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Förord 
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Sammanfattning 
I den fuktiga och aggressiva miljö som kan förekomma i övergångszonen 
mellan berggrunden och en betongdamm anses miljön för förankringsstag 
vara ofördelaktig och svårkontrollerad. På grund av riskerna för korrosion och 
påföljande risk för brott i förankringen är de svenska riktlinjerna för 
dammkonstruktion mycket restriktiva vad det gäller användning av spännstag 
för stabilisering av betongdammar. Stagen får monteras, men med några 
undantagsfall, endast som en extra säkerhet. Dammen ska alltså klara 
stabilitetskraven utan att behöva räkna med kraften i spännstagen. 
Fiberkompositer kan vara en lösning på problemet, om man med hjälp av det 
nya materialet kan ges tillåtelse att tillgodogöra sig kraften i spännstag. 
Kompositmaterialen är teoretiskt, och med korrekt installation, mycket 
motståndskraftiga mot nedbrytning. 

Fiberkompositerna började i liten skala användas av byggbranschen för 15-20 
år sedan, huvudsakligen för förstärkning av befintliga konstruktioner. Idag är 
användningen väl utbredd och olika typer av fiberkompositer återfinns både 
här och där i samhällets infrastruktur. En komposit består av fibrer, vanligtvis 
glas, aramid eller kolfibrer, samt en matris av någon form av polymer. De 
olika materialen har, som rapporten visar, mycket olika egenskaper och 
egenskaperna kan inom respektive material också varieras. Bäst egenskaper 
vad det gäller styrka och styvhet har kolfibern, som också är svårast att 
framställa och därmed dyrast. Också när det kommer till beständighet mot de 
nedbrytande processer som kan förekomma i en dammkonstruktion visar sig 
kolfiberkompositen stå sig bäst. Litteraturen visar dock att viktigast för att 
motstå alkaliniteten i betongen, många fryscykler och en fuktig miljö är 
matrisen och tillverkningsmetoden. Används vinylester eller epoxi som 
sammanhållande matris skyddar det fibrerna och ingen nedsättning i 
dragkapaciteten uppstår. Det är förutsatt att man under 
tillverkningsprocessen kontrollerat att volymen inneslutna luftbubblor 
minimeras och att härdningen sker under gynnsamma betingelser med 
avseende på temperatur och luftfuktighet. 

För att sedan kunna spänna upp kompositen måste en ny typ av låsanordning 
tas fram. Kompositer har inte de mekaniska egenskaper som behövs för att 
ett traditionellt killås för stållinor ska kunna användas. Forskning har skett på 
alternativa låsanordningar med samma huvudprincip men marginalerna är 
mycket små mellan en lyckad förankring och en misslyckad förankring för en 
sådan anordning. Förslaget blir istället att använda sig av en stålhylsa med 
gängad yttersida som träs på kompositstavarna och sedan fylls med cement. 
Fördelarna är då att flera stavar kan förankras i samma lås, det är enkelt att 
efterspänna med en mutter på utsidan av hylsan och hela anordningen är 
mycket enkel och tillförlitlig. En utveckling och testning av ett sådant system 
måste dock ske innan det kan tas i bruk. 

Vidare görs en genomgång av möjligheterna till kontinuerlig övervakning av 
spännkrafter och töjningar med fiberoptik. Flera exempel på tillämpningar där 
en rad olika typer av fiberoptiska sensorer inkluderats i, eller i anslutning till, 
fiberkompositer gås igenom. Den senaste utvecklingen är att redan i 
tillverkningsskedet väva in den fiberoptiska kabeln i kompositen, då ligger 
sensorerna väl skyddade och kan alltid ge korrekt information. Limmas den 
fiberoptiska kabeln på utsidan av kompositen finns alltid en risk att den 
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släpper och den är också känsligare vid montering och hantering av 
kompositspännstaget. 

Sammantaget visar inte litteraturgenomgången på några stora svårigheter 
med att få igång ett pilotprojekt med avseende på att installera 
kompositspännstag. Inom ett par år bör en pilotinstallation vara möjlig att få 
till stånd. Innan dess måste låsanordningen utvecklas och det vore mycket 
intressant om ett sådant projekt också kunde innehålla ett första utkast till 
övervakningssystem via fiberoptik. Potentialen med att övervaka att staget 
fungerar samt kunna följa vilka krafter som verkar på ett, förslagsvis 
förspänt, stag gör att implementering av kompositstag i en dammkonstruktion 
kan svara på många frågor för vattenkraftsindustrin.  
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1 Inledning 

1.1 Allmänt 
Kraftverksdammarna delas ofta in i dammtyperna fyllningsdammar och 
betongdammar. I det svenska dammbeståndet dominerar fyllningsdammarna 
och ca 50 stycken av dammarna är betongdammar. Betongdammar delas in i 
två huvudtyper, gravitationsdammar och valvdammar. Gravitationsdammen 
hämtar sin stabilitet från friktionen mellan berggrunden och betongen och kan 
antingen vara utförd som en massiv betongkonstruktion eller som en 
lamelldamm, se Figur 1. I båda fallen samverkar massan från konstruktionen 
samt den nedåttryckande lasten från vattenmassorna på uppströmssidan. De 
här är de vanligaste typerna av betongdammar då valvdammarna kräver 
mycket goda förutsättningar vad det gäller hållfasthet och sprickor i 
omkringliggande berggrund. 

  
Figur 1 Exempel på lamelldamm till höger samt en massivdamm till 
vänster som är förstärkt med lameller vid utskovsluckorna. 

Betongdammarna går inte till brott på samma sätt som fyllningsdammarna. I 
de flesta fallen är det grundläggningen som orsakar de största problemen. 
Sverige är dock i stor utsträckning förskonade från de problemen tack vare 
sin starka berggrund. Istället upptäcks problemen antingen som skador i 
betongkonstruktionen eller som bristande stabilitet. 

Skadorna på betongkonstruktionen består framförallt av sprickor i 
konstruktionen som orsakats av till exempel bristande design, 
temperaturinducerade spänningar eller oförutsedda lastfall. Man kan på sina 
håll också upptäcka avskalning av betong samt kalkutfällningar och andra 
typiska beständighetsproblem som kan uppkomma hos betongkonstruktioner. 

Åtgärder som idag används för att komma till rätta med de här skadorna finns 
sammanställda i [1]. Det handlar bland annat om injektering, som enligt [1] 
är den vanligast förekommande reparationsmetoden, men även sprutbetong 
och konventionella pågjutningar används. På senare år har forskningsprojekt 
med avseende på bruket av fiberkompositer för förstärkning av 
betongdammar aktualiserats. Fiberkompositer används idag flitigt som 
förstärkningmaterial inom övrig infrastruktur, där bland annat broar, 
parkeringshus och silos är bland de vanligaste konstruktionerna att 
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förstärkas. Flera fallstudier utfördes i början på 2000-talet, [2] och [3]. Även 
på senare år kan annorlunda projekt vara intressanta för mer ingående 
rapportering, till exempel den broförstärkning som utfördes i [4]. 
Fiberkompositer beskrivs utförligare i avsnitt 3 i den här rapporten. 

Bristande stabilitet kan anses förekomma om de stabilitetsvillkor som finns 
beskrivna i [5] inte uppfylls. En sådan situation kan uppkomma om förnyade 
beräkningar med nya dimensioneringsmetoder används eller om någon yttre 
förutsättning ändras, till exempel dämningsgränser eller dränering av 
berggrunden. En sammanfattning av de beräkningar som göras för att 
säkerställa dammens stabilitet ges nedan. 

1.2 Rapportens upplägg 
I avsnitt 2 ges en grundligare genomgång av vilka regler som finns i RIDAS. 
Generellt går det att säga att det största frågetecknet är huruvida 
förankringen kan behålla sin kapacitet under hela konstruktionens livslängd. I 
den mycket fuktiga miljö som råder i och omkring dammar finns stor risk för 
korrosion av stålstagen. I avsnitt 3 presenteras det, i dammsammanhang, 
relativt okända materialet fiberkompositer. Då det ännu inte funnits på 
marknaden för byggkonstruktion under mer än 15-20 år finns endast 
begränsade undersökningar på hur materialet fungerar över en längre tid 
därför ägnas avsnitt 4 åt en genomgång av den litteratur som faktiskt finns på 
området. Avsnitt 5 ägnas åt förankringen av kompositerna som för tillfället är 
ett område för intensiv forskning. Därefter tas några exempel upp på där 
fiberoptiska sensorer integrerats i kompositen för att kontinuerligt kontrollera 
dess funktion över tid. Att ha den möjligheten skulle klart öka tillförlitligheten 
hos förankringsstagen. Sist diskuteras hur ett framtida använda av 
fiberkompositer som förankringsstag i en dammbyggnad skulle kunna se ut, 
samt vilka fördelar och nackdelar som finns. 
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2 Stabilitet i dammkonstruktioner 
enligt RIDAS 

Det här kapitlet går först igenom övergripande stabilitetsberäkningar för en 
betongdamm så som RIDAS, [5], föreskriver, i sista avsnittet ges också en 
genomgång av de regler som finns angående användningen av 
bergförankring. 

2.1 Stabilitetsberäkningar enligt RIDAS 

2.1.1 Bakgrund 
Betongdammar ska dimensioneras med hänsyn till alla belastningar och 
kombinationer av belastningar som realistiskt kan tänkas uppstå vid dammen. 
Belastningsfallen delas in i vanliga lastfall, exceptionella lastfall och 
olyckslastfall. Vanliga lastfall kan vara då vattenytan är vid dämningsgränsen, 
maximal islast och stängda luckor. Exceptionellt lastfall är t ex. då vattenytan 
är vid betongdammens krön, ingen islast finns och ogynnsammaste 
kombination av stängda eller öppna utskov råder. Exempel på olyckslast är då 
vattennivån är exceptionellt hög på grund av att ett utskov är ur funktion vid 
dimensionerande klass II flöde, [6]. Detta lastfall kan tillämpas då ett utskov 
av någon anledning kan befaras bli obrukbart, t ex beroende på utebliven 
lucköppning. Enligt tillämpningsvägledning i [5], finns det tre stabilitetsvillkor 
som en betongdamm skall uppfylla: 

A. Dammen skall vara säker mot stjälpning 

B. Dammen skall vara säker mot glidning 

C. Betongens och grundens hållfasthet får ej överskridas. 

Dessa stabilitetsvillkor skall vara uppfyllda för både vanliga och exceptionella 
lastfall. Nedanstående redovisning används inte direkt i rapporten utan skall 
ses som bakgrundsinformation för de typer av lastfall som kan komma ifråga 
på betongdammar. 

2.1.2 Säkerhet mot stjälpning 
Stjälpningsvillkoret har förändrats med tiden både med avseende på 
säkerhetskravet och på beräkningsmetoder. Enligt tidigare 
beräkningsprinciper, vilka ofta finns redovisade i beräkningar för äldre 
dammar, ansågs villkoret att dammen inte får stjälpa som uppfyllt om kvoten 
mellan det stabiliserande och det stjälpande momentet översteg en given 
säkerhetsfaktor, s, 

(1) = stab

stjälp

Ms
M
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Detta villkor används fortfarande med fördel då man utför överslagsmässiga 
bedömningar av äldre dammars stabilitet. De säkerhetsfaktorer som ska 
tillämpas mot stjälpning för en betongdamm är: 

Vanligt lastfall:  s = 1,5 

Exceptionellt lastfall:  s = 1,35 

Olyckslastfall: s = 1,1 

Utöver beräkningen av säkerhetsfaktorn formuleras numera 
stjälpningsvillkoret vanligtvis med hjälp av kriterier för var inom basytan som 
resultanten till alla verkande krafter tillåts falla. Säkerheten mot stjälpning 
kan alltså kontrolleras genom att man undersöker om resultanten till alla 
krafter faller inom en given gräns. Denna gräns varierar beroende på 
lastfallet. För vanliga lastfall ska resultanten av alla krafter som verkar på 
dammen falla inom kärngränsen (mellersta 1/3 av basarean) vilket innebär 
att inga dragpåkänningar tillåts uppkomma. Vid exceptionellt lastfall tillåts 
resultanten av alla krafter däremot falla inom de mellersta tre femtedelarna 
av basarean vilket innebär att viss dragspänning tillåts uppstå. 
Stjälpningsaxelns läge bestäms i förhållande till betongens eller 
undergrundens hållfasthet men läggs normalt vid dammpelarens 
nedströmskant vid grundläggning på bra berg. Detta villkor anger däremot 
inte någon säkerhet mot brott och heller inte några begränsningar mot 
tryckspänningar. 

2.1.3 Säkerhet mot glidning 
Säkerhet mot glidning kontrolleras genom att se till att horisontalkrafterna 
kan överföras från konstruktionen till grunden. Glidningsvillkoret kan alltså 
endast uppfyllas om det finns tillräckligt med friktion mellan dammkroppen 
och grunden. Friktionen beror till stor del på grundens egenskaper men även 
utformningen av kontaktytan. Kontroll av glidning utförs för både 
anliggningsytan mellan berg och betong samt för eventuella svaghetsplan i 
grunden. Utöver det ska även kontroll mot glidning utföras på farliga snitt i 
själva dammkroppen, t.ex. vid gjutfogar eller sektionsändringar. Glidvillkoret 
uppfylls om den framräknade glidfaktorn, μ, inte överstiger det tillåtna värdet, 
μtill. Glidfaktorn uttrycker förhållandet mellan resulterande krafter parallellt, 
RH, respektive vinkelrätt, RV, mot glidplanet: 

(2) 
δ

μ μ= ≤ = gH
till

V g

tanR
R s

 

μtill bestäms genom att tanδg (brottvärdet för friktionskoefficienten i glidytan), 
som bestäms utifrån resultat från undersökningar eller enligt Tabell 2, 
divideras med säkerhetsfaktorn, sg, enligt Tabell 1. 

Tabell 1 Säkerhetsfaktor sg för beräkning av μtill 

Grundläggningstyp Vanligt lastfall 
Säkerhetsfaktor, sg 
Exceptionellt lastfall 

Säkerhetsfaktor, sg 
Olyckslastfall 

Berg 1,35 1,10 1,05 
Morän 1,50 1,35 1,25 

Grovsilt 1,50 1,35 1,25 
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Om grundläggningen sker på berg av god kvalitet eller på packad morän, 
grus, sand och grovsilt så kan man använda de värden på μtill som redovisas i 
Tabell 2 vid kontroll av glidsäkerheten i snittet mellan dammen och grunden. 

Tabell 2 Tillåten friktionskoefficient μtill vid grundläggning på gott berg 
eller packad morän, grus, sand eller grovsilt 

Grundläggning 
Normalt 
lastfall 

Exceptionellt 
lastfall 

Olyckslastfall 
Brottvärde för 
tanδg 

Berg 0,75 0,90 0,95 1,00 
Morän, grus, sand 0,50 0,55 0,60 0,75 

Grovsilt 0,40 0,45 0,50 0,60 

 

Genom att kartera borrkärnor kan man kontrollera berggrundens slag- och 
sprickriktningar relativt resultantens riktning. Om karteringen visar att det 
finns kross- eller slagzoner vilkas lutning eller läge kan ge upphov till glidytor 
ska även detta beaktas vid stabilitetsberäkningen. 

2.1.4 Laster och angreppspunkter 
För att kunna utföra stabilitetsberäkningar på en betongdamm, i det här fallet 
används en lamelldamm som exempel, och därmed bestämma vilka 
säkerhetsfaktorer monoliterna får, måste först lasterna som verkar på 
dammen bestämmas. I Figur 2 visas de laster som verkar på dammens 
typmonoliter samt lasternas angreppspunkter och momentarmar. De laster 
som visas i figuren är: vattenlasten mot frontplattan (P), 
upptrycket/porvattentrycket mot basytan (U), islasten (I), egentyngden (V1 
och V2) samt tyngden från bron (B). 

Den dominerande yttre belastningen för dammar uppstår genom vattenlasten 
som emellertid är lätt att uppskatta till storlek och riktning. Det finns dock 
andra inverkande laster som kan vara svårare att uppskatta, såsom 
porvattentryckets fördelning i betongen och i undergrunden och även 
islastens verkan och angreppspunkt. Nedan följer en beskrivning av hur de 
olika lasterna antas verka på en lamelldamm: 
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Figur 2 Figuren illustrerartyp laster (V1, V2, P, U, Is och B) och 
tillhörande momentarmar (x1-x6) som verkar på en typmonolit i en 
lamelldamm, [6] 

Egentyngd 
Vid stabilitetsberäkningar av äldre betongdammars egentyngd ska betongens 
tunghet bestämmas genom materialprov eller genom bedömning baserad på 
uppgifter om dammens uppbyggnad. Vid uppförande av nya betongdammar 
ska betongens tunghet (= b gρ ⋅ )antas vara 23,0 kN/m3 om inte annat värde 
visar sig vara riktigare genom utförda materialprover Egentyngden i kN för 
varje monolit betecknas som V1 och V2 i figur 1 och beräknas enligt: 

(3) ρ= ⋅ ⋅ ⋅i bV g A b  

där A är tvärsnittsarean på den del av dammen som man vill beräkna 
stabilitet på och b är bredden i samma del. Egentyngdens angreppspunkt 
sammanfaller med monolitens tyngdpunkt. 

Yttre vattentryck 
Det yttre vattentrycket är hydrostatiskt och verkar i första hand på dammens 
uppströmssida men kan även förekomma på nedströmssidan om dammen är 
motdämd. Den horisontella komponenten av vattenlasten varierar linjärt från 
noll vid vattenytan till sitt största värde på botten, se figur 1,och den 
resulterande horisontella vattenlasten, P, per monolit kan beräknas som 
skillnaden mellan vattenlasten på uppströms- och nedströmsvattenytorna: 

(4) γ
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

2 2
1 2H HP b

2 2
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H1 är vattendjupet på uppströmssidan, H2 vattendjupet på nedströmssidan 
och b är bredden på monoliten i. Den horisontella vattenlastens 
angreppspunkt hamnar på en tredjedel av vattendjupet från botten sett. Det 
kan även uppstå en vertikal vattenlast om uppströmssidan eller 
nedströmssidan lutar eller om dammen har någon utstickande del. Om sidan 
eller den utstickande delen är horisontell fås den vertikala vattenlasten per 
monolit genom att tyngden av den ovanliggande vattenmassan beräknas 
enligt: 

(5) γ= ⋅P V  

där V är den ovanliggande vattenmassans volym. Angreppspunkten för den 
vertikala vattenlasten infaller i vattenmassans tyngdpunkt. Enligt [4] ska 
vattentryck vid stabilitetsberäkningar antas på det mest ogynnsamma sätt 
utifrån de kombinationer av uppströms- och nedströmsvattenstånd som 
realistiskt kan uppstå vid dammen. 

Upptryck/Porvattentryck 
Vid stabilitetsberäkningar ska hänsyn tas till invändigt vattentryck (portryck) 
och vattentryck mellan damm och grund (upptryck) enligt[4]. Att portryck 
uppstår i betongdammar beror på att betong är ett poröst material som är 
genomsläppligt för vatten. Vattnets strömning genom en betongdamm 
orsakar då ett upptryck/portryck vars fördelning kan beräknas ur strömbilder. 

En gravitationsdamm av homogen betong på tätt underlag får oftast en linjär 
upptryckfördelning, d.v.s. upptrycket antas varierar rätlinjigt från 
vattentrycket på uppströmssidan, H1, till vattentrycket på nedströmssidan, H2, 
och upptrycket verkar på hela basarean [7]. Den totala lasten på grund av 
upptrycket, U, per monolit kan då beräknas enligt: 

(6) γ +
= ⋅ ⋅ 1 2H HU D b

2
 

där γ är vattnets tunghet, D är den sträcka som vattentrycket verkar på, 
d.v.s. uppströmssidan – nedströmssidan och b är bredden på monoliten. Om 
upptrycket varierar rätlinjigt hamnar angreppspunkten för upptrycket på en 
tredjedels längd av basen från uppströmssidan. Om det via 
tryckspänningsberäkningar visar att det kan uppstå en spricka i den delen av 
dammen närmast uppströmssidan eller mellan damm och grund, måste fullt 
uppströmsvattentryck antas i alla delar av tvärsnittet där det inte råder 
tryckspänningar och då förskjuts angreppspunkten följaktligen närmare 
nedströmssidan. Metoder för att minska upptrycket under betongdammar har 
ofta använts för att öka stabiliteten. Exempel på detta är dränagetunnlar, 
dränageborrning, tätskärmar eller kombinationer av dessa. Med 
dränagetunnlar och borrade dränagehål fås en reduktion av upptrycket under 
dammen. Effekten av de borrade dränagehålen beror av hålens diameter, 
placering och djup. Däremot måste man kunna visa att de 
upptrycksreducerande åtgärderna verkligen fungerar för att få tillgodoräkna 
sig upptrycksreduceringen vid stabilitetsberäkningar. 

Islast 
Den horisontella tryckkraften som fås på en dammkonstruktion vid isens 
termiska expansion kallas islast. Storleken på denna kraft beror främst på hur 



ELFORSK 
 

8 

snabb temperaturökningen är, under hur lång tid temperaturökningen varar 
samt isens tjocklek. Den maximala kraften fås vid en istjocklek på 0,5-0,6 m, 
[7]. I Sverige antas den verksamma islasten till 50-200 kN per längdmeter 
damm beroende på geografiskt läge, höjd över havet och lokala förhållanden 
vid dammen. Som riktlinje kan man anta att dammar på låg höjd över havet i 
södra Sverige (Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän och Västergötland) har en 
islast på 50 kN/m. Norr om detta område och upp till en linje mellan 
Stockholm och Karlstad kan man anta en islast på 100 kN/m. För övriga 
Sverige antas en islast på 200 kN/m, [5]. Isens last per monolit beräknas då 
enligt: 

(7) = ⋅Is I b  

där I är den uppskattade islasten i kN/m och b är bredden i m på den monolit 
som isen verkar på. Isen bildar valv mellan utskovspelarna, över 
utskovsöppningarna, vilket innebär att islasten från hela utskovets bredd 
överförs i pelarna närmast utskoven och varje pelare antas då bära last från 
halva utskovsöppningen, inklusive pelarbredden. Istrycket antas angripa på 
en tredjedel av isens tjocklek räknat från isens överkant. 

Tyngd från bro 
Tyngden från bron (B) per monolit beräknas på samma sätt som egentyngden 
av dammen och angreppspunkten infaller även här med brons tyngdpunkt: 

ρ= ⋅ ⋅ ⋅bB g A b  

Förankring 
För att ytterligare höja kapaciteten såväl när det gäller glidning som 
stjälpning så skulle det i många fall vara fördelaktigt att förankra 
dammkonstruktionen i berggrunden. Genom en ordentligt utförd förankring 
ska det teoretiskt vara möjligt att också räkna med en del av berggrunden 
som mothållande massa vid stjälpningsberäkningarna. I [8] redovisas en 
utvärdering av stabiliteten för en lamelldamm i Hotagen, Jämtland. I den visar 
författaren att säkerheten mot stjälpning, s, ökar från det, enligt [5], icke 
godkända värdet på 1.27 utan förankring inräknad till det godkända värdet av 
1.59 med förankring inräknad. De svenska reglerna är dock mycket restriktiva 
när det gäller tillgodoräknande av förankringsstagens tillskott till 
stabilitetsvillkoren. Orsaken till den restriktiva synen på förankringsstag är 
bland annat osäkerheten kring stagens livslängd då endast liten erfarenhet av 
hur stag klarar sig mot korrosion finns att tillgå. Det är också oerhört svårt att 
inspektera ingjutna förankringsstag. Hur bergförankringar i dag 
dimensioneras och används i befintliga dammar och vid nybyggnation 
presenteras i nedanstående kapitel. 

Hotagens damm skulle dock ha klarat sig tack vare en relativt låg 
konsekvensklass där [5] trots allt tillåter att förankringen tas med i 
beräkningarna. Nu skulle dock dammen ändå rivas p.g.a. stor sprickbildning 
och omfattande AKR (alkali-kiselsyra-reaktioner) skador hos betongen. 
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2.2 Bergförankring enligt RIDAS 
RIDAS delar upp bergförankring i två huvudsakliga fall, förankring av 
nybyggnationer samt förankring av befintliga dammkonstruktioner. Reglerna 
för förstärkning av redan befintliga konstruktioner är överlag mer tillåtande 
och det är också i sådana fall förstärkning med fiberkompositer kommer väl 
till pass. Man delar också in reglerna efter om förankringsstagen är slaka eller 
spända, höjden på dammen samt beroende av konsekvensklass, d.v.s. vad 
konsekvenserna skulle bli vid ett eventuellt dammbrott. 

2.2.1 Befintliga dammar 
Vid nyinstallation av kontrollerbara spännstag där provdragning kan utföras 
för att säkerställa stagens kapacitet får spännstag användas för stabilisering 
och förstärkning av befintliga dammkonstruktioner. S.k. ”konservativa 
beräkningsförutsättningar” ska dock tillämpas. Bland annat så bör antalet 
stag ökas med 25% jämfört med den beräknade mängden och 
armeringsdiametrar över 25 mm är att föredra då det minskar korrosionens 
möjliga inverkan. Det är inte tillåtet att samtidigt räkna med både slaka och 
spända stag i en och samma beräkning då de har olika verkningssätt.  

Vid befintliga dammar som tillhör konsekvensklass 2 där risken för förlust av 
människoliv är försumbar och risken för stora materiella och ekonomiska 
förluster ligger på en acceptabel nivå får också existerande slak armering 
medräknas vid stabilitetsberäkningar. Det under förutsättning att ingen 
avrostning av befintliga stag kan befaras.  

Låga dammdelar får också de, i både befintligt skick och vid nybyggnation, ta 
hjälp av befintlig eller nyinstallerad slak såväl som spänd armering för att 
klara stabilitetskraven. Vid slakarmeringen ska dock mycket konservativa 
hållfasthetsvärden på stålet användas. Maximalt tillåten armeringsspänning 
som kan användas vid beräkning är 140 MPa och den karakteristiska 
sträckgränsen ska vara minst 370 MPa. 

Tillhör den låga dammen konsekvensklass 2 kan slak armering användas både 
för att motverka glidning och stjälpning. Vid en damm som tillhör 
konsekvensklass 1 är det däremot endast tillåtet att ta med armeringen för 
beräkningar med avseende på risken för glidning. Anledningen till att de låga 
dammarna har mindre restriktioner i förankringsreglerna beror på 
svårigheterna att annars uppfylla villkoren med avseende på stabilitet och 
glidning. Vikten hos en låg damm är ofta alltför låg för att stå emot stora 
islaster. De låga dammdelar som förstärks på det här viset måste dock till viss 
mån vara fristående så att ett brott ej påverkar övriga delar av 
dammkonstruktionen. 

2.2.2 Nyproducerade dammar 
Med undantag för de ovan nämnda låga dammarna får ej förankringsstag, 
varken slaka eller spända, räknas med i stabilitetsberäkningarna vid 
nyproduktion av dammkonstruktioner. Däremot rekommenderar RIDAS att 
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grova slaka bergförankringar ändå installeras som en extra säkerhet, det har 
också historiskt sett varit standard vid nyproduktion av dammar. 

2.2.3 Framtida utvecklingsmöjligheter 
För en vidare utveckling av riktlinjerna kring dimensionering med 
förankringsstag krävs mer erfarenhet och en större tillit till beständigheten 
hos förankringsmaterialet. En möjlighet är att använda fiberkompositer, 
materialet är inte nytt men det har använts sparsamt inom väg och 
vattenindustrin fram till för 10-15 år sen då fler och fler konstruktioner 
började förstärkas med kolfiber. I de följande kapitlen går den här rapporten 
igenom materialens egenskaper, beständighetsfrågor, förankring vid 
förspänning samt möjligheter till nya mätmetoder. 
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3 Fiberkompositer 

3.1 Allmänt 
För att utveckla möjligheterna till att räkna med förankringsstagen vid 
stabilitetsdimensionering av betongdammar kan fiberkompositer, och 
framförallt kolfiber vara ett mycket intressant material. I det här avsnittet gås 
den moderna fiberkompositens egenskaper igenom. Det handlar om glas, 
aramid och kolfiber. Fiberkompositer associeras i allmänhet med lätta och 
starka material som används i idrottsredskap, båtar, bilar, flyg- och 
rymdindustri. Sedan ca 30 år tillbaka har forskning pågått kring möjligheten 
att använda fiberkompositer även inom byggindustrin. 

Generellt kan sägas att användningen av fiberkompositer inom byggindustrin 
skiljer sig från tillämpningar inom andra industrier bland annat med avseende 
på permanent och i vissa fall hög belastning. Dessutom har vi i vissa fall 
aggressiv miljö, t ex hög alkalihalt i betong, samt krav på långa livslängder, 
100 år är inte ovanligt. I tillägg till detta kommer även krav på låga 
kostnader. 

Kompositmaterial definieras som material sammansatta av två eller flera 
material med ett identifierbart kontaktskikt mellan materialen. Trä och betong 
(armerad eller oarmerad) är exempel på kompositmaterial. Med benämningen 
fiberkomposit avses normalt ett material där en mängd långa kontinuerliga 
eller korta fibrer hålls på plats eller sammanfogas av en polymermatris. 
Fibermaterialet är ofta glas-, aramid- eller kolfiber. Matrismaterialen brukar 
oftast bestå av en härdplast, t ex epoxi, polyester eller vinylester, i vissa fall 
används även termoplaster. Det finns möjligheter att även använda 
oorganiska matriser som keramer eller cement. Forskning pågår inom dessa 
områden. 

Kompositmaterialens mekaniska egenskaper bestäms av fibrernas, matrisens 
och kontaktskiktets egenskaper samt av fibrernas orientering. Glas-, aramid- 
och kolfiber har större brotthållfasthet än stål och är linjärelastiska ända upp 
till brott. Volymandelen fibrer i en fiberkomposit ligger på 35 - 70 % beroende 
av materialval, tillverkningsprocess och önskade materialegenskaper. Resten 
av fiberkompositen utgörs av matrismaterialet, vilket i sin tur även kan 
innehålla fyllnadsmedel. I engelsk facklitteratur benämns ofta fiberkompositer 
FRP, vilket är en förkortning av Fibre Reinforced Polymers, d.v.s. en plast som 
armerats med fibrer. 

3.2 Matrismaterial 
Det finns i huvudsak tre olika matrismaterial för fiberkompositer, dessa är 
indelade i polymera matriser, metallmatriser och keramiska matrismaterial. 
Här behandlas dock endast polymera matriser. 

Matrisen hos en polymer komposit har flera funktioner, den ska binda ihop 
och hålla fiberarmeringen på plats, samt överföra yttre krafter till armeringen 
och skydda armeringen mot yttre påverkan. Dessutom omfördelar matrisen 
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kraft till omgivande fibrer när en fiber går av samt stödjer fibrerna i sidled när 
risk för buckling föreligger. Matrisen kan liknas med betong i en armerad 
betongbalk där stålarmeringen är fibermaterialet och betongen matrisen. 
Matrismaterialets huvudsakliga fördelar är att de är billiga, lätta att bearbeta, 
har bra kemisk motståndskraft och låg densitet. Å andra sidan har de 
nackdelar som låg hållfasthet, låg elasticitetsmodul och förhållandevis låg 
driftstemperatur. 

En polymer matris klassificeras som härdplast eller termoplast. Härdplasten är 
en polymer som är uppbyggd av tvärbundna polymerkedjor. Den kan inte 
värmas upp och omformas utan att dess bindningar förstörs. Termoplaster är 
uppbyggda av linjära eller förgrenade polymerer. Den sammanhållande 
kraften mellan dem är svaga sekundära bindningar s.k. Van der Waals-
bindningar, som släpper vid upphettning och ger molekylerna ökad rörlighet 
varvid materialet mjuknar. Vid avkylning stelnar det igen och kan därför 
smältas om upprepade gånger. Inom termoplasterna skiljer man på amorf och 
delkristallin struktur. Amorf kallas de polymerer som inte kan kristallisera 
d.v.s. inte kan infogas i en geometrisk regelbunden struktur. De är 
oregelbundet inflätade i varandra, se Figur 3. 

 
Figur 3  Plasters generella makro-molekylära struktur i genomskräning 
(förstorad 10 000 ggr) 

De kristallina är de polymerer som delvis kristalliserar. Ingen polymer kan 
kristallisera till 100%. Kristallinitetsgraden beror på molekylens utseende och 
underkylningsgraden (bestämd av bl.a. formtemperaturen). De amorfa 
termoplasterna är till sin natur styva, glasartade och mer eller mindre 
genomskinliga. Dessvärre är dessa plaster ganska känsliga för t ex frätande 
kemikalier. Exempel på amorfa plastsorter är: PVC (vinylkloridplast), en 
mycket hållbar plast (främst eftersom den är synnerligen lätt att blanda med 
olika tillsatsämnen), som används till allt från stuprännor och drickabackar till 
kabelisolering och golvmattor, styrenplast, som är utmärkt till 
engångsbestick, men också till mer hållbara köksgeråd, samt akrylplast 
(plexiglas), som är en starkare ersättare för vanligt glas i exempelvis 
flygplansfönster. 
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De delkristallina termoplasterna används nog i ännu större utsträckning än de 
amorfa. Den här typen av plaster är mjukare och hållbarare än de amorfa, 
och de delkristallina plasterna är dessutom vattentäta (vilket de amorfa 
visserligen också i allmänhet är). Till nackdelarna kan räknas 
ogenomskinlighet (fast det kan ju också vara positivt), samt att produkterna 
tenderar att krympa efter formningen. Några olika delkristallina termoplaster 
är etenplast, som man tillverkar plastkassar av, propenplast, en något styvare 
plast som finns i tejp, fläktpropellrar och bilgrillar, amidplast, d.v.s. nylon, 
som är mycket starkt och ingår i fiskelinor och vissa kläder, samt teflon, som 
kan vara bra att ha i stekpannan. 

Härdplaster består av polymerer som är sammanbundna till en enda stor 
molekyl, med huvudvalensbindningar i alla riktningar. De kan till följd av 
begränsad rörlighet inte kristallisera och materialet smälter inte när det värms 
upp, utan sönderdelas. Återanvändning är inte möjlig. 

En specialgrupp med förnätad polymerstruktur är elastomerer 
(gummimaterial). Hos dem är molekylerna fritt rörliga vid normal 
rumstemperatur och förnätningen mycket gles, vilket ger hög elasticitet, 
snabb återfjädring och mycket låg modul. Det finns även termoplastiska 
elastomerer. En klar särskiljning mellan plaster och elaster är knappast möjlig 

Exempel på härdplaster är polyester, vinylester, epoxi samt melaminplast. 
Polyester och vinylester är en hård men samtidigt skör plast. Vanligtvis 
armeras den med något annat material. Polyester används i vissa produkter 
där låg vikt och hög hållbarhet är nödvändigt. Där kan den i vissa fall ersätta 
andra material som stål eller lättmetall. Vanliga användningsområden för 
polyesterplast är i båtskrov, slalomskidor, bilkarosser och skyddshjälmar. 
Epoxiplast är i armerat tillstånd ett extremt starkt material som används där 
exceptionell styrka och låg vikt är nödvändiga. Exempel på det är 
rymdfarkoster, flygplan, skottsäkra västar samt i många olika limsorter. 
Melaminplast är också en hård plast. Den används oftast oarmerad till skillnad 
från de andra härdplasterna. Eftersom Melaminplast är smak- och luktfri 
används den ofta till diverse husgeråd såsom tallrikar. Den används även i 
vissa limsorter och i laminatgolv 

I fortsättningen kommer endast härdplaster att behandlas då dessa till i stort 
sett 100 % är de matrismaterial som kommer i fråga för användning i 
bärande byggnadsdetaljer. 

Temperaturen är den faktor som har störst inverkan på matrisens 
egenskaper, därför är glastransitionstemperaturen, Tg, ett begrepp som man 
bör känna till när man arbetar med polymerer. Vid denna temperatur ändras 
framförallt de mekanisk egenskaperna hos polymeren. I Figur 4 visas 
minskningen i elasticitetsmodul som funktion av temperaturen för en 
termoplast och en härdplast. Tg definieras som övergången från glasartat till 
gummiliknande uppförande av polymeren. I Tabell 3 visas Tg för några olika 
polymera material. Det kan noteras att härdplasterna ofta har en högre 
glastransitionstemperatur. Glastransitionstemperaturen beror även på 
tillverkningsprocessen, där högre härdtemperatur ger högre Tg. 
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Figur 4 Variation av elasticitetsmodulen som funktion av temperaturen 

 a) Termoplast, b) Härdplast 

Materialegenskaperna för en härdplast kan styras i väldigt stor grad, 
beroende på vilka egenskaper som vill framhävas. Om man ser på hela 
matrissystemet, förutom fibern, består detta av ett antal delkomponeneter, 
härdplasten, katalysatorer, acceleratorer, fillers, släppmedel, inhibitatorer, 
monomerer, brandretarderande medel etc. 

Tillsatserna används för att påverka plastens bearbetnings- eller 
slutegenskaper och för att förbättra beständigheten i olika miljöer. Som 
tidigare nämnts har matrismaterialet flera uppgifter att fylla. Som en 
skyddade barriär motverkar det angrepp från fukt, kemikalier samt förhindrar 
oxidation hos fibern. Matrismaterialet spelar också en avgörande roll för att 
överföra skjuvkrafter och uppta krafter vinkelrätt mot fiberriktningen. 
Kompositens uppförande under temperaturpåverkan styrs också väsentligt av 
matrismaterialens egenskaper. 

 

Tabell 3 Glastransitionstemperaturen för några matrismaterial 

Polymer Tg (°C) 

Härdplast  

Epoxi 80 - 200 

Polyester 140 - 200 

Termoplast  

Polystyren 100 

Nylon 50 

Polyetereterketone (PEEK) 143 

Polyfenylsulfid (PPS) 80 

 

Olika typer av estrar och epoxi är de vanligaste använda polymera 
matrismaterialen för högpresterande fiberarmering. I Tabell 4 redovisas två 
av dessa polymerers egenskaper. 

Båda dessa grupper av lim fås att härda med en tillsats av härdare, härdning 
kan ske i så låga temperaturer som 5°C. Bättre tvärbindningar i härdplasten 
kan fås med hjälp av höjd temperatur. I jämförelse är epoxi överlägsen 
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polyester, särskilt med avseende på dess vätförmåga mot ett stort antal 
fibertyper. Vidare har epoxilimmet bättre förmåga att motstå fukt och kemisk 
nedbrytning. Därutöver uppvisar epoxilim betydligt lägre krympning under 
härdningsförloppet. 

 

Tabell 4 Egenskaper hos polyester och epoxi 

Storhet Matris 

Materialegenskap Polyester Epoxi 

Densitet, (kg/m3) 1 100-1 400 1 200-1 300 

Draghållfasthet, (MPa) 34.5-103.5 55.0-130.0 

Elasticitetsmodul, drag, (GPa) 0.5-4.4 0.5-10.0 

Elasticitetsmodul, tryck, (GPa) 0.5-6.0 0.5-12.0 

Temperaturutvidgning, 10-6/°C 55.0-100.0 35.0-65.0 

Vattenabsorption, % på 24 h 0.15-0.60 0.08-0.15 

 

För att kompositen skall få avsedd verkan, d.v.s. överföring av last till fiber, 
måste det finnas en kemisk bindning mellan matris och fiberarmering. Dock 
får inte vidhäftningen vara alltför stark då segheten hos kompositen avgörs av 
sådana faktorer som fiberutdrag och kontaktbrott mellan fiber och matris. Hos 
glasfiber är fibern oorganisk medan matrisen är organisk och de två binder 
inte bra till varandra om inte ytan på fibern blir modifierad. 

3.3 Fibrer 

3.3.1 Allmänt 
Fibrer i kompositsammanhang benämns ofta armering, detta är naturligt 
eftersom det är fiberns som ger kompositen dess styrka och styvhet. Flertalet 
material är starkare och styvare i fibrös form än i andra former. Det finns 
många olika typer av fiber som används för de mest varierande tillämpningar. 
Armeringen behöver inte nödvändigtvis vara av långa kontinuerliga fiber utan 
kan också bestå av partiklar, diskontinuerliga fibrer, vävar etc. Det finns 
många förekommande naturliga fibrer som bomull, lin, jute, hampa, halm, 
trä, hår, ull, silke etc. alla dessa fibrer har mycket olika egenskaper och har 
heller inte direkt tillämpningar för större kraftupptagning. 

De fibrer som används för avancerade kompositer har väldigt hög styrka och 
styvhet, men låg densitet. De måste också vara flexibla (för att tillåta olika 
tillverkningsprocesser) och även ha en stor kvot mellan längd och diameter 
som tillåter att en stor del av lasten överförs via matrisen till fiber. Fibrer 
tillsätts formbara matriser som polymerer och metaller för att göra dem 
styvare och till spröda matriser som keramer för att göra dem segare. Detta 
är såväl ett brett som komplicerat område och avsikten är inte att täcka allt 
detta i denna rapport utan att ge en överblick av fibrer som är möjliga att 
använda i dammkonstruktioner. 

Fiberns funktion är således att ge styrka och styvhet. De vanligaste 
fibermaterialen är som tidigare nämnts glas-, aramid- och kolfiber. Där 
glasfiber är det äldsta och mest förekommande fibermaterialet. 
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3.3.2 Glasfiber 
Glasfiber är den vanligaste armeringen för polymera matriser, den tillverkas 
såväl i kontinuerliga som klippta fibrer. Kortfattat kommer en glasfiber till 
genom att sand, kalksten och aluminium torrblandas och smälts i en ugn. 
Övergripande majoriteten av glasfiber baseras på kisel (SiO2), med tillsatser 
av oxider från bor, natrium, järn och aluminium. Kontinuerliga glasfibrer 
tillverkas genom att smält glas dras med hög hastighet genom en fin öppning 
tills en tunn fiber erhålls. De skilda fibrerna kombineras i en tråd, vilket i sin 
tur är baskomponenten för de flesta glasfiberprodukter. Temperaturen för 
smältan är ca 1260°C. När fibrerna dras ut från ugnen beläggs de med en s.k. 
”sizing”. Denna behandling är mycket viktig och har två syften, dels att 
skydda fibertrådarna från varandra under hanteringen dels för att tillgodose 
att vidhäftningen mellan glasfibertrådar och matris blir den eftersträvade. 
Sizingen kan vara olika beroende på vilken matris som används. Kommersiellt 
är glasfiber tillgängligt som långa fibrer, korta fibrer, huggna fibrer, fibrer 
formade till mattor samt olika vävda fibermattor. I Figur 5 visas några typiska 
glasfiberprodukter. 

 
Figur 5 Typiska glasfiberprodukter 

Fördelarna med glasfiber är låg kostnad och hög hållfasthet, nackdelar är låg 
elasticitetsmodul, dålig nötningsbeständighet och låg motståndskraft mot 
alkali om de inte skyddas. För konstruktionsändamål används E-glas (där E 
står för Electrical) eller S-glas (där S står för Strength), men ibland även C-
glas (där C står för corrosion) och AR-glas (där AR står för alakaliresistant). 
E-glas är vanligast i konstruktionssammanhang på grund att det har lägst 
pris, S-glas har högre E-modul men är dyrare. AR-glas har liknande 
egenskaper som för S-glas men ska vara resistent mot alkali. I Tabell 5 
redogörs för skillnader mellan olika glasfibertyper. 

 

Tabell 5 Materialegenskaper för olika glasfibertyper 

Glasfibertyp Storhet 

E-glas C-glas S-glas AR-glas 

Draghållfasthet, [MPa] 3500 3300 4600 1800-3500 

Elasticitetsmodul, [GPa] 76 69 86 73 
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Brottförlängning, [%] 4.8 4.8 5.3 2.5-4.8 

Densitet, [kg/m3] 2600 2490 2480 2270 

Diameter, [μm] 8-12 8-12 8-12 8-12 

3.3.3 Kolfiber 
Ur konstruktionssynpunkt är kolfiber många gånger bäst lämpad för 
byggnadsindustrin. Rent principiellt delar man in kol i grafitfiber och kolfiber, 
där den senare har ett kolinnehåll mellan 80-95 %. För att en fiber skall 
benämnas grafitfiber ska innehållet av kol överstiga 99 %. Kolinnehållet är en 
funktion av värmebehandlingen i tillverkningsprocessen, där högre 
behandlingstemperatur medför större kolinnehåll. I vardagslag används dock 
benämningen kolfiber för båda typerna. 

Den första kända tillämpningen av kolfiber är att hänföra till Edison 1880 då 
ha omvandlade cellulosafiber för användning i elektriska lampor. Kolfiber 
tillverkas normalt utifrån ett av tre olika utgångsmaterial, rayon, 
polyacrylonitrile (PAN) och Pitch (en biprodukt från oljeraffinering, direkt 
översatt till svenska: beck, tjära). Skillnaden mellan de olika 
utgångsmaterialen är främst innehållet av kol, där detta i motsvarande grad 
varierar med 20-25 %, 45-50 % respektive 75-85 % (efter förbehandling). 
Beroende på utgångsmaterial erhålls något olika materialegenskaper på den 
färdiga fibern, se Tabell 6. I Figur 6 visas några typiska kolfiberprodukter. 

 

Tabell 6 Materialegenskaper för kolfiber 

Kolfibertyper 
 Rayon PAN 

HS 
PAN 
HM 

Pitch Pitch 
HM 

Draghållfasthet, [MPa] 2070-2760 3500 2500-
4000 

780-1000 3000-
3500 

Elasticitetsmodul, [GPa] 415-550 200-240 350-650 38-40 400-800 

Brottförlängning, [%] 0.5 1.3-1.8 0.4-0.8 2.1-2.5 0.4-1.5 

Densitet, [kg/m3] 2700 1700-
1800 

1800-
2000 

1600-
1700 

1900-
2100 

Diameter, [μm] 6.5 5-8 5-8 9-18 9-18 

HM: High Modulus, HS: High Strength 

 

Processen att tillverka kolfiber är relativt kostsam och komplicerad. 
Utgångsmaterialet avgör tillverkningsprocessen, men för samtliga material 
finns gemensamma steg. Först formar, spinner, man utgångsmaterialet till en 
fiber, sedan sträcker man upp fibern. Därefter börjar själva processen för att 
rena utgångsmaterialet till så rent kol som möjligt. Först stabiliserar man den 
sträckta polymeren under töjning vid en temperatur av 200-450°C vanligen i 
luft upp till 24 h. Nästa steg är den s.k. karbonatiseringen, här upphettas 
fibern ytterligare, till ca 1000-2000°C i kväveatmosfär (vanligen ren N2), för 
att driva ut så mycket som möjligt av andra material än kol. Det är under 
denna process som de fördelaktiga mekaniska egenskaperna grundläggs. Här 
innehåller fibern 85-99 % rent kol. Vill man erhålla ännu bättre egenskaper 
låter man fibern genomgå ytterligare en process, s.k. grafitisering. Här hettas 
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fibern upp till över 2500°C och det är framförallt fiberns draghållfasthet som 
ökas. Kolinnehållet i fibern överstiger nu 99 %. Kolfiber används framförallt i 
produkter där man vill kombinera styvhet och styrka, och där vikten är en 
viktig faktor. Även i starkt förorenade miljöer har kolfiber excellenta 
egenskaper som gör den lämplig till användning. Vanligt är också att 
kombinera glas och kolfiber, t.ex. med en inre kärna av glas och ett yttre 
”skinn” av kolfiber. 

 
Figur 6 Typiska kolfiberprodukter 

3.3.4 Aramidfiber 
Aromatisk eter amid eller aramid är organiska fibrer spunna från starka 
syralösningar (t.ex. H2 SO4). Polymera aramidfibrer introducerades först i 
slutet av 1960-talet av Du Pont och gavs då produktnamnet Kevlar. Andra 
tillverkare av aramidfiber är Akzo med produktnamnet Twaron och Tejin med 
Technora. Egenskaperna hos fibern kan ändras med olika typer av tillsatser 
eller framställningsprocesser. Kända användningsområden är rep, skottsäkra 
västar och segel. I byggbranschen känner man framförallt igen aramidfibrer i 
spännkablar och maststag under namnet Parafil. I Figur 7 visas en typisk 
aramidfiber. 

Aramidfiber är en samling molekyler orienterade parallellt i förhållande till 
varandra, brukar också benämnas kristallin struktur. Den kristallina 
strukturen åstadkoms genom en tillverkningsprocess känd som ”spinning”, 
vilket infattar extrudering av smält polymer genom små hål. De individuella 
fibrerna binds till varandra med vätebindningar. Den strukturella 
uppbyggnaden av aramidfiber medför inte bara bra hållfasthetsegenskaper 
utan också en hög beständighet i olika kemiska miljöer. Undantaget är 
mycket sura eller basiska miljöer. Aramidfibrer kan användas i temperaturer 
upp till 200°C utan att hållfasthetsegenskaperna förändras i någon större 
grad. Fibrerna uppvisar också en mycket god nötningsbeständighet vilket 
innebär att det inte är direkt nödvändigt att skydda fibrerna. Det mest 
negativa är en viss känslighet för fuktig luft som reducerar hållfastheten. 
Aramid kan tillverkas med olika styvheter vilket avspeglar olika nivåer av 
orientering av molekylkedjorna. I Tabell 7 redovisas några 
materialegenskaper för typiska aramidfibrer. 
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Figur 7 Typisk aramidfiber - kan även levereras på rullar 

 

Tabell 7 Materialegenskaper för Aramidfiber 

Aramidfibertyper Storhet 

Kevlar 49 Technora Rysk aramid SVM 

Draghållfasthet, [MPa] 3600 3500 3800-4200 

Elasticitetsmodul, [GPa] 130 74 130 

Brottförlängning, [%] 2.7-3.5 4.6 3.5 

Densitet, [kg/m3] 1450 13900 14300 

Diameter, [μm] 12 12 15 

3.4 Kompositer 
Kompositmaterial är samlingsnamnet på en eller flera diskontinuerliga 
materialfaser inbäddade i en kontinuerlig fas. Den diskontinuerliga fasen är 
oftast både hårdare och starkare än den kontinuerliga och benämns armering 
eller armeringsmaterial. Den kontinuerliga fasen benämns matris. Jämför t ex 
armerad betong där stålarmeringen utgör den diskontinuerliga fasen och 
betongen matrisen. För att fungera bra som armering måste den 
diskontinuerliga fasen uppgå till mer än 10 volymsprocent (gäller 
fiberkompositer). Egenskaperna hos kompositer påverkas till mycket stor del 
av de ingående beståndsdelarna, deras fördelning och deras samverkan. 
Förutom de ingående beståndsdelarnas materialegenskaper har 
koncentrationen, vanligen uttryckt i volym eller vikt, stor betydelse för 
kompositens egenskaper. Armeringens orientering har även den stor 
betydelse för kompositens hållfasthetsmässiga uppförande. När armeringen är 
i form av partiklar av samma storlek uppför sig kompositen som ett isotropt 
material, materialegenskaperna är desamma i alla riktningar. Om däremot 
armeringen är riktad, t.ex. vid kontinuerliga fiberarmerade kompositer kan 
anisotropi förväntas, med vilket avses att materialegenskaperna varierar med 
riktningen. 

Såväl fibrernas materialegenskaper som matrismaterialet kan varieras i stor 
utsträckning för att passa avsedda tillämpningar, dessutom kan riktningen 
och mängden fiber enkelt variera. Ytterligare möjligheter som finns är att 
kombinera fibrer av olika typ. Det finns således stora möjligheter att 
skräddarsy eftersträvansvärda egenskaper som är specifika för hur 
konstruktionen ska användas. 
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Konventionella använda material i byggnadsindustrin är stål, trä och betong. 
Fiberkompositmaterial kan i kombination med dessa material eller själva 
erbjuda ett flertal fördelar, som exempel kan nämnas att de har hög 
hållfasthet och styvhet i förhållande till vikten, de ej rostar och egenvikten är 
låg. Även kostnaden i förhållande till vikt/belastning är många gånger längre 
än för konventionellt utnyttjade material. 

Fiberkompositmaterial anses generellt ha god beständighet i korrosiva miljöer 
och skulle kunna vara ett alternativ till stål i många tillämpningar. Materialen 
har använts inom rymd- och flygindustrin i många år och man tycker då 
automatiskt att dessa s.k. high-tech material skulle okritiskt kunna användas 
inom byggnadsindustrin. Så är dock inte fallet. I Figur 8 visas exempel på en 
komposit. 

 
Figur 8 Exempel på en kompositprodukt - i detta fall kolfiberkablar för 
off-shore industrin 

Normalt har dessa material tillverkats för att motstå dynamiska krafter under 
relativt kort tid, där den omgivande miljön varit relativt oskadlig. I 
byggnadsindustrin är dock förhållandet det motsatta. Här ska en konstruktion 
kunna bära en statisk last under lång tid, krav på över 50 år, i vissa fall över 
100 år, är inte ovanligt. Fukt tillsammans med höga/låga temperaturer och 
uv-strålning är andra faktorer som kan skapa problem. 

Därutöver kan i samband med betong den höga alkaliteten inverka menligt på 
kompositmaterialet. Forskning pågår runt om i världen och i drygt 30 år har 
utveckling inom fiberkompositområdet pågått för att finna 
användningsområden inom byggnadsindustrin. Idag finns ett flertal produkter 
för olika tillämpningar och allt bättre produkter och material lämpade för 
byggnadsindustrin finner marknaden vart år. 

Det blir allt vanligare att ersätta stålarmering med fiberkompositstänger i 
betong, ytterligare användningsområden är i för- och efterspända 
konstruktioner där man vid rätt val av material kan minska spänningsförluster 
och öka konstruktionens beständighet. Även i nya konstruktioner såsom t ex 
gångbroar, lyktstolpar och räcken kan dessa material komma till användning. 

Möjligheten att bygga upp kompositkonstruktioner mellan t ex trä och 
glasfiber kan förbättra träkonstruktioners egenskaper.  
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Det finns också möjlighet att förstärka befintliga konstruktioner av stål, 
betong och trä genom att kompositmaterialet limmas mot ytan. Dessutom är 
det i dag möjligt att bygga hela konstruktioner, t ex broar, av avancerade 
fiberkompositmaterial. Dessa material kan medföra en mer ekonomisk och 
flexibel lösning än vid utnyttjandet av konventionella material. 

För att kunna hantera fiberkompositmaterial på ett bra sätt krävs ingående 
kunskaper om såväl kort- som långtidsbeständighet samt dess påverkan från 
andra material, t.ex. alkali i betongen och klorider från tösalter, 
brandegenskaper, hållfasthetsegenskaper, utmattningsegenskaper o.s.v. Inte 
minst ställs beräkningsmässiga kunskapskrav på konstruktörer och kunnande 
om praktiskt tillhandhavande av entreprenörer. Därutöver måste beställare 
och kunder bli varse kompositmaterialens möjligheter. 

I nästa avsnitt diskuteras framförallt kompositmaterialens beständighet mer 
ingående. Beständigheten är kanske den viktigaste egenskapen vid 
förstärkning eller nybyggnation av konstruktioner med så lång livslängd som 
100 år. Och då kanske speciellt när man som i en tillämpning som spännstag 
inte alltid har möjlighet att kontrollera dess tillstånd och kapacitet. 
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4 Långtidsegenskaper 

Inom begreppet långtidsegenskaper ryms de rent mekaniska egenskaperna 
hos ett material som utsätts för höga spänningar över en lång period, men 
också hur materialet svarar på påverkan från den omgivande miljön. De 
mekaniska egenskaperna är t.ex. förmågan att motstå krypning, relaxation 
och utmattning. Faktorer i miljön som kan påverka de här egenskaperna är 
t.ex. fukt, fryscykler, UV-ljus, temperatur, klorider, alkalisk miljö, ozon o.s.v. 

Ännu finns inte några gemensamma standarder för fiberkompositer vilket gör 
att en undersökning av en viss komposits egenskaper hos en viss producent 
inte nödvändigtvis behöver reflektera hela beståndet av kompositer. 
Egenskaperna hos kompositerna beror dels på fibertypen och dels på 
matrismaterialet. Fibertypen kan dessutom ha ett flertal framställningssätt 
och fibertyper kan blandas relativt fritt med tillgängliga matriser. 
Egenskaperna varierar således i samma utsträckning. Några generella drag i 
egenskaperna går att återfinna, men krävs mer detaljkunskap krävs tester på 
det material som faktiskt kommer att användas. 

Att ta fram en standard för fiberkompositerna såsom stål och betong 
industrierna gjort bör vara ett viktigt steg till ökad användning. Det är också 
svårt att jämföra forskningsresultat när forskarna inte har samma material att 
utgå ifrån. 

4.1 Krypdeformation/Relaxation 
En vedertagen uppfattning är att aramidfibrer och kolfibrer är de fibrer som 
lämpar sig bäst för uppspänning med avseende på responsen vid långvarig 
bibehållen belastning. I en rapport avhandlande fiberkompositer som 
spännlinor från ACI (American Concrete Institute), [9], nämns t.ex. bara i 
förbifarten att glassfiberkompositer har alltför dåliga egenskaper med 
avseende på krypning för att de överhuvudtaget ska lämpa sig för 
uppspänning. I resterande delar av rapporten använder man endast AFRP och 
CFRP som exempel. Flera artiklar visar dock på mycket goda krypegenskaper 
hos just AFRP och speciellt CFRP. 

Kryptest utförda på CFRP-bitar med tvärsnittet 1.4x15-50 mm har utförts i 
[10]. Resultaten från de här undersökningarna visar på att den sekundära 
krypningen är mycket liten. Vid en belastning på 75% av provbitens maximala 
kapacitet uppmättes 1.93% sekundär krypning. Krypningen minskade sedan 
med minskande pålagd belastning ner till 0% vid en belastning på 15%. 
Resultatet stämmer väl överens med de regler som tillämpas i det Italienska 
regelverket, [11].  

Även om krypdeformationen för CFRP i avseende på storlek är högst 
godtagbart så måste noggrann hänsyn tas till så kallade krypbrott. Medan 
krypningen för t.ex. stål accelererar i en tredje fas innan materialet slutligen 
går till brott så upplever fiberkompositen endast en mycket kort tredje fas, 
eller som i fallet med CFRP där kompositen går direkt från den sekundära 
fasen till brott. Beteendet visas schematiskt i Figur 9. 
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Figur 9 Schematisk bild av de tre stegen i en krypbrottsprocess 

Undersökningar presenterade i [12], där AFRP och CFRP testats med en 
konstant last i mer än 500 dygn visar att nivåer för maximal 
långtidsbelastning kan fastställas. Försöken är accelererade med placering i 
betong och omgivna av saltvatten. För AFRP är den kritiska 
belastningsgränsen cirka 55% av maximal korttidskapacitet om kompositen 
ska ha en livslängd av minst 100 år. Med kolfiber kan man använda upp till 
70% av materialets korttidskapacitet. 

Liksom krypningen så kan relaxationen för AFRP och CFRP antas vara lägre än 
för stål. Relaxationen består av tre delar, relaxation av matrismaterialet, 
utsträckning av fibrer samt relaxation av fibrerna. Matrisens relaxation är den 
första att inträffa, vilket sker inom de första dygnen, efter det får fibrerna 
chansen att räta ut sig innan de når full belastning och slutligen kan relaxera. 

Enligt [12] så kan den initiella relaxationen hos matrisen uppgå till ca 1%, 
sträckningen av fibrerna bör lägga på ytterligare 1-2%. Sen är det stor 
skillnad mellan fibermaterialen. Kolfibrer upplever i stort sett noll relaxation 
och den totala relaxationen för CFRP bör därför hamna kring 2%. Aramidfibrer 
däremot upplever relaxationer på 8-16% över 100 år och kan därför antas ha 
en slutlig relaxation på mellan 10 och 20%, [13]. För stål ligger relaxationen 
mellan 2-11% enligt, [14]. 

Tester i [15] har gett resultat som stämmer bra överens med ovanstående. 
Vid en belastningsgrad av 80% upplevde CFRP en relaxation av 2% efter 100 
timmar medan stål av samma dimension hade relaxerat 8%. 

[16] Har också jämfört relaxationen hos CFRP med den för stål, då med olika 
belastningsgrad. Resultaten efter 100h redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8 Resultat från jämförande tester av relaxationen hos CFRP och 
stål 

Belastningsgrad Relaxation CFRP Relaxation stål 

50% 0.48% 1.02% 

65% 0.81% 2.28% 

80% 0.96% 7.35% 

4.2 Utmattning 
Utmattning är sällan en dimensionerande faktor vid spännarmering. Även om 
belastningsgraden är hög under hela strukturens livslängd så hålls 
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förändringarna inom några få procent. Ordinärt spännstål har också en 
mycket låg utmattningshållfasthet på ner till endast 5% av stålets 
korttidskapacitet. 

FRP däremot, och speciellt CFRP har istället mycket goda 
utmattningsegenskaper och hänsyn ska överhuvudtaget inte behöva tas 
hänsyn till vid uppspänning. Som verifiering av att så är fallet radar [17] upp 
flertalet försök där CFRPs goda utmattningsegenskaper har undersökts. Också 
ett försök med AFRP stänger presenteras, och även där visar resultaten på 
mycket goda egenskaper även efter 2 miljoner cykler. 

Avseende GFRP så presenteras en undersökning i [18], fokus ligger på hur en 
modell på utmattning hos GFRP kan utformas utifrån variationer i 
medelbelastning och amplitudspann hos spänningen. Man nämner dock hur 
bra även GFRPs egenskaper är trots att det alltså ändå är sämre än både 
CFRP och AFRP i utmattningshänseende. 

En anledning till varför fiberkompositer har så bra utmattningsegenskaper är 
dess konstruktion där övriga fibrer inte påverkas om en fiber skulle gå av på 
grund av skador från tillverkningen. Sprickbildningen stoppas av den elastiska 
matrisen och kompositen har på så viss inte skadats nämnvärt även om flera 
fibrer faktiskt råkar gå av på ungefär samma ställe. 

4.3 Nedbrytande processer 
En bra start för förståelsen av hur olika nedbrytande processer påverkar olika 
matriser och fibermaterial samt vidhäftningen dem emellan ges i [19]. 
Avhandlingen är mycket lättläst, men tyvärr stupar även den på att alla 
tillverkare av fiberkompositer använder egna kombinationer av material. Det 
är således mycket svårt att jämföra ett försök med något annat. En 
sammanfattning ges i [20], som är en avrapportering till finansiärer av det 
arbete som utförts i [19]. Tyvärr har författaren i sitt experimentella arbete 
fokuserat på glasfiberkompositer vilket, som tidigare nämnts, inte är att 
föredra i förspänningssituationer. Litteraturstudien är dock av mycket stort 
värde. 

4.3.1 Fukt 
Tack vare fiberkompositens natur, där matrismaterialet ligger som ett skydd 
kring fibrerna så begränsas kontakten mellan de kraftbärande fibrerna och 
omgivningen. Vissa matriser kan dock vara mer eller mindre känsliga för 
vatten och fiberkompositen kan därför tappa i skjuv och tryckhållfasthet, där 
matrisen i hög grad bidrar. I samband med att en matris bryts ner kan vatten 
också komma i kontakt med fibrerna. För CFRP är det ingen fara då kolfibrer 
inte påverkas av vatten, aramid och glasfiber kan dock förlora delar av sin 
kapacitet. Flera källor talar också för att kontakt med vatten eller en fuktig 
miljö kan sänka glasomvandlingstemperaturen avsevärt, [21]-[22]. 

Antalet undersökningar där endast fuktens inverkan på kompositen testas är 
inte lika många som de där man kombinerar fukten med andra nedbrytande 
processer, vilka det rapporteras om i följande avsnitt. Några försök har dock 
utförts på de tre vanligaste kompositerna, kol, aramid och 
glasfiberkompositer. 
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[23] bygger på försöken presenterade i [22]. I båda fallen beskrivs försök där 
handtillverkad kolfiberkomposit utsätts för avjoniserat vatten med tre olika 
temperaturer. Om hänsyn endast tas till vatten med rumstemperatur visar 
artiklarna att den här typen av CFRP efter 30 dagar har nått en övre gräns på 
cirka 2% i viktökning på grund av vattenupptag. Efter 100 veckor i 23-gradigt 
vatten har kompositens draghållfasthet för två lager av väv inte förändrats 
medan den för en handlimmad komposit med 6 lager väv har minskat med 
32%. E-modulen har under samma tid ökat något medan böjhållfastheten har 
minskat med cirka 30% både för 2 och 6 vävlager. Författarna påpekar i sina 
slutsatser att de här resultaten inte talande för fabrikstillverkade 
kolfiberkompositer, där är fiberinnehållet högre och härdningsförhållandena 
avsevärt bättre. Man säger också att nedbrytningen sker hos matrisen och att 
stora delar av nedbrytning är reversibel när omgivningarna återgår till att 
vara torra. 

Fuktförsök utförda i [24] visar på en kapacitetsminskning i drag på cirka 15% 
efter 3000 timmar i 100% luftfuktighet för 3 olika typer av glasfiber. 4 typer 
av kolfiberkompositer testades också, det resulterade i en minskning med 
35% för en typ av CFRP medan de övriga tre klarade sig utan 
kapacitetsminskning. 

[25] hänvisar till en undersökning som visar att utmattningsegenskaperna, 
och i något fall också draghållfastheten, för CFRP och AFRP faktiskt kan 
förbättras efter 200 dagar i 80 gradigt vatten. 

[26] visar på mycket goda egenskaper för olika typer av CFRP och AFRP efter 
12 månader nedsänkta i 25-gradigt vatten. CFRP minskade endast i 
dragkapacitet med 1 % medan AFRP minskade med 2 %. 

[27] testar GFRP och får större försämringar hos materialets kapacitet i sina 
undersökningar. Efter 200 dagar i 23-gradigt vatten har kapaciteten för GFRP 
minskat med 25%. 

Samtliga undersökningar som går att finna pekar på att GFRP har en relativt 
dålig motståndskraft mot fukt medan AFRP och CFRP i stort sett förblir 
opåverkade. Med en högre temperatur på vattnet ökar också påverkan på 
kompositens kapacitet negativt med störst påverkan på GFRP. Det ska dock 
tilläggas att GFRP under de senaste åren fått en större motståndskraft sen 
tillverkarna uppmärksammats på problemen och åtgärder tagits fram för att 
skapa nya material, [21]. 

I [28] tittar man också på hur fästzonen mellan betong och FRP klarar sig vid 
ständig kontakt med saltvatten. Man upptäckte då att en viss försämring 
kunde skönjas efter 3 år jämfört med de prover som endast utsattes för 
tidvatten eller ständigt befann sig ovan vattnet. Minskningen är dock inte 
signifikant. I de här försöken förekom aldrig brott mellan kompositlagren eller 
i kompositerna. Själva materialet höll sig alltså starkare än både limningen 
och betongen de satt fast på under de tre år som försöken pågick. 

4.3.2 Fryscykler 
Frostsprängning är för de flesta kompositmaterial ett allmänt förekommande 
problem. En komposit bygger på att två eller flera material kombineras och 
det är då ofrånkomligt att det på sina ställen uppstår håligheter där vatten 
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kan tränga in. Vattnet expanderar då det fryser och öppnar upp håligheten 
ytterligare. Vid nästa tötillfälle kan mer vatten rymmas och när det så fryser 
igen fortskrider nedbrytningen av materialet.  

Flera undersökningar på fiberkompositer har dock visat att fryscykler har en 
mycket liten inverkan på materialets kapacitet. Återigen kan handlimmade 
fibervävar anses vara mer utsatta än fabrikstillverkade laminat då 
handlimningen är svårare att kontrollera och skapar fler luftporer. Också 
limningen mot en konstruktion kan påverkas negativt av fryscykler, även om 
undersökningar visar på små förändringar. Resultaten varierar dock mycket 
från undersökning till undersökning beroende på hur den utförts och vilka 
beståndsdelar som använts. 

[29] rapporterar från två konferensartiklar där betongbalkar förstärks med 
fiberkompositlaminat och sedan utsätts för fryscykler innan de testas och 
jämför mot referensbalkar. I det ena fallet var balkarna endast utsatta för 
temperaturförändringar och ingen fukt eller endast fukt och inga 
temperaturförändringar. I det fallet rapporteras om nedsättningar i 
kapaciteten som berodde på sämre vidhäftning, och alltså ingen nedbrytning 
av själva kompositen. I det andra fallet tinades de kylda balkarna genom 
nedsänkning i vatten, proceduren upprepades 100 gånger. Ingen försämring 
av balkarnas kapacitet kunde uppvisas jämfört med referensbalken. 

[30] jämför försök där balkar armerade med GFRP stavar har utsatts för 
antingen fryscykler, 50 - 180 dagar med pålagd belastning eller både och. 
Temperaturintervallet under cyklerna var -20 - +20 grader och luftfuktigheten 
i klimatkammaren hölls på 50%. I inget av testerna kunde någon signifikant 
minskning på balkarnas kapacitet uppvisas, kapacitetsskillnaderna hölls sig 
inom ± 6%. Ökningarna i kapacitet uppstod i testerna med enbart fryscykler 
och kunde härledas till en kapacitetstillväxt hos betongen över tid. 

[31] har testat 3.2x25.4x254 mm stora glasfiberkompositbitar. Anledningen 
är att materialet ska användas i en fullkompositbro där ett övre och under 
skal av glasfiber hålls isär av en ihålig struktur. Innan fryscyklerna startades 
förvarades provbitarna i rumstemperatur i luft, sötvatten respektive 
saltvatten. Under fryscyklingen hölls en del av proverna i 10% saltvatten, en 
del i luft med 0% luftfuktighet, några i sötvatten och en del hölls i luften vid 
en konstant temperatur på -17.8°C. Cyklerna gick mellan + 4.4 och -17.8°C.  
En uppsättning av prover hölls sträckta under hela processen. Efter avslutad 
temperaturbelastning testades provbitarna i trepunktsböjning. Resultaten 
visade ingen ytterligare försämring jämfört med de tester som utförts på de 
provbitar som endast hade förvarats i rumstempererat vatten. Uppspänningen 
påverkade inte heller böjhållfastheten negativt. Ingen nedbrytning kunde 
hittas hos de testade provbitarna. De bitar som förvarats i en konstant 
temperatur på -17.8 ökade sin kapacitet marginellt. 

[32] redovisar ett experiment där 45 små betongbalkar förstärkt med 3 typer 
av kolfiber och 1 typ av glasfiber i dragen sida. Hälften av balkarna har 
belastats till sprucket tillstånd innan applicering av FRP sker. Balkarna 
utsattes sen för 50/150/300 fryscykler där nedfrysning skedde i -18°C och 
upptining i ett vattenbad med temperaturen +15°C. Balkarna testades i 
fyrpunktsböjning, ingen vidhäftning mellan FRP och betong fanns i ett avsnitt 
på mitten av balken. Efter preliminära försök på en typ av kolfiberkomposit 
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kan man inte konstatera några som helst kapacitetsminskningar hos 
betongbalkarna. 

4.3.3 Temperatur 
Som det rapporterades om i föregående avsnitt så finns inga belägg för att 
låga temperaturer ska påverka kapaciteten hos FRP. Det är däremot allmänt 
känt att fiberkompositer, och då framförallt den sammanhållande matrisen, 
inte klarar alltför höga temperaturer. Finns det risk för brand och det 
samtidigt förväntas att fiberkompositen ska bidra till kapaciteten för att 
hantera olyckslasten måste den brandskyddas. Den kritiska gränsen för när 
kompositen inte längre kan bära last är vid den så kallade 
glasomvandlingstemperaturen. Även de rena fibrerna påverkas negativt av 
höga temperaturer men det krävs avsevärt högre temperatur än 
glasomvandlingstemperaturen för att fibrerna ska tappa i kapacitet.  

Vilka temperaturer som är kritiska varierar dock från det ena fabrikatet till det 
andra och måste därför testas i varje enskilt fall. Värden från 50°C till 300°C 
går att finna, de högre värdena återfinns i produkter som utvecklats för t.ex. 
flygplansindustrin är mycket dyra. Också limningen av laminatet mot 
konstruktionen kan påverkas av höga temperaturer då bindemedlet ofta är 
någon typ av polymer med en liknande glasomvandlingstemperatur. 

I [33] visas tydligt hur relaxationen ökar med ökande temperatur för AFRP 
stavar som förvaras i luft. Där utsattes stängerna för uppspänning med 0.4 
och 0.6% av maximal kapacitet under 3000 timmar i temperaturer på -30, 25 
och 60°C. För de två lägre temperaturerna sker i stort sett ingen relaxation 
alls vid 0.4% uppspänning. För de prover som förvarades i 60°C sker dock en 
tydlig, men mycket liten relaxation vid båda uppspänningsgraderna. I -30°C 
återfinns ingen relaxation vare sig för den lägre eller högre graden av 
uppspänning. 

4.3.4 Klorider 
Att betongkonstruktioner utsätts för höga halter av salter är mycket vanligt. I 
kustområden runtom i världen ger salt från havsvattnet skador inte bara på 
de konstruktioner som är nedsänkta i vattnet. Skador som går att härleda till 
saltinträngning återfinns ofta också en bra bit upp på land i de här regionerna. 
Likaså återfinns salt i alla områden där temperaturen tenderar att årligen 
krypa under 0°C. Där förs saltet med hjälp av bilar också vidare till ställen 
som annars inte skulle påverkas, t.ex. parkeringsgarage. På många ställen 
har saltet orsakat stora problem med korrosion hos stålarmeringen och FRP-
material har där visat sig vara ett oersättligt rehabiliteringshjälpmedel. 

En undersökning där glasfiber- och aramidfiber- förstärkta betongcylindrar 
testades i tryck visade inga tecken på försämringar i egenskaperna, [29]. 
Provkropparna utsattes för en saltdimma med 5% NaCl under 28 dagar, enligt 
amerikansk standard, ASTM B-117. 

[34] är en studie där man utsätter två typer av glasfiberkomposit för 
salthaltigt vatten i kombination med andra försvårande omständigheter. För 
jämförelse utfördes också samma behandling på GFRP stänger som 
förvarades i vanligt kranvatten. Utöver vätskan användes en temperatur på 
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40°C och en på 60°C, i båda fallen pågick försöken i 70 dagar. Ett test pågick 
i 120 dagar men då i rumstemperatur, sist testades proverna i 9 stycken 
våtcykler över 72 dagar. I samtliga fall rapporteras att glasfibern som 
förvarades i kranvatten förlorade mer dragkapacitet än den som förvarades i 
saltvatten. Värst var det i fallet med en temperatur på 60°C över 70 dagar. 
Där tappade provbiten i kranvatten 29% medan den i saltvatten tappade 26% 
av sin ursprungliga dragkapacitet. För bitarna som förvarades i 40°C var 
förlusten endast 3 respektive 2% och för de som förvarades i rumstemperatur 
över en längre period var förlusten 5 respektive 3%.  

Undersökningen som gjordes i [31] testade inte bara fryscyklernas inverkan 
på glasfibern utan författarna har också jämfört hur saltvatten påverkar 
kompositens bärförmåga och styvhet. Redan i förberedelsearbetet inför 
testerna las provkropparna i sin tänkta miljö i två veckor. Efter det testades 
kapaciteten hos kropparna och både kropparna i sötvatten och de i saltvatten 
hade då förlorat 8% av sin kapacitet jämfört med dem som förvarats i luft. I 
den efterföljande behandlingen och under fryscyklerna som kropparna 
utsattes för försämrades egenskaperna ytterligare något. Förlusterna i 
böjkapacitet var större för de prover som förvarats i sötvatten än för dem 
som förvarats i saltvatten. Det går också att se en 20% försämring i dynamisk 
respons hos de kroppar som förvarats i saltvatten. 

För AFRP prover som i [33] utsattes för en konstant töjning i 25°C och 60°C 
var relaxationen över tid mer uttalad i saltlösning än i luft. En initialbelastning 
på 60% av maximal draghållfasthet gav en uppskattad relaxation efter 50 år 
på 12.7% för ett prov i luft och 25°C. Samma uppskattade relaxationsförlust 
för en provkropp som förvarades i en saltlösning var 14.5%. Om proverna 
istället förvarades i 60°C så uppgick förväntade relaxationsförluster istället till 
13.6% och 16.4% 

4.3.5 Alkalisk miljö 
Den alkaliska miljön i betongen innebär ett gott skydd för stålarmering. För 
de avancerade fiberkompositer som idag finns tillgängliga kan dock 
förhållandet vara det motsatta, alkaliniteten kan möjligen vara det största 
hotet mot kompositens beständighet och livslängd. 

En mycket bra och uppdaterad genomgång av de senaste årens arbete på 
nedbrytningen hos FRP i en alkalisk miljö ges i [35]. Man slår bland annat fast 
att det är välkänt att vätskor med höga PH-värden bryter ned såväl styrkan 
som styvheten hos GFRP, men att resultaten från olika undersökningar 
varierar ”tremendously”. Det kan till stor del bero på testmetoden som är 
vald, men också på matristyp. Det är matrisen som skyddar de känsliga 
glasfibrerna och en viktig del är hur övergången mellan matris och fiber är 
utformad. Polyesterbaserade bindemedel är till exempel inte att föredra, 
istället bör man för ökad motståndskraft mot alkaliska miljöer använda 
vinylestrar. CFRP är att föredra framför både GFRP och AFRP när det kommer 
till beständighet i de flesta miljöer då fibern i sig inte kan absorbera vätskor. 
För GFRP rapporteras om kapacitetsminskningar mellan 0-75%, för AFRP 
mellan 0-50% och för CFRP mellan 0-20% i accelererade tester i alkalisk 
miljö. 20% förlust hos kolfiberkompositer kan då härledas till nedbrytning av 
matrisens sammanhållande förmåga snarare än fibrernas hållfasthet. I 
slutsatserna fastslår man det som redan nämnts ytterligare en gång, att den 
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stora spridningen i resultat beror på mängden olika tillgängliga produkter, 
samt att största nedbrytningen hos FRP sker i matrisen. 

En artikel som föregående referens refererar till är [36]. Här testas tre olika 
typer av CFRP och två typer av GFRP i alkaliska lösningar i rumstemperatur 
och vid 60°C. Försöken pågick i 21 respektive 42 dygn och avslutades med att 
proverna testades dels i drag och dels i böjning/skjuvning. Avslutningsvis 
vägdes provbitarna för att kontrollera hur mycket vätska som tagits upp av 
kompositen. Försöken gav mycket tydliga resultat. I dragkapacitet förlorade 
glasfiberkompositen med en polyestermatris 30% under de 21 första dagarna 
i 60°C, och hade efter 42 dagar förlorat 40%. Som jämförelse så hade 
glasfiberkompositen med en matris av termoplast inte förlorat någon 
kapacitet. Av kolfiberkompositerna hade två stycken en kombinerad 
epoxi/vinylester-matris och en istället en ren epoximatris. Här visade 
kompositen med ren epoximatris bättre resultat, en av provtyperna med den 
kombinerade matrisen hade efter 42 dagar i 60°C förlorat cirka 10% av sin 
dragkapacitet. I skjuvkapacitet hade samtliga typer av FRP förlorat kapacitet 
när de legat 42 dagar i den alkaliska lösningen i 60°C. Glasfiberkompositen 
med polyestermatris hade förlorat mest och kunde endast hantera 10% av 
den last den ursprungligen kunde bära. Kolfiberkompositen med 
epoximatrisen klarade sig bäst också i det här försöket med en 
kapacitetsförlust på 15% efter 42 dagar. Resultaten kan också jämföra med 
tester där provkropparna förvarats i samma lösning men i 22°C, där behöll 
samtliga prover sin kapacitet förutom GFRP med polyestermatris som 
förlorade cirka 5% under 42 dagar. De här testresultaten styrks av 
viktökningen hos de olika provkropparna. Polyestermatrisen och den rena 
epoximatrisen hade endast ökat med 1% eller mindre medan till exempel den 
sämre glasfiberkompositen med polyestermatris hade ökat med 16% i vikt. 

Också [21] påpekar vinylester och epoximatrisernas mycket goda exempel 
och ger därtill en kemisk bakgrund till varför just de kan motstå de kemiska 
belastningarna bättre än andra matriser. Man stödjer sin tes med resultat från 
flertalet publikationer där matrisernas egenskaper testats. 

[37] redovisar försök där två typer av glasfiber med vinylestermatriser har 
förvarats i två olika typer av alkaliska lösningar i 20, 40 och 60°C under upp 
till 3 års tid. Från början visste man redan att den ena typen av GFRP skulle 
motstå behandlingen bäst, den parades också ihop med en något mindre 
alkalisk lösning. En minskning av kapaciteten med 40% hade för den 
hälsosammare blandningen nåtts efter 3 år i 20°C medan det endast tog 150 
dagar för den sämre kombinationen. I artikeln trycker författarna på att 
fallstudier dock visat att samma nedbrytning inte sker i verkligheten, de anser 
också att ett fokus på att sammanställa långtidsdata från verkliga 
konstruktioner måste till för att man verkligen ska se vad som händer med 
kompositen när den väl är på plats. 

[38] försöker göra en mycket omfattande undersökning av hur olika typer av 
glasfiber, olika matriser, olika tillverkningssätt och olika geometriska 
utformningar hos glasfiberstavar påverkar beständigheten. Tyvärr blir 
undersökningen så omfattande och komplex att några konkreta svar är svåra 
att utläsa. I sina slutsatser finns heller Inga egentliga resultat redovisade utan 
endast tankar om att sätten som alkaliska lösningar kan bryta ned GFRP är 
många. Det beror på matris och fibertyp, och även mycket små luftbubblor 
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och andra imperfektioner hos kompositen bidrar snabbt till en försämrad 
motståndskraft. Man dristar sig dock till att säga att vinylester eller epoxi 
torde vara de bästa matriserna. Som förslag säger man att maximalt 
bibehållen last för GFRP ska begränsas till 25% av ursprunglig kapacitet. 

Från relaxationsförsöken på AFRP i [33] kan man utläsa att påverkan från den 
alkaliska miljön gav lägre förluster än påverkan från salter och syror. Det går 
från artikeln inte att utläsa vilken typ av matris som användes i kompositen 
som testades. 

Att kompositerna måste testas i den miljö som de faktiskt ska användas i är 
kanske en generell slutsats som samtliga undersökningar borde dra, men den 
lyfts upp i [34]. Man kunde i undersökningen se hur kapaciteten hos 
glasfiberkompositer och dess vidhäftning förändrades efter en tid i två olika 
typer av betong, utsatta för alkalisk lösning och förvarade i 60°C under 60 
dagar. Medan man för provkroppar ingjutna i en högpresterande betong inte 
kunde utläsa någon minskning av kapaciteten, då betongen gick till brott 
innan staven gled, så kunde man för GFRP utläsa en minskning med upp till 
15%. Brottet blev dock plastiskt då friktion och ojämnheter i stavens yta 
fortfarande upprätthöll en god kapacitet även vid stora deformationer. Också 
försök på rena kompositer gjordes. En kolfiberkomposit som under 70 dagar 
hölls i den alkaliska lösningen i 60°C förlorade 4% av sin dragkapacitet 
medan två typer av GFRP förlorade 36 respektive 48% av sin kapacitet. 
Kolfibern hade en matris av epoxi och glasfiberproverna vinylestermatriser. 
Författarna framhåller att försöken ska ses som mycket konservativa. 

4.3.6 Strålning 
Strålning inbegriper ett mycket brett spektrum av våglängder och 
strålningsenergier. Den typ det är troligast att FRP utsätts för vid användning 
som konstruktionsmaterial i byggindustrin är UV strålningen. Längre fram, i 
avsnitt 6, beskrivs bland annat hur UV-ljus används för att påverka 
glasfiberns brytningsindex så att den kan användas för övervakning. I det 
läget är UV-ljusets påverkan en positiv egenskap, men i de allra flesta fall kan 
det antas ha en nedbrytande effekt. Framförallt är det glas och aramidfibrerna 
som verkar påverkas mest medan kolfibrerna och matrismaterial klarar sig 
utan några nämnvärda kapacitetsförsämringar. 

En noggrann undersökning av GFRP, AFRP och CFRP utsatta för UV-ljus i 
klimatkammare under upp till 2500 timmar redovisas i [39]. Intressant från 
den här studien är att man också undersökt beståndsdelarna i kompositerna 
för sig. AFRP hade efter 2500 timmar upplevt en minskning i draghållfasthet 
på 12%, rena fibrer upplevde efter 1000 en minskning med 55% och matrisen 
en minskning med 8% efter 2000 timmar. För GFRP var minskningarna, 
0.5%, 19% respektive 0%. Kolfiber upplevde istället en ökning i kapacitet 
med 2%, 15% respektive 4%. Det är tydligt att AFRP var den typ av komposit 
som hade minst beständighet mot UV-ljus i den här studien. 

[29] slår fast att samtliga FRP material till viss del är känsliga för UV-ljus men 
att det inte är något att oroa sig för, och skulle det vara något att oroa sig för 
så går det bra att måla över som skydd. 

[40] beskriver försök där två helt andra strålningstyper använts för 
undersökningar av kompositens motståndskraft, gammastrålning och 
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elektronstrålning. Strålningstyperna kan uppstå vid t.ex. kärnkraftverk eller 
andra mycket speciella användningsområden. För den energifattiga 
elektronstrålningen ökade draghållfastheten hos GFRP prover jämfört med 
referensbitarna. Energirik gammastrålning gav motsatt effekt med en tydlig 
trend av minskad kapacitet. I båda fallen var kapacitetsförändringen högst 
varierande med strålningsintensiteten. 

4.4 Fallstudier 
Som nämnts i tidigare avsnitt med avseende på FRPs beständighet så är det 
av yttersta vikt att data på nedbrytningen hos kompositen i faktiska 
tillämpningar samlas in och analyseras. I många försök simuleras miljön som 
kan uppstå med accelererande metoder, det vill säga höga temperaturer, 
oändlig tillgång till nedbrytande substanser och höga doser av detsamma. 
Ännu har rapporterna som jämför just laboratorieförsök med hur det ser ut i 
verkligheten inte varit många. Längst har man kanske kommit i Nordamerika, 
därifrån hämtas också de exempel som gås igenom nedan. 

[41] hämtar sina resultat från en betongbro i Utah, USA, som förstärktes 
under 2000/2001. För förstärkningen användes utanpåliggande handpålagd 
CFRP-väv som limmats på plats, metoden är mycket annorlunda jämfört med 
då färdigtillverkade laminat används. Risken att luftbubblor ska uppstå eller 
att härdningsförhållandena för limmet inte ska bli de bästa är mycket stor. 
Metoden ger dock en flexibilitet som är oöverträffad när det kommer till 
förstärkning av komplicerade geometrier. 

I samband med förstärkningen sjösattes också ett projekt för att utvärdera 
förstärkningsmetoden över tid. Dels övervakades brons hälsotillstånd 
kontinuerligt under 2 års tid efter utförd förstärkning, dels gjordes med jämna 
mellanrum tester på CFRP-materialets kapacitetsförändringar under 2 års tid 
samt också tester på hur väl vidhäftningen mellan CFRP och betong klarade 
sig.  

Som oftast är fallet fastslog man ganska snabbt att de största spänningarna 
och töjningarna uppstod på grund av temperaturvariationer. Man kunde också 
se en trend av ökande töjningar hos i stort sett alla töjningsgivare över tid, 
ökningen låg mellan 0 och 21%. För en av sensorerna kunde man dock avläsa 
en liten minskning. Författarna förklarar töjningarna med att fryscykler och 
vibrationer från trafiken öppnat upp luftfickor i kompositen och släppt igenom 
fukt. Fukten ska sen ha brutit ned både betong och epoxi. Det verkar dock 
som om författarna själva inte riktigt tror på resultaten och man har lagt in 
ett stycke om att elektriska töjningsgivare förmodligen inte är stabila över tid 
utan lätt vandrar iväg åt det ena eller andra hållet. De skulle alltså inte vara 
lämpliga för långtidsövervakning av den här typen av förstärkningsarbeten.  

1.5 år efter installationen gjordes termografiska undersökningar av arbetet 
där man lokaliserade eventuella luftbubblor under väven. Flertalet bubblor 
hittades också men det är omöjligt att säga om de uppstod vid installationen 
eller har uppstått efter det även om författarna tror på det första alternativet. 
En av de större var på hela 100x80 mm, den undersöktes också 6 månader 
senare och hade då inte växt märkbart. 



ELFORSK 
 

32 

Den förstörande testningen av förändringar i maximal kapacitet hos 
fiberkompositen genomfördes med 6 månaders intervall under 2.5 års tid. 
Fyra provtyper testades, dragprover av CFRP, ringar av CFRP, CFRP - 
omsluten betong samt CFRP limmat på betongen. Från den första typen av 
prover, dragtest på CFRP, drar man slutsatsen att kapaciteten hos kompositen 
ökar något med tiden vad det gäller hållfasthet, i samtliga fall går det dock att 
se en försämring under det första året som sedan vände och alltså blev en 
förbättring. Töjningsförmågan och E-modulen har dock försämrats något 
under tiden. Tydligast är det för omålade provkroppar som efter 30 månader 
har en minskning hos E-modulen på 9.1%. 

Hållfastheten för kompositringarna har dock minskat avsevärt med upp till 
32% i något fall. Ringprovet tar ju mer hänsyn till matrisens kapacitet då 
fibrerna inte belastas i rent drag. Troligt är att man där kan hitta orsaken till 
den minskade kapaciteten. Limningen skedde som sagt var med 
handpåläggning och epoxin härdade under okontrollerade förhållanden. 

När betong omsluten av den här typen av kompositringar provades i tryck 
kunde man även där se en liten minskning i kapaciteten även om den inte var 
lika uttalad. 

För CFRP limmad mot betongen minskade också kapaciteten med tiden, 
minskningen var dock störst under det första året, sen återhämtade sig 
proverna och uppvisade efter 2 år en mycket bättre kapacitet. Prover som 
förvarades i laboratoriet klarade sig generellt bättre än de som förvarades i 
anslutning till bron, vilket tyder på att fryscykler och fuktvariationer har en 
nedbrytande effekt på bindemedlet.  

[42] och [43] handlar båda om samma projekt, utvärderingen av GFRP som 
armering i nyproducerade betongkonstruktioner. 1 kajkonstruktion och 4 
broar runtom i Kanada är undersökta efter 5-8 år i bruk. Armeringen består i 
samtliga fall av E-glass fibrer i en matris av vinylester. Konstruktionerna har 
under hela tiden stått oskyddade och i samtliga fall upplevt fryscykler där 
temperaturen varierat mellan -30°C - +30°C. Broarna har under 
vinterhalvåret saltats och kajen har befunnit sig i ständig kontakt med 
havsvatten. 

I de här undersökningarna har inga belastningar av kompositprover gjorts, 
istället har man använt mikroskop och kemiska mätmetoder för att undersöka 
inträngning av vatten och alkaliska vätskor i kompositen, med mikroskopet 
har man visuellt undersökt nedbrytning hos glasfibrerna. Även förändringar i 
glasomvandlingstemperatur har undersökts. Proverna som använts till de här 
undersökningarna har borrats ut ur konstruktionen och sedan skickats till tre 
olika laboratorier i Kanada för oberoende undersökningar. Väl på laboratoriet 
var det upp till var och en att på ett bra sätt skilja kompositen från betongen 
för att få fram material att undersöka. 

Elektronmikroskopundersökningen visade inte på några som helst tecken på 
nedbrytning av kompositen. Tvärsnittsarean var intakt, ingen nedbrytning 
syntes på fibrerna och ingenstans hade fibrerna släppt från matrisen. Likaså 
kunde man inte se någon nedsättning i vidhäftningen mellan betongen och 
kompositen. Sammansättningen av matrisen undersöktes samtidigt med 
röntgen och där fastslogs också att den kemiska sammansättningen var 
identisk med sammansättningen hos kontrollprover. Matrisen bestod mest av 
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kol, men också av kisel, aluminium och kalcium. Hade den alkaliska vätskan 
från betongen trängt in i kompositen skulle också tecken på Natrium och 
Kalium synas vid röntgenundersökningen.  

Med infraröd spektroskopi skulle man undersöka förändringar i mängden 
hydroxidgrupper i kompositen, som i sin tur skulle berätta om några 
reaktioner mellan kompositen och den alkaliska vätskan skett. Nu visade 
undersökningarna på prover från bron ingen skillnad i hydroxidmängd från 
dem som förvarats i laboratorium. Sist undersökte man 
glasomvandlingstemperaturen, men inte heller den hade förändrats med 
någon signifikans under tiden i konstruktionen. 

Slutsatsen från de här undersökningarna blev att omgivningarna inbäddat i 
betong alls inte är så tuffa som accelererade prover görs. Resultaten har 
också använts för i de nya Kanadensiska konstruktionsreglerna, där man 
numera tillåter GFRP som armering och också som förspänningsmaterial så 
länge bibehållen belastningen hålls under 25% av kompositens brottspänning. 

4.5 Beständighet i dammiljö 
Studerar man beständighetsfrågorna med större fokus på hur förhållandena 
är vid en dammförankring så är det främst de betongrelaterade 
nedbrytningarna som är aktuella. Ska stagen förspännas är tillförlitligheten 
naturligtvis också beroende av de mekaniska långtidsegenskaperna. När det 
gäller det senare så visar inte kolfiber på några som helst svårigheter när det 
kommer till att uppfylla de krav på tillförlitlighet som kan tänkas ställas i nya 
riktlinjer för förankringsstag. Kolfiberkompositen är helt okänslig mot 
utmattning enligt studerad litteratur och relaxationen och krypningen ligger 
på endast 1/8 av de förluster som återfinns hos förspänningsstål. 

När det kommer till nedbrytning så kan man anta att strålning och höga 
temperaturer helt går att förbise. Dessutom kommer antalet fryscykler att 
vara starkt begränsat på grund av de energiabsorberande omgivningarna av 
betong och istäckt vatten. De processer som däremot kan vara aktuella är 
fukt, klorider och den alkaliska miljön. Av dessa visar litteraturen på att den 
alkaliska miljön troligtvis skulle ha den största påverkan. Också fukten kan ha 
en viss påverkan, men då företrädesvis vid handlimmad fiberkomposit, vilket 
inte är aktuellt vid dammförankring där fabrikstillverkade kompositer kommer 
att användas. Sammantaget för alla dessa processer är att de accelererar 
med ökande temperatur, 50°C oh uppåt, vilket inte ska kunna förekomma i 
det inre av en betongdamm. 

Jämförande tester på kompositer som under flera år suttit på och i 
betongkonstruktioner med kompositer som utsatts för de accelererade tester 
visar också på väldigt dålig korrelation. Det verkar som att de accelererade 
testerna utsätter materialet för en alltför extrem situation, och då ska det 
tilläggas att de jämförande proverna tagits från broar där materialet har 
utsatts för större påfrestningar än de som återfinns i en dammkonstruktion. 

Allt som allt kan man utifrån studerad litteratur anta att nedbrytning av 
kompositen kommer att ske i en mycket långsam takt, om någon nedbrytning 
överhuvudtaget sker. Korrelationen mellan olika test är dock bristfällig, liksom 
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mängden test, samt test på den specifika produkt som eventuellt kommer att 
användas. 
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5 Förankring 

För att effektivisera användningen och redan från början påföra tryckkrafter i 
övergångszonen mellan berggrunden och betongen kan förankringsstagen 
förspännas. Stagen kallas då spännstag, till skillnad mot i annat fall slaka 
stag. För att kunna spänna och förankra stagen krävs någon form 
låsanordning som kan hantera de stora krafter som verkar i staget. Att 
förankra en fiberkomposit gott nog för att möjliggöra uppspänning är dock 
inte så enkelt som det vid en första tanke kan verka. Från förankring av 
spännlinor av stål går det att hämta två typer av möjliga förankringar, dels 
det klassiska killåset och dels muttern. Typiska kilar till cirkulära killås kan ses 
i Figur 10. Killåsen fungerar genom att de med ökad spännkraft i stållinan 
också ansätter en högre gripande kraft om linan när kilarna dras in i hylsan. 
Muttern fungerar på höghållfast stål som getts en gängad utsida och 
kraftöverföringen sker då genom gängorna. Ingen av de här varianterna går 
dock att överföra direkt till förankring av fiberkompositer. 

 
Figur 10 Kilar till olika typer och storlekar av killås 

Som beskrivningen av de olika fiberkompositerna i avsnitt 3 visat så skiljer sig 
dess uppbyggnad ordentligt från den för stål. Medan stål är isotropt och kan 
genomgå en stor plastisk töjning där spänning håller sig mer eller mindre 
stabil trots stora deformationer så är fiberkompositen det motsatta. P.g.a. av 
fiberns styrka i drag och i sin längdriktning så anpassas naturligtvis 
kompositen till det och den får då ett starkt ortotropt beteende. Det innebär 
att fiberkompositen i de allra flesta fall är väsentligt starkare i en riktning 
medan den transversellt mot den starkare riktningen är helt beroende av 
styrkan på matrisen. Samma sak gäller för elasticitetsmodulen och 
tvärkontraktionstalet. För ett laminat med fibrer i en riktning så kan man med 
en matris som den i Figur 11 se vad de olika egenskaperna i de olika 
riktningarna huvudsakligen beror av, matrisens eller fiberns egenskaper. 

   

(Fibrer) 

fu/EL GTL νTL  
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(Matris) 

fu/ET1 GTT νTT  

   

(Matris) 

fu/ET2 GLT νLT  

Figur 11 Hur matris och fibrer påverkar egenskaperna hos kompositen i 
olika riktningar 

 
Vi kan från Figur 11 se att styrkan och elasticitetsmodulen, om vi jobbar 
transversellt mot fibrerna mestadels påverkas av matrisen. Enda gångerna 
som fibrerna egentligen spelar störst roll är för elastictetsmodulen och styrkan 
om kompositen belastas i longitudinell riktning, (längs med fibrerna). För 
skjuvmodulen spelar fibrerna störst roll om kompositen skjuvas transversellt 
mot fibrerna på de longitudinella ytorna. För tvärkontraktionen får man in 
fibrernas egenskaper vid belastning transversellt mot fibrerna. I alla övriga 
fall beror kompositens mekaniska egenskaper i huvudsak på matrisens 
egenskaper. Det är på grund av det här naturligtvis inte möjligt att klämma 
ihop kompositen med alltför stor kraft tvärs fibrerna, vilket man gör när man 
använder sig av killåset för att förankra stål. 

Det är också svårt att forma kompositen så att den blir gängad på utsidan. De 
gängor man då kan forma består mestadels av matris material, och även om 
man kan lägga fibrer i gängorna så skjuvas de lätt av från huvudstången när 
last påförs eftersom sammansättningen består av matrismaterial. 

Utöver ortotropin så gör också fiberkompositens linjärelastiska beteende ända 
upp till brott att det är mycket svårt att förankra den med traditionella 
metoder. Killåsen som används för att förankra stål är försedda med tänder 
på insidan som gräver sig in i stållinan och ger ett mycket bra grepp. Det är 
möjligt genom att stålet kan plasticera och omfördela de radiella krafterna 
längs med hela kilen. För ett linjärelastiskt material som fiberkompositen är 
det inte möjligt. Använder man tandade kilar så kommer de mycket tidigt att 
ge upphov till mycket höga spänningskoncentrationer på kompositen och den 
går snabbt till brott. 

För att undvika utglidning av kompositstaven redan vid låga dragbelastningar 
vill man alltså kunna greppa staven ordentligt med höga radiella krafter eller 
med hjälp av gängor. Problemet är dock sammanfattningsvis att 
fiberkompositen inte tillåter alltför höga radiella spänningar och inte heller har 
möjligheten att omfördela spänningskoncentrationer på samma sätt som 
stålet kan. 

Flera forskningsprojekt har pågått de senaste tio åren där forskare försökt 
utveckla olika typer av alternativa låsanordningar som ska kunna ta hand om 
den här problematiken. Helst ska ju låset också vara både litet, lätt och 
lätthanterligt vilket gör det till en än större utmaning. Typiskt så kan man 
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säga att man söker ett system där kompositstaven går i brott mellan 
förankringarna, som i Figur 12a. Det finns också flera designkriterier för hur 
de här testerna ska utföras samt vilka villkor som ställs för att systemet ska 
få anses som godkänt. 

 

(a) 
 

(b) 
 

 

(c) 

 

(d) 
 

Figur 12 Brottmoder hos en kompositförankring 

 
Gemensamt för den europeiska standarden [44] såväl som två amerikanska, 
[45] och [46], är att systemet ska gå till brott vid en dragspänning över 95% 
av kompositens kapacitet. Orsaker till varför den här gränsen på 95% är så 
svår att nå är som bilderna b-d i Figur 12 visar att låsanordningen kan 
påverka systemet negativt och orsaka alltför tidigt brott av staven, det kan 
också vara så att låset inte greppar staven ordentligt och den glider ut ur 
låset eller att låset går sönder. 

Nedan presenteras en sammanfattning av den forskning som utförts på några 
olika typer av förankringsmetoder. Då fiberkompositer än så länge har 
använts i en begränsad mängd och oftast endast i förstärkande syfte har inte 
alla metoder tagit hänsyn till hanterbarhet eller storlek av förankring. För 
dammkonstruktioner som ofta är relativt bastanta kan det tänkas att en 
större förankring också kan tillåtas, speciellt om det handlar om förstärkning 
då det förmodligen inte handlar om lika många förankringar som vid 
nyinstallation. 

5.1.1 Killås 
Att förankra spännstag har ända sedan Freyssinet skapade sitt första lås år 
1936, [47], varit synonymt med användningen av killås. I grunden bygger 
principen på att man har en hylsa med ett cirkulärt tvärsnitt och en konisk 
inre yta. Hylsan träs på den spännlina som ska förankras och därefter kilas 
två eller flera kilelement fast mellan hylsans inre koniska yta och spännlinan. 
De här kilarna har en yttre yta i samma form som hylsans inre och en inre yta 
som oftast är tandad för att greppa spännlinan bättre. Kilar i några typiska 
utföranden kan ses i Figur 10. Då belastningen på linan ökar kommer det att 
dra kilarna in i låset och på grund av den koniska ytan mellan kilar och hylsa 
kommer samtidigt den radiella kraften på staven att öka. 
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Som redan nämnts fungerar inte riktigt de här systemen vid förankring av 
fiberkompositer då de är alltför spröda och känsliga för stresskoncentrationer. 
Flertalet försök har däremot genomförts där forskare försökt modifiera den 
här typen av lås för att möjliggöra en lika enkel och effektiv förankring av 
fiberkompositer som för spännlinor av stål. 

Framförallt så kan ett killås för stål göras mycket kort, mellan 20 och 50 mm 
långt för förankring av en vanlig spännlina. Det tillsammans med möjligheten 
att efterspänna individuella linor samt möjligheten att förankra flera linor i en 
och samma förankring lockar. Störst fokus har den här utvecklingen fått i 
Kanada där Dr Adil Al-Mayah leder en forskargrupp som jobbat med det här 
arbetet i över tio år. Gruppens första resultat presenterades 2001, [48] och 
[49]. I de publikationerna introducerade man en skillnad i lutning mellan 
innerytan på hylsan och kilarnas yttre ytor, båda delarna är utförda i stål, och 
de används för att förankra en 8 mm tjock kolfiberkompositstav. I sitt lås 
använder man också en mycket tunn inre hylsa av aluminium för att sprida 
möjliggöra högre friktion mellan fiberkompositen och metallen samt för att 
minska effekterna av stresskoncentrationer. I Figur 13 kan man se designen 
på det här låset, hur en typisk försökuppställning för testning av lås ser ut 
samt effekten av variation av försättningskraft. Försättningen görs innan man 
dragbelastar spännlinan för att ge hela föankringsanordningen ett initiellt 
radiellt tryck på linan. Med en högre försättning får man mindre glidning hos 
linan och mindre deformationer av killåset vid påförning av spännkraft i linan. 
Försättningen utförs genom att kilarna trycks in i hylsan och baserat på försök 
som utförts på killås för förankring av fiberkompositer kan slutsatsen dras att 
försättningskraften ska vara minst lika stor som den tänkta framtida 
dragpåkänningen i linan. 

Skillnaden i vinkel mellan delarna i låset har för avsikt att fördela en större 
del av kraftöverföringen från spännlina/stav till de bakre delarna av låset. I 
och med att hylsan och kilen kommer i kontakt med varandra i de bakre 
delarna före de kommer i kontakt i de främre delarna bör teoretiskt sett ett 
högre radiellt tryck utvecklas där vilket möjliggör för friktionen att överföra en 
större kraft. 

Låset som Al-Mayah presenterade i [48] och [49] användes dock redan 1998 i 
[50], där det testades ed avseende på tillförlitlighet och kapacitet enligt PTIs 
(Post Tensioning Institute) riktlinjer, [51]. 
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Figur 13 Vänster: Ritning av killås med olika vinklar på kil och yttre hylsa; 
Övre högra: Typisk försöksuppställning; Nedre högra: Försättningskraftens 
påverkan på fiberkompositens glidning i killåset; Hämtat från [49] 

Efter framtagandet av det här första killåset har gruppen fokuserat på att 
förstå hur de olika parametrarna påverkar låsets beteende och förmåga till 
tillförlitlig förankring. I [52] undersöker man den yttre hylsans tjockleks 
påverkan, i [53] den inre hylsans material och behandling och i [54] stavens 
yta. 

För att utveckla ett effektivare ankare har forskargruppen i [55] och [56] 
presenterat ett killås med en cirkulär longitudinell inre yta på hylsan. En grov 
uppfattning om vad det handlar om ges i Figur 14. 
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Figur 14 Principen bakom killåset med en cirkulärt utformad longitudinell 
inre yta hos hylsan samt yttre yta hos kilarna, [55] 

Den här krökta formen har visat sig mycket effektiv med avseende på 
greppförmåga samt med avseende på fördelning av kraftöverföringen längs 
med låset. Med en ordentlig försättning så sker deformationer och rörelser i 
låset endast på grund av glidning av kilarna in i hylsan, alltså inte mellan 
stången och kilarna. Det här blir uppenbart när man i [55] betraktar hur 
glidningen ser ut då kilen nått den främre öppningen på hylsan och där stöter 
i förankringsplattan. Då sker inte längre någon rörelse överhuvudtaget, vilket 
visar att låset greppar staven bra trots att den radiella spänningen inte längre 
ökar. Det här låset har också testats i fråga om utmattning i [57], Man 
uppfyllde i de försöken alla rekommendationer givna av PTI och ingen 
försämring av kolfiberkompositens bärförmåga kunde upptäckas. 

Den ovan beskrivna förankringen ser ut att vara den mest lovande varianten 
av kilförankring även om fler exempel på utvecklingsprojekt finns i 
litteraturen. Exempel på andra typer av kilförankringar är de förankringar 
utförda i högpresterande cement som presenteras i [58] och [59]. 

5.1.2 Bultade förankringar 
Att bulta förankringen innebär i stort att två plattor läggs på varsin sida av 
det laminat, stav eller skiva, som ska förankras och kläms ihop med hjälp av 
bultar och muttrar. Det här är en enkel metod att förankra en spännlina så 
länge endast en lina ska förankras inom ett område. Åtdragning av muttrarna 
tar relativt mycket plats och den här typen av förankringar är inte lika lätta 
att efterspänna i ett senare skede om linan tappat spännkraft. Typiska 
applikationer för den här typen av förankringar är vid laboratorieförsök där 
man i ena ändan av spännlinan vill ha en säker och pålitlig förankring med 
liten glidning och liten deformation. 
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Figur 15 Bild av en sammansatt bultförankring 

Figur 15 visar hur ett sammansatt bultlås kan se ut. I det här fallet är det en 
rund kolfiberstav som förankras. Totalt består låset av två stålplattor med en 
längsgående skåra i mitten för placering av staven. Mellan staven och 
stålplattan placeras också en tunn slitsad aluminiumhylsa för att anliggningen 
ska bli mjukare mellan stålet och fiberkompositen. På så vis tränger metallen 
ner bättre i kompositens mycket små ojämnheter och skapar en större friktion 
samtidigt som det mjukare aluminiumet fördelar stresskoncentrationer bättre 
längs staven. De här plattorna och hylsan hålls samman av sex stycken 16 
mm tjocka bultar. Bultarna i framkant är något mindre åtdragna för att 
fördela större kraftöverföring till de bakre delarna av låset där den 
longitudinella spänningen är något lägre. Med den principen undviker man 
höga huvudspänningar i framkanten. 

Ett sådant här lås används frekvent av bland annat ett forskarlag i Kanada 
och går att läsa mer om i [60] och [61]. Författarna använder här låsen för 
att säkert förankra en ände av en provstav medan ett nyutvecklat lås 
appliceras i andra änden för att testas. Också [62] använder sig av den här 
typen av lås men då som ett bakre lås vid uppspänning av en spännlina. 

I [63] har man utvecklat en helt ny typ av bultlås för förankring av 
laminat/skivor av fiberkompositer. En bild av hur man tänker sig den här 
typen av förankring kan ses i Figur 16. Förankringen kräver att materialet 
som ska spännas upp kan nås längs hela dess längd och den kan därför bli 
svår att använda vid förankring av hela konstruktioner mot en bergmassa. 
Vad den däremot skulle kunna fungera bra som är som förstärkning över 
sprickbildning hos till exempel lameller eller frontmuren på en betongdamm. 
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Figur 16 Principen bakom en ny typ av förspänning av 
fiberkompositlaminat, från [63] 

5.1.3 Stansade förankringar 
Genom att med tryck pressa fast en tunn metallhylsa runt sin spännlina av 
fiberkomposit kan man sedan förankra linan på sätt som till stor del liknar de 
som används för stållinor. Den här typen av förankring kan också liknas vid 
de killås med en inre hylsa av aluminium som rapporteras om i senare 
avsnitt, nackdelen med att först pressa fast hylsan är att man tappar friheten 
att kapa linan på plats efter den längd som man faktiskt behöver. 

I [64] rapporteras om lyckade test med den här typen av förankringar. De 
använder sig av ett 1.2 mm tjockt rostfritt stålrör och under stansningen 
minskas rörets ytterradie från 9.5 till 8.6 mm. Två längder på röret testades, 
63.5 och 89 mm, samt två typer av killås, ett traditionellt lås, 40 mm långt, 
för förankring av stållinor och ett producerat specifikt för den här 
förankringen. Det senare var 70 mm långt. När det traditionella låset 
användes så gick förankringen till brott antingen genom att fiberkompositen 
gled ut ur röret eller genom att flytkapaciteten på röret överstegs. Då det 
nyproducerade låset användes så gick samtliga test till brott i kompositen. 
Som jämförelse genomförde man också test där endast epoxi användes för 
att skapa vidhäftning mellan röret och fiberkompositen. De testen gick alla till 
brott genom att staven gled ut ur röret. [64] anser inte att stansningen ska 
innebära något problem vad det gäller förtillverkning av förankringen då 
portabla maskiner finns för att utföra arbetet på plats. 

En anordning som även den bygger på stansning presenteras i [65]. Som 
Figur 17 visar så har man här på det stansade röret svetsat fast en mutter. 
Den ansluts i sin tur till ett gängstål som i andra änden är ansluten till en 
wiresträckare. Även om den här uppsättningen verkar ha presterat bra i 
försöken så måste det ändå kommas ihåg att den består av många delar 
varav alla är i stål och hela uppsättningen är också mycket svår att skydda 
mot korrosion. 
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Figur 17 Förankrning utvecklad i [65] 

5.1.4 Spikförankring 
Då man jobbar med aramidfibrer som är tåliga såväl mot nötning som mot 
böjning och slag går det att använda en typ av förankring där en propp, eller 
spik, slås in i en hylsa och fibrer fria från epoxy fördelas jämt över ytan 
mellan spiken och hylsan, se Figur 18. [66] och [67] har gjort ett större antal 
försök med den här typen av förankringar på Kevlar 49 fibrer. De klarade att 
nå en kapacitet hos systemet som låg på cirka 90% av fiberkompositens 
kapacitet. Brottet skedde huvudsakligen genom glidning hos fibrerna inne i 
låset. I tredagarsförsök med bibehållen last visar förankringen på stora 
förluster i förspänningen samt skador på fibrerna vilket förmodligen beror på 
glidning. Utöver det så ser författarna flera svårigheter med låset. Dels så 
måste fibrerna rengöras från matris, de måste kammas och fördelas jämt runt 
spiken för att möjliggöra optimal kraftöverföring. Allt som allt gör den här 
processen att förankringen blir mycket tidskrävande och att det kommer att 
bli svårt att efterdra spännlinan om den skulle tappa last. 

 
Figur 18 Principen bakom spikförankrning, från [66] 

5.1.5 Hylsförankring / Vidhäftande förankring 
Att förankra med en hylsa innebär i stort att en hylsa träs utanpå 
fiberkompositen och sedan på något sätt, via vidhäftning, fästs vid 
kompositen. De vanligaste typerna är cementbaserade och epoxibaserade 
förankringar. För att sedan överföra kraften till övriga strukturen kan man 
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gänga den yttre ytan av hylsan och justera spänningen med en mutter, man 
kan också se till att hylsan i framkant har tillräcklig area för att ligga an direkt 
mot konstruktionen. Ofta är innerytan på hylsan gängad eller deformerad på 
annat sätt för att på ett säkrare sätt kunna överföra kraften från bindemedlet 
till hylsan. Svagheten ligger således oftast i ytan mellan bindemedlet och 
fiberkompositen. 

Generellt kan man säga att den cementbaserade vidhäftningen mot 
fiberkompositen kräver en längre förankringssträcka medan den å andra sidan 
blir styvare. En epoxibaserad vidhäftning kräver en kortare förankring men då 
epoxi är mjukare och mer krypbenäget än cementen så kan större 
deformationer ske över tid, med påföljande förluster i förspänningen. 

Att förankra med hjälp av bindemedel är kanske det enklaste sättet att få till 
ett tillförlitligt och väl fungerande förankringssystem, ett flertal testserier har 
således också genomförts under de senaste 10 - 15 åren för att undersöka 
dess funktionalitet. Gemensamt för de flesta försöken är att förankringen blir 
lång, den kräver i många fall också en lång brinntid, om inte låset monterats 
på kompositen innan kompositen monteras på konstruktionen. Vid 
förstärkning av mindre broar, hus eller liknande konstruktioner försvårar de 
här bitarna användningen radikalt. Vi berg och jordförankring torde dock inte 
en längre förankring orsaka samma problem. Kanske gäller det framförallt om 
förstärkande förankring av redan existerande strukturer är det som 
efterfrågas. Då konkurrerar inte förspänningen med andra arbetsmoment om 
utrymme och tid, och i ett fall med en betongdamm så bör plats finnas för att 
rymma en större förankring också över tid. Några författare har dock 
rapporterat om problem med att få kompositstavarna att hamna rakt i hylsan. 
Om placeringen blir alltför sned kommer det vid belastning att skapa böjande 
spänningar som minskar kompositens kapacitet. 

[66] och [67] undersökte inte bara spikförankringar utan också några av de 
kommersiella hylssystem som finns tillgängliga på marknaden. 
Undersökningar utfördes både med avseende på maximal kapacitet och med 
avseende på en kortare tids belastning med en bibehållen last. Kompositer 
från Technora förankrades med hjälp av cement i 500 mm lång hylsor medan 
CFCC linor förankrades med höghållfast epoxi i 165 mm långa hylsor. Båda 
typerna av provkroppar använde sig av muttrar och utvändiga gängor på 
hylsan för vidare förankring mot testmaskinen. I samtliga fall nåddes den 
brottgräns hos fiberkompositen som tillhandahållits av tillverkaren. 
Brottmoderna skiljde sig dock från varandra, medan förankringarna med 
cement upplevde glidning så gick den epoxiförankrade kompositen av på 
grund av stresskoncentrationer vid förankringens början. I försöken med 
bibehållen last så förlorade de epoxiförankrade provkropparna 2% av sin 
spännkraft över en tredagarsperiod medan den cementförankrade förlorade 
cirka 10%. 

Ytterligare förankring kan nås om man använder expanderande cement för att 
säkerställa vidhäftningen. Det utnyttjas bland annat i [68] där den expansiva 
cementen efter 72 timmars härdtid ansatte ett radiellt tryck av 30 MPa på 
fiberkompositen och därmed gjorde det möjligt att också använda friktion vid 
kraftöverföringen. Tyvärr utfördes de här försöken på mycket tunna 
kompositstänger av aramid. Dimensionerande belastning för de två typer av 
stänger som testades var endast 15 respektive 23 kN. Att brottet därför 
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skedde utanför förankringen säger egentligen inte så mycket om 
förankringens effektivitet. Också det enklaste lås av kiltyp skulle klara de här 
lastarna utan att skada fibrerna och få ett för tidigt brott. 

I likhet med [66] och [67] rapporterar [69] om bättre resultat när en 
epoxiförankrad komposit testas än när den förankras med cement. I försöken 
användes 153 mm långa hylsor för att förankra höghållfasta 
kolfiberkompositstänger. När glasfiberstänger med endast en tredjedel av 
kolfiberns kapacitet testades så kunde dock förankringarna säkerställa att 
systemet nådde kapaciteten som leverantören av stängerna angav. I Figur 19 
kan man se hur de här hylsorna såg ut efter genomfört test då stängerna 
hade dragits ut ur förankringen. De här förankringarna hölls fast i maskinen 
med hjälp av hydraulik, därav de deformerade resultatet. 

 
Figur 19 Hylsor testade i [69] efter utdragning av kompositen 

 
Författarna av [64] gjorde som tidigare nämnts också försök med vidhäftande 
epoxiförankringar. Två längder på hylsor användes 152 och 381 mm, samtliga 
kompositer hade ett cirkulärt tvärsnitt med en diameter av 6 mm och en 
kapacitet på 1470 MPa. Här gick endast två av sex försök till brott genom 
brott på kompositen, och endast ett av dessa nådde 1470 MPa. Övriga försök 
gick i tre fall till brott i epoxi/komposit övergången och i ett fall i 
epoxi/hylsövergången. Jämfört med de stansade hylsorna är det ett ganska 
nedslående resultat, men då måste man ha i åtanke att författarna hade för 
avsikt att förevisa stansningens överlägsna förmåga till förankring. 

Ett kanadensiskt forskarlag har under många år jobbat med att 
hylsförankringar som ska kunna användas vid förankring av dammar men 
också för berg och jordstabilisering. I en första publikation från 1996, [70], 
undersöker man hur dammar har förankrats med stålstag runtom i världen 
sen den första dammförstärkningen genomfördes 1934. Därefter följer en 
publikation från 1997, [71], där forskarna undersöker jordförstärkningar som 
genomförts i Japan under början av 1990-talet. I samma artikel undersöker 
man också en del av de förankringar som använts för förankring av 
fiberkompositer. Man refererar bland annat till [67] och flera andra 
publikationer där förslag till fungerande förankringssystem har getts. I 
slutsatserna poängterar man dock svårigheterna med att förankra 
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fiberkompositerna och man går därför vidare med utveckling och testning av 
nya system. 

I [72] tar det kanadensiska forskarlaget fram en teoretisk modell för den här 
typen av vidhäftande förankring. Man slår fast att många olika faktorer 
påverkar kapaciteten hos förankringen. Framförallt så är det utformningen på 
stålcylindern, både till form och storlek, men också vilken form och vilka 
egenskaper fiberkompositen har samt vilka egenskaper det bindande 
materialet har. För den karakteristiska vidhäftningsförmågan så är det 
framförallt formen på fiberkompositen samt bindemedlets egenskaper som 
spelar roll. 

Intressant från den här artikeln är att man med hjälp av hur kraftöverföringen 
sker längs med förankringens längd kan förklara varför överföringsspänningen 
minskar med ökad förankringslängd. Maximal kraft som går att överföra ökar 
dock. Att det är så beror på att fördelningen av överföringskraft blir mer 
ojämn med en lång förankring, man utnyttjar alltså inte vidhäftningen på 
samma sätt som vid en kortare förankring där nästan hela förankringens 
längd kan ligga på maximal överföringskapacitet innan brott uppstår. 

2001 presenteras en artikel med undersökningar av utdragskapacitet för 
totalt 20 olika förankringar, [73]. Kompositstavar från fyra olika tillverkare 
används, dels aramidkompositstavar med sandad utsida för bättre 
vidhäftningsförmåga och stavar där fibrer lagts på stavens utsida i en 
spiralform och därefter limmats på plats, dels kolfiberkompositstavar där en 
typ är sammansatt av sju stycken mindre och en annan typ består av en stav 
med insjunkningar i ytan för ökad vidhäftningsförmåga, se Figur 20. 

 
Figur 20 De fyra typer av fiberkomposiot som används i [73] 

 
Förankringarna var antingen 450 eller 1000 mm långa med vidhäftning 
tillhandahållen genom Typ 10 Portland cement, den längre versionen kan ses i 
Figur 21. För varje typ av komposit gjordes också försök på en ”multirod” 
förankring där fyra stänger förankrades i en och samma hylsa, också det kan 
ses i Figur 21. Slutsatser från de här försöken visar att förankringen i samtliga 
fall var väl fungerande, författarna rekommenderar att man vid en verklig 
applikation använder sig av ”multirod” förankring. Att förankra flera stänger i 
samma hylsa ger uppenbarligen ett fördelaktigare förhållande mellan 
borrhålets och fiberkompositernas tvärsnittsareor. Generellt så nämns ett 
intervall mellan 3 och 10% som det här förhållandet ska befinna sig inom, så 
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till vida ett 5 mm mellanrum kan tillhandahållas mellan hylsan och stängerna 
samt mellan stängerna. I försöken har man antagit att den designlast som får 
användas i beräkningar är 0.5 gånger fiberkompositens maximala kapacitet 
för kolfiber medan 0.4 gånger gäller för aramidfiber. I undersökningen har 
man dock sett att kolfiberkompositer generellt ger mindre krypning och 
mindre deformation både initiellt och under 60 minuter av bibehållen last. 
Slutsatsen från den här undersökningen torde alltså vara att en väl avvägd 
mängd kolfiberkomposit uppdelad på flera stänger i en hylsa av stål och 
ingjutna med cement bör utgöra ett fullgott alternativ till en 
berg/jordförankring. 

 
Figur 21 14 single rod anchorage systems and 4 multirod anchorage 
systems to be tested in [73] 

 
Som en fortsättning på de goda erfarenheterna från [73] gick forskargruppen 
vidare med utveckling av ett hylslås specialanpassat för att förankra 8 mm 
kolfiberkompositer av märket Leadline, se [74]. Dels har forskarna designat 
ett lås för förankring av en stång och dels ett lås för förankring av nio stänger 
i en och samma hylsa. Som författarna uttryckte det redan i 
sammanfattningen av försöken i [73] så bör det i flera avseenden vara 
fördelaktigt med flerstångsförankring. I den här nya försöksserien utförd på 
nyproducerade lås har man därför fokuserat mer på den typen av förankring. 
Flera stänger i samma lås ger visserligen ett sämre utnyttjande av hela 
tvärsnittsarean hos fiberkompositerna vad det gäller maximal belastning, men 
det ger å andra sidan ett enklare handhavande och bättre 
deformationsegenskaper. 
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Två längder på förankring av nio stänger har testats 95 och 400 mm. De 
förankringar där 95 mm förankring användes testades till brott medan de 400 
mm långa förankringarna endast testades med avseende på cyklisk samt 
bibehållen belastning över tid. Med data tagna från tillverkaren av 
kolfiberkompositen kan kapaciteten hos en sådan niostångskonfiguration 
liknas vid kapaciteten hos ett 35 mm höghållfast armeringsjärn eller hos 4 
stycken 15.2 mm stålvajrar med bestående av sju stållinor var. För 
vidhäftning användes en cement med 28 dagars tryckhållfasthet på 70 MPa, 
elasticitetsmodul 26 GPa och tvärkontraktionstal 0.22. Hylsan gjordes med 54 
mm som innerdiameter och 76 mm som ytterdiameter för förankringen av nio 
stänger. Innerytan av hylsan var grovt gängad för att överföra kraften bättre 
mellan cementen och hylsan, se Figur 22. 

 
Figur 22 Hylsa som används för förankrning av kolfiberkompositstänger i 
[74] 

 
Figur 23 visar måtten på förankringen samt vilka mätningar som också utförts 
under försöken. Med hjälp av den här mängden mätpunkter kunde man bland 
annat se hur hylsan sedan skulle förankras mot betongen för att få bästa 
möjliga spänningsfördelning i förankringen. Med hela uppsättningen monterad 
ser låset ut som i Figur 24. 

 

 
Figur 23 Beskrivning av förankringen samt de mätningar som görs på 
fiberkompositen i [74] 
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Slutsatserna från de här försöken är att det lås som tagits fram för förankring 
av nio stänger kommer att användas för in-situ tester inom några år. Låset är 
enligt försöken och de slutsatser som kan dras kapabelt att förankra minst 
90% av stängernas maximala kapacitet om det görs 400 mm långt och med 
än större säkerhet om det görs ytterligare 100 mm längre. För att uppnå en 
spänningsfördelning längs låset som är så fördelaktig som möjligt bör 
förankring av förankringen mot betongen göras med hjälp av en mutter som 
skruvas på i den obelastade änden av låset. Vid efterspänning kan muttern 
avlastas med en domkraft och skruvas ytterligare något varv inåt mot den 
belastade delen av hylsan innan domkraften avlastas och muttern åter får 
överföra hela lasten till betongen. 

 
Figur 24 Sammansatt hylslås för förankring av nio stycken 8 mm Leadline 
kolfiberkompositstavar från [74] 

Under nio veckors konstant töjning har förankring visat ett beteende som med 
god marginal klarar de krav som satts i brittiska standarder, [75]. 

5.1.6 Avslutande kommentarer angående förankring 
Efter att ha gått igenom litteraturen med avseende på förankringen av 
förspända fiberkompositstag så är den sammanfattande bilden något otydlig. 
Ännu verkar inget hundraprocentigt system finnas tillgängligt. Många system 
gör däremot anspråk på att vara tillförlitliga och ha den kapacitet som krävs 
för långvarig förankring.  

Störst intresse har killåsen och den vidhäftande förankringen med 
utanpåliggande metallhylsa fått. Killåsen är ännu i ett utvecklingsskede och 
det ser ut att finnas väldigt små marginaler mellan ett fungerande och icke 
fungerande lås. Vid stålförankring är inte utformningen lika känslig då stålet 
lätt kan omfördela uppkomna stresskoncentrationer. Vid förankringen av 
fiberkompositer krävs dessutom både längre och bredare lås för förankring av 
samma spännkraft, i jämförelse med förankring av stållinor. Metoden är dock 
mycket smidig och lätt att jobba med när den väl fungerar. 
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Motsatsen kan vara den vidhäftande förankringen där funktionen och 
kraftöverföringen är mycket okomplicerad. Här gäller det bara att ge 
förankringen en tillräcklig längd. Används epoxi som bindemedel blir 
förankringslängden kortare men använder man cementbaserade bindemedel 
minskar istället krypningen och relaxationen hos systemet. Vidhäftande 
förankring är mycket tillförlitligt men är å andra sidan mer krävande vid 
installation. Fördelen är dock att man till en begränsad utrymmeskostnad kan 
förankra flera fiberkompositstag. En sådan fördel, tillsammans med 
tillförlitligheten, måste tala för att den vidhäftande förankringen ska användas 
vid förankring av dammkonstruktioner där stora krafter ska bibehållas över en 
lång tid. 
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6 Fiberoptisk mätning 

Ersätts den traditionella stållinan med fiberkompositer kan man med 
nyutvecklade metoder integrera ett mycket effektivt mätsystem i 
konstruktionen. Systemet bygger på att förändringar i intensitet och våglängd 
hos en ljusstråle detekteras. Det kan till stor del jämföras med hur 
förändringar i strömmen mäts och relateras till en töjning hos en 
folietöjningsgivare. Fördelarna är att systemen som är baserade på 
ljusmätning är mycket små, kan integreras i fiberkompositen och dessutom 
har en mycket lång livslängd. Nedan ges först en kort bakgrund och 
introduktion till vad fiberoptisk mätning är och därefter några exempel på där 
mätningarna också integrerats i anläggningskonstruktioner. 

6.1 Introduktion till fiberoptiska mättekniker 

6.1.1 Fiberoptisk kabel 

 
Figur 25 Fiberoptisk kabel där man i änden kan se samtliga tre lager hos 
kabeln 

 

En fiberoptisk kabel består av en inre kärna, en reflekterande mantel samt ett 
skyddande hölje, se Figur 25. Den inre kärnan består i de allra flesta fall av en 
dragen glastråd men kan i vissa fall också bestå av plast. Plast används 
endast då överföringssträckan är mycket kort och förlusten av ljus inte är en 
avgörande faktor. Glas klarar långa överföringar bättre med sitt högre 
brytningsindex. För att ytterligare förbättra glasets egenskaper och förhindra 
förluster längs den fiberoptiska kabeln blandas germanium med den rena 
kiseldioxiden i kärnan. Den reflekterande manteln är också den utförd i glas, 
men med ett brytningsindex, n, något lägre än kärnans. Tack vare skillnaden i 
brytningsindex mellan kärnan och manteln reflekteras allt ljus som träffar 
ytan med en tillräckligt liten vinkel. 
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Principen för hur ljusets utbredning i kabeln ser ut visas i Figur 26. Den 
infallsvinkel som krävs för att allt ljus ska transporteras vidare genom 
reflektion mot det utanpåliggande höljet bestäms med Snells ekvation: 

 1 1 2 2sin sinn nθ θ=  

där n1 och n2 står för respektive materials brytningsindex och θ1 och θ2 är 
infalls respektive utgångsvinklar i ett fall där ljuset inte reflekteras, se högra 
delen av Figur 26.  

 

Kärna, n1 

Mantel, n2 

Mantel, n2 
Ljuskälla n1 

n2 

θ1 

θ2 

 
Figur 26 Vänster: Ljusets färdväg i kärnan på den fiberoptiska kabeln; 
Höger: Defiinition av paramterar i Snells ekvation 

 
Vid fullständig reflektion är θ2 större än eller lika med 90° och sin(θ2) = 1 kan 
antas för att med Snells ekvation beräkna minsta möjliga infallsvinkel: 

min 1 2
1

1

sin
n
n

θ − ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

För att skydda den ljustransporterande delen av kabeln läggs ett ytskikt av 
ett mjukare och mer elastiskt material, oftast någon form av polymert 
material, till exempel akryl eller silikon, ytterst. Skyddets elasticitet försvårar 
dock direkt mätning av töjningar i det material som kabeln är fäst vid. Först 
måste istället en kompensation göras för de deformationer som uppstår i det 
skyddande skiktet på grund av skjuvtöjningen. Normalt är att anta att det här 
är en faktor som varierar linjärt med töjningen och därför går att kalibrera på 
försökskroppar mot en ordinär folietöjningsgivare. 

För vidare studier av den fiberoptiska kabeln rekommenderas [76] och [77] 

6.1.2 Fiberoptiska sensorer 
För att ljuset som skickas in i kärnan på den fiberoptiska kabeln ska kunna 
användas för mätning så måste minst en ljuskälla och en mottagare kopplas 
till kabeln. I många fall tillverkas också givare längs med kabeln för att 
punktvis kunna avläsa förändringar i en förutbestämd storhet. Beroende på 
hur sensor/givare är sammanlänkande, vilken typ av sensor som används och 
vad sensorn ska mäta kan hela mätsystemet klassificeras i ett flertal 
varianter. Här nedan klassificeras mätmetoderna efter fyra av de vanligaste 
typerna av sensorer. 
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Mikroböjning sensor 
Detektering av mikroböjningar längs en fiberoptisk kabel är den enklaste 
formen av fiberoptisk mätning. Metoden kräver ingen programvara som 
utvärderar interferens eller eventuella våglängdsförändringar hos det 
utkommande ljuset. Teorin bygger på att en känd ljusintensitet skickas in i 
optofibern, har intensiteten av ljuset när det lämnar fibern i andra ändan 
minskat vet man att en liten böjning skett någonstans längs dess väg. 

Teorin bygger på att krökningen av fibern som åstadkoms orsakar 
förändringar i infallsvinkeln, θ1, som i sin tur resulterar i att en viss del av 
ljuset förloras ut i manteln eller ändrar riktning i fibern och färdas tillbaka mot 
källan. Se avsnitt 6.1.1.  

Den här typen av sensor kan ej avgöra vart längs fibern som böjningen sker 
och används framförallt för att mäta förändringar i tryck. De går också bra att 
anpassa till mätningar av förskjutning, töjning och vibration på 
byggkonstruktioner med rätt kalibrering, [78]. 

Längd och brytningsindex sensor 
Också det här, liksom mikroböjningen, är en typ av mätteknik där den exakta 
positionen av förändringen som detekteras inte kan bestämmas. Det som 
mäts är förändringar i tiden det tar för en ljuspuls att färdas längs fibern, 
vilket är att likställa med en fasförskjutning hos ljuset som detekteras i änden 
av fibern. Teoretiskt kan tiden beskrivas med ekvationen: 

nLt
c

=  

där n är kärnans brytningsindex, L är fiberns längd och c är ljusets hastighet i 
vakuum. Tiden är alltså beroende av längden på fibern samt materialets 
brytningsindex. Dessa parametrar kan i sin tur vara beroende av t.ex. 
töjningar eller tryckförändringar längs fibern eller temperaturförändringar. 
Genom att isolera eller kompensera för de parametrar som inte är intressanta 
kan information enkelt utläsas ur mätdata.  

Fabry-Perot sensor 
Fabry-Perot sensorer mäter längdändringen hos ett område med luft 
inneslutet i glas och med en fiberoptisk kärna som avslutas i varje ände av 
luftfickan. Teorin går ut på att en viss del av ljuset som når luftfickan ska 
reflekteras bakåt vid den första övergångsytan. Resterande ljus fortsätter 
genom tomrummet och når övergången på andra sidan, där reflekteras 
ytterligare en del av ljuset, eller i vissa fall allt återstående ljus. När det 
reflekterade ljuset detekteras i samma punkt som det skickades ut ifrån har 
skillnaden i distans som ljus från den första respektive andra reflektorn 
tillryggalagt skapat en fasförskjutning som direkt kan översättas till en 
förlängning hos tomrummet. Metoden är väl beskriven i [79], [80] samt 
diskuterad i [78].  Också [77] har avsnitt som avhandlar den här typen av 
givare. En förenklad bild av principen bakom Fabry-Perot givaren ges i Figur 
27. 
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Figur 27 Ljusflöde i en Fabry-Perot givare/sensor 

 
Fabry-Perot givaren är intressant av många skäl. Givarens natur gör det till 
exempel mycket enkelt att välja mellan temperatur kompensation eller inte. 
Givaren är inte beroende av att ljusintensiteten bibehålls, därför är den inte 
lika känslig för ljusförluster i kopplingar och långa kablar. Däremot krävs en 
för sammanhanget relativt avancerad programvara för utvärdering av 
resultaten, [81].  

Bragg Grating sensor (FBG) 
En av de senare utvecklade, men också mest lovande givartyperna är FBG 
sensorn. Till skillnad mot Fabry-Perot sensorn så förlitar sig FBG sensorn på 
mätningar av förändringar hos våglängden i ett reflekterat ljus. Fabry-Perot 
sensorn mätte ju en fasförändring hos ljuset. 

En FBG sensor består av flera så kallade ”Bragg gitter”, där brytningsindex 
hos den germaniuminblandade glaskärnan med hjälp av UV ljus har 
förändrats. Genom att anpassa det nya brytningsindexet, längden för där 
förändringen gjorts, antalet förändringar samt avståndet mellan dem kan en 
givare styras att endast reflektera ljus med en viss våglängd. Givaren kan på 
så sätt liknas vid en grind där en viss typ av ljus släpps reflekteras medan 
resten tillåts passera. En generaliserad bild av hur en sådan här givare ser ut 
visas i Figur 28. 

Λ

Bragg gitter

Mantel

Kärna
Vitt ljus 

Reflekterat ljus 

Passerande ljus 

 
Figur 28 Enklaste formen av FBG sensor 

 
Våglängden på det ljus som reflekteras bestäms dels av tätheten hos gittret, 
Λ, samt gittrets brytningsindex, n, enligt villkoret: 

2b nλ = Λ  

Efter en nollavläsning av den reflekterade våglängden går det sen att relatera 
förändringar i våglängden till förändringar i antingen gittrets täthet eller dess 
brytningsindex. Tätheten påverkas framförallt av töjningar medan 
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brytningsindex påverkas av temperaturen. För att en säker isolering av 
töjningsmätningen ska kunna göras krävs därför att en så kallad ”dummy” 
läggs intill. ”Dummyn” ska inte sitta fast i konstruktionen utan endast 
påverkas av temperaturförändringar och på så vis användas för kalibrering av 
FBGn. 

En av de största fördelarna med den här sensortypen är att den släpper 
igenom en mycket stor andel av möjliga våglängder om den belyses med 
bredbandigt vitt ljus. Se figur Figur 29. Tack vare det kan flera sensorer 
tillverkas och användas längs en och samma fiberoptiska kabel. Försök med 
upp till åtta sensorer har gjorts med lovande resultat, [82]. Mer om den här 
typen av sensor kan också läsas i [81]. 

 
Figur 29 Våglängdsspektrum för ingående ljus, reflekterat ljus och 
passerande ljus genom en FBG sensor. 

 

 

6.1.3 Fiberoptik i betong 
[83] och [84] har undersökt hur höljet kring fibern hos en fiberoptisk kabel 
påverkas av alkaliska och basiska miljöer, såsom i betong.  Det upptäcktes då 
att skyddet snabbt blev försvagat och deformerat. För vissa material som 
testades i studien släppte också kabeln från betongen. Tecken på sprickor i 
kabelns hölje kunde också skönjas. Allt som allt ifrågasätts i de här tidiga 
försöken huruvida en fiberoptisk kabel kan avläsa korrekt töjning hos 
konstruktionen efter en tid i direkt kontakt med betong. Det material som 
bäst stod emot den kemiska miljön var en flourinblandad termoplast, men 
också den visade på ett mjuknande beteende efter bara ett par veckor. 

Frågetecken har också ställts på hur man på ett enkelt sätt kan skydda kabeln 
mot mekanisk skada vid installation och vid gjutningen. Förslag där kabeln 
skyddas under armeringsjärn och ändarna till fibern gjuts in lådor som sedan 
blir åtkomliga vid borttagande av gjutformen har getts. 

Nästa avsnitt i den här rapporten handlar om tillämpningar där de som utfört 
arbetet lyckats överkomma både den kemiska och mekaniska problematiken. 
Vid användandet av fiberkompositer kan det t.ex. på ett mycket enkelt och 
fördelaktigt sätt göras genom att kabeln, utan hölje, införlivas i kompositen. 
På så sätt kommer kabeln inte i kontakt med den omgivande kemiska miljön, 
den är skyddad mot mekanisk påverkan av den starka kompositen och ingen 
förlust i töjning sker i något mjukt skyddande hölje. 
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6.2 Fiberoptiska mätningar i anläggningskonstruktioner 
Under det här avsnittet redovisas några av de tillämpningar av fiberoptiska 
sensorer inom byggindustrin som gjorts under de senaste 10 åren. För 
ytterligare kunskap inom området hänvisas också till referenser som ges i de 
nedan nämnda artiklarna, då dessa ska ses som en god sammanfattning av 
vad som gjorts. 

 

[85] I den här artikeln beskrivs användandet av invändig kolfiber- och 
glasfiber- armering vid nybyggnation av en vägbro. Allt som allt mäter bron 
165 x 18 m. Den är indelad i fem spann på mellan 27 och 35 m och 
längsgående stålbalkar med ett mellanrum på 3.6 m är de i huvudsak 
bärande elementen. Ett område av körbanan på 11.5 x 7.3 m armerades i 
överkant med kolfiberkompositnät, övrig körbana armerades med traditionell 
stålarmering. Delar av kantbalkarna på respektive sida armerades med 
glasfiberkompositer medan övriga delar av kantbalkarna även de armerades 
på traditionellt sätt. För mätningar på bron användes dels traditionella folie 
och trådtöjningsgivare, men också för första gången i världen fiberoptiska 
givare för mätningar på en brokonstruktion. De FOS (FiberOptiska Sensorer) 
som användes var av Fabry-Perot modell och installerades dels på den 
mellersta av de bärande stålbalkarna och dels på invändig CFRP armering, 
ingjutna i betongen. 

Slutsatserna som dras är att FOS är mycket passande för mätningar både på 
kort sikt men också över en längre period. Vid mätningarna på stålbalken 
visas resultat där sensorerna mätt töjningar på mindre än 20 microstrain. 

 

[86] Fem mindre balkar undersöks för att se hur väl Bragg-givare 
fungerar vid töjningsmätningar. Balkarna har först försetts med en 
transversell skåra i underkant på balken som sprickanvisning. Fyra av 
balkarna förstärks sen med glasfiber väv på 1 respektive 3 sidor av balken. I 
två av balkarna integreras en FBG givare i bindemedlet mellan betongen och 
glasfiberkompositen, i en av balkarna används så kallad ”multiplexing” teknik. 
”Multiplexing” innebär att flera givare sitter längs samma fiberoptiska kabel. 

Artikeln rapporterar goda mätdata där man överlag får högre töjningar hos de 
fiberoptiska kablar som sitter i bindemedlet, jämfört med de 
folietöjningsgivare som sitter på utsidan av den pålagda fiberkompositen. 
Frågetecken finns angående tillförlitligheten kring de här mätningarna då 
skillnader i töjning mellan till synes liknande försök kan uppgå till en faktor 10 
utan att det reflekteras över. Författarna har också gjort flera uppenbara 
felskrivningar och strukturen på rapporten har en del övrigt att önska. 

 

[87] Försök med Fabry-Perot givare rapporteras. Dels kontrolleras 
deras respons vid variationer i temperatur, vid enaxiell töjning samt vid 
böjning. Artikeln är en fortsättning på [85], eller ett komplement, då stora 
delar av artikeln består av labförsök med en mindre del om långtidsmätningar 
på den tidigare instrumenterade bron.  
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Temperaturutvidgningsmätningar på själva sensorerna visar att leverantörens 
värden stämmer bra, likaså när mätningar görs på den glasfiber och betong 
som ska användas i bron överensstämmer värden från FOS med tillverkarens. 
Enaxiella mätningarna där FOS tillsammans med traditionella givare placeras 
på GFRP, CFRP och traditionell stålarmering visar att mätningarna med de 
olika metoderna stämmer mycket bra överens. Vid böjning installerades dels 
ingjutna sensorer och dels sensorer punktsvetsade mot den undre 
dragarmeringen. Båda typerna av givare gav goda resultat i statisk belastning 
såväl som dynamisk. Töjningar uppemot 2000 microstrain registrerades som 
mest. 

Från belastningsförsk på bron där givarna installerades rapporterades mycket 
goda mätdata efter det att bron varit i trafik ett år. Slutsatserna är att FOS 
fungerar mycket bra och forskarna är övertygade om att mätningarna 
kommer att fortsätta var tillförlitliga över tid, även om bron nu bara var 1 år 
gammal. 

 

[88] När en kaj i Belgien skulle gjutas, valde man att först slå ner en 
pålvägg 13 m ner i marken, därefter göts en 2.25 m hög och 1 meter djup 
betongkaj på toppen av stålet. Sammanlagt 70 stycken jordförankringar 
monterades därefter för att kompensera för det mothållande tryck som 
försvinner när marken framför pålväggen schaktas bort. På tre av lastcellerna 
som förankrar stållinorna monterades också tre stycken FBG givare för att 
avläsa spänningsförändringen hos stagen över ett års tid. 

Initiellt så jämfördes den uppmätta töjningsvariationen i lastcellen med den 
som tillverkaren tillhandahållit. Det visar sig här att det var nödvändigt med 
tre stycken givare på varje lastcell för att ta medelvärdet av. När det gjordes 
kan man dock se att mätningarna stämmer mycket bra överens med 
teoretiska töjningar.  

Samtliga givare fungerade bra också 15 månader efter installationen. Från 
långtidsmätningarna kan man tydligt se hur töjningen i lastcellen förändras, 
då övriga jordankare spänns upp under en månads tid, när jordmassorna 
schaktas bort och när temperaturen förändras. Töjningarna verkar efter de 
första mycket händelserika månaderna hålla en mycket stabil nivå. 

 

[89] En ny typ av fiberoptiska sensorer som enligt författarna ska 
kunna ge en kontinuerlig töjningsmätning längs hela optofiberns längd 
presenteras för första gången. Artikeln presenterar också hur man förstärkt 
ett gammalt tegelstenshus från 1600-talet med hjälp av CFRP och utvärderat 
det med hjälp av de här nya sensorerna. Brillouin sensorerna, som de nya 
sensorerna kallas, ska vara billiga men samtidigt ger de inte samma 
noggrannhet som tidigare beskrivna punktvisa sensorer. 

Vid den här tillämpningen vävdes kabeln in i den CFRP-väv som med 
handuppläggning applicerades på utsidan av tegelhuset. Töjningen i väven 
mättes längs en sträcka av 13 m i samband med att en tippande punktlast 
ansattes mitt på. Samtliga tre delar av fibern visade störst töjningar just där 
lasten ansattes, ca 500 microstrain, men töjningen varierade aningen mellan 
de olika delarna.  
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CFRP-väv med invävd fiberoptisk mätning limmades också över en synlig 
spricka i väggen, där detekterade man tydligt vart sprickan sen fanns också 
vid mycket låga belastningar på väggen. Slutsatserna blir att den här nya 
tekniken fungerar mycket väl för att skapa en övergripande bild av 
töjningsfältet. Den kan också användas som varning vid risk för 
sprickbildning, där själva upptäckten av sprickan, och inte exakta mätvärdet 
är den viktigaste egenskapen hos systemet. 

 

[90] Ännu en publikation om den nya mättekniken, BOTDR, eller 
Brillouin tekniken, som också rapporterades om i den föregående artikeln. Att 
två publikationer med från varandra helt fristående ursprung dyker upp med 
ett så pass kort mellanrum som ett år tyder på att tekniken är på gång och 
mycket väl kan vara något att räkna med i framtiden. Tekniken bygger på att 
man sänder en kort ljuspuls genom optofibern och detekterar intensiteten för 
positionsbestämning och frekvensförskjutning för ljus med den intensiteten.  

[90] har jobbat mer med utvärderingen av resultaten än [89] och anammat 
en kurvanpassningsteknik där tiondegradspolynom jämnar ut de annars 
ganska brusiga mätningarna.  

Mättekniken används för att utvärdera laboratorieförstärkningen av en 16.7 m 
lång förspänd betongbalk. Fibern placerades så att samma kabel kunde 
användas för mätningar av töjningar längs balken på fem punkter i 
tvärsnittet, Figur 30. 

 
Figur 30 Mätningar med fiberoptik utförda i [90] 

På undersidan limmades kabeln mot balken längs hela sin längd i ena linjen 
medan den andra endast fästes punktvis. Likadant gjordes längs den undre 
flänsen medan dragning längs den övre flänsen limmades kontinuerligt. Från 
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resultaten kan man utläsa att den kontinuerliga infästningen gav tillförlitligare 
mätresultat. 

Figur 31 visar ett diagram där mätdata i mittspan från de fiberoptiska 
mätningarna under balken samt längs med den nedre flänsen jämförts med 
folietöjningsgivare placerade på betongens undersida. Samtliga fiberoptiska 
mätningar ser ut att ge samstämmiga resultat men vid låga laster ser de ut 
att skilja sig en del ifrån de traditionella mätningarna. 

 
Figur 31 Jämförelse mellan fiberoptiska och traditionella mätningar av 
töjningen under mittspan i [90] 

 

[91] En 16.8 m lång förspänd betongbalk, ej den samma som i 
föregående publikation, undersöks med avseende på förändringar i 
egenfrekvens och dämpning. För utvärderingen används FBG givare och 
traditionella töjningsgivare som jämförelse. 

Efter jämförelse kan man se att resultaten överensstämmer väl. Författarna 
har dock valt att förlägga de fiberoptiska sensorerna till delar som inte på ett 
tillförlitligt sätt hänger ihop med övriga strukturen, därför får man vid högra 
töjningar, då flytning i stålet uppstår, en betydande skillnad. 

Artikeln kan vara mycket intressant för den som är intresserad av bestämning 
av egenmoder och utvärdering av dynamiska mätdata, men de fiberoptiska 
mätningarna är inte av lika hög klass som i övriga publikationer. 

 

[92] Sex Nordamerikanska motorvägsbroar som byggts med olika 
former av fiberkompositarmering beskrivs och utvärderas. Gemensamt för 
broarna är att de alla är balkbroar, med balkarna utförda i stål eller förspänd 
betong, de har en körbana i betong som är 200-230 mm tjock och de är 
instrumenterade med fiberoptik. Fiberoptiken består av dels Fabry-Perot 
givare och dels Bragg-givare, man har också installerat temperaturgivare i 
konstruktionerna för kalibrering av fiberoptiken. Mätningarna gjordes 
antingen på ingjuten armering, på utsidan av betongen eller på stålbalkarna. 

I artikeln litar författarna till fullo på tekniken, inga jämförande mätningar 
med traditionella givare görs. Man har också satt ihop ett system för 
övervakning via modem så att förändringar i brons beteende kan upptäckas i 
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ett tidigt läge med hjälp av fiberoptiken. Mätutrustningen förväntas därmed 
fungera under en överskådlig framtid. 

6.2.1 FRP-inbäddad fiberoptik 
Nästa steg i arbetet med att ta fram fungerande system för övervakningen av 
fiberkompositer är att lägga in fiberoptiken i kompositen. Väl på plats ligger 
sensorerna väl skyddade i matrisen som också skyddar de lastbärande 
fibrerna mot mekanisk och kemisk nedbrytning. Nedan presenteras några av 
de tidiga försök som hittills gjorts på området. 

 

[93] En första ide till inbäddade fiberoptiska sensorer presenteras, där 
man parallellt med de förankringsstag som förspändes som förstärkning av 
EDER - dammen i Tyskland la in aramidkompositer med fiberoptisk 
mätutrustning inkluderad. Sammanlagt 104 förankringsstag om 4500 kN 
installerades med en medellängd av 70 m, i 10 av de 104 stagen placerades 
också en Aramidstav för övervakning av töjningen längs förankringen. Två 
längsgående spår gjordes längs Aramidstaven på motsatta sidor för att lägga 
mätutrustningen i. Varje stav utrustades med dubbla mätsystem för att 
säkerställa funktionen hos övervakningen. Den fiberoptiska kabeln fästes efter 
att den lagts i spåret på specifika punkter längs Aramidstaven och mätningar 
gjordes av hur avståndet mellan infästningspunkterna varierade med ökad 
belastning, Figur 32. 

 
Figur 32 Fördelning av infästningpunkter längs förankringsstagen i [93] 
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Mätningarna som gjorts, dels direkt efter installation och dels efter 4 år visar 
på god funktion hos systemet. Några frågetecken angående placering av 
avläsningspunkter och kalibrering rapporteras dock om. Förlängningen i den 
bundna förankringslängden som uppmätts vid arbetsbelastningen på 4500 kN 
visas i Figur 33. 

 
Figur 33 Töjningsfördelning längs den bundna förankringslängden i [93] 

Slutsatsen som dras är att metoden med fiberoptik integrerad i 
fiberkompositen fungerar mycket bra, också över en längre tid även om den 
längre tiden i det här fallet endast var 4 år. 

 

[94] och [95] Författarna till de här artiklarna, och även 
påföljande, har utvecklat en helt ny metod för att inkludera fiberoptiska 
mätmetoder i fiberkompositer. Redan vid tillverkningsprocessen ersätts en 
mindre mängd kol/glasfiberarea med optofibern. Enklast görs det i en 
”Pultrusion”-process, där buntar av fiber dras igenom ett epoxibad och 
därefter hettas upp för att epoxin ska härda ordentligt. Processen visas i Figur 
34. 

 
Figur 34 ”Pultrusion”-process där den fiberoptiska kabeln bäddas in i 
kompositen, från [94] 

I studien används dels glassfiberkomposit och dels kolfiberkomposit för 
inbäddning av optofibern. Man testar också olika typer av skyddande hölje för 
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kabeln samt både Fabry-Perot och Bragg-givare. Först utvecklas en process 
så att optofibern överlever tillverkningsprocessen. Med Bragg-givarna var det 
inget problem, men när det kom till Fabry-Perot givarna var man tvungna att 
först förstärka optofibern innan den inkluderades i processen. Anledningen var 
den radiella kompression hos materialet som sker under avsvalnandet efter 
härdningen. 

Efter tillverkningen testades fiberkompositerna med inbäddad mätutrustning. 
När det gällde skyddande ytskikt gjordes SEM undersökningar av två olika 
fall, dels ett ytskikt av polyamid och dels ett skikt av akrylat. Resultatet visas 
i Figur 35. Polyamidskiktet visar en mycket bättre vidhäftning än akrylaten, 
som inte klarade upphettningen under tillverkningsprocessen. 

 
Figur 35 a) SEM bild av optofiber med polyamid som ytskikt i fiberkomposit;  
b) SEM bild av optofiber med akrylat som ytskikt i fiberkomposit, från [95] 

Jämförelser av mätdata från fiberoptiken med mätdata från extensometrar 
visar på mycket goda mätegenskaper hos fiberoptiken, som väl stämmer 
överens med traditionella tekniker. Testerna utfördes i drag på runda 9.5 mm 
stavar. Dels gjordes statiska korttidsförsök, dels utmattningsförsök och dels 
krypförsök i en starkt alkalisk miljö och i temperaturer som varierades mellan 
-40° och + 60°. I inget fall visade optofibern någon tendens till att vilja falla 
ifrån, det blev däremot nödvändigt att placera jämförande extensometrar på 
delar av fiberkompositen som befann sig utanför klimatkammaren för att de 
skulle överleva i de 2.5 månader som försöken pågick. 

Brottförsök visade att optofibern inte påverkade hållfastheten hos 
kolfiberkompositen på något sätt, däremot kunde en minskning på ett par 
procent skönjas i skjuvhållfasthet hos glasfiberkompositen medan 
draghållfastheten ökade något. 

 

[96] Det utvecklade mät och förstärkningssystemet från [94] och [95] 
testas här som förstärkning av nedskalade balkar i labmiljö. Konfigurationen 
som används är Fabry-Perot givare med ett polyamidskikt i glasfiberstavar. 
Något underligt att Fabry-Perot givare och glasfiberstavar används kan 
tyckas, då den kombinationen i de tidigare publikationerna visade sig ha de 
sämre egenskaperna. Förmodligen beror valet dock på ekonomin. Bragg-
givare och kolfiberkompositer är båda relativt dyra att framställa. 

Balkarna som förstärks är 3 m långa, ca 0.4 m höga och 150-190 cm djupa. 
De armeras med till största delen stålarmering och med endast den mätande 
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glasfiberstaven som kompositarmering. Också det kan antas vara p.g.a. 
kostnaden då det naturligtvis hade varit mycket mer innovativt att armera 
hela balken med fiberkompositer. Artikeln diskuterar också mer ingående hur 
optofibern skyddas under tillverkningsprocessen, samt den metod som 
använts för att få tillgång till änden på optofibern när fiberkompositen är 
färdig. I det läget är optofibern inbäddad i den kontinuerliga kompositen och 
man kan endast nå den genom att kapa glasfiberstaven. 

På utsidan av glasfiberstaven placeras en motståndsgivare som, resultaten 
från den jämförs med optofiberns resultat och det går tydligt att se stora 
likheter i resultaten även om det vid lägre laster går att skönja en viss 
skillnad i amplituden. Liknande beteende för lägre töjningar har också 
uppmärksammats i tidigare publikationer. 

Författarna är mycket entusiastiska över resultaten, man har också fått 
igenom två US-patent, dels på inbäddningen av optofibern i fiberkompositen 
och dels på metoden att återfinna änden av optofibern. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Att fiberkompositerna kommit till byggbranschen för att stanna finns det inte 
längre något tvivel om, ännu funderar dock såväl forskare som konstruktörer 
på vilka tillämpningsområden som kan vara aktuella. Att förankring av 
dammar med spännstag i någon typ fiberkomposit skulle kunna vara ett 
möjligt framtida användningsområde är inte främmande. Som det tredje 
avsnittet i den här genomgången visar så finns en hel uppsjö av 
kombinationer av fibrer och matriser att tillgå. De har mekaniska kapaciteter 
som kan varieras i stor utsträckning för att uppnå en produkt skräddarsydd 
för ett speciellt ändamål. En nackdel är då att det stora sortimentet inte 
möjliggör, eller åtminstone försvårar arbetet med att ta fram en standard där 
fiberkompositer mer noggrant kan karakteriseras och testas. 

Glasfiberkompositer är den billigaste varianten av kompositer, men också den 
som är svagast och också den som ursprungligen haft den sämre 
beständigheten hos kompositerna. CFRP å andra sidan har alla fördelar, 
förutom att det är dyrt. Vilket material som ska väljas är en fråga där 
prestanda måste vägas mot kostnad i varje enskilt fall. Även AFRP kan vara 
ett alternativ. AFRP är någonstans mellan GFRP och CFRP både vad det gäller 
mekaniska egenskaper, såväl som beständighet och pris. AFRP har också den 
fördelen att töjningen blir större vid uppspänning än vad den blir för CFRP, 
vilket reducerar den negativa effekten av betongens krypning. Å andra sidan 
kryper och relaxerar AFRP mer än CFRP. 

Från den genomgång av litteratur som gjorts är det ännu osäkert att säga hur 
väl fiberkompositerna faktiskt kan stå emot nedbrytningen som kan befaras. 
Allt talar dock för att fabrikstillverkade produkter har en mycket god 
motståndskraft mot samtliga tänkbara nedbrytande processer som kan uppstå 
i en betongkonstruktion. Används tekniken med handupplagd väv som 
lamineras på plats är dock risken större dels för att luftbubblor uppkommer 
och dels för att bindemedlet inte ska få möjlighet att härda i rätt temperatur. 
Det går från litteraturen också att utläsa att vinylester eller epoxi bör vara det 
bästa valet med avseende på beständighet när matrismaterial ska väljas. 
Båda materialen kan göras diffusionstäta och kemikaliebeständiga, vilket 
också har visat sig i flertalet undersökningar där accelererad nedbrytning 
använts. Tillsammans med framförallt den vätskeresistenta kolfibern kan en 
mycket beständig komposit formas. Osäkerheten hos ett sådant material 
ligger istället i de luftbubblor som kan formas i matrisen under 
tillverkningsprocessen eller i zonen där kompositen ansluter till 
grundmaterialet, antingen direkt eller via någon typ av bindemedel. Här är 
ordentlig kvalitetskontroll och bra förutsättningar med styrda 
klimatbetingelser på arbetsplatsen och god åtkomst till limmade ytor ett 
måste. 

För uppspänning krävs en förankring i var ände av kompositstaget. Många 
modeller har tagits fram men marginalerna är mycket små mellan ett 
fungerande och ett icke fungerande mekaniskt lås. Problemet är skillnaden i 
mekaniska egenskaper hos fiberkompositen jämfört med höghållfast stål, som 
vanligtvis används som spännlina. Fiberkompositen är linjärelastisk upp till 
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brott och kan därmed inte omfördela spänningskoncentrationer som uppstår 
när tänder används för att greppa staven. Kompositen är också många 
gånger svagare i transversell riktning än i longitudinell riktning, att därför 
bara greppa tillräckligt hårt med släta greppytor är därför heller inte möjligt 
då man krossar staven. Lösningen i fallet med inspänning av en damm bör 
vara betongfyllda hylsor med gängad utsida. Hylsorna måste göras ganska 
långa men fördelarna är å andra sidan flera. Många stänger med en liten 
diameter kan förankras istället för en stor, det ger en större friktionsyta mot 
betongen i förhållande till vilken kraft hela förankringen måste hantera. 
Kompositstängerna ligger skyddade i betongen och behöver inte komma i 
kontakt med metaller, vilket i vissa fall har visat sig kunna vara skadligt. 
Låset är mycket enkelt att kontrollera och efterspänna då man lätt kan dra åt 
muttern på utsidan av hylsan när det behövs. I berggrunden gjuter man in 
kompositen precis som vid bergförankring med stållinor. 

En mycket intressant fördel med att använda fiberkompositer som spännstag 
är möjligheten att inkludera fiberoptiska mätmetoder i konstruktionen. 
Flertalet försök har gjorts och metoden där kompositen redan under 
tillverkningsprocessen vävs in i centrum av staven verkar mycket lovande. 
Baserat på samtal med personer som har insikt i arbetet med metoden måste 
det dock tilläggas att mätmetoden ännu så länge är mycket dyr att framställa. 
naturligtvis går enklare varianter att applicera istället, som t.ex. att mäta 
töjningen hos förankringen eller genom att i efterhand göra ett spår i 
kompositen och där lägga en fiberoptisk kabel. Vilken typ av sensor som 
används är också något som måste diskuteras vid varje enskild tillämpning. 
De traditionella Fabry-Perot och Bragg Grating sensorerna är idag mycket 
pålitliga men den nya Brillioun sensorn ser spännande ut med avseende på 
många tillämpningar inom byggbranschen. 

För att gå vidare med en eventuell utveckling av ett förankringssystem bör 
kontakt tas med en kompositleverantör, kolfiberkompositer bör vara att 
föredra. Efter att typ av komposit bestämts kan inledande försök göras, 
viktigast är att en fungerande låsanordning utformas som uppfyller de krav på 
tillförlitlighet, långtidsegenskaper och möjligheter till kontroll som ställs. 
Infästningen i berget är densamma som för stållinor och bör inte innebära 
något problem. Under tiden som låset utvecklas måste systemen med 
fiberoptik ses över, vilka typer av mätningar är egentligen nödvändiga och 
hur kan man på bästa sätt inkludera den fiberoptiska kabeln i 
uppspänningsanordningen. Inom en inte allt för lång framtid, (1-2 år), bör det 
gå att ha ett fungerande pilotsystem färdigt för installation. Tekniken finns så 
vad det handlar om är i slutändan intresse och ekonomiska resurser för att 
utvecklingen av det nya lätta och korrosionsfria förankringssystemet ska ta 
fart. 
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