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FÖRORD 

Detta examensarbete behandlar armering med fiberkompositma
terial. Korrosion är ett allvarligt problem för stålarmerade 
betongkonstruktioner, och världen över satsas det stora re
surser på att hitta bra ersättningsmaterial för stål. 

Examensarbetet är utfört vid avdelningen för Bärande Kon
struktioner, LTH. Vi vill främst tacka vår handledare Lars 
Sentler för engagemang och konstruktiv kritik. Dessutom rik
tar vi vårt tack till Per-Olof Rosenquist för all hjälp vid 
laboratorieförsöken, och företaget Fiberkonst AB, Malmö, för 
provningsmaterial. 

Lund i februari 1990 

Ewa Andersson, Lars Netzell och Tore Nilsson 
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ABSTRACT 

This report presents a study of the use of a fibrecomposite 
as an alternative to steel in reinforced concrete structu
res. Corrosion is a big problem for the building trade and 
this might be a possible way of solving it. 

The new material, glassfibre reinforced esterplastic, is 
non-corrosive, lightweight and has a high tensile strengh. 

In laboratory tests the tensile strengh was determined 
after that beam tests were made. The results from the 
tests give worthful information about the proporties 
function of the composite. The results are compared 
theoretically calculated values and the differences 
discussed. 

Keywords: composite, concrete, corrosion, glassfibre, 
reinforcement 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund och Syfte 

Byggbranschen har länge haft dyra och svåra problem med ar
mering som korroderar och förkortar livslängden hos betong
konstruktioner. Speciellt utsatta är konstruktioner som kom
mer i kontakt med fukt och/eller kloridjoner. En lösning på 
problemet kan vara att ersätta stålet med en fiberkomposit. 
Detta medför att högre hållfasthet kan erhållas samtidigt 
som en mycket bra beständighet uppnås. 

Vårt examensarbete bestod i att teoretiskt och praktiskt ut
värdera en glasfiberkomposits egenskaper och funktion som 
armering. 

Provningar 

De första provningarna som gjordes på fiberkompositstänger 
var dragprovning, förankringsprovning och böjprovning. 
Resultaten visar att draghållfastheten kan sättas till ca 
900 MPa: Fiberstången, som var strukturerad genom att en 
tråd hade lindats runt den, hade bra förankringshållfasthet. 
Denna stångtyp användes därför senare i balkprovningarna. 

Nästa steg var att prova hur fiberkompositstängerna fungera
de som armering i betong. Åtta stycken balkar testades i en 
tryckpress. De var fritt upplagda i vardera ända och belas
tades i tredjedelspunkterna. Fyra av balkarna armerades med 
stänger av glasfiberkomposit och fyra med stänger av stål. 
Balkarna med stålarmering var med i försöket för att en jäm
förelse av kraft- nedböjningsförloppen mellan de olika mate
rialen skulle kunna erhållas. 

Bortsett från två balkar armerade med fiberkomposit som fick 
skjuvbrott, var förloppen hos fiberkompositarmerade och 
stålarmerade balkar likartade. skillnaden bestod i att bal
karna med glasfiberkomposit hade planare kraft- nedböjnings
kurvor. 

Dimensionering 

Med hjälp av resultatet från de inledande provningarna be
räknades krafter, töjningar och nedböjningar. Dessa värden 
jämfördes med resultaten från balkprovningarna. Bortsett 
från töjningarna var överensstämmelsen mellan beräkningar 
och försök god. 

Samma beräkningsmetoder som används på stålarmerade betong
konstruktioner, enligt svensk standard, kan alltså användas 
även för fiberkompositarmerade. Dock måste dimensionerings
metoder med avseende på skjuvning modifieras och komplette
ras med beräkningar som tar hänsyn till kombinationen skjuv
påkänning böjpåkänning. 
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l INLEDNING 

1.1 Allmänt 

Betong och betongliknande material har använts för konstruk
tionsändamål under flera tusen år, tidiga exempel är broar 
och akvedukter från Romarriket. I vissa fall används konst
ruktionerna fortfarande vilket visar att de har en utomor
dentlig beständighet. Romarna och med dem samtidiga betong
byggare använde sig inte av armering utan byggde på ett sätt 
så att dragpåkänningar inte uppstod i betongen. Med andra 
ord utnyttjades betongens höga tryckhållfasthet samtidigt 
som man undvek dess låga draghållfasthet. 

Efter Romarrikets fall tycks kunskapen om att bygga i betong 
ha gått förlorad, man byggde mest av sten, trä och stål. 
Det var inte förrän på 1800-talet betongbyggandet började 
utvecklas igen, och då gick man ifrån det byggsätt som hade 
använts under Romartiden eftersom det innebar många efter
gifter, såväl funktionella som estetiska. Portlandcementet 
introduceras nu av engelsmännen, vilka framställde det av 
kalksten från ön Portland. Det var också en engelsman, Wil
liam Wilkinson, som 1854 fick patent på sin metod att lägga 
in armering i betongen. Han hade klart för sig att det skul
le vara ett material som kunde ta upp dragpåkänningar och 
järn blev ett naturligt val. De möjligheter och fördelar som 
armerad betong medförde ledde till att utförandet snart do
minerade. 

1.2 Beständighet 

Med beständighet menas att en konstruktion fungerar till 
fredsställande under dess förväntade livslängd. Det är svårt 
att tala om beständighet i enkla termer eftersom material 
egenskaper inte är konstanta och framtiden naturligtvis inte 
är förutsägbar. Men man kan analysera och diskutera de fak
torer som påverkar beständigheten och i moderna konstruktio
ner är det ofta stålarmeringen som bestämmer hur lång kon 
struktionens livslängd ska bli. 

Ett armeringsjärn som är ingjutet i betong befinner sig i 
ett så kallat passivt tillstånd och rostar inte. Det hänger 
samman med att på ytan hos stål i en basisk miljö bildas det 
en tunn men tät oxid som skyddar mot kemiska angrepp. Nygju
ten betong är basisk, men den basiska miljön går så småning
om förlorad i samband med att betongen karbonatiseras. Det 
är en naturlig process där luftens koldioxid tränger in i 
betongen och reagerar kemiskt med de pH-höjande kalciumföre
ningar och alkalihydroxider som finns där, och den för med 
sig att betongens pH-värde sjunker. När pH-värdet sjunker 
kan syre från luften tränga in i betongen och då är det risk 
för att armeringsjärnen börjar rosta. När så sker, bildas 
det korrosionsprodukter som medför en volymökning. Det upp 
står härav ett tryck mellan stål och betong, och krafterna 
blir till sist så stora att betongen spricker. 
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Det här har man känt till relativt länge men accepterat ef
tersom korrosionsprocessen är ganska långsam, och armering 
med stål har inneburit så många andra fördelar. Ibland kan 
man dock inte blunda för att stål inte är det lämpligaste 
armeringsalternativet tex i korrossiva miljöer som kemiska 
fabriker, vattenkraftstationer eller marina konstruktioner. 
Många broar och parkeringsgarage påverkas av krympning, 
sprickor över stöd och slitage. Att dessa konstruktioner är 
mer utsatta beror bla på att betongen befinner sig i en fuk
tig miljö. Förutsättningen för korrosion är nämligen också 
att betongen har tillräckligt hög elektrolytisk ledningsför
måga. Denna ökar med ökande fukthalt och ökande mängd klo
ridjoner runt armeringsstålet. så i fuktig betong ökar kor
rosionshastigheten. 

Den främsta orsaken till förstörelsen hos nämnda konstruk
tioner är alltså' korrosion hos stålarmeringsjärnen, men i 
dessa fall är korrosionen inte "naturlig" utan sker trots 
att betongmiljön fortfarande är basisk. Korrosionsprocessen 
utlöses av att halten av starkt "frätande ämnen" tex klori
der (som kan komma från saltvatten eller halkbekämpningsme
del) är för hög. Kloridjonerna tränger in genom betongen och 
orsakar snabbt lokala men förödande rostangrepp på järnen. 
Kloriderna tränger in i betongen först och främst via 
sprickor, men även om betongen är sprickfri kan de aggressi
va jonerna nå järnen genom diffusion som förstärks om 
betongen är fuktig. 

Figur 1.1 
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Det finns i princip tre metoder för att öka beständigheten 
hos betongkonstruktioner: 

l. Förbättra betongen genom att använda högre betongkvali
tet, låta betongen härda länge eller genom att öka täck
skikten. 

2. skydda armeringen genom att anbringa vattentäta membran 
på betongen eller genom att täcka armeringsstålet med 
epoxiplast. 

3. Byta ut ståljärnen mot stänger av ett nytt material. 

Metod ett fördröjer i hög grad aggressiva vätskor att nå ar
meringen i ospruckna konstruktioner. Men när sprickor upp
står är armeringen lika utsatt för korrosion som tidigare. 

Metod två, skyddsbeläggning på betongen är osäkert eftersom 
membranet lätt flagar av och nöts bort. Epoxibeläggning, är 
mycket vanlig i USA men ses alltid som en extra skyddsåt
gärd, dvs som ett komplement till god betong.och tjocka 
täckskikt. Men det är tveksamt om epoxibeläggningen förblir 
intakt under hantering och montering av armeringsjärnen el
ler om det lokalt uppstår repor och hål i plasten. Nackdelen 
med epoxi är också att vidhäftningen mellan betongen och 
stålet blir sämre. Med anledning av detta avråder svensk ex
pertis från denna metod tills fler erfarenheter vunnits från 
USA. 

Metod tre borde vara ett mer långsiktigt alternativ och hit
tills har man då använt stänger av rostfritt stål. Detta har 
fungerat väl men är så dyrt att beställare och byggherrar 
drar sig för att använda det. Det behövs något billigare men 
likvärdigt alternativ. 

1.3 Nya former av betongkonstruktioner 

Ett lämpligt material för ändamålet (metod tre) är ett 
fiberkompositmaterial, dess fördelar är: 

* Hög draghållfasthet 
* Rostar inte, korrosions resistent 
* Motståndskraftig mot klorider 
* Okänslig för elektromagnetiska strömmar 
* Låg vikt 
* Möjliggör kontroll av spänningar 

Men den praktiska användningen har hittills begränsats av: 

* Brist på erfarenhet och tvekan att pröva nya mate
rial 

* Relativt låg E-modul, föredras därför att användas 
som förspänd armering 

* Svårt att forma och böja ute på arbetsplatsen 

Ett exempel ur verkligheten där man med framgång har använt 
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spännarmering gjord av glasfiber är vid ett brobygge i Ber
lin, Tyskland. Spännlinorna som består av glasfibrer inne
slutna i en matris av harts har fått namnet POLYSTAL. Spänn
armeringen är utanpåliggande och kan lätt kontrolleras eller 
vid behov bytas ut, vilket innebär en bro med enkelt och 
billigt underhåll. En extra finess är att man låtit integre
ra optiska fibergivare och koppartrådsgivare i kompositmate
rialet. På så sätt kan man mäta och kontrollera effekterna 
av lasterna inuti en färdig konstruktion, en sk intelligent 
konstruktion, något helt nytt för betongkonstruktörerna. 

I Tyskland har man senare med framgång byggt ytterligare två 
broar med spännarmering av glasfiberkomposit. 

cr 
(MPa) 

2200 ~ 
2000 J SPÄNNSTÅL 

l 
1800 

1600 

POLYSTAL 
1400 

1200 

1000 i Ss 700 A 

800 

600 Ks 600 

400 Ns 500, Ps 500 

200 

2 4 6 8 10 12 14 % 

Figur 1.2 Spänning- och töjningsdiagram för POLYSTAL 
jämfört med stålarmering /14//15/ 
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SPÄNNSTÄL POLYSTAL SLAKSTÄL 

Densitet (g/cm3) 7.85 2.00 7.85 
E-modul (GPa) 200 50 200 
Draghållfasthet 
(MPa) 1850 1520 350-600 
Brottöjning (%) >3.5 3.3 >3.5 

Tabell 1.1 Jämförelse mellan förspänt stål, POLYSTAL och 
vanligt armeringsstål. /3//5//15//16/ 

Ur figur 1.2 kan vi direkt se att POLYSTAL uppvisar linjärt 
samband mellan spänning och töjning ända till brott, och att 
det just har den efterfrågade höga draghållfastheten. 

Eftersom kompositens graf lutar mer än stålets innebär det 
att dess E-modul är lägre, vilket är en försämring då det 
leder till större deformationer. I broarna i Tyskland har 
man kunnat undvika de stora nedböjningarna eftersom arme
ringen är förspänd. Men hur fungerar materialet som slakar
mering ? 

1.4 Vårt examensarbetes syfte och mål 

Syfte och mål med vårt examensarbete är att ta reda på vad 
slakarmering med fiberkompositer innebär och vad det leder 
till. Frågor som vi ställer oss är: 

* Är glasfiber ett lämpligt ersättningsmaterial för stål som 
armering ? 

* Vilka fördelar respektive nackdelar medför fiberkompositen 
i jämförelse med stål, dimensioneringsmässigt och utform
ningsmässigt ? 

* Vilka värden på hållfasthet och elasticitet har materialet 
? 

* Hur bör stängerna utformas för att få bästa förankring i 
betongen ? 

* Kan vi med hjälp av försök få fram ett underlag för dimen
sionering av fibekompositarmering ? 

* Är det ett ekonomiskt realistiskt alternativ ? 
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2 KOMPOSITER 

2.1 Kompositer i allmänhet 

Kompositer innehåller en kombination av två eller flera 
materialkomponenter. En nyckelfilosofi vid valet av kompo
sitmaterial är att de ska förena de attraktiva egenskaperna 
och undertrycka de negativa från varje komponent. Ett 
modernt och typiskt exempel är glasfiberkompositen. styrkan 
hos glasfibrerna kombineras med smidigheten hos den polymera 
matrisen, som höljet kring fibrerna kallas, och kombinatio
nen av de två materialen frambringar en produkt som är över
lägsen de båda enskilda komponenterna. 

2.2 Val av fiber för konstruktionsändamål 

Kraven som ställs på fibrerna är hög draghållfasthet, bra 
kemisk beständighet och lågt temperaturberoende. Det finns i 
stort sett fyra typer av fiber som är intressanta i arme
ringssyfte. Det är polymerfiber, kolfiber, aramidfiber och 
glasfiber. 

Generellt är polymerfiber mindre lämpligt i normala konst
ruktioner på grund av dess låga E-modul, höga krypbenägenhet 
och känslighet för temperaturförandringar. 

Kolfiber har hög styvhet, låg vikt och är mycket okänsligt 
för aggressiva omgivningar, men undviks i allmänhet pga dess 
låga töjning före brott. Detta är farligt eftersom man inte 
får någon varning före en kollaps. 

Aramidfiber är en organisk konstfiber med hög grad av kris
tallisering. Det klarar höga temperaturer och är svårantänd
ligt. Två klasser med avseende på styvhet kan fås; E-modul = 
70 GPa eller E-modul = 130 GPa. Aramidfiber är ett mycket 
attraktivt armeringsalternativ, men hittills har det höga 
priset avskräckt. Kanske det ändras längre fram när materia
let blir allt vanligare. 

Glasfiber är ett oorganiskt material. Det har hör draghåll
fasthet och bra värmebeständighet. Det är det lämpligaste 
valet i den här gruppen för närvarande. 

MATERIAL E-MODUL (GPa) DRAGHÅLLFAsTHET (MPa) 

Polyesterfiber ca 5-10 500-600 
Kolfiber 210 2400-2600 
Ar amidfiber 70-130 ca 2000-5000 
Glasfiber 69-86 1000-4000 
stål 200 350-600 

Tabell 2.1 Jämförelse mellan olika fibrers hållfasthet 
och vanligt stål /3//16/ 
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2.3 Tillverkning av glasfiber 

E-glas som vanligen ingår i fiberkompositer för konstruk
tionsändamål består av cirka 50% kiseldioxid, 20% kalciumox
id samt dessutom bor-,magnesium- och järnoxid. Silciumoxiden 
erhålles från sand, kalciumoxiden fr~n kalksten, aluminiu
moxiden från lera samt boroxiden från mi~eralet colemanit. 
Detta blandas och transporteras till smältugnar där smält
ning till glas sker vid en temperatur av cirka 1600 °C. Gla
set rinner sedan via ett kanalsystem till deglar vilka är 
försedda med ett stort antal munstycken. Här dras glaset 
till fibrer som sedan snabbt kyls ned för att materialstruk
turen som erhölls vid den höga temperaturen ska bibehållas. 
Ett kopplingsmedel som ger bindning mellan glasfiber och 
plast eller annat material läggs också på glasfibrerna. 
slutligen leds fiberknippena till upprullningsdon där fibern 
lindas på hylsor. Ju snabbare spolningen sker desto finare 
blir diametern på fibrerna. r samband med tillverkningen 
görs det även kontinuerligt prover på fiberspänning, spel
vikt, fukthalt, bandformighet mm. 

CD 

1. Silo för kalksten 
2. Silo för sand 
3. Silo för lera 
4. Silo för eolernanit 
5. Blandare för råvaror 
6. Smältugn 
7. Fiberdragning 

Figur 2.1 Tillverkning av glasfiber /16/ 
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2.4 Egenskaper hos glasfiber 

En av de mest framträdande egenskaperna hos glasfiber är den 
mycket höga dragbrottgränsen, över 3000 MPa, och brottöj
ningen är ca 2.5 %. 
Generellt gäller att ju finare fibrer desto högre hållfast
het. Även om det i praktiken är svårt att uppnå de höga och 
fina laboratorievärdena, visar i alla fall dessa på vilken 
potential glasfiber har. 

Glasfiber motstår höga temperaturer, hållfastheten är nästan 
oförändrad mellan noll och 300 °C, Efter ett dygn vid 400 °C 
är hållfastheten ungefär hälften av den ursprungliga. På 
samma sätt som för stål sker det en förändring av molekyler. 

% 

80 

60 

40 

20 

100 200 300 400 500 600 700 

Figur 2.1 Hållfasthetsdiagram för glasfiber vid olika 
temperaturer. /16/ 

Eftersom glasfiber är en oorganisk 
brännbart. Fuktabsorptionen är låg och 
är lätt att torka ut. 

produkt är det inte 
eventuell fuktighet 

Tabell 2.2 innehåller några vanliga glas ämnen som används 
för fiberförstärknking. Den vanligaste är E-glas , där E 
står för "electrical type", ursrungligen framtagen för 
elektrisk isolering. Dess popularitet för konstruktionskom
positer är avhängig den kemiska hållbarheten hos sammansätt
ningen med borsilikat. 
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A-GLAS AR-GLAS C-GLAS E-GLAS S-GLAS 

KÄNNETECKEN: 

alkali res i s tant för hög håll-
resistant mot elektisk fasthet 
betong kemisk isolering och 
armering korrosion E-modul 

SAMMANsÄTTNING: (viktsprocent) 

Si02*) 72 61 65 54 65 

Al203 
+ 
Fe 2o3 <l <l 4 15 25 

Ca O lO 5 13 17 -

M gO - <l 3 5 10 

Na2o 14 14 8 <l -

K20 - 3 2 <l -
B203 - - 5 8 -

Ti02 - 7 - - -

zro2 - lO - - -

Tabell 2.2 Den kemiska sammansättningen hos några vanliga 
glasfiber *) kiseloxid /3/ 

Enbart glasfiber är dock inte speciellt använbart i konst
ruktionssammanhang eftersom fibrerna är mycket fina, cirka 
0.008 mm i diameter, och således väldigt känsliga. Det är 
först när man har buntat ihop dem och placerat dem i en mat
ris av ett annat material, till exempel epoxiplast eller es
terplast, som dess hållfasthet verkligen kan utnyttjas. 

2.5 Val av matrismaterial 

Matrisen, dvs höljet kring fibrerna, bör 

* ge bra vidhäftning mot glasfibern 
* skydda glasfibern från mekanisk påverkan 
* kunna överföra stora krafter mellan betong och armering. 

Praktiska skäl som hantering, bra vidhäftning stabilitet och 
kemisk resistans talar för att välja epoxiplast som material 
i matrisen. 
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Matrismaterialet vinylester är en esterplast och har egen
skaper vilka liknar de som epoxi har. Vinylester är mycket 
motståndskraftigt i en miljö som är starkt alkalisk till 
kraftigt sur. 

POLYMERER 

Epoxiplast 
Esterplast 
Fenaplast 
silikon 

Tabell 2.3 

MATERIAL 

Epoxiplast 
Esterplast 
Fenaplast 

Tabell 2.4 

KARAKTERISTIKA OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Hög hållfasthet 
För allmänna konstruktioner 
Används vid höga temperaturer 
Elektriska applikationer 

Vanligen ingående material i polymera matriser 
/3/ 

E-MODUL (MPa) DRAGHÅLLFASTHET (MPa) 

ca 7 20-80 
ca 7 40-50 

60-80 

Draghållfasthet för matrismaterial /3//16/ 

2.6 Kompositen som helhet 

Glasfiber i vinylester är ett exempel på ett modernt kompo
sit system. Fiberförstärkningen hittas vanligen i en av tre 
grundläggande former; placerade i en enda riktning, slump
mässigt avhuggna eller invävda i en glasfiberväv som är 
laminerad med matrisen. Detta åskådliggörs i figur 2.3. 



Figur 2.3 

(a) 

(r) 

Tre vanliga mönster för fiberförstärkningen: 
(a) kontinuerliga fibrer 
(b) blandade/diskreta fibrer 

16 

(c) en väv /3/ 

Man uppmärksammar att den optimala styrkan uppnås med den 
parallella och kontinuerliga fiberförstärkningen. Försiktig
het är emellertid nödvändigt vid åberopande av denna styrka 
eftersom den är maximal i endast en riktning, parallellt med 
fibrernas riktning. 

2.7 Kompositens egenskaper 

Det är tydligt att egenskaperna hos kompositen på något sätt 
måste motsvara ett medelvärde av de individuella egenskaper
na hos de ingående komponenterna. Den exakta formen eller 
arten av medelvärde är emellertid en känslig funktion av 
mikrostrukturen hos kompositen. Egenskaperna påverkas också 
av i vilken riktning som kompositen belastas. 

Figur 2.4 

< 

Två idealiserade geometriska fall 
(a) riktning parallellt med fibrerna 
(b) riktning vinkelrätt mot fibrerna 

) 

/3/ 



Man säger att glasfiber är en anisotrop komposit, dvs en 
fysikalisk storhet är olika stor i olika riktningar inom 
materialet. 

2.7.1 Fall a, Belastning parallellt med fibrerna 

Isostrain -- Liktöjning 

Den enaxiella påkänningen i figur 2.4 visas tydligare i 
figur 2.5. 

f 
Af . ,l. 

(l + e:)Lo Af = E Af · ,l. 

t A c = Am + Af 

= e:m = €f = € e: c • Figur 2.5 Enaxiellt drag av komposit med kontinuerliga 
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fibrer. /3/ 

Om matrisen är intimt ihopbunden med de förstärkande fibrer
na blir töjningen hos matrisen och fibrerna densamma. Detta 
"liktöjningsförhållande" är sant även om komponenternas 
E-modul skiljer sig åt. 
Med andra ord: 

8 k = 0 k/Ek = 8 m = 0 m/Em = 8 f = 0 tfEt (1) 

där alla termerna är definierade i figur 2.5. Det är också 
tydligt ifrån figur 2.5 att lasten som bärs av kompositen är 
summan av lasterna som komponenterna bär upp. 

( 2) 

Varje last motsvaras av, enligt definitionen, en påkänning 
multiplicerat med en area. 

ok * Ak = Om * Am + Of * Af 

kombinationen av (l) och (3) ger 

( 3 ) 



insättning av Ek = Em = Ef, och division med Ak ger 

( 4 ) 

På grund av den cylindriska geometrin i figur 2.5 är area
kvoten den samma som volymskvoten, mao 

( 5 ) 

där V~ och Vf är volymprocenten för matrisen respektive 
glasf1bern. 
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Ekvation (5) är ett viktigt resultat. Den identifierar E-mo
dulen hos en fiberkomposit som ett enkelt viktat medelvärde 
av komponenternas E-modul. 

Figur 2.6 visar E-modulen som lutningen hos drag-töjnings
kurvan för en komposit med 70 % förstärkningsfibrer. För den 
här vanliga kompositen (E-glas förstärkt med epoxiplast) är 
glasfiberns E-modul (72.4 GPa) ungefär 10 gånger högre än 
polymerens (6.9 GPa). Kompositens E-modul (52.8 GPa) blir 
således inte så hög som glasfiberns, men väsentligt högre än 
matrisens. 

cr 
(MPa) 

1500 

1000 

500 

Ef = 72.4 GPa 

Ek = 52.8 GPa 

o ~~~============~================~--_3Em = 6.9 GPa 
o 

Figur 2.6 

0.01 0.02 

Ett enkelt spänning-töjningsdiagram för en kom
posit och dess komponenter. Lutningen hos varje 
kurva ger värdet på respektive E-modul. Kompo-
sitens E-modul fås genom ekvation (5). /3/ 



Även uppdelningen av lasten P sker på liknande sätt. 
ur ekvation (3) får vi 

Pf/Pk = crf*Af/(crk*Ak) = Ef*ef*Af/(Ek*ek*Ak) = 
Af/Ak*Ef/Ek = Vf*Ef/Ek 
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För glasfibern i exemplet tidigare är kvoten Pf/Pk = 0.96 
dvs, nästan hela den enaxiella kraften bärs upp av glasfi
bern. Detta förhållande är det ideella för en komposit. Den 
höga elasticitetsmodulen och styrkan hos fibrerna är effek
tivt överförda till kompositen som helhet .. 
På samma gång gör segheten och formbarheten hos matrisen det 
möjligt att producera ett material som är betydligt mindre 
skört än själva glaset. 

2.7.2 Fall b, Drag vinkelrätt mot fibrerna 

Isostress -- Lika spänning 

Ett helt annorlunda resultat får man om lasten är riktad 
vinkelrätt mot fibrerna. Detta likpänningsförhållande har 
definitionen 

~a 
c 

Figur 2.7 Belastning vinkelrätt mot fibrerna. 

Nu är den totala deformationen i kraftens riktning, öLk, 
summan av deformationerna hos fibrerna och matrisen. 

dividera med den totala längden 

( 6 ) 

/3/ 
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Geometrin i figur 2.7 ger att längden hos varje komponent i 
påkänningsriktningen är proportionell mot dess areakvot. 

kombination av (6) och (7) ger 

oLk/Lk = Af*oLf/Lf + Am*6Lm/Lm 

där oLk/Lk = Ek 

( 7 ) 

Ur figur 2.7 framgår också komponenternas areakvot är det
samma som deras volymkvot. 

8 k = Vf* 8 f + Vm* 8 m 

och eftersom 

dividera bort a 

( 8 ) 

Detta resultat kan jämföras med ekvation (5). 

De praktiska konsekvenserna av ekvation (8) är ett mindre 
effektivt utnyttjande av den höga E-modulen hos glasfiberna. 
Om vi med ekvation (8) räknar ut elasticitetsmodulen vid 
drag vinkelrätt mot fibrerna för samma komposit som i kap. 
2.7.1 (figur 2.6), så blir den bara 18.8 GPa. 
Detta illustreras i figur 2.8. 



Ek 

(103 MPa) 

100 

50 

Drag parallellt 

Em = 6. 9 k::::::::..-------;;~ 
o 

o 0.5 
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Et = 72.4 

vinkelrätt 

1.0 

Figur 2.8 Kompositens elasticitetsmodul är ett viktat 
medelvärde av dess komponenters E-moduler. Vid 
drag parallellt med fibrerna medverkar dessa i 
högre grad till att höja kompositens E-modul. 

/3/ 

2.8 Testad fiberkomposit 

Den komposit som testas som armering i våra försök består av 
glasfiber ingjutna i en matris av vinylester. Vinylestern 
produceras av Dow Chemicals under varunamnet Deracane. Till
verkaren redovisar att materialet kan användas i miljöer där 
pH-värdet varierar från ett till fjorton. 

Fiber av E-glastyp; Of = 3000 MPa Et = 72.4 GPa 

Matris av vinylester; 70 MPa Em = 6.9 GPa 

BERÄKNINGAR 

Beräkna densiteten för vår komposit med 70 volym % E-glas. 

Densiteten för E-glas är 2.54 g/cm3 
Densiteten för vinylester är 1.10 g/cm3 

Densiteten för kompositen blir 0.7*2.54+0.3*1.1 = 2.10 g/cm3 

Beräkna testad komposits E-modul om den belastas parallellt 
med fibrerna. 

Ekvation (l) ger Ek = Vm*Em + Vt*Et 

Ek= 0.3*6.9 + 0.7*72.4 = 52.8 GPa 
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3 ARMERINGSEGENSKAPER 

3.1 Utformning av fiberkompositarmering 

Den kanske viktigaste egenskapen hos ett armeringsmaterial 
är förmågan att ta upp dragspänningar. En annan viktig egen 
skap är att dessa dragpåkänningar skall kunna överföras mel
lan armering och betong, vilket kräver att armeringens yta 
är profilerad på något sätt. 

Det första testet som gjordes med armeringsstänger av glas
fiber var dragprovning. Fiberkompositstängerna som testades 
är tillverkade av Fiberkonst AB i Malmö, och dess kemiska 
sammansättning har beskrivits i kapitel 2. Tre olika stång
typer provades, två med strukturerad yta och en med slät. 
Den ena profilerade stången hade lindats med en tråd i spi
ral medan stången ännu var varm. Den andra hade fått sin 
strukturerade yta genom att den tryckts åt på jämna mellan
rum. Alla stängerna hade en diameter på åtta millimeter. 

struktureringen av fiberstängerna innebär att fibrerna lig
ger tätare i de sammanpressade delarna av stången än i de 
övriga. Detta för med sig att fibrerna i de icke sammanpres
sade delarna buktar något, och vid dragbelastning kommer 
dessa trådar först att rätas ut, innan materialet kan ta upp 
belastning som en komposit. Denna uträtning kan leda till 
att plasten spricker sönder. 

Figur 3.1 Provade armeringsstängers olika utförande 
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3.2 Dragprovning 

Enligt rapporter från tidigare försök med liknande material, 
borde kompositens draghållfasthet ligga mellan 1000 och 2000 
MPa. Om glasfibrerna ger kompositen en mycket, i förhållande 
till stål, hög draghållfasthet, så begränsas dess tryckhåll
fasthet av matrisens egenskaper. 

Dragprovningen utfördes med en MTS-maskin. För att hålla 
fast provstången i provningsapparaten krävdes att apparaten 
grep väldigt hårt om stångens båda ändar. Men matrisen är 
inte så stark, utan detta ledde till att stångens ändar 
klämdes sönder redan vid spänningar under 1000 MPa. Vid för
sök med lägre gripkrafter började stången istället att gli
da. 

Eftersom ingen stång kunde belastas till dragbrott behövde 
infästningspunterna förstärkas. Förstärkningar gjordes genom 
att en stålhylsa limmades fast kring stångens båda ändar med 
epoxilim. 

Figur 3.2 stålhylsförstärkt stång. 

Då dragprov gjordes med stänger med stålhylsförstärkta än
dar misslyckades provningarna på nytt. När maskinen grep 
tillräckligt hårt om ändarna deformerades stålhylsorna och 
epoxilimet misste sitt grepp, så att stången gled ur hylsan. 

Ännu ett försök att erhålla rent dragbrott gjordes med plat
tor av glasfiberkomposit med tvärsnittsdimensionen 3*20 mm. 
På sträckan längs mitten av plattan, minskades tvärsnittsa
rean med en svag övergång, så att den fick dimensionen 3*3 
mm. Vid ändarna limmades två plattbitar med epoxilim, så att 
dessa fick tvärsnittsdimensionen 9*20 mm. Då denna provkropp 
drogs i maskinen, erhölls skjuvbrott med brottlinjer i 
längs led. 
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--j 

Figur 3.3 Provkropp av fiberkompositplattor. 

Ett sista försök gjordes med en slät fiberkompositstång med 
diametern 6 mm. stången gick sönder vid en dragande kraft på 
ca 45 kN, vilket motsvarar en spänning på 895 MPa. stångens 
töjning vid belastning till brott visas i figur 3.4. Inte 
heller detta brott var att betrakta som ett rent dragbrott, 
men ger ändå ett högt värde på draghållfastheten. 

Figur 3.4 

k N 

56.0 

fJ1.E: tliUO 

48.0 

.ooo a.oo .c.oo a.oo a.oo ao.o 12.0 s.c.o Sll.o aa.o eo.o rnrn 

Resultat av ett dragprov med en slät provstång 
med diametern 6 mm. 
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3.3 Böjprovning 

Nästa provning som genomfördes var böjprovning på fiberkom
positerna. Varje stång lades upp på små upplag med en 
spännvidd på 100 mm, och belastades i dess mittpunkt. 

Figur 3.5 Principiell uppställning vid böjprovning. 

Arton stänger provades, en slät med diametern 25 mm, sju 
släta, åtta lindade och åtta klämda med diametrarna 8 mm. En 
sammanställning över provningsresultaten finns i tabell 3.1. 
Resultaten visar att stängerna brast när påkänningarna i den 
tryckta zonen blev för stora. I några stänger skedde brottet 
i kombination med skjuvning. De släta stängerna gick till 
brott vid tryckpåkänningar mellan 500 och 1000 MPa, de lin
dade vid 700 till 950 MPa och de klämda vid 1000 till 1100 
MPa. 
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STÅNG DIAMETER KRAFT B ROTTYP BROTTSPÄNNING 
(mm) p (kN) a = PL / 4 l w 
UTFÖRANDE (MPa) 

l d=8, slät l. 90 tryck 945 
2 d=8, slät 3.15 tryck/ 783 (e) 

skjuv 
3 d=8, slät 3.25 tryck 808 (e) 
4 d=8, slät 2.10 tryck 1035 
5 d=8, virad l. 41 tryck 701 (a) 
6 d=8, virad l. 99 tryck 990 (b) 
7 d=8, klämd 2.00 tryck 995 (c) 
8 d=8, klämd 2.15 tryck 1069 (c) 
9 d=8, slät 2.00 tryck 995 

lO d=8, slät l. 97 tryck 980 
11 d=8, slät 2.05 tryck 1020 
12 d=8' virad l. 45 tryck 721 (a) 
13 d=8, virad l. 58 drag 786 (a) 
14 d=8, virad l l. 90 tryck/ 945 (b) 

skjuv 
15 d=8, klämd 2.17 tryck 1079 
16 d=8, klämd 2.19 tryck 1089 (c) 
17 d=8, klämd 2.18 tryck 1084 (c) 
18 d=25, slät 9.75 tryck/ 477 (d) 

sk j uv 

L = 0.10 m 

W = n * r3 l 4 

(a) Lasten verkar i en punkt där den virade tråden klämmer 
åt fibermatrisen, med andra ord; där tvärsnittsarean är 
som minst. 

(b) Lasten verkar i en punkt mellan två trådar, där tvär-
snittsaren är som störst. 

(c) stången är belastad i ett tjockt snitt. 
(d) L=0.30 m 
(e) L=O.OS m 

Tabell 3.1 Resultatet från böjprovning av fiberkomposit
stänger. 
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3.4 Förankringsprovning. 

För att testa förankringshållfastheten hos de olika stångut
förandena, gjöts släta, klämda och virade stänger in i 
betongkuber med en sidlängd på 150 mm. I vardera kub place
rades en stång, så att en förankringslängd på 150 mm er
hölls. Kub med stång sattes i en maskin, där kuben hölls 
fast samtidigt som maskinen grep om stången och drog den 
ifrån kuben. 

Även vid dessa provningar var inspännningen i provningsappa
raten ett problem, men av resultaten kan man i alla fall dra 
följande slutsatser: 
En stång med slät yta ger inte tillräcklig förankringshåll
fasthet. 
En klämd stång däremot ger en väldigt stark förankring. Vid 
högre belastning blir de lokala påkänningarna i kontaktzonen 
mellan betong och armering så stora att antingen betongen 
sprängs sönder, eller att stången går av. 
Den virade stången ger lagom förankring och är det bästa ut
förandet av de tre. Denna stång valdes därför ut som arme
ring i de provbalkar som skulle gjutas. 

Kraft- töjnings- graf vid förankringsprovning visas i figur 
3.6 för tre stycken stänger. Notera att den virade stången 
uppnår en dragspänning på ca 1500 MPa. En så hög påkänning 
uppnådes inte vid de rena dragprovningarna som tidigare 
gjorts. 

U l 

s~.o 

. . . . . . . . 
72.0 ·/),vg· .. . /.\ .. . . 

/ 

' ' • • • o • • GO.O 

~R.O 

.... 

:~r,. o 

2~ .o 

1', 

DATE !999- 3-22 

TIHE !~: B: !O 

FILE: A: I!U9! 

FILE: A: GLAS2 

': . l ,· .... ~! 

.ooo l.Oo 2.00 ~.oo A.Oo 5.00 6.00 7.00 ~ nn 9.00 10 n 

Figur 3.6 Resultatet från tre olika förankringspsovningar 
med fiberkompositer med diametrarna 8 mm och 
betongkuber med sidlängd 150 mm. 
l) Virad stång med brottspänningen ca 1500 MPa. 
2) Virad stång med brottspänningen ca 800 MPa. 
3) Klämd stång med brottspänningen ca 540 MPa. 
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3.4 slutsatser och resultat av de inledande provningarna. 

De slutsatser man kan dra av de inledande provningarna är 
att draghållfastheten är svår att bestämma. För att få 
stången att gå till rent dragbrott måste man gå vissa omvä
gar. Förstärkning av ändarna som spänns in i maskinen kan 
vara en väg. För att lyckas med detta bör förstärkningsmate
rialet ha ungefär samma elasticitetsmodul som matrisen, så 
att fibermatris och förstärkning deformeras likartat. Vidare 
måste förankringshållfastheten i ändarna av stången vara 
tillräcklig. Ett material, som kan klara dessa krav är 
betong. Problemet med att förstärka ändarna med betong är 
att dessa måste göras stora för att inspänningen skall hål
la. Då får man en klumpig konstruktion som kan vara svår att 
montera i provningsapparaturen. 

Den glasfiberkomposit som provades, har en i förhållande 
till stål, låg elasticitetsmodul. stål har en elasticitets
modul på 200 GPa medan fiberkompositen har ca 51 GPa. Fiber
kompositens draghållfasthet är sannolikt uppåt 1500 MPa, 
medan vanligt armeringsstål tex Ks 600 har draghållfastheten 
600 MPa. Den höga draghållfastheten i kombination med låg 
elasticitetsmodul leder till att många konstruktioner arme
rade med fiberkomposit kan få stora deformationer vid brott
lastdimensionering. 

Böjprovningarna av stängerna visade att brott skedde i 
fiberkomposit med virad tråd vid påkänningar mellan 700 och 
1000 MPa. Den tryckta delen av fiberkompositen har en rela
tivt låg hållfasthet som begränsas av matrisens egenskaper. 
Brotten inträffar därför vid en lägre last än då kompositen 
utsätts för ren dragpåkänning. Då fiberkompositen ligger som 
armering i en balk, och belastningen är så stor att sprickor 
har bildats, blir krökningen i dessa sprickor lokalt stora. 
Fiberkompositen kan i de största sprickorna ha en tryckt 
zon. Denna tryckta zon i dragarmeringen, försvagar armering
ens förmåga att ta upp dragpåkänningar. I balkprovningarna 
modifieras därför draghållfastheten med hänsyn till de vär
den som erhölls vid böjprovningarna av fiberkompositstänger. 
Dessa varierade för virad stång på mellan 700 och 1000 MPa. 
Den modifierade draghållfastheten, som används i beräkning
arna, sätts därför till 900 MPa, trots att dragbrott vid 
1500 MPa uppnåddes vid en av förankringsprovningarna. 

I en konstruktion armerad med stål börjar armeringen flyta 
vid en viss belastning. Detta innebär att defomationerna 
blir så stora att påkänningarna i de farligaste snitten om
lagras till andra mindre farliga snitt. Det slutliga brottet 
blir därför segt om konstruktionen är normalarmerad, dvs 
brottet inträffar efter det att stålet har börjat flyta. 
Glasfiberkompositer saknar ett väldefinierat flytområde och 
därmed också förmågan att omfördela påkänningar. Men efter
som deformationerna är så stora kan armeringen ändå ha denna 
omlagringsförmåga. Brottet i konstruktioner normalarmerade 
med glasfiberkomposit kan därför betraktas som segt. 
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4 PROVNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 Inledning 

Som tidigare redovisats har man problem med stålets bestän
dighet i dagens betongkonstruktioner. 
I föregående kapitel redogerdes för de inledande provningar
na, som syftade till att få fram fiberstängernas egenskaper 
i fråga om hållfasthet, förankring och elastisitetsmodul. 
I detta kapitlet skall redogöras för de fortsatta balkprov
ningarna. 

Dagens byggsystem av bärande armerade betongbalkar består i 
huvudsak av två huvudtyper. 

l. slakarmerade balkar, vanligtvis armerade med Ks400 

2. Spännarmerade balkar, armerade med höghållfast
hetsstål. 

För att kunna jämföra fiberarmerade balkar med dagens 
betongbalkar, inte bara teoretiskt, så beslöts att ett antal 
av den "gamla" typen också skulle gjutas. 
Nedan följer nu en redovisning av förutsättningar och prov
ningsuppställning. 

4.2 Material 

Då fel alltid riskerar uppkomma under provning beslöts att 
två balkar av varje typ skulle gjutas. Totalt tillverkades 8 
stycken balkar. 

Armering: 
Eftersom armeringens egenskaper söks, valdes att underarmera 
balkarna så att armeringsegenskaperna tydligare skulle fram
gå. Fyra stycken olika typer av armering användes, enligt 
tabell 4.1 

TYP ANTAL DIMENSION MATERIAL 

A 2 <P 4 spännlina 
B 2 <P 6 fiberkomposit 
c 6 <P 8 stål Ks 600 
D 6 <P 6 fiberkomposit 

Tabell 4.1 

Valet av spännlina gjordes med tanke på denna typs höga 
hållfasthet ( fstu=1850 MPa ). Denna ligger i närheten av 



vår kompositarmerings draghållfasthet. 

Betong: 
Betongmassan är tillverkad vid sydstens betongstation där 
precisonen vid tillblandningen är mycket hög. 
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Efter provtryckning av betongkuber kunde hållfastheten klas
sificeras till K40. 

Dimensioner: 
Balkarnas dimensioner är längd 3.00 m, bredd 0.25 m och höjd 
0.30 m (se fig 4.1). Den effektiva höjden (avståndet från 
ovankant balk till armeringstyngdpunkten) är 0.295 m. 
Inga byglar anvädes utan armeringen lades på distansklotsar. 

250 

Figur 4.1 Balkdimensioner 

4.3 Utförande 

Balkarna gjöts i träformar med vanlig formplyfa som formma
terial. På insidan av formen ströks ett tunt lager av for
molja för att underlätta formrivningen. Betongen till gjut
ningen beställdes med en önskad hållfasthetsklass av K30. 
Tillverkarna av betongen vill dock gardera sig mot variatio
ner i tillverkningen och levererar oftast en betong med hög
re hållfasthet. Därför tillverkades provkuber som sedan 
provtrycktes. 
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För att få tillfredställande betonghärdning är det viktigt 
att hela tiden hålla betongen fuktig. Detta löstes genom att 
klä formarna med plastfolie. Den vattenavgivning som sker 
stannar då kvar under plasten och håller den fuktighet som 
krävs. Betongbalkarna fick härda under 31 dagar vilket ger 
en mycket god härdning. Hållfastheten är då nästan uppe i 
den maximala hållfastheten (95 %). Formrivningen skapade 
inga problem utan formsidorna kunde konstateras vara helt 
släta. 

4.4 Provuppställning 

4.4.1 Belastning 

Provbelastningen utfördes med laboratoriets största press 
som har en maximal tryckkraft på 1000 ton (10 MN). 
I dessa försöken fanns inget behov av så stora krafter, utan 
pressens mothåll användes, medan kraften genereras av en 
hydraulisk lastcell med en maximal kraft på 20 ton (200 kN). 
Fördelen med detta var att belastningen kunde styras bättre 
och felet kunde på så sätt reduceras (se tabell 4.2). 
Balken belastades med två punktkrafter (se figur 4.2). 
Detta ger ett moment som är konstant mellan belastnings
punkterna och då får lokala försvagningar, som alltid upp
träder, påverkan på balkens hållfasthet. Risken är annars om 
man valde en annan typ av lastfall, tex vid en punktlast, 
att man vid maxmomentet lokalt skulle kunna ha en starkare 
balk. 
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4.4.2 Placering 

Balkarna placerades efterhand på två stycken vipplager med 
avståndet 2.7 m. Detta ger en 0.15 m lång balkdel som går 
utanför upplagen på varje sida och på så sätt undviks med 
god marginal att en eventuell rörelse i längsled leder till 
att balken glider av upplagen. Samtidigt undviks risken att 
balkkanten skjuvas av. Genom att upplagen flyttas in säker
ställs förankringslägden. Kraften som fördelades till två 
punktlaster nedfördes genom en stålbalk och två ytterligare 
vipplager enligt figur 4.2. 
I figur 4.2 anges också tvärkraftens fördelning Tx och 
momentets fördelning Mx längs balken. 
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4.4.3 Mätningar 

Inför provningen var intresset i första hand inriktat på vad 
balkarna skulle kunna bära i totallast, men även nedböjning
arna och töjningarna var av intresse. De förberedande beräk
ningarna hade gett en uppfattning om maximala bärförmågan 
och tillhörande nedböjning. 
För att registrera nedböjningen placerades fem stycken ned
böjningsgivare varav två stycken vid upplagen, två stycken i 
1/4-delspunkterna samt en vid balkmitt. För att få en god 
anliggning mot balken klistrades metallbrickor på balken för 
att ytajämnheter inte skulle inverka. Denna lösning visade 
sig inte vara helt lyckad för vid ett belastningstillfälle 
gled en av givarna av brickan, men det inverkade dock inte 
nämnvärt på resultatet. 
Balkens töjning som uppstår vid belastning önskades bestäm
mas, för att ha möjlighet att ta reda på den tryckta zonens 
storlek. Med hjälp av den tryckta zonen kan man sedan beräk
na armeringens påkänning och kontrollera att den stämmer 
överrens med tidigare antaganden. 
Tre stycken töjningsgivare placerads på balken. En 35 mm 
från ovankant, den andra på halva höjden och den tredje 35 
mm ovan underkant. Töjningsgivarna placerades så att töj
ningsfördelningen skulle kunna bestämmas i de olika belast
ningsstadierna. Den undre givaren ligger i höjd med arme
ringen för att kunna bestämma töjningen i armeringen. Med 
den övre ville vi kontrollera den tryckta zonens töjning.
Figur 4.3 visar placeringen av nedböjnings- och töjningsgi
varna. 
Lastcellen, de fem nedböjningsgivarna samt de tre töjnings
givarna kopplades till en datalogg som varje sekund regist
rerade förloppet under belastningen. 
Det arbetsområde och fel som givarna ger redovisas i tabell 
4. 2. 

TYP AV GIVARE 

nedböjningsgivare 
töjningsgivare 
lastcell 

Tabell 4.2 

tiO 

FELMARGINAL 

± 0.02 mm 
± 0.001 mm 
max 0.5 % 

TÖJNINGSGIV ARE 
3 ST. 

v v 6'15 
/1 )l 

v 6'15 v 6'15 v 
)l )l )l )l )l 

Figur 4.3 Givareplacering 
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5 RESULTAT 

5.1 Allmänt 

Balkprovningen utfördes under två dagar (20/4-21/4-89). 
Alla balkarna belastades till brott eller åtminstone så 
mycke att vidare registrering var onödig. Efterhand under 
belastningen markerades de sprickor som uppkom, samt motsva
rande belastning (se foto 1-4). 

Foto 1-4 Balkprovning 



5.2 Redovisningssätt 

De registrerade värdena som givarna gav har sammanställts 
och bearbetats i ett dataprogram (se bilaga C). 
För varje balk redovisas 3 parametrar. 

* Nedböjning i balkmitt 

* Medelnedböjning i 1/4-delspunkterna 

* Töjningensfördelning över mittsnittet 
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I försöken mättes också nedböjningen vid upplagen. Detta var 
endast till för att kontrollera att balken låg stilla vid 
belastningen. Alla balkarna gjorde detta och därför redovi
sas inte dessa nedböjningar. 
Kraftdeformationskurvorna ger dels information om hur varje 
utförande beter sig dels möjlighet till jämförelse med teo
retiska beräkningar. Samma sak gäller även de töjningar som 
registrerats i mittsnittet. Den första aspekten diskuteras i 
nästa avsnitt medan den teoretiska analysen utvecklas i föl
jande kapitel. Medelnedböjningen ger en kontroll av nedböj
ningen i mitt och även en uppfattning om balken har deforme
rats lika över hela balklängden. 

För att förenkla redovisningen kallas balkarna enligt 
tabell 5.1. 

BALKTYP BALKNUMMER ARMERINGSMÄNGD OCH TYP 

A l och 2 2 stycken spännstål 
B 3 och 4 2 stycken fiberkomposit 
c 5 och 6 6 stycken stål Ks 600 
D 7 och 8 6 stycken fiberkomposit 

Tabell 5.1 

För att lättare se likheterna i plottarna har balkar med 
samma material sammanställts. De balktyper med armering som 
jämförs (dvs A och B samt C och D) har också plottats till
sammans. 
Resultaten från balktyperna A-D visas i figur 5.1-5.4 med 
avsende på lastdeformationskurvor. Exempel på motsvarande 
resultat för töjningar i balkarnas mitt visas i figur 
5.5-5.6. 
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5.3 Kommentarer till försöksresultaten 

5.3.1 Nedböjning 

För att få fram en bild av balkarnas kraft-nedböjningsför
hållande, söks en idealiserad bild av materialet. Målet är 
att komma diagram 5.7 så nära som möjligt. 
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Alla försöksresultat uppvisar vissa karakteristiska drag som 
kan idealiseras med linjer som visas i figur 5.7. Initiellt 
är betongen osprucken och hela sektionen medverkar vilket 
avspeglas i den första linjen från origo till pl. Då betong
en spricker upp i dragzonen förändras en balks styvhet vil
ket motsvaras av linje p1-p2. I det sista skedet, linje 
p2-p3, närmar sig balken ett brott, primärt i balken men 
även betongen har fått en avsevärd stukning. 

KRAFT 

p2 p3' 

Figur 5.7 Idealiserad kraft-nedböjningsfigu~ NEDBOJNING 

Om man tittar på plotterbilderna 1-8 i bilaga B så ser man 
att kraft- deformationssambanden upp till punkt pl är i det 
närmaste identiska. Detta är inte förvånande då armeringen 
är relativt likartad. Materialet befinner sig då i stadium I 
dvs inga sprickor har bildats. 

LITEN KROKNING 

STOR KROKNING 

1-----_....)~STOR-
LITEN

KRAFTÖVERFÖRING 

Figur 5.8 "stansning" 
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När punkt pl passerats börjar balkarna att spricka dvs bal
ken befinner sig i stadium II, för balktyp C fås en minskad 
stighöjd på kurvan som väl sammanfaller med den idealiserade 
bilden. De övriga balktyperna visar upp en något annorlunda 
bild med stora hack i kurvan. Orsaken till det är att lokala 
skjuvningszoner uppstår mellan armering och betong vilket 
medför att balken tappar last vid uppsprickningen, se fig 
5.8. Detta innebär inte att dessa balkars armering har sämre 
förankringsegenskaper, utan det är den större deformationen 
som leder till att en spänningskoncentration uppstår vilken 
drar loss armeringen. 
Den idealiserade bilden överges dock inte utan även den kan 
approximeras enligt fig 5.9. 

KRAFT 

ID l AL l SER AD 

VERKLIG 

NEDBOJNING 

Figur 5.9 Idealiserad figur 

Då balkarna fortsätter att belastas, uppnås till sist stadi
um III, förbi punkt p2 i figur 5.7 och 5.9. I stadium III 
har maxlasten uppnåtts och kraft-nedböjningskurvan planar ut 
helt och slutar vid den punkt där balken kollapsar. 
För balktyp A,B och C går armeringen av, vilket är att vänta 
eftersom alla balkarna är underarmerade. 
För balktyp D fås dock en oväntad brottmekanism. Balken 
skjuvades istället av från upplaget upp till punktlasten, se 
foto 5. 
Mer om detta i kap 6.9 och 6.10. 
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Foto 5 Skjuvbrott 
Tabell 5.2 visar en sammanställning av krafterna vid över
gången till de olika stadierna och balktyperna. Kraft och 
mittnedböjningen i tabellen för stadium II är angivet för en 
punkt mitt i mellan p1 och p2 enligt figur 5.7 och 5.9. 

STADIUM I STADIUM II STADIUM III 

KRAFT MITTNED KRAFT MITTNED KRAFT MITTNED 
p (kN) BÖJNING p (kN) BÖJNING p (kN) BÖJNING 

(mm) 

balktyp A 22.1 0.86 34.2 15.6 32.4 10.7 
21. o 0.74 l l 47.8 29.6 

balktyp B 17.3 0.49 28.1 l 22.8 28.7 37.0 
20.1 0.52 26.6 31.6 36.3 

balktyp c 25.7 0.49 69.7 5.2 98.5 9.1 
28.5 0.79 5.1 97.2 9.5 

balktyp D 22.4 0.91 60.0 34.5 61.8 35.6 
22.1 0.62 56.1 32.1 

Tabell 5.2 Uppmätta värden på kraft och nedböjning vid 
balkprovning 

På plotterbilderna bilaga B1-B16 visas även max nedböjning 
samt brottkraft. 
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5.3.2 Töjningen 

Plott 17-24 i bilaga B ger en något svårtolkad bild av hän
delseförloppet. Orsaken till svårigheterna är att balken 
spricker. En lokal spricka i töjningsgivarens mätzon ger då 
en felaktig bild av töjningen (för stor), men även en 
spricka strax brevid ger en töjningslättnad i betongen runt 
omkring som då registreras i givarna. 
Trots detta har en idealiserade bild av töjningen tagits 
fram. Se figur 5.10. 

KRAFT 

STADIUM ill 

STADIUM ll 

STAOIUM I 

TÖJNING 
ST AOIUM I-][ 

Figur 5.10 Idealiserade töjningar 

l. Töjningsgivare i ovankant 
2. Töjningsgivare i mitt 
3. Töjningsgivare i underkant 
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6 BALKFUNKTION 

6.1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att belysa teorin bakom det som 
sker vid provningarna och med utgångspunkt från denna, 
beräkna väntade värden på spricklast, brottlast och tillhö
rande töjningar och nedböjningar. I beräkningarna bortses 
från långtidseffekter och betongens krympning. 

6.2 Funktionsmodell 

En balk belastas 
till den last 
registreras den 
visas lasten, 
armerad med sex 

med långsamt ökande belastning, från noll 
då balken går av. Med deformationsgivare 
fortskridande nedböjningen. I figur 6.1 

som funktion av mittnedböjningen för en balk 
stycken stålstänger (Ks 600). 
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Figur 6.1 Funktionsmodell. 
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BALK6 

MAXNED B: 21. 6 
MAXKRAFT: 100.1 

DEF 

60 [mm, 

Figur 6.2 Kraft-nedböjningskurva för balk armerad med 
sex stycken järn Ks 600 (balktyp C). 
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(mm) 

10 20 30 40 50 

Förenklad kraft-nedböjnings-kurva för balk ar
merad med sex stycken järn Ks 600. 

Grafen kraft som funtion av nedböjning, har i huvudsak två 
delar. Den första delen från noll till ungefär 23 kN är näs
tan linjär, denna del kallas stadium r. I stadium I är bal
ken helt osprucken eftersom kraften som verkar är så liten 
att betongens draghållfasthet ej har uppnåtts någonstans i 
balken. Vid en viss last, som kallas spricklasten, är kraf
ten P så stor, att betongens draghållfasthet har uppnåtts 
och den första sprickan bildats. Grafen böjer av och får en 
mindre lutning. Den är inte längre så Jamn, utan gör ett 
hopp för varje ny spricka som bildas. Om balken ej vore 
dragarmerad skulle den gå sönder, men istället tas nu drag
spänningarna på balkens undersida upp av armeringen. Då las
ten ökar ännu mer uppnås snart maxvärdet på kraften P. Bal
ken befinner sig i stadium III. Kurvan planar ut helt och 
slutar när det slutliga brottet sker. I delen mellan 
stadium I och stadium III, befinner sig balken i stadium II, 
som också kallas bruksstadiet. 

Kraft-nedböjningsgrafen kan förenklas med två raka linjer, 
enligt figur 6.4. Kraft-nedböjningsgrafen blir styckvis lin-
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]ar med en riktningskoefficient, kallad elasticitetsmodul, i 
stadium I som ligger kring 33 GPa, och en lägre elastici
tetsmodul i stadium II som ligger kring 25 GPa. När kraft
nedböjningsgrafen är linjariserad kan en analys relativt en
kelt göras för de olika stadierna. Då samma balk istället är 
armerad med fiberkompositstänger har kraft-nedböjningskurvan 
samma principiella utseende och kan på liknande sätt förenk
las med två raka linjer. Dimensionerings- och deformations
beräkningar med avseende på böjpåkänningar görs därför på 
samma sätt för balkar armerade med fiberkomposit som för 
"vanliga balkar" armerade med stålarmering. I figur 6.5 
visas kraften som funktion av nedböjningen, för balk armerad 
med sex stycken fiberkompositstänger och i figur 6.6 en 
förenklad graf. 

KRAFT NEDBOJNING MITT 
=••===•==-==•=u=== 

BALKTYP D 
=•••~~~&•aa•= BALK B 

MAXNEDB: 36.1 
MAXKRAFT: 58.0 

10 

Figur 6.4 

20 30 40 50 

Kraft-nedböjnings-kurva för balk armerad med 
sex stycken fiberkompositer (balktyp D). 

DEF 

60 [mm; 
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Förenklad kraft-nedböjnings-kurva för balk ar
merad med sex stycken fiberkompositer (balktyp 
D) • 

Kontroll med hänsyn till balkens förmåga att ta upp skjuvpå
känningar, enligt BBK 79, visar att balkens skjuvbrottlast 
är mycket högre än böjbrottlasten, då balken är armerad med 
stål Ks 600. Det samma gäller när balken är armerad med 
fiberkomposit. Detta stämmer emellertid inte överens med 
verkligheten. Vid de balkprovningar som gjordes, gick balkar 
armerade med sex stycken fiberkompositer till skjuvbrott vid 
laster som var lägre än beräknade böjbrottlaster. Dimensio
nering med avseende på skjuvning, måste därför göras på an
nat sätt. I kapitel 6.6, 6.9 och 6.10 redogörs för problemet 
med tvärkraftsdimensionering. 
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6.3 Spricklastberäkning 

Innan lasten är så stor att de första sprickorna slagit upp 
befinner sig balken i stadium I. Maxmomentet i balken är då 
så litet att dragpåkänningarna i balkens underkant är lägre 
än betongens draghållfasthet. Vid ökande last uppnås sprick
momentet Mspr· Då har balken övergått till stadium II, 
bruksstadiet. Att bestämma gränsen mellan stadium I och sta
dium II, dvs Mspr' är svårt att göra exakt. Mspr beror inte 
bara av betongens draghållfasthet, utan även av de egenska
per som beror av betongens krympning vid härdning och de ex
tra påkänningar det medför. Dessutom är övergången mellan 
stadium I och II ingen skarp gräns, utan en viss övergångs
zon finns innan betongens dragkapacitet är uttömd och alla 
dragpåkänningar tas upp av armeringen. 

l h/2 

·~·--··--· 

Figur 6.6 Fiktivt tvärsnitt och dess töjningsfördelning 

Armeringen har större styvhet än betongen och det gör att 
den dragna zonens area kan ses som större om armeringen fik
tivt ersätts av betong (se figur 6.7). Den fiktiva extra 
arean kan skrivas: 

Afik= (a-l)*Aarm' där a= Earm/Ec 

Den nya tygndpunkten blir: 

Tvärsnittets tröghetsmoment kring tyngdpunkten: 

I= b*h3/12 + b*h*(h/2-x1) 2 + Afik*[xl-(h-d)] 2 

När tvärsektionens tröghetsmoment är känt, kan spricklasten 
Pspr och sprickmomentet Mspr bestämmas: 

Pspr= 2/0.9 * fct*I l x1 

Mspr= 0.9/2 * Pspr 
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BETONG STÅL GLASFIBER- SPÄNNSTÅL 
Ks 600 KOMPOSIT 

tryckhållfast- l l het (MPa) 40 
draghållfast- l 
het (MPa) 2.6 600 900 1850 
E-modul (GPa) 33/ 25 200 52 200 

Tabell 6.1 Ingående parametrar 

Armeringsarea 
h= 317 mm 

A6q>6,komp. = l. 696*10-4 m2 
b= 240 mm 

h d A2q>6,komp. = 5.655*10-5 m2 
d= 295 mm 

A2,spännstål= 3.780*10-5 m2 

Armering 
A6q>8,stål = 3.016*10-4 m2 

b 

Figur 6.7 Tvärsnittssektion och armeringsareor. 

BALKTYP SPRICKKRAFT SPRICKTÖJNING ( % ) *1o- 5 

Pspr (kN) 8 0.035 8 0.1585 8 0.282 

A 23.40 -6.15 -0.01 6.14 
B 23.25 -6.15 -0.01 6.14 
c 24.66 -6.27 -0.01 6.27 
D 23.25 -6.15 -0.01 6.14 

Tabell 6.2 Kraft och töjning då balkarna spricker. 
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6.4 Böjbrottlasten/stadium III 

Böjbrottlasten är den maximala last som balken kan ta med 
avseende på böjpåkänningar. Om denna last är mindre än den 
last som ger ett skjuvbrott, där skjuvpåkänningar samverkar 
ned normalpåkänningar, är böjbrottlasten den verkliga brott
lasten. Detta stadium, då balken har tömt ut sin förmåga att 
ta upp påkänningar i balkens längsriktning, kallas stadium 
III. 

Beräkning av böjbrottlasten sker enligt svensk standard 
där det antas att plana tvärsnitt förblir plana. Beräkning
arna utgår ifrån en rektangulär påkänningsfördelning i den 
tryckta zonen och där förenklingen av påkänningsfördelningen 
kompenseras av att höjden på den tryckta zonen multipliceras 
med 0.8. Fig 6.8 visar en bild på påkänningsfördelningen i 
stadium III. 

Med hjälp av dimensioneringsformler i BBK får man: 

w 

z =d * (1-w/2) 

Mböjbrott= Aarm*farm*z 

I balkarna som är armerade med stål, är w<wbal. Dessa balkar 
är alltså normalarmerade. I en normalarmerad balk med stål
armering hinner stålet uppnå flytgränsen innan betongens 
tryckbärförmåga är uttömd. Detta innebär att konstruktionen 
kan omfördela påkänningar från de farligare snitten till 
mindre farliga, samt att brottet blir segt. Med segt brott 
menas ett brott, där deformationerna är stora innan det 
slutliga brottet sker. 

Vid brott är resulterande kraft i betongen lika stor som 
resulterande kraft i armeringen dvs Fe= Farm. 
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Påkänningsfördelningen i stadium III, ser ut som figur 6.8 
visar. 

a) b) c) d) 

Figur 6.8 Påkännings- och töjningsfördelning vid 
stadium III. 
a) Betongtvärsnitt 
b) Möjlig påkänningsfördelning 
c) Approximativ påkänningsfördelning 
d) Töjningsfördelning 

Verklig påkänningsfördelning i den tryckta zonen är svår att 
bestämma, men kan approximeras enligt figur 6.8, där x anger 
den tryckta zonens höjd. 

Kraftjämvikt: 

= Farm 

0.8*x*b*fcc = farm*Aarm 

Den tryckta zonen x blir: 

x = farm*Aarm l (fcc*b*0.8) 

och tröghetsmomentet: 

I= b*x3/12 + b*x3/4 + a*Aarm*(d-x) 2 

Detta uttryck anger den tryckta zonen vid rent böjbrott för 
stålarmering. Balkarna med glasfiberarmering har w-värden 
som är mycket mindre än w-balanserad och kan betraktas som 
normalarmerade, detta eftersom fiberkompositens låga E-modul 
leder till så stora deformationer att förloppet blir ungefär 
detsamma som för en stålarmerad balk, som är normalarmerad. 
För att kunna beräkna töjningar och deformationer måste den 
tryckta zonens höjd, tröghetsmomentet för upprprucket tvär
snitt, böjbrottmomentet, elasticitetsmodul och krökningen 
vara kända. 



52 

BALKTYP BROTTKRAFT BROTTÖJNING (%) *1o-4 

Pbö'b. 
J (kN) 

8 0.035 8 0.1585 8 0.282 

A 45.28 8.5 49.0 89.6 
B 33.06 17.5 93.8 170.0 
c 114.84 1.3 

l 
15.6 29.8 

D 97.37 12.8 119.0 224.0 

Tabell 6.3 Kraft och töjning vid böjbrott 

6.5 Bruksstadiet/stadium II 

En betongkonstruktion som påverkas av en last, större än 
spricklasten men mindre än brottlasten, befinner sig i sta
dium II, bruksstadiet. När lasten är så stor, att en spricka 
slår upp, fortplantar den sig snabbt uppåt i den dragna 
zonen. Snart är balken så uppsprucken att alla dragpåkän
ningar tas upp enbart av armeringsjärnen. I början av bruks
stadiet är spänningsfördelningen i den tryckta delen trian
gulär, men när lasten ökar och närmar sig brottlasten, min
skar den tryckta delen och spänningsfördelningen frångår den 
triangulära. De tryckta delarna närmast det neutrala lagret 
tar inte längre någon last, och spänningsfördelningen kan 
förenklat betraktas som rektangulär. 

Eftersom stadium II inte är en gräns, utan ett område i vil
ket linjära förhållanden råder, följer här en beräkning av 
töjningar och deformationer för en last som ligger mellan 
spricklasten och böjbrottlasten (inte nödvändigtvis den sam
ma som den verkliga brottlasten). 

d 

A arm 

- 0 arm 

Figur 6.9 Påkänningsfördelningen i stadium II 
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Under förutsättning att påkänningsfördelningen kan betraktas 
som linjär, gäller följande villkor: 

Hooke's lag: 

Jämviktsvillkor: 

Myttre = t*b*x*ac * (d-xl3) 

Myttre= 0 arm*Aarm * (d-x/3) 

1 *b*x*a - a *A - O 2 c arm arm-

Kompatibilitetsvillkor (lagen om rätvinkliga trianglar): 

Earm* 8 arm l (Ec* 8 c) = 0 arm1°c 

Earm1Ec = a 

0 arm 

= Oarm l (ac*a) = (d-x)lx 

= a*ac*(dlx-1) 

Med hjälp av dessa villkor kan den tryckta zonens höjd x 
beräknas: 

t*b*x*ac - ac*a*(d/x-1)*Aarm = O 

b*x 2 12 - a*d*Aarm + a*Aarm*x = O 

Tröghetsmomentet för uppsprucken sektion: 

I= b*x3112 + b*x314 + a*Aarm*(d-x) 2 

BALKTYP KRAFT TÖJNING ( % ) 

p (kN) 8 0.035 8 0.1585 

A 34.20 2.4 35.0 
B 28.10 10.1 77.2 
c 69.65 - 2.7 

l 
7.6 

D 60.25 3. o 53.6 

*1o-4 

8 0.282 

67.7 
144.0 

25.7 
104.0 

Tabell 6.4 Kraft och töjning mittemellan sprickkraft och 
böjbrottkraft 
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6.6 skjuvning 

En analys av skjuvning är komplicerad, och man tvingas an
vända sig av svåra och omfattande beräkningar för att 
beskriva funktionssättet. Analysen kompliceras av att skjuv
ningen samverkar med normalpåkänningen, och för att en 
renodlad dimensionering utan hänsyn till normalpåkänningen 
skall kunna ske någorlunda korrekt, krävs att momentet i 
snittet är nära noll. De metoder som finns angivna i svensk 
betongnorm för dimensionering med avseende på skjuvning är 
förenklade och bygger på en mängd försök utförda på betong
konstruktioner armerade med stål. Metoderna bygger på anta
ganden som dåligt stämmer överens med det som verkligen sker 
hos en konstruktion utsatt för skjuvning. Eftersom många av 
egenskaperna hos armering med glasfiberkomposit skiljer sig 
från de hos stål, måste en dimensionering som väsentligen 
bygger på förök med stålarmerad betong, ge stora fel om den 
tillämpas på glasfiber. 

Här följer en kontroll av skjuvbrottlasten enligt svensk 
betongnorm, som vad gäller balkarna armerade med stål ändå 
ger ett säkert värde, men vad gäller balkarna armerade med 
fiberkomposit kan vara intressant att jämföra med verkliga 
brottlaster vid provning. I tabell är endast resultaten 
redovisade. 

BALKTYP SKJUVBROTTKRAFT (kN) 

A 148.0 l 
B 149.9 
c 174.8 
D 161.0 

Tabell 6.5 Skjuvbrottkraft beräknad enligt BBK 79 

Beräkningarna tar varken hänsyn till armeringens Elastici
tetsmodul, eller hållfasthet. Dessutom sker beräkningarna 
för osprucken sektion, trots att skjuvbrott sker efter 
uppsprickning, så att endast den trycta zonen är verksam 
bortsett från en viss dymlingsverkan i längsarmeringen. 
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6.7 Nedböjningsberäkningar. 

För att på enklaste sätt bestämma nedböjningar har FEM-prog
ramet CALFEM använts. Nedböjningar har bestämts i sju punk
ter för varje balk, vid spricklast, brottlast och vid last 
mitt emellan spricklast och brottlast. I bilaga redogörs 
elementindelning, nodindelning samt indata i programmet och 
resultat. Samma värden på elasticitetsmodul, verksam tvärs
nittsarea och tröghetsmoment har använts som i tidigare 
beräkningar. CALFEM-programet räknar i elastiskt tillstånd, 
vilket är en förenkling som stämmer dåligt med verkligheten 
för stora laster. I tabell 6.7-6.11 redovisas de beräknade 
nedböjningarna för balkarna vid balkprovningarna, och i 
tabell 6.12 finns motsvarande uppmätta nedböjningar. 

l 
900 

675 

Figur 6.10 

LASTFALL 

spricklast 
brukslast 
böj brott-
last 

Tabell 6.6 

-t3 l 
900 900 

J 

675 675 675 

Punkterna 1,2,3,4 och 5 anger de nodpunkter, 
där nedböjningarna är beräknade med CALFEM
programmet. 

LAST BERÄKNAD NEDBÖJNING VID OLIKA 
p (kN) PUNKTER LÄNGS BALKEN (mm) 

l 2 3 4 

23.40 0.25 0.31 0.35 0.30 
34.20 10.39 13.27 15.61 13.27 

45.30 21.87 26.50 30.25 26.36 

Nedböjningar för balk med två spännstål 
(balktyp A) 

5 

0.25 
10.35 

21.53 



LASTFALL 

spricklast 
brukslast 
böj brott-
last 

Tabell 6.7 

LASTFALL 

spricklast 
brukslast 
böj brott-
last 

Tabell 6.8 

LASTFALL 

spricklast 
brottlast 
vid provn. 
böj brott-
last 

Tabell 6.9 
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LAST BERÄKNAD NEDBÖJNING VID OLIKA 
p (kN) PUNKTER LÄNGS BALKEN (mm) 

l 2 3 4 5 

23.25 0.25 0.30 0.35 0.30 0.25 
28.10 21.19 27.11 31.93 27.11 21.11 

33.10 41.31 50.05 57.14 49.80 40.66 

Nedböjningar för balk med två fiberkompositer 
(balktyp B) 

LAST BERÄKNAD NEDBÖJNING VID OLIKA 
p (kN) PUNKTER LÄNGS BALKEN (mm) 

l 2 3 4 5 

24.66 0.26 0.31 0.35 0.31 0.25 
69.65 3.44 4.35 5.09 4.34 3.42 

114.60 7.71 9.34 10.66 9.29 7.59 

Nedböjningar för balk med sex stål Ks 600 
(balktyp C) 

LAST BERÄKNAD NEDBÖJNING VID OLIKA 
p (kN) PUNKTER LÄNGS BALKEN (mm) 

l 2 3 4 5 

23.25 0.25 0.30 0.35 0.30 0.25 

60.00 l) 25.72 31.16 35.58 31.01 25.31 

97.20 41.67 50.49 57.64 50.23 41.01 

Nedböjningar för balk med sex fiberkompositer 
(balktyp D) 
l) Eftersom balkarna 7 och 8 ( balktyp D ) 
skjuvades sönder vid krafter på ca 60 kN, så 
är nedböjningarna beräknade vid denna kraft, 
trots att beräknad böjbrottlast är högre. 
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STADIUM I STADIUM II STADIUM III 

l KRAFT IMITTNED KRAFT MITTNED KRAFT MITTNED 

l P ( kN) l BÖJNING l p (kN) BÖJNING P (kN) BÖJNING 
l (mm) 

balktyp A 22.1 0.86 34.2 15.6 32.4 10.7 
21. o 0.74 47.8 29.6 

balktyp B 17.3 0.49 28.1 22.8 28.7 37.0 
20.1 0.52 26.6 31.6 36.3 

balktyp C 25.7 0.49 69.7 5.2 98.5 9.1 
28.5 0.79 5.1 97.2 9.5 

balktyp D 22.4 0.91 60.0 34.5 61.8 35.6 
22.1 0.62 56.1 32.1 

Tabell 6.10 Uppmätta värden på mittnedböjningarna vid balk
provning. 

STADIUM I STADIUM II STADIUM III 

KRAFT MITTNED KRAFT MITTNED KRAFT MITTNED 
l P (kN) BÖJNING P (kN) BÖJNING P (kN) BÖJNING 

(mm) (mm) (mm) 

balktyp A 23.4 0.35 
l 

34.2 15.6 45.3 30.3 

balktyp B 23.3 0.35 28.1 31.9 33.1 57.1 l 

balktyp c 24.7 0.35 69.7 5.1 114.6 10.7 

balktyp D 23.3 0.35 60.0 35.6 97.2 57.6 

Tabell 6.11 Beräknade värden på mittnedböjningarna. 
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Kraft- nedböjningsgrafer för de olika balkarna 
vid balkprovning. 
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Figur 6.12 Beräknade kraft- nedböjningsgrafer. 

Värdena på de beräknade lasterna och motsvarande nedböjning
ar, ligger i de flesta fall nära de uppmätta värdena. Detta 
innebär att gjorda beräkningar är rimliga, och stämmer öve
rens med de resultat, som balkprovningarna gett. 

Värdena på beräknade spricklaster, stämmer i stort sett öve
rens med verkliga, men för balktyp c, är verkliga värdena 
lite större än de beräknade och för balktyp B något lägre. 
Däremot är skillnaderna på nedböjningarna stora i stadium I 
för alla balktyper. De beräknade nedböjningarna är ungefär 
hälften så stora som de verkliga, men nedböjningarna är så 
små att stora skillnaderkan kan vara rimligt. 

I stadium II är överensstämmelsen god. För balktyp B är 
emellertid beräknade nedböjningar större än verkliga. Det 
kan beropå en svårtydig spännings- nedböjningskurva vid höga 
laster då nedböjningarna är stora. 
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I stadium III kan också överensstämmelsen betraktas som god, 
men beräknad brottlast för balktyp C är högre än verklig. 
Även i stadium III är nedböjningarna för balktyp B svåra att 
fastställa med hjälp av spännings- nedböjningskurvan, efter
som kurvan har stora hopp och nedböjningarna är stora. 

6.8 Töjningar enligt balkprovningar. 

Efter en jämförelse mellan beräknade nedböjningar och de 
nedböjningar, som balkprovningarna gett, är det också int
ressant att göra motsvarande jämförelse för töjningarna. De 
resultat som töjningsgivarna har gett är emellertid mycket 
mer svårtolkade och behäftade med stora fel. Detta beror på 
att töjningsgivarna är mera känsliga för lokala förändringar 
i sin närhet. Töjningarna är inte jämnt fördelade längs bal
ken, utan är mycket stora i en spricka och små utanför. Töj
ningsgivarna är placerade mitt emellan upplag. Om slutligt 
brott sker längs en spricka mitt över töjningsgivarna ger 
dessa stora utslag, medan de, om slutligt brott sker längs 
en skjuvspricka, ger mindre utslag. 

I tabellerna nedan anges balkarnas relativa töjningar vid 
olika belastningsstadier. I datautskrifterna som balkprov
ningarna gett, är töjningarna angivna i mikrometer. För att 
det skall vara lättare att jämföra dessa töjningar med de 
som beräkningarna gett och som är relativa, divideras töj
ningarna enligt balkprovningarna med balklängden, så att 
även dessa blir relativa. 

l 

0.282 

10.1585 jo.OJS 

2 

3 

Figur 6.13 Töjningsgivarnas lägen på balkarna. 
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TÖJNINGAR ( % ) 

LAST l 2 3 
p (kN) *10-5 *lo-5 *10-5 

22.0 -0.452 0.030 0.993 
20.7 -0.574 0.963 0.211 

34.2 -1.310 0.319 0.956 

32.8 -0.722 0.044 l. 090 
48.7 -0.237 0.270 1.180 

Uppmätta töjningar för balk l och 2 (balktyp 
A) 

TÖJNINGAR (%) 

LAST l 2 3 
p (kN) *10-5 *1o-5 *lo-5 

20.1 -1.880 37.600 79.760 
21.1 -1.980 10.300 

28.1 3.140 l 24.100 27.200 
l. 530 21.800 74.900 

29.0 3.240 24.100 28.300 
32.2 1.190 27.100 72.900 

Uppmätta töjningar för balk 3 och 4 (balktyp 
B) 
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TÖJNINGAR ( % ) 

LAST l 2 3 
p (kN) *lo-5 *lo-5 *lo-5 

25.7 -0.459 0.015 0.430 
28.5 -0.411 0.000 0.548 

69.7 -1.910 3.880 7.030 
-l. 490 2.390 6.640 

102.8 -l. 660 54.100 108.000 
97.4 -2.740 3.900 9.870 

Uppmätta töjningar för balk 5 och 6 (balktyp 
C) 

TÖJNINGAR ( % ) 

LAST l 2 3 
p (kN) *lo-5 *lo-5 *lo-5 

22.5 -0.715 0.356 3.500 
22.1 -0.837 0.015 0.082 

61.4 -8.690 12.500 
58.0 -l. 300 36.700 52.200 

Uppmätta töjningar för balk 7 och 8 (balktyp 
D) 

Spricklasten och brottlasten i tabellen för uppmätta värden, 
är bestämd med hjälp av datautskrifter, som anger kraftens 
och töjningarnas variation med tiden under balkförsöken. 
Spricklasten är den största last som balken kan bära, innan 
lasten minskar drastiskt. Spricktöjningen är den töjning som 
motsvaras av spricklasten. Brottlasten är bestämd med hjälp 
av kraft-töjningsplottrar är den största lasten balken kan 
bära och brottöjningarna de största töjningarna. 

För balkar 5 och 6 finns inget definierat hopp, där är 
spricklasten bestämd med hjälp av kraft- nedböjningsgrafen 
till 25.7 kN, respektive 28.5 kN. Balk 7 och 8 har ett slut
ligt brott längs en skjuvspricka i det område där en punkt
last verkar. Detta ger en egendomlig töjnings- kraft
utskrift, där töjningarna växlar värden uppåt och neråt och 
några slutsatser är svåra att dra. Varken kraften eller töj
ningarna har några stora hopp. 
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Rent allmänt kan sägas, att värdena för samma balktyper 
variera väldigt och värdena på töjningarna är helt skilda 
från de värden, som beräkningarna gett. 

Tryckta zonens höjd vid brott kan bestämmas med regularetri, 
med värdena för två töjningsgivare. På så sätt kan den 
tryckta zonens höjd x bestämmas på tre olika sätt för varje 
balk. Om detta görs blir värdet på x högst olika för samma 
balk, i vissa fall till och med negativt. Den tryckta zonens 
höjd x blir t ex för balk 8 (med brottlasten P=58 kN) vid 
brottlasten negativ, 0.0287 m resp 0.0392 m, beroende på 
vilka två av de tre töjningsgivarnas värden som kombineras. 
De två positiva värdena på x ger en brottspänning i arme
ringen på 1300 resp 1800 MPa, medan nedböjningsgivarna ger 
en betydligt lägre påkänning i armeringen vid brott ( ca 900 
MPa ). 

6.9 Kombinerade spänningar 

En rad försök har visat att brott längs en sektion, som är 
utsatt för både skjuvpåkänning och normalpåkänning, uppstår 
längs sprickzonen, när skjuvspänningen uppnått ett gränsvär
de, som beror av normalpåkänningen. Skjuvpåkänningen är 
alltså en funktion av normalpåkänningen, och storheterna kan 
inte analyseras var för sig om man vill göra anspråk på att 
ge en fysikalisk beskrivning av den mekanism som sker längs 
en sned skjuvspricka. 

Coloumb uttryckte ett materials förmåga att ta upp skjuv
spänningar som: 

~c = Kohesionen i materialet 

~ = Den inre friktionsvinkeln 

an = Normalspänningen 

Ett annat sätt att uttrycka Coloumbs brottkriterium är med 
huvudspänningar al och a2. 
Man kan skriva: 

k*a1-a2= n*fcc 

~ = Inre friktionsvinkeln 

n = En faktor som talar om hur stor del av betongens 
tryckhållfasthet som kan utnyttjas. 

k = (l+sin~) l (l+cos~) 

För betong, är friktionsvinkeln ~~ 37° vilket ger k~ 4 
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Figur 6.14 /7/ n som funktion av tryckhållfastheten för 
betongbalkar med olika typer av armering. 

Hobbs har genom försök visat att spänningen i betong under 
triaxialt tryck, kan uttryckas: 

~brott= fcyl*( 0 brott1Ut+1)k 

~brott= brottskjuvspänningen 

abrott= normalspänningen vid brott 

fcyl = cylinderhållfastheten 

Ut = (0.0018+-0.004)*fcyl + 2.3+-0.1 

k = (7.7+-0.6) l (fcyl+0.40+-0.02) 
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/9/ Sambandet mellan brottskjuvspänning och 
normalspänning vid brott. 

Kurvorna har i princip samma utseende som Morh's brottkurv
or. Mohr's brottkurva är framtagen experimentellt och är 
dragen efter Mohr's brottcirklar med diametern o1f-o3f' för 
olika värden på o3f• Varje cirkel med diametern o1-o~ ger 
normal- och skjuvpåkänningar längs alla plan i mater1alet 
och om cirkeln ligger under brottkurvan håller materialet, 
men då cirkeln tangerar grafen, sker brott längs ett plan 
parallellt med riktningen för de mellanliggande huvudspän
ningarna 
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' Figur 6.16 /9/ Mohr's cirklar med graf. 

Med hjälp av Mohr's cirklar, kan huvudpåkänningarna skrivas: 

a2= -l*a 2 c 

al= -l*a 2 c 

där a c = 

"te = 

Figur 6.17 

- .J(ac2/4+-cc2) 

+ .J(ac2/4+-cc2) 
1 

normalpåkänning 

skjuvpåkänning 

o 

/7/ Huvudpåkänningarna uttryckta med Mohr's 
cirkel. 

Om Coloumb's brottkriterium och Morh's brottcirklar kombine
ras, kan man skriva: 

k= 4 

Denna formel, kan vara ett dimesioneringskriterium för kom
binerad påkänning, åtminstone om den anpassas till verklig
heten med en serie försök. Ett problem är n som beror av ar
meringen. Figur 6.12 kanske inte gäller för betongkonstruk
tioner armerade med glasfiberkomposit. 
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Enligt Huber-Mises-Trescas brotthypotes, kan samverkan mel
lan skjuvspänningar och normalspänningar uttryckas som en 
jämförspänning aj. Då tvåaxligt spänningstillstånd råder: 

aj = J(ax2+~xy2*3) 
Med denna definition på jämförspänning kan ett dimensione
ringskriterium, som har samma principiella utseende som 
dimensionering enligt svensk stålnorm, för samverkan mellan 
skjuvning och normalspänning ställas upp: 

J[(axlfcc) 2 +3*(~xyl~r) 2 ] <=l där 

a~ är tryckpåkänningen i den tryckta zonen, ~xy är skjuvpå
kanningen i balktvärsnittet endast upptagen av den tryckta 
betongzonen, där alltså armeringens och betongens dymlings
verkan försummas. 

~r är ett värde på skjuvhållfastheten som är beroende av 
normalpåkänning och vattencementtalet vet. Detta värde måste 
bestämmas experimentellt. 

Ett annat sätt kan vara att jämföra jämförspänningen direkt 
med betongens tryckhållfasthet: 

Om en kontroll utförs för de aktuella balkarna med avseende 
på deras fömåga att klara av samverkan mellan skjuvning och 
normalpåkänning, där denna samverkan uttrycks som sk jämför
påkänning med utgångspunkt från någon av formlerna 

aj= J(ax2+3*~xy2) 

-3/2*ax + 5*J(ax2+~xy2) = n*fcc 

kommer aldrig böjbrottlasten att uppnås i det farligaste 
snittet, om jämförpåkänningen ska vara mindre än betongens 
tryckhållfasthet. Detta snitt finns där lasten angriper bal
ken, där både böjmoment och tvärkraft har sina maximivärden. 
Detta är sannolikt inte sant, åtminstone inte för de balkar, 
som är armerade med stål. Vidare ger de båda dimensione
ringsmetoderna påtagligt olika värden på brottlasten. Trots 
att ingen av metoderna ger ett korrekt underlag för att bes
tämma risken för kombinationsbrott kan det ändå vara intres
sant att se hur jämförpåkänningen varierar i längsriktning
en för de olika balkarna. 
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6.10 Den kombinerade spänningens fördelning längs balken. 

Här följer en beräkning av jämförpåkänningarna i balken mel
lan upplag och last beräknad efter värdet på böjbrottlasten. 

Förenklingar och antaganden som gjorts är: 

Endast den tryckta betongzonen antas ta upp tvärkraft vid 
brottlasten. Alltså försummas all dymlingsverkan av arme
ringen och eventuell överföring av skjuvpåkänning längs 
sprickan på grund av ojämnheter, eftersom sprickan är så 
stor. Därför ser skjuvpåkänningsfördelningen i tvärsnittet 
ut som figur 6.16 visar. Eftersom skjuvpåkänningskurvan buk
tar lite, har försök visat att maximal skjuvpåkänning kan 
approximeras med: 

"tmax=3*2/V/A 

A=b*x 

Figur 6.18 Skjuvpåkänningens fördelning längs skjuv
sprickan. 

Böjpåkänningar och den tryckta zonens höjd beräknas som 
tidigare, med samma antaganden och förenklingar. Den tryckta 
zonen antas vara identisk med den beräknad i bruksstadiet i 
kapitel 6.5 längs de delar av balken, där momentet ligger 
mellan spricklastmomentet och böjbrottlastmomentet. Vid 
brottlasten antas den ha de värden som är beräknade i kapi
tel 6.4 för brottmomenten. I den zon där påkänningsfördel
ningen övergår från triangulär till den mera komplicerade 
fördelningen vid brott, som kan approximeras med en rektang
el, finns en övergångszon som är mera svårberäknelig. Denna 
zon bortses helt ifrån i beräkningarna. I stället för att 
låta elasticitetsmodulen variera används här samma två kons
tanta värden som tidigare. 
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Jämförspänningens fördelning längs balken, då y betecknar 
sträckan i balkens längsriktning, kan beräknas enligt följ
ande då armeringen består av sex stycken fiberkompositer med 
diametern 6 mm: 

[y=0.9] Då lasten befinner sig i stadium tre, blir den 
tryckta zonen x: 

x= farm*Aarm l (fcc*b*0.8) 

x= 0.01988 m 

Böjpåkänningen ax bestäroms med med hjälp av maxmo
mentet Mmax= 

Mmax= (d-x/2)*b*ax*0.8 

ax= Mmax/((d-x/2)*b*x*0.8 

Ox=40 MPa 

Skjuvpåkänningen ~xy blir då tvärkraften V=97.2/2: 

~xy= 3*V/(2*A) 

~xy= 15.3 MPa 

Om jämförpåkänningen beräknas med den formel som här 
betecknas a, erhålles: 

a. aj= J(ax2+3*~xy2) 

Oj= 48.0 MPa 

Och med b: 

b. aj= -3/2*ax+5*J(ox 2 /4+~xy2) 

Oj= 65.9 MPa 

[y=O] Vid upplag är momentet O och betongen osprucken, så 
att skjuvspänningen fördelas över hela tvärsnittsare
an: 

M=O 

~xy= 3*V/(2*A) 

~xy= 0.96 MPa 

a . a j= l. 7 MP a 

b. Oj=4.8 MPa 



Gränsen där balken börjar spricka dvs då den 
stadium ett till stadium två: 

y/0.9*43.81= 10.46 

y= 0.21 

.. o over g ar 

70 

från 

[y=0.21] Under gränsvärdet, då balken fortfarande kan analy
seras enligt stadium ett: 

M= Mspr 

M= 10.46 kNm 

ax= 6*M/(b*h 2 ) 

a - 2.6 MPa x-

"txy= 0.96 MPa 

a . a j = 3 . l MP a 

b. Oj= 4.2 MPa 

[y=0.21] över gränsvärdet, då balken analyseras enligt sta
dium två. 

ax= 2*M/(b*x*(d-x/3)) 

ax= 10.98 MPa 

"txy= 3*V/(2*x*b) 

där den tryckta zonens höjd x enligt tidigare 
beräkningar är: 

x= 27.8 mm 

"txy= 10.9 MPa 

a. Oj= 24.3 MPa 

b. Oj= 43.6 MPa 
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[y=0.6] Antag att påkänningsfördelningen i den tryckta zonen 
fortfarande är triangulär och att den tryckta zonens 
höjd x=27.8 mm: 

M= 0.6/0.9*Mmax 

M= 29.2 kNm 

crx= 30.7 MPa 

-cxy= 10.9 MPa 

a . Oj = 3 6 • 0 MP a 

b. crj= 48.1 MPa 

Någonstans i närheten av den punkt där lasten verkar, över
går den tryckta påkänningsfördelningen succesivt från att 
vara triangulär, till att bli en fördelning som kan sägas 
likna rektangulär. Längs denna övergångssträcka är den 
tryckta zonen och därmed också skjuvpåkänningen och böjpå
känningen svår att bestämma. Om man utgår ifrån en triangu
lär påkänningsfördelning, blir den tryckta zonen dubbelt så 
hög, som om man utgår ifrån en rektangulär. 

[y=0.7] Påkänningsfördelningen antas fortfarande vara tri
angulär: 

x= 27.8 mm 

M= 34.07 MPa 

O" -x- 35.75 MPa 

"Cxy= 10.9 MPa 

a. O" j= 40.4 MPa 

b. Oj= 51.1 MPa 



y o· 
(m) (M~a) 

0.0 1.7 
4.8 

0.2 3.1 
4.2 

0.2 21.9 
44.7 

0.6 36.0 
48.1 

0.7 40.4 
51.1 

0.9 48.0 
65.9 

Figur 6.19 
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0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 y 
A B (m) 

Jämförspänningens fördelning längs balken då 
den är armerad med sex stycken fiberkomposi
ter. 
A Upplag 
B Punktlast 

På samma sätt som för balk armerad med sex stycken fiberkom
positer, beräknas nu jämförspänningens fördelning i längsled 
för övriga balkar. Endast resultaten och motsvarande grafer 
finns redovisade nedan. 



y a· 
(m) (MPa) 

0.0 0.6 
1.7 

0.3 1.3 
1.6 

0.6 2.7 
2.8 

0.6 21.4 
28.2 

0.8 29.6 
48.0 

0.9 65.9 

Figur 6.20 

y a· 
(m) (MPa) 

0.01 2.0 
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0.2 10.5 
21.8 

0.3 12.1 
23.2 

0.6 18.1 
17.3 

0.8 26.2 
27.2 

0.9 47.9 
65.7 

Figur 6.21 
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Jämförspänningens fördelning längs balken då 
den är armerad med två stycken fiberkomposi
ter. 
A Upplag 
B Punktlast 
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Jämförspänningens fördelning längs balken då 
den är armerad med sex stycken järn Ks 600. 
A Upplag 
B Punktlast 



y a· 
(m) (M~a) 

0.0 0.8 
2.2 

0.2 1.4 
2.7 

0.5 2.7 
3.0 

0.5 15.1 
22.4 

0.6 17.9 
23.9 

0.8 22.3 
27.1 

0.9 48.2 
66.6 

Figur 6.22 
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0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 y 
A B (m) 

Jämförspänningens fördelning längs balken då 
den är armerad med två stycken spännstål. 
A Upplag 
B Punktlast 

Nära stöd är jämförspänningen liten. Detta beror på att 
momentet och framför allt skjuvspänningen är liten. skjuv
spänningen är liten därför att balken fortfarande är 
osprucken, så att hela betongtvärsnittet tar upp spänning. 
så fort en spricka har bildats ökar skjuvspänningen påtag
ligt och jämförspännings kurvan gör ett hopp. Detta hopp 
blir markant eftersom skjuvspänningen dominerar över nor
malspänningen i båda formlerna för jämförpåkänning. I den 
formel, som här kallas a, multipliceras skjuvspänningen med 
3 och i den andra kallad b divideras normalspänningen med 4. 
Gränsen där betongen spricker är inte så skarp som kurvorna 
visar. Gränsen mellan sprucken och osprucken betong beror 
också på eventuella försvagningar i betongen, alltså betong
ens inre struktur, och går därför inte att bestämma exakt. 

I zonen mellan sprickmomentet och maxmomentet befinner sig 
betongen i stadium II, karakteriserad av att sprickor har 
bildats i den dragna delen av betongbalken. Den tryckta 
zonen är fortfarande hel och påkänningsfördelningen triangu
lär. Jämförspänningskurvan är till en början relativt plan, 
men närmare det kritiska snittet där en punktlast verkar, 
närmar den sig snabbt en topp. Längs en sträcka innan denna 
topp, frångår påkänningsfördelningen allt mer den triangulä
ra. Den osprukna betongens tjocklek minskar och tryckför
delningen blir allt mer elliptisk. om den tryckta zonens 
höjd analyseras enligt stadium II, så blir den drygt dubbelt 
så tjock som om den analyseras enligt stadium III, nära 
momentmax. 
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Detta innebär ungefär lika stora skillnader i skjuvspänning, 
vilket ger stora skillnader också i jämförpåkänningskurvans 
utseende. Nära punktlast är därför den kombinerade spänning
en svår att bestämma. 

Jämförspänningen har en topp vid det kritiska snittet där 
punktlasten verkar. Eftersom där både momentet och tvärkraf
ten har ett teoretiskt max. Värdet på denna topp är för 
samtliga balkar större än betongens tryckhållfasthet. Den 
intressanta skillnaden är emellertid, att för de tre balkar 
som är armerade med två fiberkomposit, sex stål respektive 
två stycken spännstål, befinner sig jämförspänningskurvan på 
en kort sträcka nära kritiskt snitt över tryckhållfastheten, 
medan den för den balk som är armerad med sex stycken fiber
kompositer, befinner sig över tryckhållfastheten längs en 
betydligt längre sträcka. Då beräkning sker enligt formel b, 
befinner den sig över tryckhållfastheten längs hela sträck
an, mellan zonen för uppsprickning och kritiskt snitt. Ef
tersom ett kombinationsbrott (normalspänning i kombination 
med skjuvspänning) förutsätter att en sned skjuvspricka bil
das, som sträcker sig från en zon nära sprickmomentzonen 
till kritiskt snitt, där punktlasten verkar, samt att arme
rad betong har en förmåga att omfördela kritiska lokala 
snitt på mindre belastade delar, gör att kombinations
brott/skjuvbrott sannolikt inte uppstår för de tre först
nämnda balkarna. I balken armerad med sex stycken fiberkom
positstänger är emellertid jämförspänning större än tryck
hållfastheteten längs en sträcka som sannolikt går förbi det 
ställe där en skjuvspricka börjar i betongens underkant. Här 
erhölls också mycket riktigt ett skjuvbrott under balkprov
ningarna. 

För att eliminera risken för skjuvbrott, kan balkens höjd 
göras större eller kan balken skjuvarmeras längs sträckan 
mellan upplag och punktlast. Armeringen skall ta upp den del 
av skjuspänningen, som den tryckta betongzonen inte kan ta, 
så att den sträcka längs balken där jämförspänningen är 
större än tryckhållfastheten, blir tillräckligt liten. 
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7 SLUTSATSER 

7.1 Allmänt 

När det gäller konstruktioner/ konstruktionsprojekt med stor 
risk för korrosion betyder utnyttjandet av de nyutvecklade 
kompositmaterialen med glasfiber en ökning i säkerhet och 
livslängd. Det innebär även minskade kostnader i såväl in
vestering som underhåll för åtgärder för att minska korro
sion. 

7.2 Egenskaper och utformning 

Kompositens egenskaper beror på de ingående komponenterna 
och belastningsfall. I detta examensarbete har fibrerna i 
kompositen bestått av glasfiber, men en blandning av araroid
fiber och glasfiber som forskats fram i Japan ger bättre 
hållfasthetsvärden och högre elasticitetsmodul. För att få 
en lagom förankringshållfasthet bör stängerna få en utform
ning som motsvarar kamstänger. 

Här följer en sammanfattning av fördelar och nackdelar. 

Fördelar: * Lätthanterligt på grund av sin låga vikt. 
* Billigare än rostfritt stål, ungefär samma pris 

som för vanligt armeringsstål. 
* Materialpriserna kommer förmodligen att sjunka 

med tiden i takt med att användningen av glas
fiber ökar. 

* Rostar inte och har god kemisk beständighet. 
* Hög draghållfasthet. 
* Temperaturoberoende (ej sprött vid kyla). 
* Möjligheten att kunna mäta och kontrollera 

effekterna av laster inuti färdig konstruktion 
med hjälp av optiska fibergivare. 

* Bra utmattningsegenskaper. 
* Tillsatsmedel i betongen kan strykas eftersom 

sprickbildning inte är lika farlig ur korro
sionsynpunkt. 

Nackdelar: * Ett nytt och outforskat material. 
* Långtidseffekterna är inte fullt kända. 
* Låg elasticitetsmodul. 
* Risk för stora deformationer. 
* Då kompositen inte går att bocka på arbetsplat

sen minskar flexibiliteten. 
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7.3 Lämpliga användningsområden 

Områden: * I konstruktioner utsatta för hög halt av klo
ridjoner exempelvis broar, hamnar, reningsverk 
eller parkeringshus. 

* Spännarmering, speciellt i prefab-element. 
* Tillfällen då normen föreskriver rostfritt stål 

tex för murverk, tegelbalkar och lättbetong. 
* Bergförstärkning 
* Armeringsnät 
* I konstruktioner som ska tillåta stora deforma 

tioner tex skyddsrum och jordbävningssäkra hus. 

7.4 Dimensionering 

Den vanliga beräkningsgången vid dimensionering av armerade 
betongkonstruktioner, enligt svensk standard, kan användas, 
men måste kompletteras med kombinatinonen böjpåkänning och 
skjuvpåkänning. De kompletterande formlerna bör bygga på 
allmänna teorier som finns för friktionsmaterial. Men sedan 
får de modifieras med hänsyn till provningsresultat. 

7.5 Framtiden 

Framtiden för fiberkompositer ser ljus ut men det krävs mer 
resurser inom forskning för att kartlägga dess egenskaper 
och för att kunna göra förbättringar i den kemiska samman
sättningen. 
kommersiellt kommer säkert intresset för armering av fiber
komposit att öka i takt med att priset blir lägre. I dag 
kostar glasfiberkompositen lika mycket som stål medan priset 
för armid- och kolfiberkomposit är ca två gånger så dyrt. 
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