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Förord
Föreliggande rapport är resultatet av laboratorieförsök vilka utförts på avdelningen för 
byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet. Försöken har genomförts under 2004 
och 2005. Försök genomförda 2004 utfördes inom ramen för ett examensarbete som 
tyvärr inte avslutades. Av denna orsak samt behov av komplettering av genomförda 
försök har projektet sammanfattats i denna rapport. 

Försöken har genomförts vid Testlab, av Thomas Forsberg och Ulf Stenman. En stor 
del av försöken 2004 genomfördes av examensarbetaren Jonatan Wallin.  

Luleå - November 2006 

Björn Täljsten och Anders Carolin 
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Sammanfattning
Vasaskeppet bärgades 1961och är unik i storlek och skick. Av flera anledningar 
önskas befintliga stålbultar, vilka utgör en del av befintligt förband i skeppet, ersättas. 
En möjlighet är att ersätta befintliga bultar med bultar av kolfiberkomposit.  

I denna rapport redovisas resultat från försök där möjligheten till att använda 
kolfiberbultar för Vasas sammanfogning studerats. Två olika bultsystem har 
undersökts utifrån lämplighet med avseende på bärförmåga, handhavande samt 
flexibilitet. Försöksuppställning har utformats utifrån tänkt verkningssätt i skeppet. Ett 
av bultsystemet har bedömts lämpligare varför utökad provning genomförts på detta 
system.  

Laboratorieförsöken visar på att det är fullt möjligt att ersätta stålbultarna i 
Vasaskeppet med bultar av kolfiberkomposit.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Vasaskeppet är idag 378 år gammalt och är byggt av ek. Skeppets delar är 
sammanfogade av stålbultar och trädymlingar där friktionsförband användes för att 
öka stabiliteten i skeppet. På senare tid har alarmerande upptäckter gjorts om höga 
halter av svavelsyra i skeppets timmer som på lång sikt har negativa effekter på eken. 
År 2000 upptäckte Vasas konservatorer en hög nivå av svavelsyra och slumpmässigt 
spridda sulfatsalter på flera träytor på Vasaskeppet. Forskare från Stockholms 
universitet har med nya metoder konstaterat att Vasas ek innehåller stora mängder 
svavel. Svavlet i eken bildades i en bakteriell process när Vasa låg på havsbottnen och 
efter bärgningen 1961 har svavlet omvandlats till svavelsyra i den vattenmättade eken. 
Forskare uppskattar att ungefär 5000 kg svavelsyra kan bildas från det svavel som 
eken innehåller. Svavelyran som bildas bryter långsamt ned eken och den mekaniska 
stabiliteten i skeppet försämras. Ett annat sammanhängande problem är de stålbultar 
som sitter i skeppet. Bultarna korroderar och järn utsöndras i eken. Eftersom järn 
påskyndar omvandlingen av svavel till svavelsyran är det också viktigt att reducera 
och helst helt få bort allt järn i skeppet, Vasamuseet (2004). 

Idag fokuseras arbetet på att neutralisera syran och att få bort svavlet och järnhalten i 
skeppet. Liknande projekt har genomförts i England på skeppet Mary Rose som har 
liknande problem som Vasa. Mary Rose har också problem med korroderande 
stålbultar där det frigjorda järnet omvandlar svavel till svavelsyra som är skadligt för 
eken. Mary Rose stålbultar är numera utbytta mot bultar av titanlegering för att minska 
järnhalten i skeppet och därigenom minska mängden svavelsyra. För att minimera 
problemen med järnutfällningen från de befintliga bultarna har Vasamuseet kontaktat 
avdelningen för Byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet för att utprova 
möjligheten att ersätta Vasas stålbultar med bultar av kolfiberkomposit. Detta 
alternativ kan möjligen fungera då kolfiberkompositens egenskaper är sådana att de 
inte korroderar eller avger reaktionsämnen som kan vara skadliga för Vasaskeppets 
ekskrov. Två olika typer av bultar har utprovats och värderas. Tanken är att en av 
dessa bulttyper eller varianter därav ska fungera som en del i de träförband som finns i 
skeppet och skapa det tryck som skapar friktionsförband. 

Följande kapitel redovisar historia om skeppet Vasa. Hur det byggdes, varför det 
byggdes, hur det sjönk samt det bärgades. Därtill beskrivs det centrala problemet med 
svavelsyran i Vasas ek. 

Vasa hölls ihop av järnbultar och trädymlingar, dvs träpluggar. När hon bärgades hade 
alla järnbultar rostat sönder för länge sedan, men trädymlingarna höll fortfarande 
samman skrovet. Vasamuseet (2004) 
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Vasa sjönk på sin jungfruresa den 10 augusti 1628. Vasa sjönk i jämnhöjd med 
Beckholmen i Stockholms hamninlopp, djupet var trettio meter. Inte djupare än att var 
var möjligt att se fartyget där hon låg på botten. Bärgningsarbetet tog flera år och 
inleddes med en undersökning av skrovet. Dykare kunde meddela att Vasas skrov var i 
mycket bra skick och förberedelser av bärgning av fartyget inleddes. Skeppsmasken 
brukar förstöra gamla vrak men på grund av det bräckta vattnet i Stockholms 
hamninlopp hade skrovet skonats. 

Inför det sista lyftet till ytan tätades skrovet så att Vasa kunde flyta av egen kraft. Hål 
efter ca 5000 bortrostade järnbultar pluggades igen. Skrovet befriades från slam och 
avskräde och en snabbutgrävning genomfördes samtidigt av arkeologer. Nästa steg var 
att bogsera Vasa till Gustav V:s docka på Beckholmen, fartyget kunde då flyta på egen 
köl med hjälp av länspumpar.  

Under senhösten 1961 bogserades fartyget till Wasavarvet. Nu vidtog konserverings- 
och restaureringsarbetet. För att inte ekvirket skulle torka och spricka besprutades 
Vasa med ett konserveringsmedel under arton år. Från 1965 besprutades fartyget 
automatiskt med stora mängder konserveringsmedel. Medlet vilket användes heter 
polyetylenglykol(PEG) och det är en produkt som utvinns från olja och som finns i 
t.ex. läppstift och bakpulver. Till detta tillsattes borsyra och borax för att skydda mot 
röta. Till slut var arbetet med att återuppbygga och konservera Vasa klar och hon 
flyttades 1990 från det tillfälliga museet på Wasavarvet till ett permanent museum på 
Djurgården vid Galärvarvet. Vasamuseet är nu Stockholms mest besökta 
turistattraktion och Vasa är det bäst bevarade 1600-tals fartyget i världen, Vasamuseet 
(2004)

När Vasaskeppet låg på havsbottnen bildades i en bakteriell process svavel i ekvirket. 
Efter bärgningen omvandlades svavlet till svavelsyra i Vasas vattenmättade ek. 
Svavelsyran bryter ned eken och svavelomvandlingen till svavelsyra påskyndas av den 
järnhalt som finns i eken. Järnhalten kommer bl.a. från korroderande stålbultar i 
skeppet. För att minska stålhalten föreligger ett förslag där man skulle kunna ersätta 
dessa stålbultar med bultar i alternativa material, t ex kolfiber, och så sätt bromsa upp 
svavelsyrans framfart. Typisk placering av bultar visas i en tvärsektion i figur 1.1, 
Vasamuseet (2004). 

1.2 Syfte  
Syftet med föreliggande projekt är att efter teoretiska studier, laboratorieförsök och 
utvärdering av dessa försök kunna avgöra om kolfiberbultarna lämpar sig som 
ersättare till de befintliga stålbultarna i Vasaskeppet. Detta innebär i praktiken att det 
nya bultförbandet ska motstå skjuvkraft, böjpåkänning samt dragkrafter som uppstår i 
samband med kraftöverföring. Utprovning görs av två framtagna bultprototyper med 
låsmekanism vad gäller hållfasthet och funktion. Provningen ska ge svar på hur 
mycket belastning bultarna tål samt dess funktion i friktionsförband. 
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Figur. 1.1 Bultarnas placering i en sektion i Vasaskeppet. 

1.3 Metod 
Projektet genomförs med traditionell metodik, dvs en litteraturstudie genomförs, 
teoretiska beräkningar sammanställs, laboratorieförsök planeras, genomförs och 
utvärderas.

Litteraturstudien behandlar egenskaperna hos trä och kompositmaterial som t.ex. 
mekaniska egenskaper och fuktrörelser. Därtill presenteras kort bakgrundshistoria om 
regalskeppet Vasa. En diskussion förs om problemställningarna kring bultförbanden.
Vidare finns vissa beräkningar med där förankringslängder, förväntad hållfasthet och 
fuktkvoter redovisas. 

Försöksuppställningen beskriver vilka kvantitativa laboratorieförsök som ska utföras 
samt hur många försök som ska utföras. De laboratorieförsök som har genomförts 
omfattar: Bultarnas svagaste del belastade i rent drag, skjuvprov i friktionsförband av 
ek, böjprov och dragprov av kolfiberbultar. Vid utformningen av 
försöksuppställningen beaktades bultens framtida uppgift som bult i skeppet och vilka 
typer av påfrestning den kan tänka utsättas för.  
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1.4 Avgränsning 
Undersökningen ska efter aktuell avgränsning omfatta: 

• Bultens hållfasthet vad gäller dragning, böjning, skjuvning/dymlingseffekt.  
• Bultsystemens svagaste del ska bestämmas. 
• Bulten ska i försöken samverka med ekträ för att efterlikna de framtida 

förhållandena i friktionsförbanden i skeppet. 

Avgränsningen är utformad med tanke på bultens framtida funktion. Detta gör det 
lättare att detektera svagheter i kolfiberbulten vad gäller dess lämplighet som bult i 
skeppet. Hur kolfibermaterialet rent kemiskt agerar ihop med Vasas ek, 
impregneringsmedlet polyetylen glykol (PEG) och klimatmässiga påverkans-faktorer 
undersöks ej i denna studie.

1.5 Disposition 
Rapportens upplägg börjar med en inledning där bakgrunden beskrivs. Här beskrivs 
också syftet med arbetet, vilka metoder som används för att lösa uppgiften samt 
beskrivning av den avgränsning som gjorts kring arbetet. Vidare följer historik om 
Vasaskeppets byggnation, förlisning och bärgning samt avslutningsvis beskrivning av 
problemen med Vasas syraangrepp. Kompositmaterialets ingående komponenter som 
fibrer och matris förklaras samt mekaniska egenskaper och tillverkningsmetoder för 
kompositmaterial. Ek är ett av de materialen som används i försöken i arbetet varför 
egenskaper hos trä beskrivs tillsammans med sammanfogningsmetoder. 
Sammanfogningsmetoden dymlingsförband är den metoden som ska undersökas i 
försöken.

Teoriavsnittet i rapporten beskriver de olika försöken som ska utföras som böj-, drag- 
och skjuvförsök. Här finns bilder och beskrivningar av försöksuppställningen 
tillsammans med beräkningsmodeller för den teoretiska bärförmågan/hållfastheten på 
provkropparna. 

Materialdata är ett avsnitt där de ingående materialen och bulttyperna beskrivs 
ingående och samtliga delar i bultsystemen finns beskrivna och även deras funktion. 
Slutligen finns fuktkvot och densitet för eken redovisad. 

Resultatavsnittet redovisar resultaten från samtliga försök tillsammans med möjliga 
förklaringar till brottförloppet. Bilder och diagram finns för illustrering. 

Utvärdering av resultaten förklarar brottförloppen och varför det blev som det blev. 
Här finns även en jämförelse mellan teoretiska värden och försöksresultaten samt en 
förklaring till varför värdena inte stämmer och varför skillnader mellan bultarnas 
resultat framträder. 

Förslag till fortsatt arbete med bultarna och provning av dem presenteras här. Förslag 
till framtida försök och undersökningar samt idéer om förändringar på bultarna 
presenteras också här. 
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2 Material  

2.1 Kompositer 
Följande kapitel handlar om vad kompositmaterial är och dess ingående komponenter. 
Vidare beskrivs kompositmaterialets mekaniska egenskaper. 

Kompositmaterial är en kombination av två kemiskt olika komponenter. En av 
komponenterna bildar en homogen, solid massa och kallas matris. Den andra 
komponenten fungerar som armering inne i den homogena matrisen i form av fibrer 
och tillsätts för att öka eller förändra matrisens egenskaper. Armeringsfibrerna sprids i 
matrisen och förstärker upp den. Ytan på fibrerna som används behandlas ibland 
kemiskt för att lättare blanda sig med matrisen men också för att motstå yttre påverkan 
eller kemiska nedbrytning pga. reaktioner med matrisen. Fibrerna kan också vävas på 
olika sätt för att erhålla bättre hållfasthetsegenskaper. Se figur 2.1 för närbild på 
kolfiberväv, Mallick, P.K. (1997). 

Figur 2.1 Kolfiberväv sedd uppifrån (övre bilden) och i genomkärning (undre bilden)., 
Hull och Clyne, (1997) 

2.1.1 Matris 
Matrisen i en komposit består oftast av en polymer. Matrisens uppgift är att hålla 
armeringen på plats, att överföra kraft mellan fibrerna och att skydda fibrerna mot 
mekanisk påverkan. Den mest förekommande matrisen polymer kan delas upp i två 
huvudgrupper: härdplast och termoplast. Vanliga härdplaster är epoxi, polyester och 
vinylester där epoxi är den med bättre hållfastegenskaper. Vanliga termoplaster är 
nylon, polypropylen och PEEK (Polyether ether ketone). De olika typerna har olika 
egenskaper: härdplast anses ofta vara den starkare och beständigare medan 
termoplasten är billigare, Mallick, (1997). 
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2.1.2 Fibrer 
Fibrerna som tillsätts matrisen är de huvudsakliga lastbärande komponenterna i 
kompositen, dvs armeringen, beroende på längd, orientering, typ av fiber och 
volymandel varierar den lastupptagande förmågan. Dessa parametrar är viktiga 
eftersom de påverkar den färdiga kompositen på flera sätt bl.a. densiteten, egenskaper 
mot utmattning, förmågan att ta emot stötar, elektrisk och termisk förmåga, 
draghållfastheten, tryckhållfastheten och även kostnaden. De vanligaste fibrerna som 
används är kolfiber, glasfiber och aramidfiber. Kolfibrerna har en diameter på ca. 8 
μm och är uppbyggd av kristallin grafit som är en typ av rent kol. Kolatomerna i 
grafitkristallen är orienterade i ett hexagonalt mönster likt hönsnät och bildar plan av 
kolatomer som hålls samman av svaga van der Waals-bindningar. Bindningarna 
mellan kolatomerna däremot består av starka kovalenta bindningar vilket gör 
formationen anisotrop dvs. stark i en riktning men svag i en annan. För att erhålla hög 
hållfasthet och hög elasticitetsmodul ska grafitplanen orienteras parallellt med fiberns 
längdriktning. Kolfiberförstärkta kompositmaterial har väldigt hög hållfasthet i 
förhållande till sin vikt och är i vissa fall starkare än stål och ersätter därför stål i vissa 
tillämpningar, Mallick, (1997). 

2.1.3 Tillverkningsmetoder 
När det gäller tillverkning eller framställning av kompositmaterial finns det många 
metoder men följande avsnitt är begränsat till att endast beskriva metoderna som de 
aktuella kolfiberbultarna är tillverkade enligt nämligen Pultrudering, RTM (Resin 
Transfer Moulding) och Prepreg. 

2.1.4 Pultrudering 
Pultrudering är en kontinuerlig tillverkningsprocess där den färdiga produkten kan 
tillverkas i önskad längd med konstant tvärsnitt. Vid tillverkning av kompositmaterial 
enligt pultrudering dras fibrer genom ett matrisbad till en uppvärmd gjutform där det 
formas och härdas. Gjutformen avslutar impregneringen av fibrerna, kontrollerar 
volymen matris och härdar materialet under tiden det passerar genom formen. Därefter 
kapas den färdiga profilen till önskad längd. Fiberväv kan också tillsättas formen om 
fiberriktningen inte bara ska ligga i profilens längdriktning utan t.ex. 45° mot 
längdriktningen. Fördelar med pultrudering är att, när väl verktyget är tillverkat, en 
snabb och förhållandevis ekonomisk metod att framställa kompositmaterial med. 
Vidare kan matrismängden kontrolleras på ett noggrant sätt och de strukturella 
egenskaperna är såväl ofta bra med låg spridning. Några potentiella nackdelar är att 
tillverkningen är begränsat till ett och samma tvärsnitt över hela sin längd samt att 
tillverkningen för verktyget kan vara högt. Desto komplexare struktur för kompositen 
är, desto dyrare verktyg. 
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2.1.5 RTM (Resin Transfer Moulding) 
Väven, fibrerna och kärnmaterialet som ska bilda kompositmaterialet hålls samman av 
ett bindemedel och formas i den form konstruktionen ska härdas i. Därefter förs en 
motsvarande form ned över kompositmaterialet och pressar det samman varefter 
matris injiceras i formen. För att lättare få matrisen att spridas i formen appliceras ett 
tryck. När matrisen har injicerats stängs formen helt och kompositen får härda i 
rumstemperatur eller förhöjd temperatur. Fördelar med denna metod är att kompositer 
med varierade form kan tillverkas med hög fiberhalt och kvalitet. Vidare så är 
arbetsmiljön bra då matrismaterialet injiceras i en sluten form och den fysiska 
arbetsinsatsen är relativt begränsad. En nackdel kan vara om oimpregnerade områden 
på konstruktionen uppstår vilket kan leda till dyra reparationer eller till och med 
oanvändbara produkter. 

2.1.6 Prepreg 
Prepreg innebär att fiberväv eller sk rowings är förimpregnerade maskinellt med en 
harts av materialtillverkaren. Viskositeten på hartsen är vid rumstemperatur så hög att 
den känns fast men är något klibbig. Hartsen härdar inte i rumstemperatur utan kräver 
en aktiveringstemperatur på mellan 80°C och 120°C grader innan den härdar. Om 
materialet lagras fryst kan det användas, formas och härdas veckor efter 
förimpregneringen. Prepreg läggs för hand eller maskinellt mot den form som ska 
användas, vakuumsätts och värms för att bli mer lättformad och härdar slutligen med 
hjälp av en yttre värmekälla. Härdprocessen med uppvärmning och vakuumsättning 
sker ofta i en trycksatt ugn. När vakuum tillsätts sluts formen runt den 
förimpregnerade fiberväven som formas efter formen den ligger i. Fördelar med denna 
process är goda miljö och arbetsmiljöförhållanden. Möjlighet till långa hanteringstider 
för materialet i rumstemperatur gör att strukturellt avancerade läggningar av den 
förimpregnerade fiberväven blir möjlig. Dessutom är processen lämplig för 
automatisering och arbetssparande tillverkning. En nackdel är oftast att 
materialkostanden är högre för förimpregnerade vävar i jämförelse med vanliga 
vävtyper. 

2.1.7 Mekaniska egenskaper 
Vid godtycklig belastning av ett kompositmaterial som kolfiberkomposit kan 
brottförloppet förlöpa på flera sätt. Tre vanliga, huvudsakliga brottförlopp är dragbrott 
parallellt fiberriktningen, dragbrott vinkelrätt fiberriktningen eller skjuvbrott, se figur 
2.2 a – c. 

När brottet uppstår i fall a uppstår brott i både matrisen och fibrerna med brottet nära 
vinkelrätt fiberriktningen. För fall b och c sker brottet nästan uteslutande i matrisen, i 
gränsytan fiber/matris eller helt i fibern. Brott uppstår och initieras där kompositen är 
svagast som t.ex. i en svaghet relaterat till tillverkningsprocessen, Hull & Clyne 
(1997)
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Figur 2.2. Tre brott för kompositmaterial. Brottfall a. sker i kompositens starkaste 
riktning, parallellt fiberriktningen. Brottfall b) sker i kompositens svagaste riktning, 

vinkelrätt fiberriktningen. I c) är kompositen betydligt svagare än fall a) Hull & Clyne, 
(1997)

2.2 Trä 
Trä som konstruktionsmaterial är i många avseenden formidabelt Materialet är lätt och 
relativt lättbearbetat och har samtidigt bra hållfasthetsegenskaper för användning i 
t.ex. huskonstruktioner men även som traditionellt byggnadsmaterial för båtar. 
Följande avsnitt redovisar trämaterialets fuktrörelser, mekaniska egenskaper samt 
sammanfogningsmetoder som dymlingsförband. 

2.2.1 Fuktrörelser 
Fuktrörelser i trä är viktigt att känna till eftersom felaktigt konstruerade 
träkonstruktioner många gånger brister till följd av att fuktrörelserna blivit för stora. 
När fukthalten i omgivningen ökar, ökar också träts fuktkvot och när fuktkvoten ökar 
sväller trä samtidigt som det krymper när fuktkvoten minskar. Fuktrörelserna i trä är 
många gånger större tvärs träfibrerna än parallellt dem. När fuktkvoten ändras en 
procent förändras träts storlek motsvarande ca 0,2%  tvärs fiberriktningen och så lite 
som ca 0,0015% längs fiberriktningen. 
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Dessa fuktrörelser i trä gör att speciell teknik måste beaktas vid t.ex. sammanfogning 
mellan olika träkonstruktioner eller andra material. Om fuktrörelserna hindras av t.ex. 
en bult som fungerar som förankring i en sammanfogning kan trämaterialet spricka då 
spänningar uppstår i träet som överförs till bulten. Av den anledningen ska 
anslutningsdetaljer och förbindningar utformas och placeras så att de förhindrar träts 
naturliga fuktrörelser i så liten utsträckning som möjligt. För långa träbalkar kan 
fuktrörelsen i längdled bli betydande medan den för korta balkar kan försummas. 
Långa balkar som utsätts för olika temperaturer och luftfuktighet kan tendera att ändra 
form. En takbalk som på ena sidan befinner sig i en uppvärmd lokal och den andra 
sidan i utomhusmiljö där luftfuktigheten är högre kan t.ex. böja sig utåt eftersom den 
sidan ”sväller” och blir längre. Om balken sitter fast och förhindras att röra sig kan lätt 
sprickor i balken uppstå. Om balken istället monteras så att den tillåts röra sig uteblir 
sprickor, Johnsson mfl., (2003). 

2.2.2 Mekaniska egenskaper 
Hållfastheten hos trä beror till stor del på fiberriktning. Träs anisotropa 
hållfasthetsegenskaper innebär att trä klarar hög belastning parallellt fiberriktningen 
men mindre belastning vinkelrätt fibrerna. Hållfasthetsegenskaper beror på 
cellstrukturen som i sin tur är kraftigt beroende av de påverkansfaktorer där trädet 
växer. Hållfastheten varierar mycket från träd till träd men också mycket på olika 
delar av trädstammen. 

Draghållfastheten vinkelrätt fibrerna är träs svagaste riktning. I denna riktning har 
sprickor och kvistar stor inverkan på hållfastheten och reducerar den markant varför 
denna riktning inte ska användas i konstruktioner för att ta upp dragkrafter. 

Tryckhållfasthet parallellt fiberriktningen är ungefär hälften så stor som 
draghållfastheten. Eventuellt tryckbrott initieras genom att fibrerna komprimeras 
axiellt och knäcker ut och kallas fiberstukning. Hållfastheten för denna belastning är 
mindre känslig för makroskopiska fel. Tryckhållfasthet vinkelrätt fiberriktningen är 
hög men något brott uppstår inte utan materialet komprimeras kraftigt och deformeras. 
Hållfastheten definieras vid en viss deformation. 

Skjuvhållfastheten beror tillstor del av förekomsten av sprickor och kvistar. Kvistar 
kan faktiskt i detta fall ha en hållfasthetsförhöjande effekt då de fördröjer eller 
förhindrar att en skjuvspricka uppstår. 

Böjhållfastheten beror på förekomsten av kvistar eller andra imperfektioner. Vid 
böjförsök uppstår både tryck- och dragspänningar men eftersom draghållfastheten är 
högre än den för tryck så uppstår tryckbrott först. Det slutliga brott som uppstår kan 
ofta bli ett sprött dragbrott på undersidan vid t.ex. en kvist.  

Fuktkovten påverkar som nämnts tidigare hållfastheten och upprepad torkning och 
vätning kan ha ett betydande inflyttande på hållfastheten och kan ge upphov till 
tidsberoende hållfasthetsreduktioner. Även sammanfogningar måste beaktas noggrant 
så att inte tvångskrafter uppstår till följd av fuktrörelser och kan ge upphov till 
sprickor och reducerad hållfasthet.  
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Belastningens utsträckning i tid påverkar också trä. Trä krymper under konstant last 
vilket innebär att deformationerna inte bara är elastiska utan även tidsberoende och 
ökar med tiden. Dessutom minskar hållfastheten på trä med tiden, (Kompendium i 
träteknik Luleå tekniska universitet) 

2.2.3 Sammanfogning 
För att tillverka en träkonstruktion krävs att träelementen sammanfogas och flera 
sammanfogningssätt finns att tillgå. Vid tillverkningen av Vasaskeppet användes för 
den tiden en avancerad sammanfogningsteknik som innebar att ett träförband olika 
komponenter skapades med trädymlingar och stålbultar som vid ansättning gav 
upphov till friktion med hjälp av förspända stålbultar.  

De vanligaste sammanfogningsmetoderna är: 

Traditionella förband är förband där trä sammanfogas genom s.k. hophakning av trä. I 
vissa fall används dymling eller skruv. Dessa förband kräver mycket handarbete och 
därför blir de också dyra att producera och de kan inte heller bära märkvärdigt stor 
last. Därför används denna sammanfogningsmetod för möbler och i vissa fall vid 
mindre husbyggnationer.  

Dymlingsförband är förband där kraften mellan förbanden överförs via mekanisk 
sammanfogning med en bult eller spik. Bulten placeras här vinkelrätt 
belastningsriktningen och ”låser” konstruktionen. Dymlingsförband är vanligast i 
Sverige idag. Hit hör de flesta skruvade förband. 

Limmade förband kräver vid limningen kontrollerande förhållanden vad gäller 
temperatur och luftfuktighet och lämpar sig därför inte till platsbyggnationer där väder 
och vind kan ha negativ påverkan. Denna metod lämpar sig bra till prefabricering av 
limträbalkar som i stor utsträckning används till husbyggnationer idag, Johnsson mfl., 
(2003).
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3 Undersökta bultsystem 
I den aktuella studien utprovas två olika bultprototyper i kolfiber tillverkade av olika 
leverantörer. Bultarna består av kolfiberrör och har beställts med olika längder men 
med samma diameter och godstjocklek. En av bultarna finns bara i ett utförande vad 
gäller fiberriktning och har en inlimmad gänghylsa i rostfritt stål i var ände på bulten 
som blir en del i låsmekanismen, bulttyp 1. Den andra bulten levereras i varierande 
längder och med olika mängd fiberväv, bulttyp 2. Änden utgörs av en gjuten utsvängd 
låsanordning i ena änden. Diametern på bägge bultarna är 27 mm och godstjockleken 
är 4 mm, se också figur 3.1. 

Figur 3.1 illustrerar de två bulttyperna som ska utprovas.  
Bulttyp 2 till vänster och bulttyp 1 till höger. 

3.1 Bultsystem 1 
I Figur 3.2 illustreras bultsystem 1 med alla ingående komponenter. För att möjliggöra 
en låsmekanism limmas en gänghylsa in i båda ändarna av staven. Den inlimmade 
gängstaven är ca. 100 mm, och används till den rostfria bulten som visas i figur 3.2. 
Den provade bulten består av följande komponenter: 

1. Rostfri bult som skruvas in i gänghylsan i bulten. 
2. Liten kolfiberbricka. 
3. Stor kolfiberbricka som ej går utanpå kolfiberbulten. 
4. Kolfiberhylsa som går utanpå kolfiberbulten och kapas i rätt längd beroende 

på hur tjockt träförbandet är. 
5. Stor kolfiberbricka som går utanpå kolfiberbulten och som fungerar som 

lastfördelning mot eken. 

I andra änden av bulten ser låsningen likadan ut. Vid synlig ände används endast 
komponent 1 och 3. Bricka 3 byts mot bricka 2 då hylsa 4 används. Önskas 
förspänning av träförbandet används den rostfria bulten för att nå önskad spänning, 
förspänningen är proportionellt mot applicerat vridmoment. 

Typ 2 

Typ 1 
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Figur 3.2 Översiktsbild av komplett bultsystem 1. 

För själva bulten är materialupplägg inifrån och ut följande, se också figur 3.3 och 
tabell 3.1. 

• Längsgående kolfibrer för upptagning av drag och böjkrafter. Ca. 80% 
• °90  tvärlindade glasfibrer för att hålla samman kolfibrerna. Ca. 5% 
• Ytmatta i ej kontinuerliga glasfiber som skydd mot yttre påverkan 450 g/m 2 .

Ca 15% 

Tabell 3.1 Bultuppbyggnad enligt bultleverantör. 

Global fiberhalt ca. 58 volym-%. 
Förväntad E-modul ca. 105 GPa (drag), 
Dragstyrka > 500 MPa 

Figur 3.3 Bulttyp 1 i genomskärning. 

Kolfiberbulten tillverkades enligt pultrudering i vinylester. Brickorna tillverkades med 
RTM med epoximatris. Ståldetaljerna är gjorda i rostfritt stål. Bulttyp 1 levererades 
bara i ett utförande varför informationen ovan gäller samtliga bultar. 

Glasfibermatta 15% 

Tvärgående glasfiber 5% 

Längsgående kolfibrer 80% 

1

2 53
4



13

3.2 Bultsystem 2 
I figur 3.4 illustreras bultsystem 2. Bulttyp 2 har en annorlunda låsmekanism i 
jämförelse med bulttyp 1. Bulttyp 2 limmas samman i motsats till bulttyp 1 som 
använder en rostfri bult. Bulttyp 2 tillverkas efter önskemål och dess fiberriktning och 
längd kan varieras. I ena änden formas, i tillverkningsprocessen, en konformad tratt 
som fungerar som mothåll vid förspänning eller förankring. Bultsystem 2 består av 
följande ingående komponenter: 

1. Låshylsa i kolfiber som limmas för att låsa bulten. 
2. Kolfiberbricka som fördelar trycket mot eken. 
3. Kolfiberbulten som i ena änden har en trattformad låsning. 
4. Förspänningsverktyg. 
5. Epoxilim.  

Önskas förspänning av träförbandet används det medlevererade 
förspänningsverktyget, (4). Förspänningens storlek går att reglera genom att, med en 
momentnyckel, vrida verktygets övre del varpå förspänningen ökar. När önskad 
förspänning är uppnådd limmas låshylsan och tvåkomponentslimmet skall därefter 
härda. Därefter avlägsnas spännverktyget och ett förspänt, låst friktionsförband 
erhålls. Materialupplägget inifrån och ut redovisas i figur 3.5. Bulten består av 
Längsgående/riktade kolfibrer för upptagning av böj och dragkrafter samt Korslagd 
kolfiberväv i 45° vinkel mot längdriktningen, se figur 3.5. 

Figur 3.4 Översiktsbild av komplett bultsystem 2. 

1  2  3 

4

5

2
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Figur 3.5. Bulttyp 2 i genomkärning. 

Limmet som användes var ett två-komponent epoxilim vid namn Araldite 420 (A+B). 
Limmet är klibbfritt efter ca 3-4 timmar i 25 °C och tillåter därefter hantering av 
limfogen. Efter 4–5 dagar i 25 °C har limmet nått 90% av sin totala hållfasthet och har 
nått full hållfasthet efter ca. 1-2 veckor. Härdningen kan accelereras med värme. 4 
timmar vid 50 °C eller 1 timme vid 120 °C ger full hållfasthet. Viktdosering är 10 
delar bas och 4 delar härdare. 

Bultarna är tillverkade av en förinpregnerad väv, prepreg. Tillverkningen av denna 
sker i fabrik under kontrollerade former. Vävarna är en färskvara, de har en livslängd 
på 8 veckor i rumstemperatur. Härdningen kan utföras enligt olika mönster beroende 
på vad man tillverkar och vad produkten används till. I bultarnas fall härdas dessa i 
120 °C i 90 minuter med en uppvärmningskurva på 1,5 °C /minut och en 
avsvalningskurva på 5 °C /minut. Under härdningen är bultarna trycksatta till 5 bar i 
formarna. Hela härdningen sker i en autoklav. Information om bulten redovisas i tabell 
3.2. Inga hållfasthetsdata har tillhandahållits från bultleverantören. 

Tabell 3.2. Bultuppbyggnad enligt bultleverantör. 

Väv/fiber Viktprocent matris 
Väv med 45°-riktning 42%
Riktad väv i längsriktning 37%

45°-väv 

Riktade fibrer 
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4 Förband 

4.1 Dymlingsförband i Vasa 
Sammanfogningen i Vasaskeppet består av trädymlingar och stålbultar. En dymling 
definieras som en rak cylindrisk kropp utan skalle eller spets. I fallet med Vasaskeppet 
utgörs dymlingarna av ekträ. Dymlingar ska placeras vinkelrätt belastningens riktning. 
I de fall sammanfogningen i Vasa utgjordes av stålbultar erhölls även ett 
friktionstillskott p.g.a. en förspänningskraft som ansattes vid monteringen av bulten. 
Förspänningen i friktionsförbandet ökade stabiliteten i konstruktionen. Figur 4.1 visar 
bultförbanden i Vasa längs ena långsidan, Vasamuseet (2004). 

Figur 4.1 Vasas originalbultar. 

4.2 Teoretisk bärförmåga 
När en dymling eller bult belastas av skjuvning i ett tvåskärigt bultförband utsätts den 
för ett s.k. hålkanttryck från eken och vid beräkning av ett förbands teoretiska 
bärförmåga finns fyra olika brottfall som studeras, se figur 4.2. 

Figur 4.2 Fyra brottfall som kan inträffa vid skjuvning av ett träförband. 

a b c d
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Fall a:  I detta fall kan hålkantbrott i ytterklossarna, som inte har nog hög hållfasthet 
i förhållande till de övriga delarna i förbandet, uppstå. 

Fall b:  Är klossen i mitten svagast uppstår hålkantsbrottet i denna. 

Fall c:  Vid antagande att bulten ej är tillräckligt stark brister bulten/dymlingen på 
mitten när böjmomentet blir för stort. 

Fall d: Här brister bulten på tre ställen till följd av för hög påkänning. 

Vid beräkning av förbandets hållfasthet används framtagna formler där hållfastheten 
för brottfall a till d beräknas och det brottfall som ger lägst hållfasthet blir förbandets 
totala bärförmåga. Ekvationerna beräknas enligt ekvation (4-1), Johnsson mfl.,(2003). 

( ) ( )

⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ + ⋅⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + + −=

+ ⋅ ⋅

⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

h,1 1

h,1 2

yh,1 1
min 2

h,1 1

y h,1

Brottfall a:   f t d
Brottfall b:   0,5 f t d

4 2 Mf t d
Brottfall c:   1,1 2 1R

2 f d t

2Brottfall d:   1,1 2 M f d  
1

(4-1)

där

minR : Förbandets bärförmåga. Det lägsta av de fyra brottfallen i figur 4.2 

h,1f : Hålkanthållfasthet för virket. 

h,1f : ⋅ ⋅ + ⋅
h0k

2 2
90,1

f
k sin cos

1t : Ytterklossens bredd 

2t : Mittenklossens bredd 

= =h,2

h,1

f
1

f
 om alla träklossar är av samma träslag 

d : Bultens diameter i m 

h0kf : Hållfastheten för virket 

90k = +0,90 0,015d 

α : Vinkeln mellan kraften och fiberriktningen 

yM : Bultens brottmoment 
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Friktionstillskottet från ett förspänt friktionsförband beräknas enligt ekvation 4-2: 

= ⋅friktionF N  (4-2) 

där:

friktionF : Friktionskraften som är sökt och ska adderas till minR

: Virkets friktionskoefficient 

N : Förspänningskraften som sätts till 20% av minR

De krafter som beräknats enligt ovan är de krafter förbandet antas bära förutsatt att 
någon av de brottmoder som antagits inträffar. En ytterligare brottmod som är möjlig 
är ren skjuvning i kolfiberbulten. Hållfastheten för denna brottmod är svår att räkna på 
med data som finns tillgänglig från materialleverantören. Här inverkar t.ex. faktorer 
om hur lokalt skjuvbrottet blir, dvs. hur deformeras eken runt om bulten och bidrar till 
en ojämn tryckfördelning. 
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5 Försöksuppställning 
De försök som utförs är av karaktären pilotförsök. Inför arbetet med utprovningen av 
de två kolfiberbultarna sammanställdes en försöksserie som finns redovisad i tabell 
5.1. Tabellen redovisar typer av försök samt antal försök som ska genomföras. Böj-, 
drag- och skjuvkapaciteten för friktionsförbanden samt dess svagaste länk ska 
bestämmas. Därtill redovisas teoretiska hållfasthetsberäkningar för de försök som ska 
genomföras. Dessa teoretiska värden skall sedan jämföras med de erhållna värdena 
från försöken. 

Följande försök genomförs, se också tabell 5.1: 

• Dragförsök – bult 
• Böjförsök – bult 
• Dragförsök – bultsystem 
• Skjuvförband – inklusive jämförande försök med stålbult 

Tabell. 5.1 Försöksserie – antal försök 

Egenskap Bult I Bult II Stål 
Dragning - 1  
Böjning 3 3  
Låsmekanism 2 2  
Skjuvning/samverkan bult – trä 10 4 1 

5.1 Dragförsök – bult 
I figur 5.1 och 5.2 illustreras det rena dragprovet som utförts. I försöket bestäms 
styvheten för bulten. Bulten spänns upp i en dragrigg, men för att möjliggöra 
dragprovet krävs att ett stålrör limmas utanpå bulten i varje ände som ger en greppyta 
åt provriggens greppjärn. Utan en kraftig greppyta kläms kolfiberbulten ihop och 
provet är inte möjligt att genomföra på ett ändamålsenligt sätt. I försöken registreras 
kraft och töjning. Belastningshastigheten valdes till 0,6 mm/min i detta försök 
eftersom provkroppen, till skillnad mot de övriga försöken, ger ett betydligt stummare 
mothåll och tillåter betydligt mindre deformationer innan brott. På grund av 
svårigheten att klämma med tillräckligt stor kraft utan att krossa bulten (trots 
pålimmad stålrör) samt problem med tillräckligt långa förankringslängder utfördes 
endast ett försök, detta med bulttyp 2. 
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Figur 5.1 Foto av uppställning för dragprov 

Figur 5.2. Principskiss för dragprov 

Rör till 
greppytor 
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5.2 Böjdragförsök 
Böjdragförsöken,se figur 5.3, innebär att kolfiberkompositbultarna utsätts för såväl 
drag- som tryckspänningar över tvärsnittet. Eftersom kolfibern har mycket högre 
draghållfasthet än tryckhållfasthet förväntas brottet initiera på bultens ovansida där 
tryckspänningarna påverkar materialet. Kolfiberbultarnas böjhållfasthet går att 
beräkna enligt ett förfarande som följer nedan. Figur 5.3 visar försöksuppställning. 
Upplagen som bulten vilar på är placerade 600 mm från varandra och det mittersta 
stödet pressas nedåt i mitten av provkroppen. Tre försök på varje bulttyp genomfördes. 
Hjulen som fungerar som stöd är kullagrade för att inte hindra staven från att röra sig i 
sidled. Belastningen är deformationsstyrd, dvs. kolfiberbulten belastas med samma 
deformation under hela belastningsförloppet oavsett nivån på belastningen. 
Belastningshastigheten valdes till 3 mm/min. Hela försöket genomförande tog ca. 6 
minuter och avbröts när lastupptagningen avtog. I böjdragförsöken registrerades 
maximal last samt töjning på bultens undersida. 

Figur 5.3 Försöksuppställning böjdragförsök bulttyp 1. 

5.3 Dragförsök – bultsystem 
I figur 5.4 och 5.5 beskrivs försöksuppställningen för dragförsöken då systemets 
svagaste del ska bestämmas. Bulten låses tillsammans med två ekklossar, en 
lastcylinder och en axiallastmätare. Lastcylindern belastar systemet genom att pressa 
isär ekklossarna som får mothåll från den låsta bulten. Försöket pågår tills 
lastupptagningen avtar till följd av t.ex. brott i en kolfiberbricka. Påförd last, 
förlängning i kolfiberbult samt typ av brott registreras. Belastningshastigheten sattes 
till 3 mm/min. Två försök genomförs på vardera bulttyp, nedan ges förklaring till 
testutrustningen, se också figur 5.4 och figur 5.5. Till dessa försök görs ingen teoretisk 
beräkning av systemens hållfasthet då syftet endast är att identifiera systemets 
svagaste del. 

Upplag/hjul

Provrigg

Deformations-
belastning
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Figur 5.4 Försöksuppställning av dragförsök. 

1 : Lastcylinder som ger upphov till last på systemet 
2 : Axiallastmätare vilken registrerar påförd last 
G1-G2 : LVDT (deformationsgivare) vilka mäter axialdeformationer i bult 
G3-G4  LVDT (deformationsgivare) vilka mäter träklossarnas separation 

Figur 5.5 Principskiss över försöksuppställningen i dragprov. 

G1

G2
G3

G41

2



23

5.4 Skjuvförband  
I detta försök har friktionsförbandets lastupptagande förmåga undersökts. I försöket 
appliceras spännkraft genombultarna till förbandet. Förspänningskraften som skulle 
ansättas beräknades till ungefär 20-30 kN men efter en felaktig kalibrering av 
laboratorieutrustningen blev förspänningen 10 kN. Två förspända och två ospända 
skjuvförsök utfördes med de båda bulttyperna. Deformation, last och typ av brott 
registrerades. I figur 5.6, 5.7 och 5.8 redovisas provuppställningen.  De tre ekklossarna 
som utgör friktionsförbandet förborrades med 28 mm borr och mittenklossen försköts 
50 mm i förhållande till ytterklossarna för att tillåta deformation i vertikalled. För att 
mäta axialbelastning i bulten under försöket monterades en axiallastmätare i bultens 
gänghylsa i ena änden. I ytterklossarna monterades fyra deformationsmätare (LVDT) 
för att mäta förskjutningen i vertikalled och eventuell rotation av mittenklossen, se 
figur 5.7. Utöver dessa fyra givare finns även en givare inbyggd i provriggen som 
även den registrerar förskjutning. För att få en jämn tryckfördelning mot ekklossarna 
göts gips mellan eken och anläggningsytorna i provriggen. Därefter placerades ett 
sfäriskt lager överst på mittenklossen för att tillåta sneda deformationer. 
Försöksuppställningen är identisk för alla skjuvförsöken oberoende av vilken bulttyp 
som provades. Axiallastmätningen gick inte att genomföra på bulttyp 2 p.g.a. 
avsaknad gänghylsa. Belastningshastigheten valdes till 3 mm/min. 

Figur 5.6 Skjuvförsök i friktionsförband av ek. 

Axiallastmätare.

Deformationsgivare 

Sfäriskt lager 

Gips
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Figur 5.7 Placering av deformationsgivare under skjuvförsöken.  

Figur 5.8 Principskiss över försöksuppställningen för skjuvförsöken. 

Deformationsgivare 
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För att undersöka effekten av ingen friktion utfördes försök enligt figur 5.9. Här 
uppnåddes ett friktionsfritt förband genom att oljade plastskivor placerades mellan 
träklossarna. Uppställningen i testmaskinen visas i figur 5.10. Även i detta fall valdes 
belastningshastigheten till 3mm/min. 
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Figur 5.9 Principskiss över försöksuppställningen för skjuvförsöken utan friktion 

Figur 5.10 Foto över provning för skjuvförsöken utan friktion 
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6 Resultat 
Följande kapitel redovisar resultaten från laroratorieförsöken med provade träförband. 
Inledningsvis redovisas böjförsöken med kurvor och tabeller där varje försök går att 
jämföra med de övriga. Därefter följer resultaten från skjuvförsöken. Därefter följer 
försöken med att bestämma systemets svagaste del efterföljt av de rena dragförsöken. 

6.1.1 Ekträ  
Densitets- och fuktkvotsbestämning har genomförts. Tre ekklossar har slumpmässigt 
valts ut och sågats ut till 5x5x5 cm stora bitar och därefter torkats i 24 dygn. 
Torktemperaturen var 102 °C. Resultatet presenteras i tabell 6.1. Styvheten och 
hållfastheten i ek minskar med ökad fuktkvot. För att i framtiden kunna jämföra dessa 
försök med liknande försök är det viktigt att ta hänsyn till fuktkvoten eftersom denna 
kan förändra försöksresultaten. 

Tabell 6.1 Fuktkvot och densitet i eken. 

Ekträ Densitet 
[g/dm3]

Fuktkvot
[%] 

Provkropp 1 603,5 9,3 
Provkropp 2 559,6 8,5 
Provkropp 3 536,0 7,7 
Medelv/Std 566,4/34,3 8,5/0.8 

6.2 Böjning 

6.2.1 Bulttyp 1 
I figur 6.1 redovisas last-deformationskurvan från böjförsök 1-3 med bulttyp 1. Under 
försöken hördes någon enstaka knäppning i startstadiet och knäppningarna återkom i 
slutet av försöket med ökad intensitet och frekvens tills brott uppstått. Brottförloppet 
kom plötsligt och gick fort. Brottet uppstod på bultens ovansida dvs. ett s.k. tryckbrott 
, se Appendix C. Elasticitetsmodulen för bulttyp 1 i böjning beräknades efter försöken 
och redovisas i tabell 6.2 tillsammans med maximal, last, nedböjning och töjning i 
underkant i mittsnittet för kolfiberbulten. En utförligare beskrivning hur 
elasticitetsmodulen beräknas beskrivs i appendix B. 

Tabell 6.2. Resultat från böjförsök bulttyp 1. 

Provkropp Brottlast 
[kN] 

Max nedböjning 
[mm]

Max töjning 
[μstr]

E-modul 
(GPa) 

Försök 1 6,08 13,14 6454 96,6 
Försök 2 6,00 14,00 6879 95,6 
Försök 3 7,12 13,48 6811 99,1 
Medelv/Std 6,40/0,62 13,54/0,43 6715/228 97,1/1,8 
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6.2.2 Bulttyp 2 
I figur 6.1 redovisas last-deformationskurvan från böjförsök 1-3, bulttyp 2. Under 
försöken hördes knäppningar kontinuerligt med högre, enstaka knäppningar emellanåt. 
Knäppningarna blev kraftigare och enstaka högre knäppningar hördes frekventare i 
slutskedet av försöken. Brottförloppen var kraftiga och snabba och även denna bulttyp 
fick tryckbrott på bultens ovansida, se också Appendix C. I tabell 6.3 redovisas 
brottlast, maximal nedböjning, maximal uppmätt töjning vid brott samt uträknad 
elasticitetsmodul. I appendix B redovisas beräkningen av E-modulen. 

Tabell 6.3 Resultat från böjförsök bulttyp 2. 

Provkropp Brottlast 
[kN] 

Max nedböjning 
[mm]

Max töjning 
[μstr]

E-modul 
(GPa) 

Försök 1 12,66 24,50 6757 125,0 
Försök 2 12,82 24,62 7013 123,0 
Försök 3 13,49 26,14 6851 130,0 
Medelv/Std 12,99/0,44 25.09/0,91 6874/130 126,0/3,6 

6.2.3 Sammanställning bulttyp 1 och 2 
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Figur 6.1 Last – deformationskurvor, böjförsök. 

Jämför vi de båda bulttyperna så upptar bulttyp 2 såväl högre last, ca 51 %, som större 
deformation, ca 46 %, vid brott. Den framgår också av provningen att bulttyp 2 har en 
högre styvhet. 

Töjningen vid brott uppgick till ca 7000 μstr för båda bulttyperna och för samtliga 
försök.
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6.3 Skjuvning 
I skjuvförsöken genomfördes två olika typer av test, en med ospänd och en med 
förspänd bult. Nedan redovisas skjuvprovningen för respektive bult. 

6.3.1 Bulttyp 1 – ospända försök 
Belastningskurvorna för de två ospända bultarna i försöken med bulttyp 1 redovisas i 
figur. 6.2. Diagrammet visa tydligt hur båda friktionsförbandens beteende följs åt i 
försökets startskede och fram till ca. 28 mm deformation. Under detta skede sker 
odramatiska, små deformationer i träklossarna närmast skjuvytorna samtidigt som 
bulten utsätts för ökande axiallast. Diagrammet visar också tydligt fördröjningen hos 
axiallasten som inte börjar stiga förrän ca. 5 mm deformation. Efter 28 mm 
deformation och ca. 25-30 kN axiallast planar axiallast-kurvorna ut. Det kan bero på 
två orsaker:

1. Ekklossarna ger efter för hålkanttrycket i skjuvytorna och sprickor bildas.  
2. Kolfiberbulten börjar ge efter för skjuvkraften och axiallasten.  

I försök 1 gick bulten av på höger sida vid ca. 100 kN varpå lastupptagningen 
minskade. Det illustreras också i diagrammet i figur 6.4 där axiallasten helt går till noll 
när bulten går av.  

I försök 2 avtar lastökningen tidigare än i försök 1. Det beror på en kraftig spricka 
genom vänster träkloss som öppnade sig mer och mer under försöksförloppet. Bulten 
går av på höger sida vid ca. 75 kN varpå axiallasten och lastupptagningen helt går till 
noll.

I försök 2 deformerades förbandet mer än i försök 1. Det beror på att sprickbildningen 
i förband 2 gav ett segare motstånd. Kolfiberbulten behövde således inte ta upp lika 
mycket deformation och kraft som bulten i försök 1 där båda klossarna höll och gav 
ett stummare mothåll mot bulten. Sammanfattningsvis visar figur 6.2 att 
lastupptagningen helt tappas när bulten går av, men att förbandet blir svagare men 
segare om sprickor i trät uppstår. I tabell 6.4 redovisas en sammanställning av 
resultaten från skjuvförsöken. 

Tabell 6.4 Resultat från  skjuvförsöken. Bulttyp 1 ospända. 

Ospända 
bultar

Max last 
[kN] 

Max 
axiallast 

[kN] 

Max 
deformation

[mm]

Last vid brott 
[kN] 

Axiallast vid 
brott [kN] 

Försök 1 124,27 30,77 43,96 103,61 29,81 
Försök 2 87,192 27,38 54,21 51,94 24,25 
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Figur. 6.2 Diagram över skjuvförsök i friktionsförband 1 och 2 ospända bultar. 

6.3.2 Bulttyp 1 – förspända försök 
Den förspänningskraften som anbringades var 10 kN för samtliga försök. 

I försök 1 minskar lastupptagningen efter ca. 30 mm deformation och ca. 106 kN 
lastupptagning samtidigt som dess axiallast avtar. Axiallastens avtagande är en 
indikation på att bulten är på väg att brista. Detta sker vid ca. 37 mm deformation och 
ca. 50 kN lastupptagning varpå hållfastheten går mot noll. Bulten i försök 1 gick av på 
höger sida, se även appendix C. 

Försök 2 beteende liknar det i försök 1 fram till ca. 30 mm deformation då två, 
huvudsakliga  avtaganden i kurvan illustreras i figur 6.3. Detta är början på en 
utdragen gänghylsa eftersom även axiallasten avtar vid samma tillfälle i försöket. När 
kurva 2 når sin högsta punkt vid ca. 123 kN brister gänghylsan i bultens vänstra ände 
varpå lastupptagningen minskar. Därefter ökar lastupptagningen samtidigt som 
förbandet glider isär då förspänning saknas. Vid kurvans nästa högpunkt vid ca. 93 kN 
brister gänghylsan i bultens högra ände. Därefter ökar lastupptagningen återigen men 
planar ut allteftersom förbandet glider isär. Bulten går inte av men deformeras kraftigt, 
se även appendix C. I tabell 6.5 redovisas uppmätta värden från försöken. 

I de genomförda försöken för bulttyp 1 följer de båda förbanden varandra vad gäller 
lastupptagning och deformation. Så även för axiallasten  fram till ca. 30 mm 
deformation då kurvorna avtar.  
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Tabell 6.5. Resultat från skjuvförsöken. Bulttyp 1 förspända. 

Spända 
bultar,
10 kN 

Maxlast 
[kN] 

Max 
axiallast

[kN] 

Max 
deformation

[mm]

Last vid brott
[kN] 

Axiallast 
vid brott 

[kN] 
Försök 1 106,78 36,09 37,05 50,54 21,09 
Försök 2 123,07 33,69 39,23 122,74 33,33 
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Figur 6.3 Diagram över skjuvförsök i friktionsförband 1 och 2 förspänd 10 kN. 

Slutsatsen av skjuvförsöken med bulttyp 1 kan sammanfattas med att bultens 
hållfasthet är den kritiska och finns sprickor i eken väntas ett segare förlopp. 
Limningen av gänghylsorna är också en känslig del på bulten. Den lastupptagande 
förmågan varierar inte så mycket men deformationen tillåts bli större för de ospända 
förbanden. I de förspända förbanden brister bulten tidigare, innan deformationerna nått 
samma nivåer som för de ospända förbanden. En annan intressant upptäckt är att 
lastupptagningen är snabbare i startskedet för de förspända förbanden vilket beror på 
friktionstillskottet som erhålls vid förspänningen. 

6.3.3 Bulttyp 2 – ospända försök 
Belastningsförsöken för de två ospända bultarna i försöken med bulttyp 2 redovisas i 
figur 6.4. Även i detta prov så följs belastningskurvorna åt, båda förbanden uppnår 
relativt snabbt den elastiska bärförmågan för att sedan långsamt öka mot maximal 
belastning. I tabell 6.6 redovisas en sammanställning av resultaten. 
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Figur 6.4 Diagram över skjuvförsök i friktionsförband 1-2 ospända. 

Tabell 6.6. Resultat från skjuvförsöken. Bulttyp 2 ospända. 
Ospända 
bultar

Maxlast 
[kN]

Max deformation 
[mm]

Last vid brott 
[kN]

Försök 1 84,26 43,27 78,84 
Försök 2 73,73 42,61 49,77 

I försök 1 gick bulten av på bägge sidor. När bulten gick av på resp. sidor är okänt då 
axiallasten inte var möjlig att mäta på denna bult. Inga sprickor i ekklossarna 
registrerades för detta försök, se också appendix C. 

I försök 2 gick bulten av på bägge sidor. Segt brott på vänster sida där bulten går av 
men fortfarande tar upp viss axiallast pga. intakta kolfibrer. Inga sprickor i 
ekklossarna uppstod under försöket. När bulten gick av går inte heller här att fastställa, 
se också appendix C. 

6.3.4 Bulttyp 2 – förspänning 
I figur 6.5 illustrerar last- deformationsförloppet för de båda förspända skjuvförsöken 
på bulttyp 2. Även i dessa försök följs kurvorna åt i startskedet och närmar sig snabbt 
den för bulten elastiska bärförmågan, efter ca. 5 mm deformation, då första kraftiga 
knäppningen kommer och lastupptagningen avtar något. Därefter behåller förbandet 
den uppnådda lastupptagningen men pendlar upp och ner för att avta något efter 30 
mm deformation. I tabell 6.7 redovisas en sammanställning av resultaten. 



33

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Deformation [mm]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

La
st

[k
N

]

Försök 2

Försök 1

Figur. 6.5 Diagram över skjuvförsök i friktionsförband 1 och 2 förspänd 10 kN. 

Tabell 6.7 Värden från skjuvförsöken. Bulttyp 2 förspänd. 
Förspända 
bultar

Maxlast 
[kN] 

Max deformation 
[mm]

Last vid brott 
[kN] 

Försök 1 87,79 30,60 68,04 
Försök 2 88,70 42,77 61,10 

I försök 1 går bulten av på vänster sida men går inte helt av på höger sida, se också 
appendix C. Här avtar lastupptagningen tidigare än i försök 2 och efter en kraftig 
knäppning vid 30 mm deformation sjunker lastupptagningen markant och avtar sedan 
mot noll. Ingen spricka i eken. Brottförloppet kan dock karaktäriseras som relativt 
segt.

I försök 2 går bulten bara av på vänster sida. På höger sida spricker ekklossen och 
bulten deformeras kraftigt men går inte av. I detta försök deformeras och behåller 
förbandet också lastupptagningsförmågan under längre tid än i försök 1, trots den 
spruckna klossen. Detta kan bero på att den spruckna klossen tillåter förbandet att 
deformeras mer innan bulten går av. Vid ca. 42 mm deformation går bulten av på 
vänster sida varpå lastupptagningen förloras, se också appendix C. 

Slutsatsen av skjuvförsöken på bulttyp 2 kan sammanfattas med att det inte är någon 
större skillnad i provresultat mellan de ospända och de förspända försöken vid 10 kN. 
I försökens startskede följs alla kurvorna åt fram tills första knäppningen då 
lastupptagningsförmågan avtar något. Efter första knäppningen i förbandet tenderar de 
ospända försöken att fortsätta öka sin lastupptagning medan de förspända behåller 
samma uppnådda lastförmåga under större delen av försöket. Även i detta fall klarar 
de förspända försöken mindre deformation än de ospända dock med mindre marginal 
än för bulttyp 1. 
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6.3.5 Sammanställning bulttyp 1 och 2 
Lastupptagningsförmågan skiljer inte mycket åt mellan de ospända och förspända 
försöken. De förspända försöken klarar en högre lastupptagning i försökets startskede 
än de ospända vilket beror på den friktionskraft som erhålls av förspänningen och tar 
en del av lasten. Tabellerna 6.8 och 6.9 redovisar en sammanställning av 
skjuvförsöken. En jämförelse mellan de båda bulttyperna ger att Bulttyp 2 uppnådde 
endast ca. 75% av lasten för bulttyp 1 och med 9 % mindre deformation än bulttyp 1 
vid brott. 

Det bör också nämnas att spridningen i försöken var relativt stor och fler försök hade 
givit en tydligare bild av förbandens beteende. 

Tabell 6.8 Sammanställning av värden från skjuvförsöken med bulttyp 1. 

Max last 
[kN]

Max 
deformation

[mm]

Last vid brott 
[kN]

Brottförlopp

Ospänd    . 
Försök 1 124,3 44,0 103,6 Snabbt. Brott i bult h-sida 
Försök 2 87,2 54,2 51,9 Snabbt. Brott i Ek v-sida. 

Brott i bult h-sida 
Förspänd     
Försök 1 106,8 37,0 50,5 Snabbt. Brott i bult h-sida 
Försök 2 123,1 39,2 122,7 Flera höga knäppningar. 

Avdragna gänghylsor 

Tabell 6.9. Sammanfattning av värden från skjuvförsöken med bulttyp 2. 

Max last 
[kN]

Max 
deformation

[mm]

Last vid brott 
[kN] 

Brottförlopp

Ospänd     
Försök 1 84,3 43,3 78,8 Snabbt. Bulten går av på 

bägge sidor. 
Försök 2 73,7 42,6 49,8 H-sida går av. V-sida inte 

helt av. 
Förspänd     
Försök 1 87,8 30,6 68,0 Segt. Kraftig knäppning. 

Bult av på vänster sida 
Försök 2 88,7 42,8 61,1 Segt. Spricka i höger 

ekklossen. Bult av på v-
sida.

6.4 Skjuvförsök utan friktion 
Ovanstående skjuvförsök har samtliga gemensamt friktion mellan träklossarna. För att 
undersöka effekten utan friktion utfördes kompletternade försök där en oljad 
plastskiva placerades mellan klossarna, därefter genomfördes skjuvförsöket. I samtliga 
prov valdes kolfiberbult av typ 1, därtill utfördes ett prov med en stålbult motsvarande 
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de som i dag sitter i Vasaskeppet. I diagrammet i figur 6.6 visas resultat av provning 
med kolfiberbult utan friktion och stående virke. Två prover genomfördes. Laste steg 
ganska kraftigt i början av försöket, därefter deformerades virket och slutligen gick 
bulten till brott vid ca 70 kN, själva brottet var relativt sprött. 
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Figur 6.6 Diagram över skjuvförsök ingen friktion, stående virke, bulttyp 1 

På motsvarande sätt redovisas i figur 6.7 provning med kolfiberbult, typ 1, med 
liggande virke och ingen friktion. Riktningen på virket verkade ha mindre betydlese 
och ungefär samma brottförlopp kunde följas, dock var brottlasten något högre, ca 85 
kN, genom att virket deformerades till större grad innan brott. 
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Figur 6.7 Diagram över skjuvförsök ingen friktion, liggande virke, bulttyp 1 
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I figur 6.8 redovisas slutligen motsvarande försök med stålbult. Dessa försök 
uppvisade snarlikt bettende som kolfiberbultarna med den skillnaden att den ena 
stålbulten började flyta och uppnådde en belastning av ca 110 kN vid brott. Den andra 
deformerade virket och lasten planade ut vid ca 70 kN. 
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Figur 6.8 Diagram över skjuvförsök ingen friktion, stående virke, stålbult 

Jämför man försöken utan friktion med de med friktion visar det sig att den 
lastupptagande förmågan är ungefär den samma, dock är brottförloppet något mer 
sprött för bultar utan friktion. 

6.5 Systemets svagaste del 
För att utprova den svagaste delen i respektive bultsystem utfördes rena dragprover av 
förbandet. Avsikten med detta försök var att finna ut vilka delar som hade 
förbättringspotential.

6.5.1 Bultsystem 1 - dragförsök 
I figur 6.9 redovisas last samt deformation som funktion av tiden för bulttyp 1, två 
försök. Bultförlängningen är baserad på de två givargraferna G1 och G2. Givare 1 och 
2 är placerad enligt tidigare redovisad figur 5.4. För första försöket uppstod brottet 
genom att en gänghylsa drogs ut. Det kan också nämnas att stålbulten, gänghylsan och 
limmet den är fastlimmad med deformeras under försöket varför bultförlängningen 
även inkluderar förlängningen i stålbulten, gänghylsan och eventuell deformation i 
limmet. Brottförloppet var relativt segt. Det andra försöket skiljer sig markant mot det 
första. Här ökar lasten mer rätlinjigt men gänghylsan brister plötsligt vid en last av ca. 
48 kN. Lasten ökar snabbare än i försök 1 vilket innebär att förbandet är stummare och 
därför tas lasten upp fortare. Gänghylsan dras ut efter ca 3 minuter och beror troligen 
på att förbandet är stumt och tar upp last mycket snabbare i jämförelse med försök 1 
och därför når en hög lastnivå tidigare. 
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Den långsammare lastupptagningen i försök 1 kan bero på att gänghylsan brast redan i 
startskedet och gav med sig under försöket men gav också ett visst mothåll. Resultaten 
från försöket är sammanställda i tabell 6.10.  
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Figur 6.9 Dragförsök i träförbandet för bulttyp 1, försök 1 och 2 

Tabell 6.10 Sammanställning av resultat från dragförsök 

Bulttyp 1 Max last 
[kN] 

Max förlängning 
[mm]

Last vid brott
[kN] 

Brottförlopp 

Försök 1 33,6  1,3 30,1 Kraftigt utdragen 
gänghylsa 

Försök 2 49,4  1,3 42,9 Kraftigt utdragen 
gänghylsa. 

Gemensamt för dessa försök är att den svagaste delen består av gänghylsan som dras 
ut. Denna detalj går att dimensionera för högre laster om så behövs. Det ser dock ut 
från försöken som om hylsorna har varit olika bra limmade med tanke på de 
fundamentalt olika belastningskurvorna. 

6.5.2 Bultsystem 2 – dragförsök 
I figur 6.10 redovisas dragförsöket från bulttyp 2, försök 1 och 2. Bultförlängningen i 
det första försök stiger oroväckande mycket och en förlängning på ca. 10 mm verkar 
osannolik. Förmodligen skedde en vridning i hela försöksuppställningen som kan ha 
medfört att deformationsgivarna registrerat en större förlängning än det egentliga. 
Brottförloppet skedde plötsligt då brickorna vid den koniska änden brast varpå 
lastupptagningen avtog. Resultatet från det andra försöket visar på en långsam 
lastupptagning i jämförelse med försök 1. 
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Detta beror på att den koniska änden pressas in i träklossen. Bulten förlängs ytterst lite 
och håller den förlängningen fram till brott då brickorna vid den koniska änden brister. 
I tabell 6.11 har resultaten från provningen av bultsystem 2 sammanställts. 

0 10 20 30 40 50
Deformation [mm]

0

10

20

30

40

50

60

La
st

[k
N

]

Försök 2

Försök 1

Figur 6.10 Dragförsök i träförbandet för bulttyp 2, försök 1 och 2. 

Tabell 6.11 Värden från dragförsöket. 
Bulttyp 2 Max last 

[kN] 
Max förlängning, 

[mm]
Last vid 

brott 
[kN] 

Brottförlopp 

Försök 1 32.0  9,8 31.8 Kraftigt brott i brickor vid 
kona 

Försök 2 23,5 1,4 19,0 Kraftigt brott i brickor vid 
kona 

6.5.3 Jämförelse mellan den båda bultsystemen 
I tabell 6.12 har resultaten för de båda bultsystemen sammanställts. Gemensamt för de 
båda systemen är brott i låsanordningen är den svaga länken. För bultsystem 1 dras 
gänghylsan ut, vilket ger ett relativt segt beteende, och för bulttyp 2 är det brickan mot 
virket som går till brott. De absoluta last och deformationsnivåerna visar att 
bultsystem 2 klarar ca 70 % bultsystem 1. 

Det bör dock nämnas att får båda dessa system är det relativt enkelt att öka 
bärförmågan, för system 1 genom att förlänga gänghylsan och för bultsystem 2 att öka 
dimensionen på brickan. Andra brott fallet för bulttyp 2 när konen delvis drogs in i 
virket kräver en något annorlunda utformning på konen, men även detta är relativt 
enkelt att åtgärda. 
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Tabell 6.12 Sammanställning bulttyp 1 och 2. 
 Max last 

[kN] 
Max förlängning

[mm]
Last vid brott

[kN] 
Brottförlopp 

Bulttyp 1     
Försök 1 33,6  1,3 30,1 Kraftigt utdragen 

gänghylsa 
Försök 2 49,4  1,3 42,9 Kraftigt utdragen 

gänghylsa.
Bulttyp 2     
Försök 1 32.0  (9,8)* 31.8 Kraftigt brott i brickor 

vid kona 
Försök 2 23,5 1,4 19,0 Kraftigt brott i brickor 

vid kona 
* troligen fel på registrering 

6.5.4 Jämförelse med förband utan friktion 
Jämför vi försöken med respektive utan friktion med varandra erhåller vi ungefär 
samma brottlast, dock är förbanden utan friktion betydligt mindre eftergivliga vid 
brott, dvs man erhåller inte lika stora deformationer. Den är således tydligt att friktion 
mellan träklossarna är att föredra ur kraftöverföringssynpunkt. 

6.6 Rena dragförsök 

6.6.1 Bulttyp 2 
Att utföra de planerade dragförsöken av bultarna ansågs redan i planeringsskedet vara 
problematiskt. Anledningen till detta är att bultarna kan ta upp väldigt höga laster i 
fiberriktningen men är svaga i radiell led. För att kunna applicera de stora dragkrafter 
det behövs krävs kraftiga anordningar för att dels hålla fast bulten, dels skydda själva 
bulten från hoptryckning. För att åstadkomma det sistnämnda limmades stålrör utanpå 
kolfiberrören – förankringslängden var ca 350 mm. Denna förankringslängd skulle 
teoretiskt vara tillräcklig för att dra bultarna till brott. Provet erhöll dock 
vidhäftningsbrott i limmet mellan kolfiberbulten och stålröret. Vidhäftningsbrottet 
visas i fotot i figur 6.11 och last-deformationskurvan för bulttyp 2 i figur 6.12. Inget 
prov utfördes för bulttyp 1 då inte tillräckligt med material levererades för 
materialtillverkaren. Sammanställning av dragprovet redovisas i tabell 6.13. 
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Figur 6.11 Limbrott vid rent drag. 
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Figur 6.12 Resultaten från dragförsöket som utfördes på bulttyp 2. 

Tabell 6.13 Brottvärden för bulttyp 2 
Bulttyp 2 Max last 

[kN] 
Max deformation 

[mm]
Max töjning, 

[μstr]
Försök 1 95,2 1,2 2456 

Sammanfattningsvis kan sägas att dragprovningen var misslyckad och betydligt högre 
belastningsnivåer hade förväntats. Vidhäftningsbrottet kunde troligen ha undvikits 
med längre förankringslängder, dock begränsades möjligheten till att förlänga 
förankringsländgen genom längden på de levererade bultarna. 
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7 Utvärdering av resultat 

7.1 Allmänt 
I följande kapitel utvärderas de genomförda försöken för de båda 
kolfiberbultsystemen. Teoretisk jämförelse mellan framräknade resultat och resultaten 
från de genomförda försöken presenteras tillsammans med möjliga förklaringar till 
varför försöken uppförde sig som dom gjorde. 

7.2 Böjförsök 
Att bulttyp 1 bara klarade ca. 50% av brottlasten för den bulttyp 2 utsattes för kan bero 
på den annorlunda konstruktionen mellan bultarna. Bulttyp 1 innehåller 20 % mindre 
kolfiber än bulttyp 2. Bultarnas konstruktion ser i stort sett likadana ut bortsett från de 
sista 20 % av bultens yttre skal. Bulttyp 1 har 20 % glasfiber som ett yttre skal medan 
bulttyp 2 har kolfibermatta som yttre skal. Detta innebär att bulttyp 1 inte är helt 
tillverkad av kolfiber. Dessutom är den yttre kolfibernväven i bulttyp 2 orienterad 45 
grader mot längdriktningen vilket gör att den tar upp dragspänningar vid böjförsöken 
till skillnad mot den 90˚ riktade glasfibern bulttyp 1. 

I den teoretiska jämförelsen mellan värdena från de utförda försök och de värden som 
i förväg beräknas fram framträder skillnader i maximal last och nedböjning. Teoretisk 
lastupptagningen bestämdes till 16,8 kN (enligt appendix A-1) men resultaten från 
försöken visar på en maximal lastupptagning på ca 13,5 kN för bulttyp 2. I de 
teoretiska beräkningarna användes antagna materialparametrar för kolfiberbultarna 
vilket kan vara orsak till att försöksresultaten inte stämmer med de teoretiska. 
Antagandet gjordes i brist på bultinformation vid beräkningstillfället. Exempel på 
antagna parametrar är fiberhalt i bultarna och även E-modulen. I de teoretiska 
beräkningarna antogs en fiberhalt på 50% vilket inte riktigt stämmer med 
verkligheten. Fiberhalten för bulttyp 1 ligger på 58% och för bulttyp 2 42 respektive 
37%. E-modulen sattes till 115 GPa men var i själva verket 97,1 respektive 126 GPa 
enligt appendix B. 

En annan orsak till att de teoretiska och de verkliga värdena inte stämmer överens är 
beräkningsförfarandet. I de teoretiska beräkningarna antogs att kolfibrerna skulle dras 
till brott. Detta hände inte utan brottförloppet som inträffade var tryckbrott i matrisen 
på bultens ovansida. Kolfiberkomposit har betydligt lägre hållfasthet i tryckbelastning 
än i dragbelastning. Därför blev försöksresultaten lägre. Se appendix A1 för teoretiska 
beräkningar och materialparametrar. I tabell 7.1 redovisas försöksresultaten 
tillsammans med de teoretiska värdena. 
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Tabell 7.1. Jämförelse mellan teoretiska värden och försöksresultaten. 
Max last 

[kN]
Max nedböjning 

[mm]
E-modul, 

[GPa]
Bulttyp 1
Försök 1 6,1 13,1 96,6 
Försök 2 6,0 14,0 95,6 
Försök 3 7,1 13,5 99,1 
Medelvärde:   97,1 

Bulttyp 2
Försök 1 12,7 24,6 125 
Försök 2 12,8 24,6 123 
Försök 3 13,5 26,1 130 
Medelvärde:    
    
Teoretiska värden. 16,8 33,3 115 

7.3 Skjuvförsök 
Vid en jämförelse mellan teoretiska och verkliga värden från försöken framträder 
skillnader. De teoretiska värdena blev enligt Appendix A betydligt högre än de 
verkliga och främst för bulttyp 2. Orsaken till att teorin inte stämmer med verkligheten 
beror främst på det brottförlopp som uppträdde. Den teoretiska lasten förutsatte 
böjbrott (brottfall c och d, se Appendix A ) på bulten men istället drogs bultarna av i 
ett samverkansbrott där eken och bulten deformerades tillsammans.  

Eken närmast skjuvytorna deformerades kraftigt och bulten antog en mjuk form efter 
eken, se appendix C. Detta medförde att lasten mer och mer överförs till axiallast i 
bultarna som samtidigt deformeras kraftigt i skjuvytorna och tappar då sin hållfasthet 
när kolfibern skadades. I de flesta av försöken gick bultarna helt av i skjuvytan till 
följd av de höga axiallasterna och den skadade kolfibern.  

Att bulttyp 1 klarade betydligt högre last än bulttyp 2 kan vi en första tanke vara svårt 
att förstå eftersom bulttyp 2 helt är tillverkad av kolfiberkomposit medan bulttyp 1 är 
delvis tillverkad av glasfiber som inte har lika hög hållfasthet som kolfiber. En trolig 
förklaring kan vara att konstruktionen på bulttyp 1 bjuder högre radiellt motstånd och 
bulten ”kläms” inte ihop vid skjuvytorna på friktionsförbandet lika lätt som bulttyp 2. 
Glasfibern fungerar som ett skydd för kolfibern i centrum av bulten som inte skadas 
lika lätt som kolfibern i bulttyp 2.  Bulttyp 2 bar ca. 75% av lasten bulttyp 1 bar och 
tillät 9 % mindre deformation än bulttyp 1. 

Därtill är förband med friktion att föredra framför förband utan. Ingen större skillnad 
kunde noteras i försöken utan friktion mellan stålbult och kolfiberbult. Försöken är 
dock få så några definitiva slutsatser är svåra att ge. 
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Förspänningen i proverna medförde att lasten togs upp tidigare genom. 
friktionstillskottet i jämförelse med de ospända förbanden. Däremot erhölls ingen 
högre lastupptagning – detta var heller inte att förvänta då samma mängd komposit 
applicerade och brotten var i bultarna. Denna effekt kan förväntas bli allt större med 
en högre förspänningskraft i och med att friktionen får en allt större betydelse. 

Låsningen på bulttyperna är av varierande hållfasthet. För bulttyp 1 är den inlimmade 
gänghylsan en svag länk i bultsystemet då den brast vid ett av försöken på bägge sidor. 
Låsningen på bulttyp 2 gick inte sönder i något av skjuvförsöken men 
kolfiberbrickorna deformerades kraftigt till följd av de höga axiallasterna som 
uppstod, se figur 7.1. I tabell 7.2 och 7.3 redovisas teoretiska och verkliga värden från 
försöken och redovisas utförligt i appendix A. 

Figur 7.2 Försöksförlopp skjuvförsök, Startskede (tv) och brottskede (th). 

Tabell 7.2 Jämförelse teoretiska värden och försöksresultat. Bulttyp 1. 

Maxlast 
[kN]

Teoretisk maxlast 
[kN]

Ospänd   
Försök 1 124,27 kN 132,6 kN 
Försök 2 87,192  
Förspänd   
Försök 1 106,78 153,8 
Försök 2 123,07  

Tabell 7.3 Jämförelse teoretiska värden och försöksresultat. Bulttyp 2. 

Maxlast 
[kN]

Teoretisk maxlast 
[kN]

Ospänd
Försök 1 84,26 kN 189,6 kN 
Försök 2 73,73  
Förspänd
Försök 1 87,79 220,0 
Försök 2 88,70  
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7.4 Dragförsök av systemens svagaste del 
I dessa försök förväntades låsmekanismen vara systemets svaga del och så var också 
fallet. För bulttyp 1 gick gänghylsan av och slets ut ur kolfiberbulten. För bulttyp 2 
gick kolfiberbrickorna sönder vid den koniska ände som fungerar som låsning och 
som brickorna ligger an mot vid belastning. Bulttyp 1 klarade mer last än bulttyp 2 där 
brickorna brast. Limningen av gänghylsorna klarade alltså högre dragbelastning än 
kolfiberbrickorna i bulttyp 2. Bulttyp 2 klarade ca. 67% av belastningen bulttyp 1 
klarade. I figur 7.3 visas försök 2med bulttyp 1. 

Figur 7.3 Försöksuppställning. Dragförsök av systemets svagaste del. 

7.5 Rent dragförsök 
I försöket med bulttyp 2 höll limningen upp till nästan 100 kN. Bulten håller för 
betydligt mer belastning. Ett försök utfördes där limningen av greppjärnet brast. Detta 
försök var misslyckat och inga med teorin jämförbara värden kan redovisas. 



45

8 Förslag till fortsatt arbete 
Förslag till fortsatt arbete med dessa två bulttyp kan omfatta allt från formgivning till 
utveckling av låsmekanismen. Många bultar i Vasaskeppet ska bytas ut och bultarna 
måste därför vara relativt enkla att montera för att underlätta arbetet. Under försöken 
som genomförts är det låsmekanismen som gått sönder till följd av för höga axiallaster 
varför förbättring av låsmekanismen kan vara intressant. 

Intressant skulle också vara att göra kompletterande och utökade försök på stålbultar 
som liknar dem i Vasaskeppet. Detta skulle i större grad kunna möjliggöra en mer 
korrekt jämförelse mellan kolfiberbultarna och stålbultarna vad gäller bär- och 
deformationsförmåga. Undersökning av kolfiberbultarnas kemiska beständighet mot 
t.ex. PEG-impregneringsmedlet Vasa impregnerats med är också av vikt så att inte 
kolfiberbultarna med tiden visar sig brytas ned av detta.  

Spännverktyget för bulttyp 2 är otympligt och ger en tidskrävande montering av 
bulten. Påskyndning av låsningen kan genomföras med hjälp av att sprinta låshylsan 
på bulten varefter spännverktyget går att ta bort. Vid sprintning måste dock förluster i 
förspänningen beaktas. 
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9 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan man från alla utförda försök konstatera att bulttyp 1 erhöll 
högst hållfasthetsvärden i skjuvförsöken och dragproven av svagaste delen i systemen. 
Bulttyp 2 tog högre lastupptagning i böjförsöken men nådde inte de nivåer som 
bulttyp 1 uppnådde i de övriga försöken. Vad gäller hanteringen av bultsystemen 
upplevdes bulttyp 1 lättare att ansätta och montera då detta endast utfördes med bult. 
Förspänning av bulttyp 2 med förspänningsverktyget är tidskrävande och 
jämförelsevis besvärligt. Bultsystem 2 innehåller dock inget stål som eventuellt kan 
avge reaktionsämnen i Vasaskeppet. Sammanfattningsvis: 

• För böjförsöken klarade bulttyp 1 bara ca. 51% av lasten bulttyp 2 klarade och 
tillät bara halva nedböjningen mot bulttyp 2 innan brott. Brottförloppen var 
tryckbrott på bultarnas ovansida på samtliga försök. 

• I skjuvförsöken klarade bulttyp 2 ca. 75% av lasten  bulttyp 2  klarade i 
friktionsförbanden. Brottförloppen var i de flesta fall bultbrott i skjuvytorna 
men sprickor i ekklossarna gjorde också att förbanden i några försök tappade 
bärförmågan tidigt. 

• Låsningen på bulttyp 1 var en svag länk i systemet och gick sönder vid flera 
försök.

• När bultsystemet som helhet provades klarade bulttyp 2 ca. 67% av den 
belastning som bulttyp 1 klarade. Brottförloppen var i samtliga försök brott i 
låsningen av bulten. För Bulttyp 1 drogs gänghylsan av och för bulttyp 2 gick 
brickorna sönder vid den koniska änden.  

• De rena dragförsöket var svåra att genomföra med avseende på greppet i 
provriggen. Det var svårt att förankra bultarna i provriggens grepp varför 
endast ett försök på bulttyp 2 genomfördes. 

• Friktionsfria förband deformeras ej lika mycket som friktionsförband vid 
brott.
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Appendix A – Teoretiska beräkningar 

Allmänt
Följande kapitel redovisar beräkningar av teoretisk bärförmåga för böj- skjuv- och 
dragförsöken. Beräkningarna är utförda innan försöken med den bultinformation som 
fanns tillgänglig vid beräkningstillfället. Några materialparametrar är tagna från 
tabeller och är i vissa fall en uppskattning av bultens parametrar. Resultaten från dessa 
beräkningar jämförs med de resultat som erhålls från försöken för att bekräfta att 
teorin stämmer med försöken. 

Teoretisk beräkning av maximal last och nedböjning vid böjförsök
Följande beräkningar baseras på materialparametrar som presenteras som tabellerade 
värden i Hull & Clyne, (1996). Antagna parametrar är fiberhalten fV  som här satts till 
50% och brottöjningen uf =15‰. Genomförande enligt figur. A1. 

Figur A.1 Illustrering av börjförsök på kolfiberbultarna. 

För att bestämma kolfiberbultens teoretiska bärförmåga (F) och maximal nedböjning 
(V) vid lasten F används ekvation (A-1) och (A-2). 

= ⋅M e
I

 (A-1) 

Vilket ger: 
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som utvecklas till: 
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Nedböjningen för lasten F blir enligt (A-2): 

δ ⋅=
⋅ ⋅

3F l
48 E I

 (A-2) 

E = Bultens elasticitetsmodul. 
σ = Bultens brottspänning. 

Sökt maximal last, Fmax, samt maximal nedböjning δmax. Givet: 

l = 0,6 m 
D = 0,027 m 
e = 0,0135 m 
d = 0,019 m 
x = 0,004 m 
εfu= 15 ‰ 
Ef = 230 GPa 
Vf = 50 % 
σ ε= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =u fu f fE V 0,015 230 0,5 1725MPa

Maximal last: 

( )

⋅
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⋅ −4 4
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( ) ( )⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ −
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⋅ ⋅ ⋅ ⋅

4 4 4 44 D d 4 1725 0,027 0,019
   F  16.77kN

64 l e 64 0,6 0,0135

Maximal nedböjning: 

( )δ ⋅ ⋅= − = =
⋅ ⋅ ⋅ −

⋅ ⋅ ⋅

3 3

4 4
9

F l 16770 0,6   0,033327m
48 E I 0,027 0,019

48 115 10
64
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Teoretisk beräkning av maximal last i skjuvförsök 
Beräkning av skjuvförbandets hållfasthet omfattar fyra aktuella brottmoderredovisade 
i figur A2. Bärförmågan varierar beroende på vilken brottmod som uppstår och 
beräknas, enligt Eurocode, med hjälp av fyra formler för respektive brottmod. Lägsta 
värdet på Rmin blir förbandets hållfasthet. Värdet Rmin gäller per skär i det tvåskäriga 
förbandet varför värdena måste multipliceras med 2 för att få hela förbandets 
hållfasthet. Förbandet belastas i fiberriktningen dvs. °= 0 .

Figur A.2 Fyra brottfall som kan inträffa vid skjuvning av ett bultförband. 

Fall a) Här blir det hålkantbrott i ytterklossarna som inte har nog hög hållfasthet i 
förhållande till de övriga delarna i förbandet. 

Fall b) Här blir hålkantbrottet i mittenklossen som är svagast i förbandet. 

Fall c) Här brister bulten/dymlingen på mitten när böjmomentet i bulten blir för stort. 

Fall d) Här brister bulten på tre ställen till följd av för hög belastning. 

Vid beräkning av förbandets hållfasthet används framtagna formler där hållfastheten 
för brottfall a till d beräknas och det brottfall som ger lägst hållfasthet blir förbandets 
totala bärförmåga. Ekvationerna beräknas enligt ekvation (A-3) se Johnsson 
mfl.,(2003). 

( ) ( )

⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ + ⋅⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + + −=

+ ⋅ ⋅

⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

h,1 1

h,1 2

yh,1 1
min 2

h,1 1

y h,1

Brottfall  a:   f t d
Brottfall  b:   0,5 f t d

4 2 Mf t d
Brottfall  c:   1,1 2 1R

2 f d t

2Brottfall  d:   1,1 2 M f d  
1

(A-3)

där

          a                   b                    c                        d
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=h,1f  Hålkanthållfasthet för trä 

=h,1f = = ° = °
⋅ ⋅ + ⋅

h0k
2 2

90,1

f   53,64  MPa  för  90 , 70  MPa  för  0
k sin cos

1t =  Ytterklossens bredd = 110 mm. 

2t =  Mittenklossens bredd = 150 mm 

= =h,2

h,1

f
1, ty  alla träklossarna är av samma träslag.

f
d =  Bultens diameter i meter. = 0,027 m 

=h0kf   Hållfastheten för Ek = MPa70
= + ⋅ =90k 0,90 0,015 d  1,305 , (d = Bultdiameter i mm. = 27 mm) 

=  Vinkeln mellan kraften och fiberriktningen. 
=yM  Bultens flytmoment som baseras på böjförsöken som utförts: 

Bulttyp 1: ⋅ ⋅= = =y
F l 6,4 0,6M 0,96 kNm
4 4

Bulttyp 2: ⋅ ⋅= = =y
F l 13,14 0,6M 1,971 kNm
4 4

Där F = maximal last i böjförsöken. 

Följande minR  erhålls för de olika brottfallen: 

Bulttyp 1 & 2: 159,3 kN för = °90 , 207,9 kN för °= 0
Bulttyp 1 & 2: 108,6 kN för = °90 , 141,8 kN för °= 0

Bulttyp 1: 67,6 kN för = °90 , 85,5 kN för °= 0
Bulttyp 2: 76,7 kN för = °90 , 94,8 kN för °= 0  (Lägst) 

Bulttyp 1: 58,0 kN för = °90 , 66,3 kN för °= 0  (Lägst) 
Bulttyp 2: 83,1 kN för = °90 , 94,9 kN för °= 0

Totalt bör alltså förbandet utan förspänning hålla för:  

Bulttyp 1: ⋅ =66,3 2 132,6 kN , (för att det är två skär i förbandet.) 
Bulttyp 2: ⋅ =94,8 2 189,6  kN , (för att det är två skär i förbandet.) 
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Skjuvförsöken ska utföras med och utan en förspänningskraft som är bestämd till 10-
30 %* av förbandets beräknade hållfasthet. Förspänningskraften ger ett friktionsbidrag 
som ska adderas till den ovan uträknade bärförmågan. Detta friktionsbidrag uttrycks 
som: 

=friktionF N  och måste multipliceras med 2 då det finns två skär, där: 

friktionF =  Friktionskraften som är sökt. 
=  Ekens friktionskoefficient = 0,4 (antagen) 

N=   Förspänningskraften blir:  

Bulttyp 1: ⋅ =0,2 132,6 26 ,52 kN
Bulttyp 2: ⋅ =0,2 189,6 37,92 kN

Alltså blir friktionF :

Bulttyp 1: ⋅ = ⋅ =0,4 26,52 10,6 2 21,2 kN
Bulttyp 2: ⋅ = ⋅ =0,4 37,92 15,2 2 30,4 kN

Totalt bör alltså förbandet med förspänning hålla för:

Bulttyp 1: =+ minfriktion RF + =21,2 132,6 153,8 kN
Bulttyp 2: =+ minfriktion RF + =30,4 189,6 220 kN

De krafter som nu är uträknade är de krafter som förbandet antas hålla för förutsatt att 
någon av de brottmoder som antagits inträffar. En ytterligare brottmod som är möjlig 
är ren skjuvning i kolfiberbulten. Hållfastheten för denna brottmod är svår att räkna på 
med de data som finns tillgänglig. Okänt är till exempel hur lokalt skjuvbrottet blir. 
Dvs. hur deformeras trät runt om bulten och bidrar till en ojämn tryckfördelning? 
Därför uteblir denna uträkning. Tabell A1 redovisar resultaten. 

Tabell A1 Sammanställning av maxlast. 

Bulttyp 1 Bulttyp 2
Maxlast ospänd    132,6 kN 189,6 kN 
Maxlast förspänd 153,8 kN 220,0 kN 
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Teoretisk beräkning av draghållfastheten i rent dragförsök 

Teoretisk bärförmåga 
Bultens maximala draghållfasthet i rent dragprov bestäms enligt ekvation (A-4) 

= ⋅F A  (A-4) 

A = bultens tvärsnittsarea och  är bultens brottspänning. 
 = ⋅E  (draghållfasthet) 

( )= ⋅ ⋅2 2
stavA D d

4
 (A-5) 

Stålrör limmas på utsidan av kolfiberstaven för att skapa ett grepp att dra i. Därför 
krävs beräkning på både bulten och det lim som ska användas vid sammanfogningen. 
Tabell A2 redovisar resultaten, beräkningarna utförs enligt följande: 

= ⋅ stavF A

där

( ) ( ) −= ⋅ ⋅ = ⋅2 2 2 2 4 2
stavA D d   0,027 0,019 2,89026 10 m

4 4

och

= ⋅ ⋅ =E 115 0,011 1,265 GPa

med 

Astav = kolfiberstavens tvärsnittsarea 
σ  = kolfiberbultens brottspänning 
D = ytterdiameter (m) 
d = innerdiameter (m) 

= ⋅ = ⋅ =f fE  E V 230 0,50 115 GPa  

Ef = fiberns elasticitetsmodul (230 GPa) 
Vf = volymhalt fiber i kompositen (50 %) 
ε = brottöjning (11 ‰) 

alltså blir maximalt tillåten dragkraft i bulten: 
−= ⋅ ⋅ = ⋅ =-4 4F 1,265 2,89026 10 3,656 10 GN 365,62 kN

Med en skjuvhållfasthet av 15 GPa i limmet måste limlängden överstiga: 
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= = =
⋅ ⋅

= ⋅ = ⋅ =

= =
⋅

bult

limfog rör limfog rör limfog

rör

limfog

F 365,62 365,6215000 kPa 
A O l O l

O d 0,03 0,0942 m
365,62l 0,258 m

0,0942 15000

Dvs längden på förankringen måste överstiga 258 mm. 
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Appendix B - Bestämning verklig E-modul 
Beräkningen som följer är baserad på de böjförsök som genomförts och de laster som 
erhölls under försöken. Dessa beräkningar är inte teoretiska utan baseras på 
försöksvärden. Vid bestämning av kolfiberbultarnas E-modul används det konstitutiva 
sambandet: 

−=
−

2 1

2 1

E  (B-1) 

där,

−2 1 =  Spänningsskillnaden mellan två lastnivåer under de böjförsök som 
 genomfördes. 

−2 1 = Töjningsskillnaden mellan samma lastnivåer under böjförsöken. 

Spänningen σ, erhålls genom sambandet:  

= ⋅M e
I

 (B-2) 

där:

⋅= F lM
4

 (B-3) 

( )⋅ −
=

4 4D d
I
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 (B-4) 

F = Den påförda lasten vid tidpunkten. 
L = Spännvidden mellan upplagen under böjförsöket.
D = Rör/bultdiameter
D = Innerdiameter bult/rör.
e = Bult/rörradien.

Från försöken hämtas påförd last (F) och töjning ( ) som registrerades, se tabell B1 
och B2. Beräkningen börjar med: 

⋅= = =1
0,84 0,6M 0,126  kNm  126 Nm

4

Som är böjmomentet i kolfiberbulten vid lastnivå 1. Med  1M  känt erhålls: 

= ⋅ =
⋅1 -8

126 0,0135  86,4  MPa
1,969 10
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Som är spänningen i kolfiberbulten vid lastnivå 1. Samma beräkningsförfarande gäller 
för lastnivå 2. 

⋅= = =2
5,61 0,6M 0,8415 kNm  841,5 Nm

4

= ⋅ =
⋅2 -8

841,5 0,0135  576,9  MPa
1,969 10

.

Detta ger en E-modul på kolfiberbult 1: 

−= = = ≈
−

2 1

2 1

576,9-86,4E   96574,13 MPa    96,6 GPa
0,005793-0,000714

E-modulen 96,6 GPa gäller böjförsök 1 bulttyp 1. Samma beräkningar genomförs för 
samtliga böjförsök på bägge bultarna varefter ett medelvärde räknas ut på E-modulen, 
se tabell B1, B2, B3 och B4. 

Tabell B1. Redovisning av beräknad E-modul efter utförda böjförsök bulttyp 1. 
Bult nr: Påförd last, (kN) Töjning, (μstr). 
1 0,84 714  
2 0,67 754  
3 0,72 780  

Tabell B2. Redovisning av beräknad E-modul efter utförda böjförsök bulttyp 1. 
Bult nr: Påförd last, (kN) Töjning, (μstr). E-modul (GPa) 
1 5,61 5793 96,6 
2 5,40 5843 95,6 
3 5,48 5718 99,1 
  Medel: 97,1 

Tabell B1. Redovisning av beräknad E-modul efter utförda böjförsök bulttyp 1. 
Bult nr: Påförd last, (kN) Töjning, (μstr). 
1 0,57 383  
2 1,47 1204  
3 1,99 1503  

Tabell B2. Redovisning av beräknad E-modul efter utförda böjförsök bulttyp 1. 
Bult nr: Påförd last, (kN) Töjning, (μstr). E-modul (GPa) 
1 7,46 6093 125 
2 8,42 7013 123 
3 8,78 6849 130 
  Medel: 126 
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Appendix C - Foton 

    

Figur C.1 Tryckbrott bulttyp 1 undersida. 

Figur C.2 Tryckbrott bulttyp 2 undersida 

Figur C.3 Tryckbrott bulttyp 1 ovansida 
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Figur C.4 Foliegivare som registrerar töjning 

Figur C.5 Böjförsök startskede bulttyp 1 

Figur C.6 Böjbrott bulttyp 1. 
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Figur C.7 Böjförsök startskede bulttyp 2 

Figur C.8 Böjbrott bulttyp 2 

    

Figur C.9 Skjuvförsök bulttyp 1 startskede 
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Figur C.10 Skjuvbrott bulttyp 1. 

     

Figur C.11 Brott ospänd försök 1 bulttyp 1 

Figur C.12 Brott ospänd försök 2 bulttyp 1 
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Figur C.13 Brott förspänd försök 1 bulttyp 1. 

Figur C.14 Brott förspänd försök 2 bulttyp 1 

    

Figur C.15 Spricka i eken ospänd försök 2 bulttyp 1 
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Figur C.16 Utdragen gänghylsa förspänd . försök 2 bulttyp 1  

         

Figur C.17 Brott ospänd försök 1 bulttyp 2 

Figur C.18 Brott ospänd försök 2 bulttyp 2 
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Figur C.19 Brott förspänd försök 1 bulttyp 2 

Figur C.20 Brott förspänd försök 2 bulttyp 2 

     

Figur C.21 Brott i ekklossen förspänd försök 2 bulttyp 2 
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Figur C.22 Limning av låshylsa bulttyp 2 under förspänning. 

Figur C.23 Kraftigt belastade brickor till följd av axiallasten under skjuvförsök 
Bulttyp 2. 

Figur C.24 Skjuvbrott i bulttyp 1. 
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Figur C.25 Skjuvbrott i bulttyp 1 

Figur C.26 Spricka i ekkloss bulttyp 1 

Figur C.27 Brott i ekkloss bulttyp 1. 
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Figur. C.28 Utdragen gänghylsa bultyp 1. 

Figur C.29 Utdragen gänghylsa bulttyp 1. 

Figur C.30 Frilagd bulttyp 1 efter segt skjuvbrott 

Axiallastmätare 
Utdragen
gänghylsa 
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Figur C.31 Frilagd bulttyp 1 efter segt. Skjuvbrott

   

Figur C.32 Förspänt och limmat friktionsförband bulttyp 2 

Figur C.33 Frilagd bulttyp 1 efter segt skjuvbrott där bulten inte gick av.        
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Figur C.34 Hålkantbrott i ekklossen 

Figur C.35 Dragförsök av systemets svagaste del. Försök 1 bulttyp 1. 

Figur C.36 Avdragen gänghylsa bulttyp 1 försök 1. 
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Figur C.37 Utdragen gänghylsa. 

Figur C.38 krosskada efter brott försök 2 bulttyp 1 

    

Figur C.39 Accelererad härdning bulttyp 2 



74

Figur C.40 Brott i brickor test 1 bulttyp 2. 

Figur C.41 Brott i bricka bulttyp 2. 

Figur C.42 Läckage av hydraulolja från lastcylinder  








