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l. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Betong 

Modern betong finns i många olika former där typen av cement bestämmer egenskaperna. Mest känt är 

Portland cement som har varit det vanligaste materialet vid betongproduktion. Men det finns också flera 

andra former av cement som silikatcement och aluminatcement vars speciella egenskaper gör dem intressanta 

i vissa tillämpningar. Vanligt är också att Portland cement kompletteras eller ersätts till en del av andra 

material som silika, puzzolaner eller slagg. 

Typiskt för normal betong är att den kan tillverkas med hög tryckhållfasthet Därimot är det inte möjligt 

att uppnå speciellt hög draghållfasthet. Detta är förmodligen det mest negativa med vanlig betong eftersom 

en sprickbildning har flera negativa effekter, både estetiskt och tekniskt. 

En utveckling av en betong med förbättrad draghållfasthet startade för cirka 25 år sedan. Mest känt är den 

utveckling som skedde i samarbete med Pilkington Brothers Ltd. Detta resulterade i en betong som innehöll 

glasfibrer och som såldes under namnet Cemfil (senare Cemfil II). Denna typ av betong innebar en markant 

förbättring av draghållfastheten, i varje fall initielit Det visade sig att glasfibrer förstörs i den starkt basiska 

miljön vilket medför att den förhöjda draghållfastheten går förlorad efter hand. 

Användningen av glasfibrer i betong är intressant eftersom glasfibrer är relativt billiga. För att göra det 

möjligt att använda dem i betong måste antingen glasfibrernas nedbrytning begränsas genom något skydd 

eller den starkt basiska miljön elimineras. Cemfil II är en mindre känslig glasfiber i basisk miljö men 

resultat på lång sikt har inte varit acceptabelt med tanke på kostnaderna. 
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1.1.2. Jesmonite 

Jesmonite är en betong som är baserad på gips. Eftersom gips inte är basiskt är det möjligt att blanda in 

glasfibrer utan att någon nedbrytning ska ske. Jesmonite innehåller därför glasfibrer och en del annat som 

ska stabilisera gipsen kemiskt. Detta material har alltså stora likheter med gipsskivor som används inomhus 

i väggar och tak. 

1.2. Armering 

För att vanlig annering av stål ska vara skyddad i betong krävs en basisk miljö inne i betongen. Detta finns 

i vanlig betong men inte i jesmonite. Om vanlig armering används behöver den skyddas eller ersättas med 

rostfritt., Ett intressant alternativ är fiberkompositarmering som kan produceras i material som tycks vara 

ovanligt beständiga i så gott som alla miljöer. 

1.2.1. Fiberkompositarmering 

Utveckling av fiberkompositarmering som ersättning för stålarmering startade i USA på 70 talet. Praktisk 

användning av fiberkompositer har förekommit under minst 10 år. Utvecklingen startade i USA där Dow 

Chemicals var först med att börja tillverka en kemiskt resistent matris (Deracane). Först användes 

fiberkompositarmering med glasfibrer som slakarmering i radaranläggning i USA. Exakt när detta startade 

finns det ingen uppgift om. I dag används fiberkompositarmering med glasfibrer som ersättning för slak

armering i svåra miljöer, främst där kloridangrepp förväntas. Exempel på tillämpningsområden är 

reningsverk för avloppsvatten och hamnkonstruktioner i södra USA /1/. 

I Västtyskland används i princip samma armering som i USA som spännarmering i brokonstruktioner. Den 

första bron, en liten gångbro i Dusseldorf, färdigställdes 1980. Därefter har en motorvägsbro i två spann 

(21.3 + 25.6 m) byggts med traditionell teknik 1986 i Dusseldorf och en bro med två spann (27.6 + 23.0 m) 
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med utanpåliggande armering i Berlin. I det senare fallet används armeringen som "intellegent" armering 

eftersom töjning i glasfibertrådarna kan registreras kontinuerligt. Samma typ av glasfibrer används 

nämnligen som fiberoptiska kaplar vilket gör att registreringsutrustning redan finns tillgänglig. Innan den 

praktiska användningen utfördes realistiska beständighetsförsök som innebär att fiberkompositarmering 

spändes upp till en hög påkänningsnivå samtidigt som den utsattes för olika former av miljöpåverkan /1/. 

Ett annat fiberkompositmaterial ärAramid armeringen (Arapree armeringen) som prestenterades år 1986 

och år 1988 användes den för första gången i vägprojekt i närheten av Rotterdam. 

1.3. Utvecklingsmöjligheter 

J esmonite har intressanta förutsättningar för att kunna användas i produkter där en hög draghållfasthet är 

önskvärd. Men till skillnad fran vanlig betong är kunskapen om jesmonite inte speciellt omfattande. Detta · 

gäller grundläggande materialegenskaper och inte minst praktisk användning i element. Det finns därför 

anledning att studera och utvärdera jesmonite ur flera aspekter. 

1.4. Projektets omfattning 

1.4.1. Materialegenskaper 

Materialegenskaper är något relativt. De resultat som kan uppnås vid korttidsbelastning till brott behöver 

inte avspegla det beteende som uppstår vid långtidsbelastning. Dessa aspekter diskuteras mer i detalj i 

kapitel 2. Provningar av jesmonite har därför utförts både som korttidsprovning och långtidsprovning. 

Dessutom har inverkan av förhöjd fukthalt beaktas. 
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1.4.2. Funktionsegenskaper 

För att utvärdera funktionsegenskaper har takelement tillverkats. Dessa element är prototyper med allt vad 

detta innebär i tillverkningstekniska brister. Men dessa element har ändå fått sådana egenskaper att det är 

möjligt till en kvalitativ bedömning. 
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2. MATERIALKARAKTERISERING 

2.1. Allmänt 

Materials egenskaper och speciellt dess hållfasthetsegenskaper kan beskrivas på två principiellt olika sätt. 

Det traditionella sättet bland ingenjörer är att utnyttja materialmodeller som är en logisk konsekvens av en 

beräkningsteori. I detta avseende spelar elasticitetsteorin en stor roll eftersom de flesta egenskaper är 

baserade på ett direkt, oftast linjärt förhållande mellan beroende och oberoende parametrar. Sådana 

materialmodeller har onekligen stora fördelar på grund av sin enkelhet vilket oftast gör det relativt 

okomplicerat att karakterisera materialegenskaper. 

Materialmodeller av den form som är önskvärda inom elasticitetsteorin beskriver verkligheten relativt väl så 

länge som enbart små deformationer behöver beaktas. Men alla moderna normer är baserade på en. 

brottstadiefilosofi. Detta innebär att det är lämpligt att beskriva materials hållfasthetsegenskaper mer 

generellt så att alla egenskaper som kan observeras i experiment och i verkligheten blir beaktade. 

Verkliga materials hållfasthetsegenskaper är betydligt mer komplicerat än vad som kan beskrivas med enkla 

materialmodeller. I detta avseende är det viktigt att beakta att långtidsegenskaper kan skilja sig högst 

markant från korttidsegenskaper. 

Det är ett välkänt faktum att brottpåkänningen i ett material vid korttidsprovning uppvisar både ett 

storleksberoende och ett tidsberoende. Detta innebär att brottpåkänningen ökar med minskande provstorlek 

och kortare belastningstid. De hållfasthetsegenskaper som kan uppnås vid någon form av standardiserad 

provning är därför mer ett relativt mått på de egenskaper som undersöks än ett mått på de egenskaper som 

kan förväntas i verklig konstruktion. De konstruktionselement som används i praktiken är normalt avsevärt 

större och belastningsförhållandena annorlunda än det som gäller vid standardiserad provning. 

För ett material som inte belastas direkt till brott men som utsätts för en konstant belastning uppstår 

krypning eller långtidsdeformationer. Sådan krypning kan vara besvärande och om den sker på en tillräckligt 

hög påkänningsnivå kommer detta att leda till brott. Ett sådant brott uppstår på en lägre påkänningsnivå 

än vad som är fallet vid korttidsbelastning. Samtidigt som denna krypning sker förändras de ursprungliga 

materialegenskaperna på ett sådant sätt att påverkan av miljön lättare sker. 
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Det är viktigt att ett materials ·egenskaper identifieras och beskrivs så allsidigt som möjligt. Det är därför 

inte tillräckligt med enbart korttidsförsök för att förstå detta beteende. I verkligheten är det 

långtidsegenskaperna som är intressantast vilket innebär att detta behöver utvärderas i försök. Men det är 

också viktigt att kunna beskriva de egenskaper som erhålls vid olika typer av försök till en helhet så att 

generella slutsatser kan dras. Detta kan göras på olika sätt beroende på avsikten vilket redovisas kortfattat 

i detta kapitel. 

2.2. Materials struktur 

De olika delarna i ett material och de bindniningar som existerar mellan dem bestämmer förutsättningarna 

för olika egenskaper. Av speciellt intresse är bindningarna i ett material vilka kan vara av två typer, 

starka primära bindningar, vilka är resultatet av bindningar mellan atomer, eller sekundära bindningar, vilka 

håller ihop molekyler. Beroende på typen av bindningar i ett material kan flera grundläggande egenskaper 

beskrivas. Detta gäller inte minst de egenskaper som är intressanta för olika olika konstruktionsmaterial som 

tryck-och draghållfastheter. 

Även om ett material i grunden beror på de olika delmaterialen och de bindningar som finns mellan 

dem så avspeglar de bindningskrafter som finns inte den verkliga hållfastheten hos materialet. Detta beror 

helt enkelt på att inget material är perfekt. Alla material innehåller awikelser i sin struktur från vad som 

skulle vara optimalt med tanke på hållfastheten. Awikelser av denna form kan vara närvaron av "felaktiga" 

atomer i ett material eller en avsaknad av atomer. Sådana awikelser är normala företeelser eftersom det 

är nästan omöjligt att producera helt "rena" material. Ofta är det inte ens önskvärt vilket är fallet med 

legerade metaller. För andra material som betong är oregelbundenheter i strukturen en naturlig egenskap 

samtidigt som det ibland är önskvärt med håligheter i form av luftblåsor av speciella skäl. På grund av 

existensen av dessa felaktigheter kan ett materials inre struktur karakteriseras som ett organiserat kaos. 

Egenskaperna hos dessa felaktigheter, som oftast antas vara av slumpmässig karaktär, är sådana att öka i 

storlek eller betydelse då en kropp ökar i omfattning. Resultatet av detta är att en skalningseffekt 

introduceras i materiaegenskaperna. Detta är inget unikt utan det tycks snarast vara helt normalt inte bara 

för materialegenskaper utan för naturliga fenomen i allmänhet. 
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Existensen av felaktigheter i ett material har varit känd sedan länge liksom deras betydelse för de 

mekaniska egenskaperna i ett material. Kunskapen är mest studerad för metalliska material där en stor 

mängd olika typer av defekter är kända liksom deras inverkan på materialegenskaper. Men även för andra 

material som betong börjar studier visa att de förväntade hållfasthetsegenskaperna är en funktion av de 

felaktigheter som kan identifieras i ett tvärsnitt. 

2.3. Deformationsbeteende 

Då en kropp utsätts för en dragkraft kommer den att deformeras. I samband med att allt bättre 

provningsmaskiner blivit tillgängliga har det visat sig att den linjaritet som ofta antas gälla mellan kraft och 

deformation för små deformationer är mer en illusion än en verklighet. Med utgångspunkt från de 

attraktionskrafter och repulsionskrafter som gäller på atomnivån finns det heller inte någon anledning att 

förvänta sig ett linjärt förhållande mellan kraft och deformation. En linjär approximation kan emellertid ha 

ett visst berättigande för de flesta material vid små deformationer. 

Det finns också andra aspekter av deformationsbeteendet som är väsentliga. Utöver den direkta 

deformationen som uppstår vid belastningen uppstår också sekundära deformationer. Dessa sekundära 

deformationer beror på att vid en deformation går ett ursprungligt jämviktsläge i ett materials inre går 

förlorat men materialet sträver efter att nå ett nytt jämviktsläge. 

l 
Tertiary J 

l 

======-----====-'---~ 
Pr1marv creec • seeondarv creep (distortion strainl __ _.:. __ . _____ . ---------------

Prirnary creeF (volume~ric strain) t 

Figur 2.1 Krypegenskaper hos ett material som utsätts för en konstant påkänning av olika storleksordning. 
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Dessa sekundära deformationer är mest markanta då belastningen hålls konstant på en viss påkänningsnivå 

vilket är illustrerat i Fig. 2.1. Under en viss påkänningsnivå eller tröskelvärde uppstår enbart primärkrypning 

vilken leder asymptotiskt till ett nytt jämviktsläge. Vid påkänningar över detta tröskelvärde uppstår först 

primärkrypning som sedan efterföljs av sekundärkrypning och slutligen av tertiär krypning. I detta fall uppnås 

inget jämviktsläge och krypningen kommer att fortsätta tills ett brott uppstår. 

Den töjning eller krypning som sker i ett material kan beskrivas på flera sätt. En vanlig metod är: 

e(t)-e +e t"+e t+e;fl o p s 
(1.2) 

där E o är den initiella deformationen vid belastning, Ep är primärkrypning, E s är sekundärkrypning och Et 

är tertiärkrypning. Parametrarna a och 13 är sådana att a < l < 13 . Var och en av delarna i ekv 2.1 

beskriver den töjning som är illustrerad i Fig. 2.1. 

För sekundärkrypning, som är den helt dominerande formen av krypning då den förekommer, används ofta 

Nortons kryplag för att beskriva töjningshastigheten som funktion av påkänningsnivån. Denna kryplag kan 

skrivas som 

(2.2) 

där u är påkänningsnivån, och parametrarna c och n är materialkonstanter för en speciell omgivning 

(temperatur och fuktförhållanden givna. Men egentligen skulle påkänningen vid sekundärkrypning uttryckts 

som (u- r0 )n där r0 avspeglar ett tröskelvärde under vilket ingen sekundärkrypning sker. Även primär- och 

tertiärkrypningen tycks kunnas beskrivas på ett liknande sätt som ekv 2.2. 
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2.4. Töjningsbegränsning 

Töjning eller deformation till brott i ett material kan ske genom en volymstöjning på grund av normalkrafter 

eller genom en distortionstöjning på grund av skjuvning i materialet. Verkliga materials beteende skiljer sig 

från vad som normalt antas enligt elasticitetsteorin. Det är detta beteende som framkommer klart vid 

långtidsbelastning vilket avspeglas i de olika formerna av krypning som följer den initiella deformationen och 

som visas i Fig. 2.1. 

En kropp som utsätts för en normalpåkänning enligt Fig. 2.2 kommer att deformeras och deformationen kan 

beskrivas med delar eller hela ekv 2.1. Då enbart primärkrypning sker i materialet, vilket är illustrerat i Fig. 

2.2.c, så avspeglar detta en fördröjd volymstöjning. Om påkänningen är tillräckligt hög kommer 

primärkrypningen att efterföljs av sekundärkrypning vilket innebär att mer dramatiska saker sker i ett 

material. sekundärkrypningen avspeglar en skjuvning i materialet som kan ske på det sätt som visas i Fig. 

2.2.d som avspeglar metalliska material eller på något annat sätt. För fiberkompositer till exempel sker en 

skjuvning mellan fibrer och matris. Om enbart en skjuvkraft appliceras uppstår enbart en skjuvdeformation 

under en viss påkänningsnivå vilket avspeglar den tröskelnivå under vilken enbart primärkrypning sker 

och inte sekundärkrypning. För skjuvpåkänningar över detta tröskelvärde uppstår samma eller liknande 

skjuvdeformationer som vid sekundärkrypning för en normalkraft 

(jJ 
- ---'-__,r:=!:_ 

a b c d 

Figur 2.2 Deformationsbeteende hos en kropp som utsätts för en normalkraft med konstant varaktighet. 
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Varken volymstöjning eller distortionslöjning har en obegränsad kapacitet. Detta innebär att ett brott uppstår 

då töjningen uppnått ett kritiskt värde. Eftersom denna brottöjning motsvarar en brottlast och brottlasten 

är både storleksberoende och tidsberoende så gäller samma sak för töjningen. Töjningskapacitetens 

tidsberoende som det är känt från experiment är också inkluderat i Fig. 2.1 som brottlinjer. I verkligheten 

avspeglar dessa brottlinjer två brottytor då både ett storleksberoende och ett tidsberoende är inkluderat. 

Ett materials töjningskapacitet påverkas också av den omgivande miljön. Det finns också ett 

temperaturberoende i töjningskapaciteten som innebär att töjningskapaciteten minskar med ökande 

temperatur. Denna effekt är likartad med den som gäller för storleks- och tidsberoendet I material som 

är hygroskopiska inverkar också den relativa fukthalten i materialet på ett sådant sätt att ökad fukthalt 

minskar hållfastheten. Orsaken till detta är ofta komplex och associeras med en svällning av materialet, vilket 

förändrar egenskaperna, men också att vatten fungerar som ett glidmedel vilket underlättar krypning. 

2.5. Brottkarakterisering 

På grund av att töjningskapaciteten är både storleksberoende och tidsberoende men också 

temperaturberoende vilket bortses från här så kan ett brottkriterium inte definieras i exakta termer. Detta 

avspeglar inverkan av felaktigheter i materialet och ju fler felaktigheter det finns desto mer utpräglat blir 

denna inverkan. Det bästa sättet att beakta dessa egenskaper är genom en stokastisk beskrivning av 

materials hållfasthetsegenskaper. 

En teori för materials hållfasthet baserad på felaktigheter finns utvecklad [Sentler, 1987]. Denna teori utgår 

från att ett materials töjningsegenskaper kan delas upp i två komponenter, volymstöjning och 

distortionstöjning, och att var och en av dessa komponenter är direkt beroende av en effektiv påkänning och 

indirekt beroende av volymen som utsätts för denna påkänning och dess varaktighet. Detta kan i allmänna 

termer uttryckas som 
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(3.2) 

där gv(.) och gd(.) beskriver den töjning som uppstår på grund av respektive en volymspåkänning aveller en 

distortionspåkänning ad och motsvarande volymer Vi och varaktigheter Di som är påverkade. 

Volymspåkänningar och en effektiv distortionspåkänning kan skrivas som 

l 
O --[o +O +O] 

v 3 x y z 
(4.2) 

(5.2) 

där påkänningarna är definierade i ett godtyckligt koordinatsystem. Enligt ekv 2.4 och ekv 2.5 kommer det 

att finnas tre volymstöjningskomposanter och en distortionskomposant i ett allmänt tredimensionellt 

påkänningstillstånd. Vid normala dimensioneringsförutsättningar beaktas oftast enbart ett endimensionellt 

påkänningstillstånd vilket förenklar förutsättningarna till en volymstöjningskomposant och en 

distortionstöjningskomposant. 

Det är felen i ett material som bestämmer töjningskapaciteten. Ett materials brottbeteende bestäms till stor 

del av de felagtigheter som finns i materialet eftersom detta försämrar töjningskapaciteten lokalt. Vid en 

belastning av materialet uppstår först ett brott på dessa ställen som sedan sprider sig till övriga delar. Det 

är alltså de svagaste delen i ett material som bestämmer brottegenskaperna, något som bäst beskrivs med 

den statistiska extremesvärdesteorin. Med beaktande att felaktigheter tenderar att öka i vikt med ökande 

volymer under påkänning och att en liknande effekt erhålls i tidshänseende kan följande uttryck härledas. 
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(6.2) 

där parametrarna k och h är storleks- och tidskoefficienter, rx och r d är tröskelvärden, och cx och Cd är 

normaliseringskonstanter. Volymen V0 och varaktigheten D0 är referensvärden. Volymen under påkänning 

och motsvarande varaktighet utvärderas från 

vx- rr re (J x<x~z)-rx)"dxdydz 
x 

(7.2) 

(8.2) 

(9.2) 

(10.2) 

Den statistiska fördelningen i ekv 2.3 beskriver ett materials brottöjningsegenskaper. Motsvarande uttryck 

för brottpåkänningen erhålls genom att ta medelvärdet av ekv 2.3 med avseende på påkänningen. Men 

eftersom ett brott kan vara antingen ett volymstöjningsbrott eller ett distortionstöjningsbrott erhålls två 

lösningar som är kopplade till varandra. Om detta beroende försummas vilket är acceptabelt i de flesta 

tillämpningar erhålls två lösningar som i modifierat skick kan skrivas som 
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(11.2) 

(12.2) 

där R0 är ett referensvärde på hållfastheten som motsvarar volymen V 0 under påkänning och varaktigheten 

D0 . Parametrarna aj och bj är nya konstanter vars summa är ett. Oftast är ax= O och hx = l medan ad>O 

och hd< l. De båda ekvationerna 2.11 och 2.12 kommer att motsvara två brottytor på det sätt som är visat 

i Fig. 2.3. Det går även att beräkna spridningen i hållfastheten uttryckt i variansen på samma sätt som 

medelvärdet. Motsvarande variationskoefficient (standardawikelse/medelvärde) kan uttryckas som 

(13.2) 

där G(k,h) är ett uttryck med gamma funktioner där första termen i en serieutveckling kan skrivas som 

1r /8./6 där 8 = k för ett volymstöjningsbrott och 8 = h för ett distortionstöjningsbrott.Ekvationerna 2.11 

och 2.12 kan användas för att skatta storleksparametern k genom lämpligt val av olika volymer under 

påkänning eller tidsparametern h genom olika varaktigheter till brott för olika påkänningsnivåer. Om 

provningsomfattningen är tillräckligt stor kan variationskoefficienten bestämmas vilket gör det möjligt att 

utnyttja ekv 2.13 vid en bestämning av k eller h. 

Ekvation 2.3 finns primärkrypning och sekundärkrypning inkluderade i respektive volymstöjningstermen och 

distortionstöjningstermen. Men i ekv 2.3 är effekten av denna krypning uttryckt i relativa termer till skillnad 

från i ekv 2.1 som är uttryckt absoluta mått. Det är därför inte möjligt att direkt utnyttja information om 

parametrarna a och 13 i ekv 2.1 för att bestämma de två parametrarna k och h. 
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R/Ro 

Figur 2.3. Den relativa hållfastheten hos ett material som funktion av volymen under påkänning och 

dess varaktighet. 

2.6. Materialbeskrivning 

Det är för det mesta önskvärt att kunna beskriva ett materials egenskaper så väl som möjligt. Detta gäller 

inte minst nya material där praktisk erfarenhet saknas. De resultat som kan uppnås i någon form av 

standardiserad provning är i och för sig intressanta vid jämförelse med andra material men sådana resultat 

säger litet om verkliga egenskaper. Det är därför nödvändigt att prova på ett sådant sätt att alla egenskaper 

blir belysta. Detta gäller inte minst långtidsegenskaperna som kan skilja sig högst avsevärt från 

korttidsegenskaperna. 
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3. MATERIALEGENsKAPER 

3.1. Allmänt om kompositmaterial 

Kompositmaterial kan defineras som en kombination av två eller flera material, med olika egenskaper. 

Baserat på denna almänna definition är i princip alla material kompositer. I praktiken begränsas oftast 

benämningen komposit till moderna material där vissa egenskaper framhävs samtidigt som andra egenskaper 

begränsas eller elimineras. Fiberkompositer som behandlas i denna rapport tillhör moderna fiberkompositer. 

Två olika klasser finns av fiberkompositmaterial, se figur 3.1.: 

l. Kompositer med kontinuerliga fibrer, tex armeringstänger. 

2. Kompositer med korta fibrer riktade i olika riktningar, tex jesmonite. 

l Il l 

(a) (b) 

Fig 3.1. Varierande fördelning av fibrer i kompositmaterialet. 

(a) Kontinuerliga fibrer. 

(b) Korta fibrer i olika riktningar (kan vara 1-D 2-D eller 3-Dimensionellt). 
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3.2. Jesmonite 

Jesmonite är en icke alkalisk lågtemperaturkeram vars huvudsakliga innehåll är gips, lite mer än hälften av 

"betongen". I övrigt innehåller Jesmonite material som ska stabilisera gipsen kemiskt och glasfibrer. 

Glasfiberinnehållet kan uppgå till cirka 15 viktsprocent. Den icke basiska miljön i Jesmonite innbär att 

glasfibrer inte påverkas kemiskt vilket är fallet i vanlig betong. 

Egenskaperna hos jesmonite är starkt influerade av närvaron av glasfiber. Detta märks inte minst vid 

dragbelastning då glasfibrer medför att draghållfastheten höjs markant. Vid tryckbelastning kan inte effekten 

förväntas vara densamma även om den sammanhållande egenskaperna hos glasfibrer bör bidra positivt. 

Tillverkningen av jesmonite sker genom att de olika komponenterna till "betongen" blandas ihop i en speciell 

behållare och rörs ihop (Fig 3.2.). 

Figur 3.2. Tillverkning av "betongen". 

Sedan hälls "betongen" i en behållare varifrån den pumpas till en sprutkanon och sprides. Glasfibertrådarna 

dras samtidigt till sprutkanonen klippes och sprides (Fig 3.3.). 
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Figur 3.3. Tillverkning av element med Jesmonite. 



18 

3.2.1. Hållfasthet 

Tabell 3.1. visar mekaniska korttidsegenskaper hos Jesmonite G.R.R., gjorda i Holland, jämfört med 

Pilkington Cem-FIL G.R.C. Ingen uppgift finns om provstorlek och balstningshastighet varför dessa värden 

enbart är intressanta som jämförelse. 

Property Uni t Hand or rnachine sprayed 

G.R.C. Jesmonite G.R.C. 

Cem-FIL fibre content %by weight 5 12-15 

Densitet (normal) tjm3 1.9-2.1 1.5-1.7 

Compressive strength N/mm2 50-80 25-30 

Tensile strength (UTS) N/mm2 8-11 36-38 

Bending strength (MOR) N/mm2 21-31 55-60 

Impact strength (Izod) Nmmjmm2 10-25 -

Bending elastic limit (LOP) N/mm2 7-11 18-20 

Young's Modulus KN/mm2 10-20 5-6 

Poisson's Ratio 0.20-0.25 0.1-0.2 

Strain to failure % 0.60-1.20 -

Intedaminar shear strength N/mm2 3-5 3-5 

In plane share strength N/mm2 8-11 45-50 

Tabell 3.1. Mekaniska korttidsegenskaper hos Jesmonite. 

Resultat från de hållfasthetsprovningar som gjordes i samband med examensarbetet redovisas i kapitel 4. 
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3.3. Fiberkompositarmering 

3.3.1. Kommersiella egenskaper 

Fiberkompositarmering är ett material som innehåller kontinuerliga fibrer som är ingjutna i ett kemiskt 

mycket resistent material eller matris. Det är de kontinuerliga fibrerna som medför att mycket höga 

draghållfastheter kan uppnås. Exempel på möjliga fibrer som kan användas visas i fig 3.4 där också vanligt 

armeringsstål visas som en jämförelse. Motsvarande densiteter för dessa material visas i tabell 3.2. 

I praktiken har två material blivit kommersiellt intressanta, glasfibrer och aramidfibrer. Dessa material säljs 

kommersiellt med glasfibrer som Polystal av Bayer och Fiberbar av Fiberkonst, och med aramid som 

Arapree av Akzo. En glasfiberstång innehåller maximalt möjlig fibermängd, cirka 70%, medan en 

aramidfiberstång innehåller cirka 40% fibrer. Detta resulterar i de egenskaper som visas i figur 3.5 och som 

också är sammanställda i tabell 3.3. 

STRESS [Njmm2] 
4000.----------,---------.---------,----------,---------, 

l 

earbon 
HS 

2 3 

Figur 3.4. Spännings - Töjningsdiagram för olika armeringsmateriaL 

Reinforc d steel 

4 

Glass 
s 

STRAIN [%] 

5 



Carbon HM ............. 1.8 t/m3 

Aramid HM ............. 1.4 t/m3 

Glas E ...................... 2.7 t/m3 

Glas S ...................... 2.7 t/m3 

Polypropylene .......... 0.9 t/m3 

Nylon ....................... 1.1 t/m3 

Carbon .................... 1.9 t/m3 

Aramid standard .... 1.4 t/m3 

Glas AR .................. 2.7 t/m3 

Prestressing steel... 7.8 t/m3 

Reinforced steel.. ... 7.8 t/m3 

Tabell 3.2. Densitet för materialet i figur 3.4. 
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Spännings - töjningsdiagram för Polystal- samt Aramidarmering (Arapree-armering) visas i figur 3.5. Tabell 

3.3. visar hållfasthets- samt materialparametrar för fiberkompositmaterialet i fråga samt för stål. 

STRESS [N/mm 2] 
1800 

• Pre s essing steel -l Äolyst l 

l 
~Arapree 

l-HA 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 
j 

l 
J--

\t::IIIIUI'-'111\:;1'>1 ""l - r-------
l 

l j 

600 

400 

200 

o ... 
o 2 4 6 8 10 12 14 

STRAIN [%] 

Figur 3.5. Spännings - töjningsdiagram för Polystal respektive Arapree - armeringsstänger. 
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Propert y U nit Reinforcing Prestressing Polystal Arapree 

steel st e el [Glass] [Aramid] 

Char. strength Njmm2 >500 >1850 1670 1110 

Yield strength Njmm2 >420 >1470 - -

Ult. strain % 10 6 3.3 2.4 

Youngs-modulus N/mm2 200000 200000 51000 50000 

D ensity tjm3 7.85 7.85 2.0 1.25 

Tabell 3.3. Material- samt hållfasthetsparametrar för fiberkomposit- och stålarmering. 

Polystal-armeringen (tillv. av BA YER) innehåller 68 vikt-% glasfibrer inbakad i polyester matrix. Arapree

armeringen (tillverkat av AKZO) innehåller 40-50 %-vikt inbakad i epoxy matrix. I tabell 3.4. visas en lista 

över sammansättning av fiberkompositarmering från olika företag. 

Tensile element Type of fibre Brandname Shape/bonded Producer 

Arapre e Ar amid Twaron HM Epoxy-resin bonded Akzo 

Parafil Ar amid Kevlar 49 Fibres in sheating ICI 

Polystat Glass E-glass Polyester resin matrix Bayer 

Bri-ten Aramid/Carbon Kevlar /Carbon HS Both resin bonded B rid on 

Nefmac Glass/ Aramid/ var. Resin bonded meshes Nefcom 

earbon ( shimizu) 

Fibra bar Ar amid Kevlar 49 Braided rod in epoxy resin Mitsui 

Shinko 

Wire 

Tabell 3.4. Visar materialsammansättning av olika fiberkompositmaterial från olika företag. 
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Utvecklingen inom detta område går fort och det är därför inte så lätt att följa den. Privata företag driver 

forskning och utveckling och är ovilliga att ge information. 

Kostnadsmässigt ligger glasfiberarmering bra till jämfört med stål, ungefär samma pris. Aramidarmeringen 

är två till tre gånger dyrare än stål och Kolfiberarmering är ungefär 10 gånger dyrare. 

3.3.2. Kontroll 

Permanent kontroi kan göras på denna typ av armering. Kontrollen görs så att man kontrollerar varje 

armeringstång för sig. Kontrollen kan göras med "Optical Fiber Sensors" eller "Copper Wire Sensors"/2/. 

Den optikala tekniken visas i figur 3.6. och den elektroniska i figur 3.7. 

Transmitter Receiver 

WireSpiral Protective Sheath 

* 
l Optical Fiber Sensor 111* 
l 

,, 
Reference Optical Fiber Sensor 

l Control System l 
Optical Fiber Sensor 

1 and Data Processing 1 

Monitoring System 

Figur 3.6. Visar "Optical Fiber Sonsors". 



El 
E: 

L() l 
t-: i 

Principle of Measuring 

Copper Wire Sensor 

0 .. 0.5mm 

Figur 3.7. Visar "Copper Wire Sensors". 

E 
E 

L() 
,..: 

E 
E 
In 
,..: 

Dielectric Material 
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Med den optikala tekniken kan man registrera spännings - töjnings förändrinar över hela längden och med 

den Elektroniska tekniken kan man ta reda på vilken armerinsstång har defekteras och lokalisering av 

denna. 
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4. MATERIALPROVNING 

4.1. Allmänt 

Eftersom jesmonite är ett nytt byggnadsmaterial i Sverige gjordes olika grundläggande materialprov. De 

prov som gjordes var traditionella korttidsprovningar i form av dragprovning, tryckprovning, böjprovning. 

Dessutom utfördes långtidsprovning i form av krypprovning i 4-punkts böjprovning. 

4.1.1. Fölväntat materialbeteende 

Material i allmänhet har två brottytor på det sätt som visades i figur 2.3 i kapitel 2. Vid dragbelastning 

innebär detta att ett brott uppstår som ett volymstöjningsbrott eller distortionstöjningsbrott på det sätt som 

visas i figur 4.1. Sådana brott motsvaras av ett rent drag- eller skjuvbrott. Vid tryckbelastning uppstår 

liknande brottfenomen, vilket också visas i figur 4.1, men oftast i mer komplicerad form där de två 

brottmoderna samverkar. 

..v -

Figur 4.1. Möjliga brottbeteenden vid drag- och tryckbelastning. 
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För vanlig betong som utsätts för dragbelastning kommer ett brott att utlösas då töjningen överskrider 

distortionstöjningskapaciteten. Detta innebär att påkännings-töjningskurvan är nästan linjär upp till brott 

på det sätt som visas i figur 4.2. (Vid deformationsstyrd laboratorieprovning är det möjligt att uppnå en 

kontrollerad spricktillväxt vilket ger en seghet i brottet men detta är praktiskt ointressant). Brottlasten är 

beroende på volymen under påkänning och den effektiva tiden, något som kan utvärderas på det sätt som 

redovisades kortfattat i kapitel 2. 

Då glasfibrer blandas in i betong uppstår en ny brottmod som har större töjningskapacitet än för enbart 

betong. Denna brottmod innebär att fibrer ska dras ur betongen, det vill säga en form av skjuvbrott. Stora 

deformationer och en mycket olinjär påkännings-töjningskurva ska därför förväntas. 

Krypning 

Tröskelvärde 

Tid 

Figur 4.2. Förväntade brottegenskaper. 
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Den brotthållfasthet som kan förväntas kan beskrivas som, ekvation 2.12, 

där k är storleksparameter och h en tidsparameter. Eftersom ett brott är av distortionstöjningskaraktär är 

ad> o. Detta innebär att det finns ett tröskelvärde under vilket en långtidsbelastning inte kommer att leda 

till brott. 

Materialprovningen är helt fokuserad på tidsberoende effekter. Detta gör att ekvationen ovan kan förenklas 

till 

där R 0 är referenshållfastheten som relateras till referensvaraktigheten, D0 • Förutom normal provning är 

ambitionen att bestämma tidsparametern h och tröskelvärdet ad. 

4.2. Korttidsprov, tryck- och dragprov 

Tryck- och dragprov gjordes i en maskin som kallas Material Test System (MTS). Deformationshastigheten 

under provningen var 0.2 mm per 0.1 sek. Provkropparna som hade fibermattor lastades till brott. 
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4.3. Korttidsprov, böjprov 

Dc olika korttidsprov som gjordes var vid 14 dagars ålder och 28 dagars ålder vid RF == 45-50 % , prov i 

fuktigt tillstånd vid RF == 85-90 % och prov efter olika antal fuktcyklar (RF mycket låg). 14 dagars, 28 

dagars och prov i fuktigt tillstånd gjordes både på balkar som hade tillverkats med sprutade fibrer och som 

hade tillverkats med glassfibermattor riktade i olika riktningar i samma plan. Prov efter olika antal fukt

cyklar gjordes enbart på balkar tillverkade med glassfibermattor. En fuktcykel innebär att balkarna lades 

i vatten under 6 timmar och torkades i 42 timmar och provades sedan mycket torra. 

Prov gjordes också på material tillverkat i England. Ålder på material är okänt samt tillverkningsteknik 

Proverna gjordes vid RF == 45-50 % (balkarna KG 1-5) och RF == 85-90 % (balkarna KGF 1-5). 

Balkarna var fritt upplagda med en punktlast i mitten. Längd mellan upplag var 200 mm, se figur 4.3. 

Balkarna deformerades l mm per sekund. Alla balkar lastades till brott. Se principiell provuppställning i 

fig 4.4. 

Figur 4.3. Visar uppställning av balk i MTS-maskinen. 
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L 
lp 

6 

f 100.0 l 
l l 200.0 l 

Figur 4.4. Visar principiell uppställning av en balk utsatt för böjprov. Korttidsprov. 

4.4. Långtidsprov, böjprov 

6 olika belastningar provades, 10, 16, 29, 37 samt 54 % av brottlasten vid RF = 45-50 % samt 10 % · 

av brottlast i fuktigt tillstånd. Fuktigt tillstånd innebär att balkarna förvarades under 3 veckor vid RF = 85-

90 % och packades sedan i folieplast under provningsskedet 

Balkarna provades i form av krypprovning i 4-punkts böjprovning med 400 mm mellan upplag, se figur 4.5. 

Alla parametrar hölls konstant utan krypningen som mättes med mekaniska givarar. Från givarna registrera

des krypförändringarna in på dator med 15 minuters intervall respektive l timmes. Intervallet berodde på 

provernas kryphastighet 

L 
P/21 P/21 

6 

t 
133.3-1 l-133.3 

1 400.0 

Figur 4.5. Visar principiell provuppställning av balk utsatt för 4-punkts böjprov. Långtidsprov. 
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Proverna gjordes i en befintlig provuppställning som visas i figur 4.6. 

Figur 4.6. Långtidsprov. Figuren visar balkar pålastade under längre tid. 

4.5. Resultat och beräkningar 

4.5.1. Korttidsprov) tryck- och dragprov 

Kurvorna i figur 4.7. visar resultat från tryckproven samt figur 4.8. visar resultat från dragproven. 



Spänning [MPa] 
70~------~--------~-------,---------,--------,-------, 

0~-------+--------~------~------~--------+-------~ 
o 10 20 30 40 50 60 

Relativ sammantryckning [0/00] 

Figur 4.7. Visar resultat från en serie tryckprov. 

Spänning [MPa] 
50~------~------,-------,-------,--------r------~ 

ol-----~------~----~-----4----~~~--~ 
o 10 20 30 40 50 60 

Relativ töjning [O /00] 
Figur 4.8. Visar resultat från en serie dragprov. 
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Beräkning av elasticitetsmodulen gjordes med sekantmetoden. Tabell 4.1. visar beräkning av 

elasticitetsmodul för tryck- respektive dragförsök. Medelvärde för provkropparnas brottspänning, längd och 

längdändring användes till beräkningarna. 

Korttidsprov: Tryck- och Dragprov 

Beräkning av elasticitetsmodul 

E= a/e 

Provtyp a(brott) Ålder Fibrer a e E 

[o/o] [dagar] [N/mm2] [ojoo] [N/mm2] 

Tryckprov 30 162 Matta 18 4.90 3673 
Tryckprov 40 162 Matta 24 7.40 3243 

Dragprov 30 162 Matta 11 3.80 2895 
Dragprov 40 162 Matta 15 5.70 2632 

Tabell 4.1. Visar medelvärde av parametrar från tryck- resp. dragproven samt beräknad elasticitetsmoduL 

Kommentar 

Beräkningar av elasticitetsmoduler gjordes med sekantmetoden. Både 30 % och 40 % av brottspänning 

användes till beräkningarna för att visa den skillnad som kan uppstå pga olika värderingar. 

4.5.2. Korttidsprov, böjprov 

Kurvorna i figur 4.9. respektive 4.10 visar resultat från korttidsprovning gjorda vid 14 dagars ålder respektive 

28. Ytterligare kurvor visas i bilaga A. 



Punktlast [KN] 

0+-------~-------+------~--------~------~------~------~ 

o 10 20 30 40 50 60 70 

Deformation [mm] 

Figur 4.9. Visar provningsresultat på 14 dagar gamla balkar. Fibrerna är laminerade i form av 

glasfibermatt or. 
Punktlast [KN] 

0+---------4---------~--------~---------+--------~--------~ 

o 10 20 30 40 50 60 

Deformation [mm] 
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Figur 4.10. Visar provningsresultat på 28 dagar gamla balkar. Fibrerna är laminerade i form av g 

glasfibermattor. 
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Beräkning av elasticitetsmodulerna gjordes med sekantmetoden. Tabell4.2. visar beräkningar av elasticitets

modul samt proportionalitetsgräns för alla korttidsförsök som gjordes. Medelvärde av last (P), deformation 

(o), bredd (b) och tjocklek (t) för enstaka provningsserier användes till beräkningarna. 

Korttidsprov - Böjprov 

Beräkning av elasticitetsmodul, E, samt proportionalitetsgräns, •· Längd 

mellan 

E = PL3 /(48oi) upplag: L = 200 mm 

• = 4to/L2 

Prov Fibrer p s o s t b I E € 

Ålder [N] för P [mm] för o [mm] [mm] [mm4] [MPa] [ojoo] 

14 dagar Spr. 123 4.47 6.86 0.74 5.91 51.03 876.9 3408 4.1 

28 dagar Spr. 160 10.89 5.96 0.66 5.80 51.47 836.8 5346 3.5 

RF=85-90% Spr. 98 20.17 7.28 0.30 6.23 50.77 1024.0 2191 4.5 

14 dagar Matta 125 5.17 7.45 1.74 6.42 49.99 1102.3 2537 4.8 

28 dagar Matta 119 25.61 5.74 0.62 6.57 50.33 1191.6 2900 3.8 

RF=85-90% Matta 64 14.36 5.12 0.61 6.66 50.49 1242.9 1676 3.4 

En fuktcykel Matta 136 20.55 5.65 1.14 6.06 50.94 944.7 4247 3.4 

Tre fuktc. Matta 138 32.01 6.37 0.83 6.07 50.94 950.3 3799 3.9 
Fem fuktc. Matta 120 36.30 4.65 0.91 6.03 50.75 925.4 4648 2.8 

KG 1-5 56 8.62 6.28 1.13 3.71 51.13 217.2 6842 2.3 

KGF 1-5 54 9.09 12.57 0.59 3.89 51.46 252.8 2832 4.9 

Tabell 4.2. Visar beräkning av elasticitetsmodul samt proportionalitetsgräns. 
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Beräkning av brottspänning visas i tabell 4.3. Medelvärde av brottlast, P, deformation, s, bredd, b och 

tjocklek,t , från provningsserierna användes till beräkningarna. 

Korttidsprov - Böjprov 

Beräkning av brottspänning 

a(brott) = M/W; M = PL/4; P = brottlast 

Längd mellan upplag: L = 200 mm 

Prov Fibrer p St.avv. t b w a 

Ålder [N] för P [mm] [mm] [mm3] [MPa] 

14 dagar Sprutade 262 21.30 5.91 51.03 297.063 44 

28 dagar Sprutade 334 19.79 5.80 51.47 288.575 58 

RF = 85-90% Sprutade 228 34.19 6.23 50.77 328.422 35 

14 dagar Matta 256 20.45 6.42 49.99 343.401 37 

28 dagar Matta 286 62.88 6.57 50.33 362.082 50 

RF = 85-90% Matta 208 29.80 6.66 50.49 373.252 28 

En fuktcykel Matta 310 33.18 6.06 50.94 311.783 50 

Tre fuktcyklar Matta 328 66.60 6.07 50.94 312.813 52 

Fem fuktcyklar Matta 287 35.91 6.03 50.75 307.553 47 

KG 1-5 139 11.26 3.71 51.13 117.293 59 

KGF 1-5 112 17.16 3.89 51.46 129.783 43 

Tabell 4.3. Visar beräkning av brottspänning. 

Kommentar 

Beräkningarna av proportionalitetsgräns samt elasticitetsmodul gjordes med sekantmetoden enligt tidigare. 

40-50 % av brottlast användes för bestämning av parametrar. Metoden är en av flera möjliga och får 

beaktas. 
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De prov som gjordes efter ett visst antal fuktcyklar provades i torrt tillstånd (låg RF). Man lade 

provkropparna i vatten under 6 timmar och torkade ut dem under 42 timmar vid en temperatur på 5QoC. 

Brotten blev spröda och egenskaper inte som väntat. Proverna får ty betraktas som gjorda vid mycket låg 

relativ fuktighet. 

4.5.3. Långtidsprov, böjprov 

Figur 4.11. visar resultat från en provserie som utsattes för 16 % av brottlas t. Ytterligare resultat från övriga 

provserier finns i bilaga B. 
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Figur 4.11. Visar resultat från provserie utsatt för 16 % av brottlast 

Beräkningar av tidskoefficient, h, samt variationskoefficienten, COV, för hållfastheten är gjorda enligt den 

teori som presenteras i kapitel 2. Vid beräkning av tidskoefficient förkortas ekvation 2.12 till: 
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Omskrivning ger: 

Genom att utnyttja korttidsprov (ålder 14 dagar, M1 till MS) och långtidsprov (16 och 54% av brottlast) 

beräknades tidskonstanten h till 5.07 < h < 6.25, R d = 0.54R0 , se tabell 4.4. 

a b Do D d Ro R d h min h max 

[%] [%] [min] [min] [MPa] [MPa] 

30 70 0.3 74.58 43.79 23.65 5.07 

30 70 0.3 269.98 43.79 23.65 6.25 

Tabell 4.4. 

Variationskoefficienten uttryckes följande för första termen i serieutvecklingen och efter en förkortning av 

ekvationen (ekvation 2.13) på grund av att det ej togs hänsyn till storlekseffekter . 
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Variationskoefficienten beräknades till följande värden enligt tabell4.5. h-värden beräknas sedan ur ekvation 

ovan. 

Pbrott Krypning, medelvärde Standardawikelse cov h 

[%] [mm] 

10 13.90 1.62 0.116 11.06 

16 24.09 7.00 0.290 4.42 

37 50.55 6.67 0.132 9.72 

Tabell4.5. 

Genom att utnyttja hmax beräknades brottkurvan Rd/R0 som funktion av Dd/D0 . Tröskelvärdet 

beräknades till 0.30Rd/R0 , se figur 4.12. Detta innebär att ett tröskelvärde på ungefär 13 MPa. 
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Figur 4.12. Tröskelvärde och brottkurva beräknat med hjälp av korttids- och långtidsprov (böjprov). 

Kommentar 
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Det skall beaktas att vid beräkning av brottkurvan användes ett maximalvärde av tidskonstanten, h. Detta 

betyder att bästa möjliga brottkurva visas i figur 4.12. 

Resultat från alla långtidsprov visas i bilaga B. Det visar sig att balkarna som utsattes för 10% av brottlast 

(balkarna LM10 till LM12) är möjligtvis defekterade. Balkarna sorterades ungefär till samma tjocklek och 

vikt innan provningarna startades. Detta kan ha resulterat i att balkarna LM10 till LM12 sågades ut från 

en defekterad del av J esmoniteplattan. 

I provserie utsatt för 29% av brottlast visar sig att balken LM9 är möjligtvis defekterad. Vikt och tjocklek 

stämmer ganska bra med balkarna LM10 till LM12. 

Tolkning av skillnad mellan 10% serierna i uppfuktad tillstånd och icke uppfuktad får ligga i läsarens 

interesse eftersom de möjliga defekterna har påverkat resultatet. Men klar tendens till stor krypningsökning 

visar upp sig. 
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5. TILLVERKNING AV TAKELEMENT 

5.1. Förutsättningar 

Takelementet som skulle tillverkas var tänkt som en TT-kassett med det principiella utseende som figur 5.1 

visar. 

Figur 5.1. Principiellt utseende på ett TT-takelement. 

Innan tillverkningen sattes i gång gjordes några förberedande beräkningar med avseode på elementets 

bärförmåga. Hänsyn måste tas till globala och lokala påkänningar, såsom buckling och vippning på grund 

av egentyngd och laster. 



Dimensionerande laster och egenskaper som användes var följande: 

Laster: Egentyngd + snölast == 6 kN/m2 

Punktlast == 2 KN på 200 mm x 200 mm yta 

Materialegenskaper (korttids): 

Jesmonite: 

fcc == 25 MPa 

fctm== 35 MPa 

E == 5-6 GPa 

Armering: 

fctk== 1500 MPa 

E == 50 GPa 

ftm== 25/3 MPa 

ftm== 35/3 MPa 

ftm== 1000/2 MPa 
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Materialegenskaper var baserade på tillverkarens informationer och därför blev det reduktion. Med dessa 

materialegenskaper som utgångspunkt samt tillverkarens krav på 5 mm platt- och väggtjocklek gjordes några 

förberedande beräkningar för att se om elementet klarade av pålagda laster. Vid kontroll av balkarnas höjd 

med två armeringsstänger i vardera balk beräknades erforderlig hävarm, z, till 972 mm. Med 5 mm tjocka 

balkväggar i livet beräknades skjuvningen r == 7.96 MPa, "till== 3 - 5 MPa. Om väggtjockleken i livet 

ökades till 10 mm blev r == 1.21 MPa och ansågs därför tillfredsställande. Vid kontroll av buckling i själva 

plattan visade sig att utan avstyvningar behövde plattan vara 37 mm tjock. Avstyvningar med e/c avstånd 

500 mm i båda riktningar och plattjacklek 7 mm rekomenderades för att plattan skulle klara av 

dimensionerande lastfall med avseende på buckling. 

Förberedande beräkningar visas i bilaga C. 

Av vissa tekniska skäl och andra omständigheter tillverkades elementen dock med andra mått. Arbetet 

utfördes för hand med begränsad arbetskraft och nedsatt noggrannhet som följd. Eventuell framtida till

verkning är tänkt utföras maskinellt och då med uttorkningshastighet på ungefär 90 min per element. 
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Två takelement i full skala tillverkades. Element nr l hade dimensionerna 2.4 x 7.2 m2och element nr 2 hade 

dimensionerna 1.2 x 7.2 m2. 

5.2. Element nr. l. 

Plattan tilverkades först. "Betongen" och glasfibrer sprutades i några omgångar på speciellt form till en 

tjocklek på ungefär 5 mm. Fibrerna tryktes ner i "betongen" med speciella rullar vid varje omgång, se 

fig. 5.2. 

Figur 5.2. Tillverkning av element. 

Kantavstyvningarna sprutades upp samtidigt. Därefter satte man stenullsskivor på plattan som stöd för 

balkarna, se figur 5.3. 



42 

Fig. 5.3. Bilden visar placering av stenullsskivor och sprutning av "betongen." 

"Betongen" sprutades på stenullsskivorna och glasfibermattor lagdes i den våta "betongen" på balkarna (i flera 

lager). För upptagning av dragkrafter använde man glasfiberstänger i underkant på balkarna, två stänger 

i varje balk. 

I underkant på plattan klistrades 100 mm tjocka isolerings- skivor av plast. Mellan varje skiva sprutades 

"betongen" och glasfibrer som avstyvning av plattan. (c/ c avstånd = 500 mm) 

5.3. Element nr. 2 

Plattan gjordes på samma sätt som vid tillverkning av stora elementet. stenullsskivor placerades på plattan 

som tidigare och "betongen" och glasfibrer sprutades på balken. Observera att fibrerna sprutades vid 

tillverkning av balken på element nr. 2 men lades laminärt i form av glasfibermattor på element nr. l. 

I underkant på balken placerades två Arapreestänger. Figur 5.4. visar element nr. 2 färdigt. 
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Figur 5.4. Element nr. 2 i full skala. 

Efter överläggninar bestämmdes att placera avstyvningar i underkant på plattan i form av jesmoniteremsor 

med ej c avstånd 500 mm. Remsorna skulle klistras vinkelrätt mot plattan och ha tjocklek ungefär 5 mm. 

Avslyvningen gjordes dock på ett annat sätt. stenullsremsor klistrades i underkant av plattan och "betongen" 

och fibrer sprutades på remsorna. De tidigare uppsprutade kantavstyvningarna sågades bort. 

Avstyvningarna blev då i huvudsak parallella med plattan, dvs liven saknades, se figur 5.5. 

Figur 5.5. Bilden visar avstyvningar på element nr. 2 
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6. ELEMENTPROVNINGARNA 

6.1. Allmänt 

Som tidigare sagts tillverkades två element i full skala. Element nr l var 2.4 x 7.2 m2 och hade två balkar 

med höjdena 400 mm. Element nr. 2 hade samma längd som element nr. l men bara halva bredden, dvs 

1.2 x 7.4 m2 och en balk med 400 mm höjd. 

När elementen kom till LTHs laborationshall märkte man att de hade blivit utsatta för hårda påfrestningar. 

Lilla elementet låg med balken uppåtvänd ovanpå stora elementet. Balken var dessutom sned och hade fått 

rejält slag så att vidhäftning mellan platta och liv var dålig vid ändarna. Båda elementen var uppfuktade och 

på det stora elementet sågs märke efter vattenpölar på plattan. 

De experimentella undersökningarna slutade med elementprovningen. Båda elementen provades till brott, 

element nr. l två gånger eftersom det vid första provningen uppstod lokal buckling vid ett stöd. 

6.2. Provningsuppställning 

Elementen provades som fritt upplagda balkar på det sätt som framgår av figur 6.1. ställningen runt om är 

till för att kunna få ett mothåll för belastning samtidigt som den medger ett enkelt sätt för montering av 

deformationsgivare. 

Upplagen under balkarna var ledade i den ena ändan och hade rörliga hjul i den andra. Under balkändarna 

placerades stålbalkar för att sprida ut upplagskrafterna och undvika lokal buckling. (se fig. 6.2.) 
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Figur 6.1. ställningen för elementprovningen. 

Figur 6.2. Upplag med rullager och stålbalk. 
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6.2.1. Element nr.l 

Lasten påfördes som tvtt linjelaster tvärs över elementet med hjälp av fyra domkrafter. Domkrafterna fästes 

i kraftiga stålbalkar i provningsställningen ovanför elementet, två för varje linjelast 

Stålbalkar sattes tvärs över plattan för utspridning av lasterna och mellan dessa balkar och domkrafterna 

satte man lastseller. Lastscllerna kopplades till en dator som registerade kontinuerligt påförda krafter. Figur 

6.3. visar uppställning av domkrafter. 

Figur 6.3. stålbalken för spridning av lasterna, lastseller och domkrafter för en linjelast 

En stålbalk sattes längsgående över elementets ena balk. På denna stålbalk fästes deformationsgivare med 

en meters mellanrum. Deformationsgivare fästes i plattans överkant och i underkant mellan plattan och 

livet på ena balken, samt på själva balken. Med 45 graders vinkel från upplagen sattes också givare, en för 

varje upplag, se figur 6.4. 
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Figur 6.4. Deformationsgivare vid upplag. 

Deformationsgivarna kopplades till en dator som registerade deformationerna kontinuerligt vid ökad last. 

Figur 6.5 visar placering av givarna. 
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Figur 6.5. Placering av linjelast och deformationsgivare på plattan och ena balken. 
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6.2.2. Element nr. 2 

Element nr. 2 hade endast en balk och behövde därför stöd vid ändarna på grund av risk för att elementet 

skulle tippa över. Figur 6.6 visar stöd och upplag för elementet. 

Figur 6.6. Upplag och stöd vid element nr. 2. 

stålplattorna som användes för utspridning av upplagskrafter var 150 mm långa. Det visade sig vid provning 

att dessa plattor inte var tillräcklig stora för krafternas spridning. Balken provades två gånger då man i 

första provet fick genomstansningsbrott vid upplag. Vid senare provningen satte man större stålplattor (längd 

400 mm) under balkänderna och då med kortare spännvidd på grund- av brottet vid förre provningen. Se 

figur 6.7. 
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Figur 6.7. Upplag vid senare provtillfälle för element nr. 2. 

Uppställning av laster och deformationsgivare var i princip på samma sätt som vid element nr. l. 

6.3. Provningen 

6.3.1. Element nr. l 

Elementet provades med ökande belastning och med samma last i alla domkrafterna. På tidigt 

belastningsstadium märktes buckling i plattan mellan balkarna, se figur 6.8. 
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Figur 6.8. Global buckling i plattan. 

Vid totallast på 80 kN började lokal buckling vid plattans ena kant. För att kunna fortsätta med att belasta 

elementet försökte man att fördröja bucklingen genom att lägga på en extralast över det farligasta bucklings

stället. Det visade sig vara på två ställen på ena sidan av elementet. Extralasten sattes i form av två 25 kg 

säckar. Se figur 6.9. 

Figur 6.9. Buckling i plattan och extra lastsäckar. 
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Med forsätt belastning ökade bucklingen och resulterade till slut med brott i själva plattan under den ena 

extralasten. Se figur 6.10. 

Figur 6.10. Brottstadium för element l. 

Själva balkarna utsattes för kraftiga nedböjningar och balken med deformationsgivarna visade dessutom 

buckling i livet. 

6.3. 2. Element nr. 2 

Element nr. 2 provades två gånger då det uppstod genomstansningsbrott vid ena upplaget vid första 

provningstillfället Efter förbättring av upplag och kortare spännvidd mellan upplagen genomfördes en ny 

provning. Efter ej så stor belastning kom fram buckling i plattan, se figur 6.11. Det beslutades att inte lasta 

balken till fullutvecklad brott. 
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Figur 6.11. Buckling vid kant på element nr. 2. 

6.4. Provningsresultat. 

Resultat av provningarna blev i princip som förväntat. Kraft/ deformationskurvor för element nr l från 

deformationsgivare Gl-G16 visas i figur 6.12 till 6.16. Lägg märke till kurvorna G13 och G14 som tillhör 

deformationsgivare på balklivet (se figur 6.5). Kurvorna visar töjning upptill ungefär 35 -55 KN men går sen 

til tryckdeformation. Detta beror på tidigare nämd buckling i balklivet 

Provningsresultat för element nr. 2 visas i bilaga. 
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Kommentar 

Vid jämförelse mellan resultat från kortidsförsök (böjprov) och resultat från takelementets provning görs 

försök att mäta i vilken mån resultaten överensstämmer med varandra. Men olika förutsättningar måste 

beaktas. Resultaten är storleksberoende som framkommer i kapitel2 (se ekvationer 2.11 och 2.12) och en 

provbit med måtten 200 x 50 x 5 mm kan ej direkt jämföras med takelementet som har längden 7.2 m och 

bredden 2.4 m. På grund av elementets utformning och materialets egenskaper kan man ej räkna med 

liknande förutsättningar som för vanlig betong. Global buckling märktes i hela plattan mellan balkarna och 

det ger underlag för det antagande att inte hela arean ovanför NL-linjen (neutrallager) bidrar til tryckzonen. 

Vid elementets beräkningar borde man i princip utgå från liknande förutsättningar som hos tunn

plåtskonstruktion. Vid försök att uppskatta takelementets brottspänning gick man til väga på följande sätt. 

Om elementet tänks som en blandning av stål och trä konstruktion, dvs träbaserad skiva och balkarna av stål 

kan effektivt tvärsnitt beräknas enligt sida 34:32 i tunnplåtsnorm-79. Vid lokalisering av NL-linjen användes 

tvo metoder. I metod l användes informationerna från provningarna, dvs deformationer från givare G13 och 

G14. Se figur 6.17. 
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Figur 6.17. Lokalisering av NL-linjen med metod l. 

I metod 2 bestämde man NL-linjens läge helt formellt genom att placera den i tvärsnittets tyngdpunkt. Se 

figur 6.18. 
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Figur 6.18. NL-linjens läge med metod 2 och tvärsnittenlight tunnplåtsnorm-79. 

Resultat från de tvo metoderna visas nedan. 

Metod 1: 

I = 567.5*10 -6 m4 

q= 2.54 MPa 

E= 4.60 GPa 

Metod 2: 

I = 341.0*10 -6 m4 

q = 24.00 MPa 

E= 7.70 GPa 
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I metod l användes resultat från töjningsgivare G13 och G14 som tidigare nämdes. Men dessa 

töjningskurvor är högstolinjera (som man kan se på sida 54) och resultatet ty ej acceptabelt. I metod 2 fås 

resultat som man mer kan förvänta sig. Elastisitetsmodulen får bidrag från både trycksidan och dragsidan 

med armeringsstänger och skulle bli något lägre vid bidrag enbart från trycksidan. Man kan jämnföra detta 

resultat med resultat från korttidsförsöken av små provbitarna, 28 dagars gamla med sprutade fibrer. Där 

fick man q-tryck = 58 MPa. skillnaden mellan 58 och 24 MPa kan man vänta sig på grund av den stora 

volymskillnaden (se kapitel 2). 

Vid beräkning av dragpåkänning för armeringsstängerna blev q-drag = 465 MPa medan 

q-dragtill= 1000 MPa. 
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6.5. Sintsatser 

Elementprovningarna visade att de beräkningar som gjordes i förväg stämde bra överens med verkligheten. 

Vi anser därför att den teori som användes är en bra beräkningsmetod för elementet. 

Tillverkningen gjordes för hand med begränsad arbetskraft och nedsatt noggrannhet som följd. Enbart ett 

element i full skala tillverkades men ursprunligen skulle flera än ett tillverkas. Det element som tillverkades 

i full skala hade många defekter eftersom den tillverkningsteknik som hade bestämts inte var utvecklat. 

Behandlingen av elementen under lagring och transport är inte att föredra. Element 1 utsattes för regn men 

de egenskaperna skulle inte provas. Element 2 hade slagits sönder i anslutning mellan liv och platta under 

transporten. I övrigt var element 2 helt misslyckat pga att de avstyvningar som skulle ha suttit i underkant 

på plattan "fattades". 

Eventuell framtida tillverkning är tänkt göras maskinellt med uttorkningstid på 90 min (teoretiskt). 

Förmodligen kommer element tillverkade ur jesmonite att tillverkas i mindra format än de som. 

undersökts. Tex sandwich element där jesmoniteskivor används som ytskikt klistrade på tex uretan. På 

så sätt fås en styv konstruktion. Samtidigt kan tänkas att använda element (typ TT-kassetter), tillverkade 

av jesmonite, till innertak i ett mindre format än undersökts. 
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SAMMANFATINING 

J esmonite är i högsta grad användbart material med goda draghållfasthet som stor fördel. Draghållfastheten 

är omkring 15 MPa och tryckhållfastheten omkring 24 MPa enligt våra prover. Enligt Holländska prover 

ligger värdena omkring 37 MPa respektive 26 MPa. Denna skillnad kan bero på tillverkningsteknik och 

provningsteknik Tröskelvärde enligt långtidsförsöken ligger omkring 16% av brottlast eller omkring 13 MPa. 

"Betongen" i jesmonite är ett icke alkaliskt material. Detta ger möjligheter att armera "betongen" med 

glasfibrer som läggs i olika riktningar. Detta i sin tur leder till att draghållfastheten ökar avsevärt. Men med 

dålig tillverkningsteknik uppnås icke målet eftersom fibrerna är eventuellt för få eller dras för lätt ur 

matrisen på grund av att det icke är tillräckligt med "betong". 

storleksberoende är en väsentlig sak när det gäller prover på små provkroppar på ena sidan och och 

fullskaleprover på andra sidan. Hållfastheten i de försök som här utfördes sjönk med över 50 % mellan små 

provkropparna och takelementen. 

Fiberkompositarmering användes i takelementens balkar istället för förspänd stålarmering. Både 

glasfiberarmering (polystal) och aramidarmering (arapree) provades i elementen. Fiberkompositarmering 

består av kontinuerliga fibrer inbakade i en matrix, alternativit epoxy, polyester eller deracane. Denna typ 

av armering kommer i fortsättningen att utnyttjas till även betongkonstruktioner i större utsträckning. 

Utveckling är på gång i bland annat Japan som har kommit fram med fiberkompositstänger som liknar efter 

vanlig stålarmering. Fiberkompositarmering har använts av den amerikanska armen sedan 70 talet och har 

använts till brokonstruktioner i Tyskland senaste 10 åren. 


