsgivare 

 

Tabell B-1, matta 2, parallellt, töjningsgivare 
Parallellellt        

 E11 E12 v12 Dragbrottöjning [%]  Dragbrottspänning 
 [GPa] [GPa]  long. lat. [MPa]  
Kropp 1 1,8 -6,1 0,30 1,3 -0,4 20,28  
Kropp 2 1,9 -5,7 0,33 1,1 -0,4 18,09  
Kropp 3 1,6 -6,0 0,27 1,1 -0,3 15,64  
Kropp 4 1,6 -7,9 0,20 1,2 -0,3 17,32  
Kropp 5 1,5 -10,1 0,15 1,5 -0,2 19,21  
Summa 8,4 -35,8 1,25 6,2 -1,6 90,54  
Medel 1,7 -7,2 0,25 1,2 -0,3 18,11  
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Sammanställning matta 2, parallell

E1 kropp 1: y = 0,0012x
E1 kropp 2: y = 0,0011x
E1 kropp 3: y = 0,0010x
E1 kropp 4: y = 0,0012x
E1 kropp 5: y = 0,0012x
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Figur B-2, matta 2, parallellt, stroke 

 
 
Tabell B-2, matta 2, parallellt, stroke 

 E11 Dragbrottöjning [%]  Dragbrottspänning 

 [GPa]   [MPa]  
Kropp 1 1,2 2,1  20,28  
Kropp 2 1,1 2,1  18,09  
Kropp 3 1,0 1,9  15,64  
Kropp 4 1,2 1,9  17,32  
Kropp 5 1,2 2,0  19,21  
Summa 5,7 10,0  90,54  
Medel 1,1 2,0  18,11  
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Matta 2, Vinkelrät 
 
 

Sammanställning E 2 matta 2, vinkelrät

Kropp 1: y = 0,0014x
Kropp 2: y = 0,0017x
Kropp 3: y = 0,0020x
Kropp 4: y = 0,0020x
Kropp 5: y = 0,0014x
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Figur B-3, matta 2, vinkelrät, töjningsgivare 
 
 
Tabell B-3, matta 2, vinkelrät, töjningsgivare 
Vinkelrät      

 E2 Dragbrottöjning [%]  Dragbrottspänning 
 [GPa]   [MPa]  
Kropp 1 1,4 1,7  20,71  
Kropp 2 1,7 1,3  18,16  
Kropp 3 2,0 1,3  22,53  
Kropp 4 2,0 1,2  21,50  
Kropp 5 1,4 1,7  20,33  
Summa 8,5 7,2  103,23  
Medel 1,7 1,4  20,65  
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Sammanställning matta 2, vinkelrät

E2 kropp 1: y = 0,0013x
E2 kropp 2: y = 0,0012x
E2 kropp 3: y = 0,0014x
E2 kropp 4: y = 0,0013x
E2 kropp 5: y = 0,0013x
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Figur B-4, matta 2, vinkelrät, stroke 
 
 
Tabell B-4, matta 2, vinkelrät, stroke 

 E2 Dragbrottöjning [%] Dragbrottspänning 

 [GPa]   [MPa]  
Kropp 1 1,3 2,1  20,71  
Kropp 2 1,2 1,9  18,16  
Kropp 3 1,4 2,0  22,53  
Kropp 4 1,3 2,1  21,50  
Kropp 5 1,3 2,0  20,33  
Summa 6,5 10,1  103,23  
Medel 1,3 2,0  20,65  
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Matta 2, 10 grader 
 
 

Sammanställning E x matta 2, 10 grader

Kropp 1: y = 0,0025x
Kropp 2: y = 0,0028x
Kropp 3: y = 0,0030x
Kropp 4: y = 0,0022x
Kropp 5: y = 0,0025x
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Figur B-5, matta 2, 10 grader, töjningsgivare 
 
 
Tabell B-5, matta 2, 10 grader, töjningsgivare 
10 grader    
 Ex Dragbrottöjning [%]  Dragbrottspänning  
 [Gpa]   [MPa] 
Kropp 1 2,5 1,2  25,64 
Kropp 2 2,8 1,3  29,5 
Kropp 3 3,0 8,7  21,66 
Kropp 4 2,2 1,5  28,32 
Kropp 5 2,5 1,5  29,91 
Summa 13 5,5  135,03 
Medel 2,6 1,4  27,01 
 
Brotttöjningen för kropp 3 blev orimligt hög och är därför inte inräknad i medeltalet. 
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Sammanställning matta 2, 10 grader

Ex kropp 1: y = 0,0017x
Ex kropp 2: y = 0,0019x
Ex kropp 3: y = 0,0015x

Ex kropp 4: y = 0,0019x
Ex kropp 5: y = 0,0020x
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Figur B-6, matta 2, 10 grader, stroke 
 
 
Tabell B-6, matta 2, 10 grader, stroke 

 Ex Dragbrottöjning [%]  Dragbrottspänning 

 [Gpa]   [MPa]  

Kropp 1 1,7 1,9  25,64  

Kropp 2 1,9 2,0  29,50  

Kropp 3 1,5 1,8  21,66  

Kropp 4 1,9 1,9  28,32  

Kropp 5 2,0 1,9  29,91  

Summa 9,0 9,5  135,03  

Medel 1,8 1,9  27,01  
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Matta 3, Parallellt 
 
 

Sammanställning matta 3, parallellt
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Figur B-7, matta 3, parallellt, töjningsgivare 
 
Töjningsgivarna ger inte tillförlitliga mätvärden då provkroppens yta ej tillräckligt plan, detta 
visas extra tydligt på den här mätserien från den buckligaste mattan. 
 
 

Sammanställning matta 3, parallellt

E1 kropp 1: y = 0,0011x
E1 kropp 2: y = 0,0009x
E1 kropp 3: y = 0,0010x
E1 kropp 4: y = 0,0009x
E1 kropp 5: y = 0,0010x
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Figur B-8, matta 3, parallellt, stroke 
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Tabell B-7, matta 3, parallellt, stroke 

Parallellellt      
 E11 Dragbrottöjning [%]  Dragbrottspänning 

 [GPa]   [MPa]  
Kropp 1 1,1 1,7 15,94  
Kropp 2 0,9 1,9 15,00  
Kropp 3 1,0 1,8 15,49  
Kropp 4 0,9 2,6 21,03  
Kropp 5 1,0 2,0 16,28  
Summa 4,9 10,0 83,74  
Medel 1,0 2,0 16,75  

 
 

Matta 3, Vinkelrät 
 
 

Sammanställning matta 3, vinkelrät
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Figur B-9, matta 3, vinkelrät, töjningsgivare 
 
Kurvorna med töjningsgivare blev i figur B-9 helt orimliga. 
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Sammanställning matta 3, vinkelrät

E2 kropp 1: y = 0,0010x

E2 kropp 2: y = 0,0019x

E2 kropp 3: y = 0,0011x
E2 kropp 4: y = 0,0013x

E2 kropp 5: y = 0,0010x
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Figur B-10, matta 3, vinkelrät, stroke 
 
 
Tabell B-8, matta 3, vinkelrät, stroke 

 E2 Dragbrottöjning [%] Dragbrottspänning 

 [GPa]   [MPa]  
Kropp 1 1,0 2,0  16,52  
Kropp 2 1,9 1,0  16,24  
Kropp 3 1,1 1,7  14,23  
Kropp 4 1,3 1,8  18,70  
Kropp 5 1,0 1,7  13,02  
Summa 6,3 8,2  78,71  
Medel 1,3 1,6  15,74  
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Matta 3, 10 grader 
 
 

Sammanställning matta 3, 10 grader

Ex kropp 1: y = 0,0015x
Ex kropp 2: y = 0,0016x
Ex kropp 3: y = 0,0025x
Ex kropp 4: y = 0,0022x
Ex kropp 5: y = 0,0026x0
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Figur B-11, matta 3, 10 grader, töjningsgivare 
 
 
Tabell B-9, matta 3, 10 grader, töjningsgivare 

 Ex Dragbrottöjning [%] Dragbrottspänning 

 [Gpa]   [MPa]  

Kropp 1 1,5 1,6  19,83  

Kropp 2 1,6 1,4  19,47  

Kropp 3 2,5 1,0  20,49  

Kropp 4 2,2 1,1  19,77  

Kropp 5 2,6 0,9  20,47  

Summa 10,4 6,0  100,03  

Medel 2,1 1,2  20,01  
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Sammanställning matta 3, 10 grader

Ex kropp 1: y = 0,0015x

Ex kropp 2: y = 0,0014x
Ex kropp 3: y = 0,0015x
Ex kropp 4: y = 0,0015x
Ex kropp 5: y = 0,0015x
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Figur B-12, matta 3, 10 grader, stroke 
 
 
 
 
Figur B-10, matta 3, 10 grader, stroke 

 Ex Dragbrottöjning [%] Dragbrottspänning 

 [GPa]   [MPa]  
Kropp 1 1,5 1,6  19,83 
Kropp 2 1,4 1,7  19,47 
Kropp 3 1,5 1,7  20,49 
Kropp 4 1,5 1,6  19,77 
Kropp 5 1,5 1,7  20,47 
Summa 7,4 8,3  100,03 
Medel 1,5 1,7   20,01 
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Matta 4, Parallellt 
 
 

Sammanställning matta 4, parallellt
E11 kropp 1: y = 0,0018x

E12 kropp 1: y = -0,0125x
E11 kropp 2: y = 0,0026x

E12 kropp 2: y = -0,0175x

E11 kropp 3: y = 0,0029x

E12 kropp 3: y = -0,023x

E11 kropp 4: y = 0,0032x

E12 kropp 4: y = -0,0142x

E11 kropp 5: y = 0,0077x

E12 kropp 5: y = -0,0112x
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Figur B-13, matta 4, parallellt, töjningsgivare 
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Sammanställning matta 4, parallellt

E1 kropp 1: y = 0,0012x

E1 kropp 2: y = 0,0013x
E1 kropp 3: y = 0,0014x

E1 kropp 4: y = 0,0016x

E1 kropp 5: y = 0,0011x
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Figur B-14, matta 4, parallellt, stroke 
 
 
Tabell B-11, matta 4, parallellt, stroke 

 E11 Dragbrottöjning [%]  Dragbrottspänning 

 [GPa]   [MPa]  
Kropp 1 1,2 1,2  11,65  
Kropp 2 1,3 1,6  16,55  
Kropp 3 1,4 1,4  15,47  
Kropp 4 1,6 1,4  17,56  
Kropp 5 1,1 1,7  15,70  
Summa 6,6 7,3  76,93  
Medel 1,3 1,5  15,39  
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Matta 4, Vinkelrät 
 
 

Sammanställning matta 4, vinkelrät

E2 kropp 1: y = 0,0032x

E2 kropp 2: y = 0,0030x

E2 kropp 3: y = 0,0025x

E2 kropp 4: y = 0,0023x

E2 kropp 5: y = 0,0019x
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Figur B-15, matta 4, vinkelrät, töjningsgivare 
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Sammanställning matta 4, vinkelrät

E2 kropp 1: y = 0,0014x

E2 kropp 2: y = 0,0009x

E2 kropp 3: y = 0,0010x

E2 kropp 4: y = 0,0009x

E2 kropp 5: y = 0,0007x
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Figur B-16, matta 4, vinkelrät, stroke 
 
 
Tabell B-12, matta 4, vinkelrät, stroke 

 E2 Dragbrottöjning [%] Dragbrottspänning 

 GPa   [MPa]  
Kropp 1 1,4 1,8 20,85 
Kropp 2 0,9 1,7 11,30 
Kropp 3 1,0 1,7 14,68 
Kropp 4 0,9 1,9 13,09 
Kropp 5 0,7 1,7 10,49 
Summa 4,9 8,8 70,41 
Medel 1,0  1,8 14,08 
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Matta 4, 10 grader  
 
 

Sammanställning matta 4, 10 grader

Ex kropp 1: y = 0,0029x

Ex kropp 2: y = 0,0030x

Ex kropp 3: y = 0,0043x

Ex kropp 4: y = 0,0043x

Ex kropp 5: y = 0,0041x
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Figur B-17, matta 4, 10 grader, töjningsgivare 
 
 
Tabell B-13, matta 4, 10 grader, töjningsgivare 

 Ex Dragbrottöjning [%]  Dragbrottspänning 

 [GPa]   [MPa]  
Kropp 1 2,9 0,6  16,16  
Kropp 2 3,0 0,6  15,08  
Kropp 3 4,3 0,4  15,19  
Kropp 4 4,3 0,4  14,83  
Kropp 5 4,1 0,5  15,98  
Summa 18,6 2,5  77,24  
Medel 3,7 0,5  15,45  
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Sammanställning matta 4, 10 grader

Ex kropp 1: y = 0,0013x

Ex kropp 2: y = 0,0011x
Ex kropp 3: y = 0,0012x
Ex kropp 4: y = 0,0017x
Ex kropp 5: y = 0,0013x
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Figur B-18, matta 4, 10 grader, stroke 
 
 
Tabell B-14, matta 4, 10 grader, stroke 

 Ex Dragbrottöjning [%] Dragbrottspänning 

 [GPa]   [MPa]  
Kropp 1 1,3 1,6  16,16  
Kropp 2 1,1 1,7  15,08  
Kropp 3 1,2 1,6  15,19  
Kropp 4 1,7 1,1  14,83  
Kropp 5 1,3 1,5  15,98  
Summa 6,6 7,5  77,24  
Medel 1,3 1,5  15,45  
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Appendix C  Teoretiska beräkningsmodeller 
 
Den finns ett antal olika modeller för att beräkna E-modul och hållfasthet för 
kompositmaterial. Gemensamt för modellerna är följande antaganden:  
 

• Fibrer och matris är linjärelastiska 
• Matrisen är isotropisk men inte fibrerna 
• Fibrerna är axiellt symmetriska och identiska 
• Fibrerna sitter starkt vidhäftad vid matrisen och förblir det även vid deformation 

 
 
En av dessa är Cox-Krenchel. Denna ger enligt SpārniĦš (2006) tillräckligt tillförlitliga värden 
för polypropen armerad med randomiserade linfibrer. Modellen demonstreras nedan för att 
visa vilka värden som hade kunnat uppnås om fibrerna vidhäftat bättre i matrisen. De 
fibermattor som behandlas i denna rapport har fibrerna orienterade till 60 % i stark riktning 
och 40 % i svag riktning. Därför kommer teoretiska värden att beräknas för mattor med 
fibrerna randomiserade, 60 % respektive 100 % orienterade. 
 
 
 

Cox-Krenchel 
 
 
Styvhet 
 

( ) mfffEoE EvvEE −+= 1ιηη  

 
E = Kompositens E-modul 

oEη = fiberorienteringsfaktor 

fE = Fibrernas E-modul 

fv = fiberfraktionsvolym 

mE = Matrisens E-modul 

Eιη = fiberlängdseffektfaktor 

( )
2/

2/tanh
1

βι
βιηι −=E  

( )ff

m

f rRE

G

r /ln

21=β  

fr = fiberradie 

mG = matrisens skjuvmodul 

fRf vKrR // =  
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RK  = numerisk faktor beroende av fibrernas geometriska packning, 
4

π
för kvadratisk 

packning, 
32

π
 för hexagonal packning, antar hexagonal packning 

 

 
Figur C-1, a) kvadratiskt packning, b) hexagonal packning, Varna och Berglund (1996) 
 
 
 
 
 
 
Beräkning teoretisk E-modul  
 
 
Polypropen 
 

=uσ 29,4 MPa (www.MatWeb.com) 

=mE 1,383 GPa (www.MatWeb.com) 

=mG 0,469 GPa (www.MatWeb.com) 

 
Linfiber 
 

=fd 15 µm  (enligt tillverkaren) 

=l 20 mm  (enligt tillverkaren) 
=uσ 730 Mpa (samband mellan längd och draghållfasthet, SpārniĦš (2006)) 

=fE 64 GPa  (samband mellan längd och E-modul, SpārniĦš (2006)) 

=fv 0,40 matta 2 (Mikroskopbilder för dåliga för att analysera, räknar därför med att 

mattan innehåller 60 % PP 40 % Linfiber enligt tillverkaren) 
 

=oEη 3/8  (Randomiserade fibrer i ett plan) 

=oEη 0,60 (Fibrerna kan enligt tillverkaren antas orienterade i två mot 

varandra vinkelräta riktningar, 60 % i ena riktningen och 40 % i 
den andra)  

=oEη 1,0 (100 % fiberorientering) 

http://www.MatWeb.com
http://www.MatWeb.com
http://www.MatWeb.com
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===
40,0
32/

π

vf

K
rR R

f 1,5 (hexagonal packning) 

( ) ( ) === − 5,1ln10*64

10*469,0*2

10*5,7

1

/ln

21
9

9

6
ff

m

f rRE

G

r
β 25 349,7 

==
2

01,0*7,25349
2/lβ 126,7 

( ) ( ) =−=−=
7,126

7,126tanh
1

2/

2/tanh
1

l

l
lE β

βη 1,0 

 

( ) =−+= 99 10*383,14,014,0*10*64*0,1*
8

3
drandomiserE 10,4 GPa 

( ) =−+= 99
%60 10*383,14,014,0*10*64*0,1*60,0orienteradE 16,2 GPa 

( ) =−+= 99
%100 10*383,14,014,0*10*64*0,1*0,1orienteradE 26,4 GPa 

Hållfasthet 
 

( ) mffufsuc vv σσησ −+= 1  

ufσ = fiberns hållfasthet 

mσ = spänning i matrisen vid fibrernas brottöjning 

===
9

96

10*64

10*383,1*10*730

f

muf
m E

Eσ
σ 15,77 MPa (linjärelastiskt antagande)  

sη =fiberns effektivitetsfaktor 

osss ηηη ι=  

sιη = fiberorienteringsfaktor (samma som vid styvhetsberäkningarna ovan) 

osη = fiberlängdseffektfaktor (samma som vid styvhetsberäkningarna ovan) 

 
 
 
 
Beräkning teoretisk flytspänning 
 

===
8

3
*0,1*, oslsadrandomisers ηηη 0,375 

=== 6,0*0,1*, %60 oslsorienterads ηηη 0,60 

=== 0,1*0,1*, %100 oslsorienterads ηηη 1,0 

 
( ) ( ) =−+=−+= 66 10*77,154,014,0*10*730*375,01, mffufsadrandomiseru vv σσησ 119,0 MPa 

( ) ( ) =−+=−+= 66
%60 10*77,154,014,0*10*730*60,01, mffufsorienteradu vv σσησ 184,7 MPa 

( ) ( ) =−+=−+= 66
%100 10*77,154,014,0*10*730*0,11, mffufsorienteradu vv σσησ 301,5 MPa 

 




