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l KOMPOSITMA TERIAL 

1.1 Introduktion 

I denna rapport om glasfiberkomposit har vi valt att placera en teoretisk genomgång först vilken 
följs av resultaten från praktiska försök vi genomfört. Sist kommer själva utvärderingen av 
resultaten från gjorda försök. I rapporten kommer tyngdpunkten huvudsakligen att ligga på 
glasfiber men vi belyser översiktligt även andra intressanta kompositmateriaL Vårt huvudmål med 
den experimentella delen har .varit att fastställa på vilket sätt draghållfastheten i glasfibrernas 
längdriktning varierar beroende på fiberlängd, antal fibrer i bunt och skillnaden mellan 
impregnerade eller oimpregnerade fibrer. Vi vill också beskriva hur tillverkningen av glasfiber 
går till och vilka egenskaper som är karakteristiska samt intressanta användningsområden. Vi 
hoppas att med vårt arbete kunna belysa en bit av glasfibers grundläggande hållfasthets
karkakteristika för att på så sätt öka förståelsen för ett i framtiden förmodligen mycket vanligt 
material inom många områden. 

Kompositmaterial erövrar nya användningsområden och tillämpningar i takt med att kunskapen 
om kompositmaterialen växer. Hela tiden kommer nya och bättre kompositmaterial fram på 
marknaden. Detta leder till hårdare konkurrens mellan de olika tillverkarna vilket får till följd att 
priserna på kompositmaterialen trycks ned. En annan effekt av att man kan välja komposit
material med skilda egenskaper ur ett allt bredare register är att man kan byta ut detaljer i 
konstruktioner man projekterar mot nya bättre eller till och med ta fram helt nya typer av 
konstruktioner,helt överlägsna de gamla. Med fiberkompositer kan man maximera viktiga tekniska 
krav hos konstruktioner och samtidigt om man väljer t ex glasfiber kan man också minimera 
priset i flera avseenden. Utvecklingen stannar dock inte med att det enbart produceras nya 
fibermaterial utan man kombinerar olika fibermaterial tillsammans varvid man kan erhålla 
kompositmaterial med vissa önskade egenskaper. 

Glasfibrer är intressanta att använda eftersom de uppvisar egenskaper som låg vikt, hög drag
hållfasthet och god utmattningshållfasthet Vidare är glas genom sin oorganiska sammansättning 
obrännbart. Det är även vattenfast och tål höga temperaturer. Genom att glasfibrerna bakas in i 
något matrismaterial, dvs. man impregnerar en fiberbunt vanligen med ett ämne vars huvud
beståndsdel utgöres av vinylester eller epoxy, uppnår man två viktiga saker. För det första hjälper 
matrisen till att jämna ut lastema som varje fibrill bär så att varje fibrill bär ungefär lika stor last. 
Den andra effekten är att matrismaterialet skyddar varje fibrill från aggressiv miljö. Detta innebär 
att man kan använda glasfiberkompositer under förhållanden där pH kan variera godtyckligt 
mellan ett och fjorton under inverkan av hög temperatur, maximalt cirka 300 grader Celsius, och 
under lång tid. 

Områden där det finns en hög potential att använda fiberkompositer och där det görs mycket för 
att ytterligare utveckla dem är t ex flygindustrin och i militärtekniska tillämpningar. 
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I kapitel ett studerar vi kompositmaterial,hur man kan dela in dem, vilka de vanligaste 
förekommande kompositmaterialen är och hur de skiljer sig åt sinsemellan samt viktiga 
konstruktionsapplikationer i verkligheten. Materialkarakterisedng är rubriken på nästa kapitel och 
det visar vilka egenskaper man kan förvänta sig att finna inuti ett material. Nästa kapitel 
avhandlar det sätt genom vilket man matematiskt kan beskriva bland annat fibrers hållfasthets
egenskaper. I det fjärde kapitlet kommer vi in på hur de försök vi gjort gått till och vad vi kom 
fram till. Kapitel fem visar sedan hur vi har behandlat resultaten från kapitel fyra. Här delges 
också vårt slutgiltiga resultat av försöken. 

1.2 Naturfiberkompositer 

Vanligt trävirke är ett kompositmaterial eller rättare sagt en naturfiberkomposit se figur 1.1. Här 
utgörs trädstammens inre delar av långa ihåliga träfibrer som löper i trädets längddktning. 
Fiberväggarna består av cellulosa och fibrerna kopplas till varandra genom lignin och 
hemicellulosa. Vi kan nu säga att vi erhållit två faser, där den ena är fibrerna och den andra 
utgöres av lignin och hemicellulosa. Dessa två faser bygger upp en naturfiberkompositer, t ex trä. 

(a) 

Figur 1.1 Mikrostrukturen hos trä. 
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1.3 Partikelkompositer 

Med detta menas att åtminstone en av faserna föreligger i form av partiklar eller inneslut-ningar 
utan någon påtaglig riktning. Ett utmärkt exempel på ett material med partikel- kompositer är 
betong, se figur J .2. Betongen byggs upp av ballastmaterialen sten, grus och sand i stället för 
fibriller som hos andra kompositmaterial. Som bindemedel (matris) åt ballasten används cement 
tillsammans med vatten som bildar kalciumkarbonat vid härdning. Efter härdningen erhåller vi 
ett mycket kompakt material, betong. 

Figur 1.2 Partikelkompositen betong. 

1.4 Fiberkompositer 

Till skillnad från de tidigare nämnda naturliga kompositmaterialen som är uppbyggda av 
organiskt material, har under de senaste decennierna utvecklingen gått mot att på avancerad 
kemisk väg framställa fiber och matriser till en fiberkomposit Starkt förenklat kan man likna 
fiberkompositens uppbyggnad med en bunt sugrör som motsvarar fiberna, på dessa har man sedan 
applicerat klister vilket motsvara en matris. Beroende påvilka olika sorters material som används 
vid tillverkningen så kan man få fram olika fiberkompositer tex: kolfiber, aramid-fiber, nylonfiber 
och glasfiber. Gemensamt för dessa"nya" material, är att de är: mycket beständiga, har höga 
hållfasthetsvärden, men samtidigt har de låg vikt. Detta medför att det finns en mängd olika 
användningsområden för den här sortens material. Några exempel där vi kan finna 
fiberkompositer är: båttillverkning, flygplanstillverkning och till en liten del också inom 
byggnadsindustrin. 



Tabell 1.1 Materialdata för spännstål och kommersiellt intressanta fiberkompositer för 
armeringsstängeL 

l 
Egenskap 

l 
STÅL GLASFIBER ARAMID- KOL-
spännarm E-glas FIBER FIBER 

Dens. kg/m3 7850 2600 1250 1780 

Dragh. Mpa 1800 2500 3000 3400 

E-Modul Gpa 200 70 125 230 

Brottöj. mm 3 2.5 2.4 1.5 

Längdutvkoef. 10 5.4 -l. 8 -0.1 
10-6 

/
0c 
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I tabell 1.1 visas materialdata för spännstål och några intressanta fiberkompositer inom det 
byggnadstekniska området speciellt då som armering. Av speciellt intresse är glasfiber som idag 
är det billigaste materialet av de fyra. 

Vid en jämförelse mellan fiberkompositerna och spännarmeringen i tabell 1.1, framstår 
draghållfastheten som mest intressantDet finns även andra egenskaper som inte är så lätta att 
utläsa ur tabellen som är fördelaktiga för fiberkompositerna, detta gäller långtids egenskaper som 
krypning eller relaxation och utmattningsegenskaper. Andra egenskaper är kanske mindre bra 
exempelvis elasticitetsmodulen för glasfiber och temperaturutvidgningskoefficienten för 
aramidfiber och kolfiber. 

Förutom de ovan angivna aspekterna skall sägas att den låga vikten på kompositarmering jämfört 
med stålarmering medför mindre risk för ryggskador mm vid armeringsarbeten. Ett beständigt 
material såsom fiberkompositer medger också mindre täckande betongskikt Detta medför att 
kraven på täckskikten inte bli så noggrann dvs kontrollkostnaderna kan hållas nere samt att vi 
får en lättare konstruktion. Slutligen skall sägas att användningen av fiberkompositer som 
spännarmering inte tycks innebära några problem. Däremot är det inte lika uppenbart vilka krav 
som en fiberkomposit skall uppfylla som slakarmering. Med detta menar vi hur låg 
elasticitetsmodulen får vara i olika tillämpningar utan att det bli allt för stora deformationer. 
Utvecklingen inom detta område går snabbt, i framtiden kommer förmodligen armering med 
fiberkompositer att utgöra en betydande roll inom det byggnadstekniska området. 

Ett exempel på det senaste inom utvecklingen är att blanda två fibermaterial, glas och kol och 
baka in dem i någon matris. De två tillsammans ger en arbetskurva som liknar stålets. 
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1.5 Glasfiberkompositer 

Vi övergår nu till att studera och analysera glasfiberkompositer som är det material vi har 
undersökt i vårt examensarbete. För att fåen helhetsyn skall vi först visa hur själva tillverknings 
processen går till från råvaran till glasfibern och härifrån till glasfiberkompositen. 

För att tillverka glasfiber behöver man olika råvaror. Dessa råvaror är kiseldioxid (Si02) som man 
får från kiselsand, kalciumoxid (CaO) vilket utvinns genom att man bränner kalksten, 
aluminumoxid (Al20 3) som erhålls ur lera och slutligen också boroxid(B20 3) från mineralet 
eolernanit som bryts i Turkiet. 

Figur 1.3 E-glasets kemiska struktur. 

e Si 
o o 

@lP No 
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1.5 Tillverkning av glasfibrer 

Tillverkningen av glasfiber går till enligt följande, se figur 1.5. Först blandas och doseras de olika 
råvarorna varefter de införs i en smältugn som håller en temperatur på ca 1600 grader. Glaset får 
sedan rinna igenom ett kanalsystem i vars botten det finns platinadeglar. Ur platinadeglarna dras 
glaset i ett stort antal munstycken ( "" 10 jlm i diameter) till oändligt långa glasfiber. För att de 
oändligt långa glasfibema skall bli hanterbara och för att man vill behålla de gynnsan1ma 
egenskaperna vid hög terneratur så kyler man dem snabbt i vatten. Härefter impregneras fiberna 
med silan detta för att minimera effekten av eventuella ytdefekter. Det senare är av vikt vid 
vidareförädling från glasfiber till en glasfiberkomposit Efter silanimpregneringen torkas fiberna 
för att avlägsna allt överflödigt vatten som har tillförts från kylningen och från den 
vattenbaserade impregneringen. Vi har nu erhållit glasfiber som har rullats upp på spole. 

Figur 1.4 Tillverkningsprocessen för glasfibrer. 

Q) Silo för kalksten 
@ Silo för sand 
@ Silo för lera 
0 Silo för eolernanit 
®Blandare för råvaror 
®Smältugn 
<V Fiberdragning 
®T orkugn för glasfiberhärvor 

Av glasfiberna kan man sedan välja att tillverka roving, vävar, mattor, flock eller gam, se figur 
1.5. Roving innebär att ett godtyckligt antal glasfiber i en bunt lindas på en spole. Av roving kan 
man väva väver. Hugger man sönder fiberna i 50mm längder kan man tillverka mattor. En flock 
får man genom att fibrerna huggs sönder i längder mellan 3-50mm. Garner erhålls genomen 
specialbehandling av fibema varvid en bulkig struktur uppnås. 
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Figur 1.5 Olika glasfiberprodukter: a) rovingrulle, b) väv, c) matta, d) flock. 

Tabell 1.2 Olika glassorter och deras sammansättning. 

GLASSORT SAMMANSÄTTNING Il Il 
Si02 Al 203+Fe 203 Ca O M gO Na20 K20 B203 

A-glas 72 <l lO 14 

C-glas 65 4 13 3 8 2 5 

E-glas 54 15 17 5 <l <l 8 

s-glas 65 25 lO 



Tabell 1.3 Fysikaliska egenskaper hos E-glaset. 

Egenskap 

Täthet 

Hårdhet 

Kontaktvinkel 

Friktionskoefficient 

Värmekedningsförmåga 

Linjär längdutvidgnings
koefficient 

Specifik värme 

Brytningsundex vid 5000Å 
och 32°C 

Enhet 

enl.Mohs'skala 

för rent glas 

glas mot glas 

W/m· K 

kJ/Kg·K 
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storlek 

2590 

6,5 

l 

1,00 

5,4·10-6 

0,804 

1,553 

Beroende på vilka kemiska sammansättningar som används kan man få fram en glasfiber som 
har de rätta egenskaperna för ett visst ändamåLDen glassort som vi har undersökt är E-glas. 
Denna glassort är också den mest vanliga idag. En orsak till detta är att E-glas är ett alkalifattigt 
glas dvs magnesium, natrium och kalium ingår endast i små mängder. Alkalirika glassorter såsom 
A-glas kan ge upphov till skador i betong om man använder det som armering. Detta beror på 
att en alkalikiselsyra reaktion kan uppstå och detta kan leda till ett övertryck som spräcker 
betongen. Slutligen skall sägas att även E-glas kan brytas ned i en stark alkalisk miljö vilket gör 
det nödvändigt att skydda glaset, vi erhåller då en glasfiberkoposit. 

1.7 Tillverkning av glasfiberkompositer 

För att få fram en glasfiberkomposit så måste vi baka in glasfiberna med något matrismateriaL 
Kravet på ett bra matrismaterial är att det skall kunna överföra skjuvkrafter mellan fiberna samt 
att det skall vara kemiskt beständigt. De idag mest vanliga polymer materialen är oftast baserade 
på vinylester eller epoxy, se tabell 1.4. Dessa tål en miljö där pH varierar från 14 till under l. 
Detta gäller inte bara rumstemperatur utan även kraftigt förhöjda temperaturer under långa 
tidsperioder. Avslutningsvis kan sägas att dessa polymerer tål allt från en stark basisk miljö till 
en kraftig sur miljö, samtidigt som de kan överför eventuella skjuvkrafter. 



Tabell 1.4 Några olika sorters polymerer. 

POLYMER EGENSKAPER OCH 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Epoxy Hög spänning 

Polyester 

Phenolics 

Siliconer 

TERMOPLASTER 

Nylon 66 

Polycarbonat 

Polystyren 

1 
> 

j 

För allmänna struk
turer ( vanligen vid 
fabriks tillverkning av 
fiberkompositer l 

Hög temperatur 

Elektrisk ledning 

Mindre vanliga 
(bra formbar
het) 
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Vi har haft problem med att få fram vilka matris recept som används och hur tillverkningen går 
till i detalj. Detta beror på företagshemligheter som väl utmärker sig inom detta område med 
fiberkompositer. Men lite schematiskt går tillverkningen till så att bunten eller rovingen får 
passera ett bad av någon matris. Hastigheten med vilken glasfiberna löper genom matrisen är 
viktigt, därför att alla fiberna skall omges med ungefär lika stor del så att materialet efter 
härdningen kan ses som "homogent". När fiberna har passerat matrisbadet drar man dem igenom 
ett munstycke vars uppgift är att forma fiberna till önskad form. Samtidigt som man forma de 
impregnerade fiberna utsätts de för en temperatur på 200 - 300 grader. Resultatet är en 
glasfiberkomposit med önskad storlek. 
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2 MATERIALKARAKTERISERING 

2.1 Allmänt 

Ett materials egenskaper och speciellt dess hållfasthetsegenskaper kan i princip beskrivas på två 
olika sätt. Dessa två sätt är dels den traditionella metodiken som utgår från att material är 
perfekta och den andra mer moderna metodiken som beaktar strukturena i materialen. 

Den traditionella metoden innebär att man bygger sina materialmodeller runt elasticitetsteorin. 
Denna metod har sina fördelar med att man på ett enkelt sätt kan karakterisera material
egenskaperna (e. ,E) och således få en enklare dimensionering . Men elasticitetsmodellen har 
också allvarliga brister eftersom den beskriver linjära samband och detta kan bara fås så länge 
vi håller oss till små deformationer. 

Ett materials hållfasthetsegenskaper är betydligt mer komplicerade än vad som kan beskrivas med 
elasticitetsteorin. Exempel på dessa egenskaper är att alla material uppvisar ett storleksberoende 
samt tidsberoende i sin brottlast Detta medför bia att brottpåkänningen ökar med minskade 
provstorlek och kortare belastningstid. De hållfasthetsegenskaper som kan uppnås vid någon form 
av standardiserad provning är därför ett relativt mått på de egenskaper som kan förväntas i en 
verklig konstruktion. 

Detta har varit känt länge, redan Lenorado Da Vinci visade att brottlasten för stål har ett 
storleksberoende, vilket forn1aliserades av Weibull till hållfasthetskarakteriseringen: 

( 
v: )2:. R = Ra· ; k 

R = Brotthållfastheten för V 
Ro = Referenshållfastheten 
V = Provvolym 
V0 = Referensvolym 

(2.1) 

k= materialegenskap 

Brottlasten hos ett material har inte bara ett storleksberoende utan den är också tidsberoende, 
ekvation (2.2), beroende på temperaturen ekvation (2.3). Det skall sägas att brottlasten för 
hygroskopiska material såsom trä, också är beroende av fukthalten och kan uttryckas med en 
hyperbolisk ekvation. 



( 
D )1:. 

R= Ro· ~ h 

R = Brotthållfastheten 
Ro = Referenshållfastheten 
T0 = Temperatur då referenshållfastheten ( Ro ) bestämdes 
T= Temperaturen i tillämpningen 
p = Temperaturberoende 
D = Effektiv varaktighet 
D0 = Referensvaraktighet 
h = Varaktighetsberoende 
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(2.2) 

(2.3) 

Vi 
övergår nu till att förklara varför materialen har ett sådant här storleks beroende. Orsaken till detta 
är att det finns felaktigheter och dessa kan indentifieras på olika nivåer atom-, material
tillverknings- och utförandenivån, se figur 2.1. 

Tiden 
AlomnivÖ. Mote.riol nivå 1illverkning5nivå Ut förond~ni v å 

Figur 2.1 Systemnivåer för materialegenskaper. 
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Vi skall nu förklara vad som är specifikt med materialets egenskaper på de olika nivåerna med 
början på atomnivån. Som vi vet är alla material uppbyggda av atomer som hålls samman av 
starka bindningar som vi kallar primärbindningar. Det finns en annan typ av bindningar som inte 
är så starka, dessa sk sekundärbindningar håller samman molekylerna. Beroende på vilka 
bindningar som dominerar kan man få en relativ uppskattning på materialets 
hållfasthetsegenskaper. Förutom bindningarna så påverkas hållfastheten av avvikelser i materialets 
struktur. I figuren nedan kan vi se avvikelser i form utav att strukturen lokalt kan vara 
symmetrisk och regelbunden. Mellan dessa partier med regelbundenheter finns ändå stora 
avvikelser. 

Figur 2. 2 Strukturen hos normaliserat stål. 

Avvikelserna beror på närvaro av främmande atomer eller frånvaro av atomer i materialet. På 
grund av dessa felaktigheter kan ett materials inre struktur karakteriseras som ett organiserat kaos. 
Resultatet av detta kaos blir stora störningar i materialet. Detta medför att avståndet mellan de 
olika komponenterna varierar, vilket innebär att mer eller mindre av den möjliga 
töjningskapaciteten redan är utnyttjad. 

Egenskaperna hos dessa felaktigheter som finns i strukturen är sådana att de ökar i storlek eller 
betydelse då en kropp ökar i omfattning. Detta medför, med ökande vidareförädling, se figur 2.1, 
byggs nya felaktigheter på de tidigare från materialnivån ~ tillverkningsnivån ~ utförandenivån 
. Dessa felaktigheter kan vara krokigheter, skevheter, bucklor mm. Effekten av detta är att 
lasteffekten i form av moment intruduceras och detta medför en ytterligare sänkning av 
bärförmågan. 
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2.2 Materialets hållfasthet 

Som vi tidigare har sett kan man betrakta den inre strukturen i ett material som ett organiserat 
kaos. Vi skall nu titta på vad de olika typer av felaktigheter som orsakar kaoset betyder för 
materialet om vi lägger på en yttre last. 

Då vi utsätter en kropp för en yttre last kommer materialet att deformeras. I figur 2.3 visas detta 
för ett metalliskt material. Deformationen innebär att materialet förlängs i belastningsriktningen. 
I samband med att allt bättre provningsmaskiner blivit tillgängliga har det visat sig att flera 
deformationer uppstår. Direkt efter att belastningen påförts med en initiell deformation som följd, 
uppstår en fördröjd deformation i form av en krypning. Denna krypning som kallas 
primärkrypning innebär en inre omstrukturering av atomerna för att ett nytt jämviktsläge skall 
uppnås. 

Figur 2.3 Deformationsbeteende vid belastning av ett metalliskt material. 

För högre påkänningar kommer primärkrypningen att efterföljas av sekundärkrypningar. 
sekundärkrypning är en inre glidning mellan atomplan, vi kan säga att en inre skjuvning äger 
rum. Dessa inre skjuvningar kan för vissa metalliska material innebära en förbättrad 
påkänningstöjningsfördelning efter en avlastning. Det som händer när bindningskrafterna har 
brutits är att atomer söker sig närmare varandra och vi får ett mera strukturenhetligt material. 

För andra material som fiberkompositer som inte har dessa metalliska bindningar kommer inte 
en inre glidning att ske, istället bryts bindningarna och vi får en spricktillväxt 
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Figur 2.4 Krypbeteende hos material vid olika påkänningsnivåer. 
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Den töjning eller krypning som visats ovan kan beskrivas med flera olika metoder. En vanlig 
metod är: 

e ( t) = e + e ·t" + e t + e ·t P o p s t; 

e0 = Initiell deformation 

EP = Primärkrypning 

es = sekundärkrypning 

et = Tertiärkrypning 

Pararnetrana a och B är 
sådana att a < l < B 

(2.4) 
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För sekundärkrypningen 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 : 

e s = A ·a n (2.5) 

A= konstant 

n = materialkonstant för en viss omgivning (temperatur, fukt) 

cr = påkänningsnivån 

(egentligen skulle påkänningen vid sekundärkrypning uttryckas som (cr-cr0 )
0 där 0'0 avspeglar 

ett tröskelvärde under vilket ingen sekundärkrypning sker) 
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3 HÅLLF ASTHETSKARAKTERISERING 

3.1 Allmänt 

Hållfastheten hos ett material beror på dess töjningsegenskaper. Töjningsegenskaper är en 
materialegenskap men varierar mellan olika delar av samma material . Denna egenskap är alltså 
inte exakt utan den är beroende på förekomsten av felaktigheter i ett material. Sådana 
felaktigheter skapar störningar mellan de inre bindningskrafterna i ett material vilket resulterar 
i en inre struktur som är delvis kaotisk. Exempel på detta visas i figur 3.1. Denna avvikelse från 
en perfekt uppbyggnad har en mycket markant inverkan på materials egenskaper, något som 
främst avspeglar sig i ett storleks- och ett tidsberoende hos hållfastheten. Orsaken till detta är att 
felaktigheter tenderar att öka i storlek med ökande volym hos en kropp och ökar i inflytande i 
tiden. Dessutom finns en naturlig slumpmässighet. Därför bör man inte göra en 
hållfasthetskarakterisering alltför noggrann eftersom den inre oordningen i material inte kan 
beskrivas i detalj (ännu). 

Figur 3.1 Kaos i stål. 

3.2 Påkänning i material 

Utsätter man en kropp för påkänningar kommer den att deformeras. Deformationen utgjörs av två 
typer. Den första är en volymstöjning. Ett rent volymtöjningsbrott är detsamma som ett dragbrott 
dvs. de enskilda atomerna som är kopplade till varandra i materialet dras ifrån varandra. Den 
andra typen är distotionstöjning. Ett distotionstöjningsbrott är samma sak som ett skjuvbrott dvs. 
parallella atomplan inuti materialet förskjuts ifrån varandra. 
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Figur 3.2 De två brottformerna som kan förekomma. 

Belastar man ett material till brott får man antingen ett rent volymtöjningsbrott, ett rent 
distortionstöjningsbrott eller en kombination av de båda brottformerna. Ett tryckbrott är ett 
dragbrott i en riktning vinkelrät mot tryckbelastningsriktningen, ett skjuvbrott eller en 
kombination av de nämnda fallen. 

x 

Figur 3.3 Yttre påkänningar verkande på en liten volym. 
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Figur 3.4 Spänningar och krafter på ett diagonalt plan. 

Genom att använda jämviktsekvationer kan man ur figur 3.3 och 3.4 härleda crv och crct. 

(3.1) 

(3.2) 

Ekvation ett och två är generella uttryck för de påkänningar som kan verka på en kropp. 

3.3 Brottöjningskarakterisering 

För ett material med viss volym utsatt för en given påkänning under en viss tid kan brottöjningen 
skrivas som 

e g = g (a; v, D) (3.3) 

e
8 

är en funktion g som beror av spänningen cr som i sin tur beror av volymen V och av 
tidseffekten D. En förutsättning är att materialet är isotropt dvs. man har inga riktningsberoende 
egenskaper. Stål är ett isotropt material. 
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Glasfiber 

6 

Figur 3.5 Brottöjning vid dragprov. 

I materialet kan det uppstå volymstöjning och distortionstöjning. Töjningsfunktionen kan man då 
uttrycka i en volymstöjningsdel och en distortionstöjningsdel. Volymstöjningen som beror på crv, 
se ekvation 3.1, kan man uttrycka i de tre koordinatriktningarna x, y, och z. Distortionstöjningen 
beror på storleken hos crv, se ekvation 3.2. 

(3.4) 

Den första delen i högerledet ovan utvecklas nu ytterligare i tre delar. 

(3.5) 

gJcrx;Vx,Dx) är töjningsfunktionen för spänning i x-riktningen. gicrd;Vd,Dd) är töjningsfuktlanen 
för distortionstöjning som beror på skjuvspänningen. 

(3.6) 

Töjningen vid brott bestäms av de fel som finns i materialet vilket innebär att den svagaste delen 
i materialet avgör töjningens storlek vid brott. Felaktigheterna i ett material är inte väldefinerade 
utan de är av variabel natur vilket gör att de bäst beskrivs i statistiska termer. Förutom ett 
storleksberoende och ett tidsberoende uppvisar töjningen vid brott också ett temperaturberoende 
och för hygroskopiska material som tex. trävirke också ett fuktberoende. De två sista lämnas 
utanför härledningen. 



23 

3.4 Endimensionellt påkänningstillstånd för isatropa material 

Volymtöjningsbrott 

F x( crx;Dx) är den statistiska fördelningsfunktionen för volymstöjningen vid brott hos en lite volym 
Vx för en 
påkänning med varaktigheten Dx. 

Figur 3.6 Fx(crx;Dx)=sannolikheten attyman får brott vid ex för en glasfibrilL 

Fx(crx;Dx) = P(e~c\) = sannolikheten att det uppstår brott för e ~ Ex hos en liten volym Vx vid 
en påkänning med varaktigheten Dx. Man kan säga att det är sannolikheten att vi befinner oss 
inom det skuggade området i figur 3.6. 

1-Fx(crx;Dx) = sannolikheten att vi befinner oss inom det icke skuggade området i figur 3.6 dvs 
vi får inte brott i den lilla volymen Vx. 

( ( ) ) n·V 
= 1-Fx C1 xiDx x 

(3.7) 

Man kan säga att detta är sannolikheten för att vi inte får brott i någon av de små volymerna V x 
som utgjör vår provkropp. "LxVx = n·Vx =V . 
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Nedanstående ekvation ger sannolikheten för att vi får brott i vår provkropp. 

(3.8) 

Denna ekvation gäller under förutsättning att töjningen i enskilda små volymer är oberoende. 

Distortionstöjningsbrott 

Nu härleder vi ett uttryck för sannolikheten att vi får brott av distortionstöjning på samma sätt 
som vi gjorde för volymstöjningen. På detta sätt får vi 

(3.9) 

F( crd) = Sannolikheten att vi får ett skjuvbrott i materialet. F ctC crd; V d) = Sannolikheten att vi får 
brott i en liten volym Vd som utsätts för en påkänning under en liten tidsperiod 
D d. 

Här gäller förutsättningen att töjningen i de små delvaraktighetema är oberoende. 

F(o) = 1- (1-F(o)) · (1-F(o d)) (3.10) 

Töjningsbrott i material 

Som sagts tidigare kan ett materialbrott vara ett dragbrott, skjuvbrott eller en kombination av de 
båda brottformema. Om man antar att de två olika brottformerna är oberoende av varandra kan 
man teckna den statistiska fördelningsfunktionen för sannolikheten att materialet går till brott vid 
ett visst E som 

(1-F(crx)) = Sannolikheten att vi inte får dragbrott i vår provkropp. 

(1-F(crd)) = Sannolikheten att vi inte får skjuvbrott i vår provkropp. 

F(crx))(l-F(crd)) = Sannolikheten att vi får någon typ av brott i vår provkropp. 
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Nu utvecklar vi ekvation (3.1 0) varvid vi erhåller 

(3.11) 

Funktionerna Fx(crx;DJ och Ficrd;Vd) är icke avtagande funktioner upp till brottpåkänningen. Men 
vi vet inte hur funktionerna ser ut. Det faktum att funktionerna är icke avtagande (jämför figur 
3.6) gör att vi kan aproximera med tex en linjär funktion för små påkänningar. Gör vi det får vi 

c1 och c2 är konstanter 
(Dx) = Funktion som beaktar tidsberoendet 
(Vd) = Funktion som beaktar storleksberoendet 

(3.12) 

(3.13) 

Nu går vi över till ekvation (3.11) asymptotiska extremvärdesfördelning. Vi använder oss alltså 
av extremvärdesfördelningen F(cr) = 1-exp[-xk] vilket låter sig göras då F(cr) är begränsad åt 
vänster och då frekvensfördelningens svans är avtagande. 

Extremvärdesfördelningen är aktuell att använda när man vill studera extremvärden som tex. det 
minsta eller största värdet för viss applikation. I vårt fall utgår vi från töjningen och beaktar att 
ett material går till brott då den del av materialet som har lägst töjnHxgskapacitet uppnår sin 
brottöjning. Man kan likna processen med en lång kedja som är utsatt för en dragkraft längsled. 
Sannolikheten för att länk ett ej ska gå sönder är P och sannolikheten för att länk ett och två ej 
ska gå sönder blir då P·P under förutsättning att länkarna går sönder oberoende av varandra. 
Sannolikheten att en kedja med n stycken länkar ej ska gå sönder får vi till pn och att den går 
sönder blir då 1-P. Då n går mot oändligheten erhåller vi vår extremvärdes-fördelning. Länkarna 
i kedjan motsvaras sålunda av de enskilda små volymselementen som utgör ett visst material. Vi 
utnyttjar nu ekvation (3.12) och (3.13) också och får då 

F(a) = 1-exp [-c ·n· v· (cp (D ) ·a ) k -1 x x x (3.14) 

Värden för k och h nära noll visar att inuti materialet är allt ett totalt kaos. Värden nära 
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oändligheten avspeglar en perfekt inre ordning i materialet. Nu inför vi en referensvolym, V0, och 
en referensvaraktighet , D0, dessutom normaliserar vi ekvation (3.14). 

F(o) 
V a k = 1-exp [-~·(cp (D) ·--2:) -
Vo ev 

(3.15) 

Ovan är ev och cd normaliseringskonstanter. Beroende på att övergången från primärkrypning till 
sekundärkrypning i alla material alltid måste ske på ett kontinuerligt sätt får man alltså följande 

Detta utnyttjar vi nu i ekvation (3.15) och erhåller 

F(o) 

Ut) 

5rottmod 
/ 

Prim. krymp. 

(3.16) 

(3.17) 

t 

Figur 3.7 Presentation av de tidsberoende egenskaper som kan erhållas från ekvation 3.17. 
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Alla e(t):=;cr ger bara primärkrypning som inte leder till brott. Då måste sannolikheten för brott 
bli noll. Vi får brott då vi i figur 3.7 stöter på den streckade kurvan. Alla e(t)>er leder så 
srnånigorn till brott eftersom vi här får sekundärkrypning i materialet. För e(t)>Er kan vi få 
dragbrott, skjuvbrott eller en kombination av de bägge formerna. Vi ska nu ta hänsyn till att det 
inte sker något brott för påkänningar som är lägre än ett visst tröskelvärde. I ekvation fernton 
inför vi därför nu detta tröskelvärde dels för dragbrott , rv, och dels för skjuvbrott, rd. 

[ v (D)k(o r)k D (v)h(o r)h] F (o ) = 1 - exp - ___?5. • ___?5. 1i x- v - _E • _E k: d- d 

Vo Do ev Do Vo Cd 

(3.18) 

Denna ekvation gäller för spänningar över tröskelvärdena. Man kan se att om crx=rv och crd=rd 
blir exponenten noll och sannolikheten för brott blir noll. Det går också att utläsa att om man 
ökar V x och D d ökar också sannolikheten för att brott ska inträffa. Nu vill vi ta fram medelvärdet 
för brottspänningen. Eftersom eftersom vi har två brottmoder kan medelvärdet uttryckas på två 
sätt. Vi utgår från följande definition 

E ( o ) = f o ·f (o ) do = r+ f ( 1-F ( o ) ) do (3.19) 

Efter viss räkning får vi medelvärdet av brottlasten för ett rent dragbrott till 

E(o) 
V: 1:. D 1:. l = r +c . ( _o ) k • ( _o ) h ·r (l+_ ) 

v d V D k 
x x 

(3.20) 

r = Påkänningströskelvärdet 
och för det rena skjuvbrottet blir medelvärdet 

(3.21) 

ro+ 1/k) är garnrnafunktionen som finns tabuleract för olika värden på k och h. 
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Efter en generalisering och införande av referenshållfastheten cr0 samt en variabeltransformation 
med utgångspunkt från ekvationerna (3.20) och (3.21) kan vi uttrycka medelvärdena som 

(3.22) 

För dragbrott är a noll och b ett emedan a är större än noll och b är mindre än ett för skjuvbrott. 
Man kan nu ytterligare ta fram variationskoefficienten som standardavvikelsen dividerat med 
medelvärdet för brottspänningen. 

v; l:. D l:. 
c. o. v = [ (b· (_o ) k' (_o ) h ) / 

vi Di 

v; l:. D l:. 
(a+b·(-0 ) k·(-0 ) h) J ·G(k,h) 

vi Di 
(3.23) 

G(k,h) = Gammafunktion med variabeln k för dragbrott och h för skjuvbrott. Den första termen 
vid en serieutveckling av gammafunktionen blir G(gamma) = 7t/(gamma·..J6). detta är en god 
aproximation då gamma (k eller h) är större än sex. 

R/Ro 

Figur 3.8 Brotthållfastheten som funktion av V och D. 
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3.5 Flerdimensionellt påkänningstillstånd för isotroptmaterial 

Genom att utnyttja samma metodik som tidigare utvidgar vi nu ekvation sexton till att gälla för 
ett flerdimensionellt påkänningstillstånd . 

. F(o) 

(3.24) 

3.6 Hållfasthet för artatropa material 

Ett ortotropt material är ett material som har olika egenskaper i olika riktningar och därmed även 
olika brotthållfastheter i de olika riktningarna. Trävirke är ett sådant material. I och med att 
brottöjningen blir riktningsberoende delar vi upp storlekseffekten, V, i tre längseffekter. För ett 
endimensionellt påkänningstillstånd med endast dragpåkänningar kan vi skriva den statistiska 
fördelningen för att brott ska uppstå som 

(3.25) 
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Lxx är storleken i x-riktningen för en påkänning som verkar i x-riktningen. För ett 
volymtöjningsbrott får vi nu 

L ...!.. L 1 L 1 

E(ax) = r +C •(-o ) kx,(_o) ky,(_o) kz, 
x x L L L 

XX xy XZ 

och för ett distortionstöjningsbrott får vi 

(3.27) 
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4 PROVNING A V GLASFIBERS DRAGHÅLLF ASTHET 

4.1 Allmänt 

Vi har genom att variera provkropparnas sammansättning försökt få en bild av hur glasfiber 
uppträder, vid dragbelastning till brott 

Tabellen nedan visar det antal provkroppar och deras olika sammansättningar, som vi har 
undersökt. Antalet provkroppar skulle ursprungligen varit tio stycken (se tabell 4.1), men på 
grund av svårigheter vid tillverkningen och provdragningen har antalet lyckade prov vid flera 
tillfällen understigit l O stycken, trots att vi har haft reservbitar. Tidsbristen har gjort att vi inte 
hunnit komplettera försöken. 

Tabell 4.1 Provningsomfattning. 

********** Antal Provkroppar 

Antal fiber Oimpregnerade fiber Impregnerade fiber 
l en 
bunt L=lOmm L=500mm L=lOmm L=500 mm 

l 7 - - -

2 lO - lO 6 

4 lO - 9 6 

8 7 9 8 9 

16 9 12 lO lO 

64 8 lO lO lO 

2000 8 9 lO 9 

4.2 Tillverkning av provbitar 

Till infästning, se l i figur 4.1, valde vi att använda oss utav fyra plywoodbitar 8cm x 2,5cm 
stora. På insidorna av dessa bitar (2) applicerades epoxylim. Härefter placerade vi fiberbunten 
(3) på de två nedersta plywoodbitarna, därefter pressade vi de två översta bitarna ihop med de 
övriga. Epoxylimmet fick sedan härda under inverkan av en yttre belastning (4). Den beskriv-na 
metodiken använde vi för oimpregnerade fiberbuntar. Vid tillverkning av provkroppar med 
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F ( 4) Fl4) 

····.·.•.·,·.·.·.·,·.·.·.·.··· .•.·.·.;.;. 

F F 

Figur 4.1 Provbitarnas utseende. 

impregnerade fiber applicerade vi först matrismaterialet på insidorna av 
plywoodbitarna. Fiberbunten drogs sedan genom ett matrisbad och lades på sin plats vilket visas 
i figur 4.2. Provkroppens infästningar utsattes även här för en yttre belastning medan 
matrismaterialet härdade i rumstemperatur i ca ett dygn. Som matrismaterial har vi använt oss 
utav en polyester. 

För att förenkla tillverkningen av dessa provkroppar tillverkade vi två ramar, där vi i vardera 
kunde tillverka tolv provkroppar mycket rationellt. Den ena ramen använde vi oss av för fiber 
med provlängden l Om m och den andra för 500mm längder. 

Figur 4.2 Ramarnas utseende. 
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Glasfibrena som vi använt oss av har vi tagit från en roving spole, där rovingen innehåller ca 
2000 fibrer. Vardera fibrill har diametern 24 J..Lm ( 24 ·l o·6m ) . För att sedan ta fram 
glasfiberlängder med olika fiberantal i , valde vi att väga upp antalet fiberbuntar med längden 
l ,5m med en våg som registrerar massan i gram med fyra decimaler. Genom att vi känner: 
densiteten för glas (8=2500 kg/m3 

), tvärsnittsarean för en fibrill ( A= n[24·10-6
]

2/4 m2 
) och 

fibrillens längd ( L= l ,5 m ) kan vi bestämma massan hos en fibrill: ( m= 8 ·V = 2500 {1t {24 ·Hl" 
6
]

2 /4]·1,5 =1,696·10·3 g). Härigenom har vi kunnat väga upp ett godtyckligt antal fibriller. 
Eftersom att man vid starkt motljus kan urskilja de enskilda fibrillerna för blotta ögat, valde vi 
att räkna upp fiberantalen en , två och fyra fiber för hand. 

4.3 Problem under tillverkningen 

De problem som uppstått kan vi främst relatera till arbetet med fiberbuntarna som innehöll få 
fibriller ( en, två eller fyra firiller). I och med dessa var svåra att se, så blev de svårare att 
hantera och impregnera. Alla känsligast framstod ändå tillfället då provkropparna sattes ihop. En 
enda liten stöt räckte för att förstöra fibermaterialet På grund av denna känslighet var det svårt 
att alltid få fibermaterialet placerat centriskt på infästningsbitarna vid limningen. Det kan också 
bli så att några fibriller i bunten är mer spända än de andra när limmet härdar. 

Figur 4.3 En fibrill från våra försök ( bilden är tagen i ett mikroskop). 
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4.4 Dragprov 

Dragförsöken har utförts i två olika dragmaskiner. Provbitarna med två tusen fibriller har 
dragbelastatstill brott i en MTS-maskin (M=material T=testing S=system ) med en lastcell på 
lOkN. MTS-maskinen är en förhållandevis ny maskin med tämligen invecklad manöverut
rustning. Övriga provkroppar har dragits itu i en betydligt äldre och till utförande mycket enkel 
maskin. Maskinens märke är Alwetron och lastcellen vi använde oss utav var på 500N, vilket var 
den minsta lastcellen som fanns att uppbringa. Till bägge maskinerna finns datorer kopplade. 
Datorerna är försedda med en programvara som automatiskt lagrar kraft och töjning i en fil under 
dragbrottsförsökets gång. De erhållna filerna har vi sedan editerat och slutligen plottat ut i ett 
plotprogram. För varje provkroppsserie har vi sedan tagit fram medelvärden, standardavvikelse, 
variationskoefficient, spänning mm. 

4.5 Felkällor från dragproven 

Alwetronens dragbackar som var fixerade i ett fast läge i horisontalplanet var ej centriska 
gentemot varandra. I och med att det rörde sig om högst några millimeter var säkerligen påverkan 
av ringa storlek. Lastcellens storlek av 500N i Alwetronen var alldeles för stor för att få en god 
noggrannhet i resultaten från försöken med få fibriller i fiberbunten. Kurvorna uppvisar här en 
sorts brus beroende på den stora lastcellen. Vi har försökt att inpassa en linje på den fladdrande 
kurvan varvid man kan erhålla ett relativt bra resultat. 

Figur 4.4 Alwetronens dragbackar. 
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4.6 Övriga felkällor 

Här vill vi först påpeka att även om man som vi har haft tillgång till en våg med hög 
noggrannhet kan man ändå inte till l 00% garantera att det är exakt det antal fibriller i en bunt 
som vi önskar. D,~tta på grund av att fibrill diametern kan variera i längsled, vilket inverkar på 
buntens massa,samt att densiteten är :::2500kg/m3 

• En annan felkälla kan vara att någon fibrill 
kan ha gått sönder vid impregneringen. De känsliga provkropparna gentemot, stor och klumpig 
provningsutrustning har förmodligen också gjort att viss avvikelse kan förväntas. 

Figur 4.5 En jämförelse på fibervariationen i en rovingspole. 
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4. 7 Provresultat 

Tabell 4.2 Brottlast för oimpregnerade fibrer. 

***** O impregnerade fibrer 

***** L=lOmm L=500mm 

n N SN C.O.VN N SN C.O.VN 
[N] [N] [N] [N] 

l 0,95 0,39 0,42 - - -

2 2,00 0,71 0,35 - - -

4 3,47 0,75 0,22 - - -

8 6,27 1,86 0,30 1,86 0,25 0,13 

16 14,4 6,02 0,42 3,38 0,48 0,14 

64 35,3 14,2 0,40 11,3 1,03 0,09 

2000 951 0,15 0,16 604 61,1 0,10 

Tabell 4.3 Brottlast för impregnerade fibrer. 

****** Impregnerade fibrer 

****** L = lOmm L = 500mm 

n N SN C.O.VN N SN C.O.VN 
[N] [N] [N] [N] 

l - - - - - -

2 1,61 0,40 0,25 1,69 0,51 0,30 

4 3,69 1,14 0,31 2,35 0,55 0,23 

8 3,99 1,20 0,30 3,72 0,92 0,25 

16 10,9 1,35 0,12 8,52 1,73 0,20 

64 53,5 3,38 0,06 37,2 5,17 0,14 

2000 1625 230 0,14 1264 329 0,26 



37 

Tabell 4.4 Brottöjning för oimpregnerade fibrer. 

***** O impregnerade fibrer 

***** L = lO mm L = 500 mm 

n E Se C .O.Ve E Se C.O.Ve 

l 2,7 1,1 41,8 - - -

2 3 l 9 1,3 33,4 - - -

4 3,5 o l 9 27,0 - - -

8 2,7 0,4 14,4 o l 6 O, l 14,5 

16 3,2 0,4 13,6 0,7 o l l 16,3 

64 5,2 o l 9 17,4 0,6 0,1 10,2 

2000 4,1 l, o 24,9 1,2 0,1 9,4 

Tabell 4.5 Brottöjning för impregnerade fibrer. 

***** Impregnerade fibrer 

***** L = lO mm L = 500 mm 

n E se C .O.Ve E Se C .O.Ve 

l - - - - - -

2 5,2 1,1 21,6 1,3 0,6 47,6 

4 4,4 1,0 23,7 o l 9 0,3 31,7 

8 4,7 1,4 28,7 1,1 0,3 28,4 

16 4,5 1,8 39,4 1,8 0,3 15,0 

64 5,7 o l 8 13,8 2,2 0,2 10,8 

2000 5,5 1,6 29,7 1,8 0,4 21,9 



Tabell 4.6 Resultatsammanställning av brottpåkänning och 
elasticitetsmodul för oimpregnerade fibrer. 

***** O impregnerade fibrer 

***** L = 10 mm L = 500 mm 

n O' [MPa] E [GPa] O' [MPa] E [GPa] 

1 2095 76 - -

2 2213 56 - -

4 1918 55 - -

8 1734 64 514 85 

16 1990 63 466 70 

64 1218 23 391 61 

2000 1051 25 667 55 

Tabell 4.7 Resultatsammanställning av brottpåkänning och 
elasticitetsmodul för impregnerade fibrer. 

***** Impregnerade fibrer 

***** L = 10 mm L = 500 mm 

n O' [Mpa] E [GPa] O' [MPa] E [GPa] 

1 - - - -

2 1776 34 1865 140 

4 2041 47 1298 141 

8 1102 23 1027 90 

16 1509 34 1177 66 

64 1849 32 1285 59 

2000 1796 33 1397 80 

38 
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Tabell 4.8 Resultatsammanställning för oimpregnerade fibrer. 

***** Oimpregnerade fibrer 

***** L = lO mm L = 500 mm 

n t SEb c. o. VEb t SEb C .O.VE 
[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

l 217 111 4118 - - -

2 316 115 4219 - - -

4 315 o l 9 2710 - - -

8 217 014 1414 o l 6 011 1515 

16 3 l 2 014 1316 o l 7 011 1212 

64 512 o l 9 1714 017 o l 1 1016 

2000 411 11 o 2419 117 017 911 

Tabell 4.9 Sammanställning impregnerade fibrer. 

***** Impregnerade fibrer 

***** L = 10 mm L = 500 mm 

n t b SEb c. o. VEb t b SEb C.O.VEb 
[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

1 - - - - - -

2 518 119 33,0 116 015 2817 

4 414 110 2317 o l 9 013 3117 

8 417 114 2817 111 013 1510 

16 415 118 3914 118 013 1510 

64 517 o l 8 1318 2,2 012 1018 

2000 1510 415 3011 118 014 21,9 



Teckenförklaring 

d = fibrilldiametern = 241-Lm 
N = medelvärdet av brottlasten för en provserie (dvs normalkraften i [N]) 
e = medelvärdet :':ör en provserie [%] 
A= tvärsnittsarea [m2

] ( A=7td2/4·n) 
cr = normalspänningen [Pa] ( cr=N/ A) 
SN =standardavvikelse för N [N] 
sE = standardavvikelse för e 
C.O.VN = variationskoefficient för N 
C.O.VE = variationskoefficient för e ( används för E-modulen) 
n = antal fibrer i en bunt [st] 
L = fiberlängden [m] 
E = elasticitetsmodulen [Pa] (E=cr/e) 
eb = brottöjning (medelvärde av varje provserie då provkroppen brister) 
SEb = standardavvikelse för~ 
C.O.VEb = variationskoefficienten för eb 

40 
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5 UTVÄRDERING 

5.1 ALLMÄNT 

Den klassiska metoden för att beakta fiberkompositers brotthållfasthet är baserad på en modell 
för parallella system (Daniels, 1945). I denna modell antas att alla parallella enheter är 
identiskt lika och att en optimal omfördelning av påkänningar mellan olika enheter kan ske. 
Om detta är möjligt kommer hållfastheten för det parallella systemet som helhet att 
asymptotiskt närma sig en normalfördelning. Ä ven om det inte är möjligt att uttrycka denna 
normalfördelning i explicita termer är det ett enkelt sätt att beakta fiberkompositers 
brotthållfasthet 

Undersökningar på 60-talet visade att fiberkompositers hållfasthetsegenskaper inte kan 
beskrivas med en modell som avspeglar medelvärdesegenskaper. I stället blev det uppenbart 
att en svag del i en fiberkomposit kommer att utlösa ett brott. Detta behöver inte 
nödvändigtvis innebära att det första fiberbrottet utlöser det slutliga brottet eftersom det första 
fiberbrottet kan uppstå redan vid halva brottlasten jämfört med fiberkompositen som helhet. 
Men i och med att en fiber gått sönder kommer allt fler fibrer att gå sönder och slutligen 
utlöstes ett brott för fiberkompositen som helhet. Olika försök att beskriva detta baserades på 
den svagaste länken teorin som leder till en extremvärdesfördelning av Weibull typ (Rosen, 
1964; Zweben, 1968). I dessa undersökningar studerades främst inverkan av längden på 
brotthållfastheten och möjligheten att förklara brottbeteendet i detalj. 

Senare undersökningar på 80-talet då mer generell experimentell information blivit tillgänglig 
visar att brotthållfastheten för fiberkompositer avtar både som funktion av mängden fibrer och 
längden på dessa fibrer. Ett försök att beskriva detta resulterade i en blandad extremvärdes
fördelning (Watson m.fl., 1985). Denna fördelning har stora likheter med den som redovisas i 
Kapitel 3 och avspeglar dels ett rent dragbrott dels ett skjuvbrott 

I och med att det blev aktuellt att använda fiberkompositer i tillämpningar där de utsattes för 
höga påkänningar under en längre tid blev tidsaspekten hos brottbeteendet av stor betydelse. I 
undersökningar med konstant påkänning visar det sig att brottlasten sjunker på samma sätt i 
tiden som för storlekseffekten. A v denna anledning har även Weibull fördelningen föreslagits 
som en lämplig modell för att beskriva brottlastens tidsberoende (Overbeck, 1987). 

5.2 HÅLLFASTHET HOS FIBERKOMPOSITER 

Fiberkompositer är ortotropa material eftersom de huvudsakligen bara kan ta upp dragkrafter i 
sin längsriktning. Hållfastheten för sådana material beror dels på fiberegenskaper dels på det 
omgivande mediet, matrismaterialet Funktionen hos fibrer är att ta upp dragpåkänningar 
medan matrismaterialet ska fördela påkänningar från fibrer med hög påkänning till fibrer med 



mindre hög påkänning. Denna omfördelning mellan fibrer sker genom skjuvpåkänningar. 
Detta innebär att en fiberkomposit kommer att finnas två markanta brottmöjligheter, ett 
fiberbrott och ett matrisbrott Vad som utlöser ett brott beror till stor del på 
matrisegenskaperna men också spridningen i fibrernas brotthållfasthet 

42 

För varje delmaterial i en fiberkomposit gäller att det kan beskrivas på det sätt som framgår i 
kapitel 3, avsnittet om ortotropa material. Detta innebär att det finns ett volymstöjningsbrott 
och ett distortionstöjningsbrott. För ett endimensionellt påkänningstillstånd kan medelvärdet 
för brottlasten skrivas 

(5.1) 

där R är brottlasten för en effektiv volym med längd Lx och tvärsnittsyta Ayz under 
påkänning och med en effektiv varaktighet Dx i förhållande till referensvärden. Parametrarna 
a och b vars summa är ett bestäms av typen av brott. För ett rent dragbrott som avspeglar ett 
volymstöjningsbrott är a = O och b = l. För ett skjuvbrott som avspeglar ett 
distortionstöjningsbrott är a > O och b < l. De beroenden som brottlasten uppvisar kommer 
därför att vara större vid ett volymstöjningsbrott än vid ett distortionstöjningsbrott. 

Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att göra en omskrivning av ekv. 5.1 och uttrycka 
tvärsnittsarean som funktion av antalet fibrer som 

(5.2) 

där No är en referensfibermängd och N antalet fibrer som ingår i fiberkompositen. Eftersom 
längsriktningen är väldefinierad har en förenkling gjorts även här. Med denna skrivning av 
tvärsnittsberoendet blir den en funktion av antalet fibrer, det vill säga enbart en funktion av 
fiberarean och inte den totala tvärsnittsarean. 

5.3 BEST ÄMNING A V STORLEKSBEROENDET 

Det provningsmaterial som redovisats i föregående kapitel utgör en intressant bas för skattning 
av de parametrar som bestämmer storleks beroendet. Speciellt därför att provningar utförts på både 
oimpregnerade och impregnerade fibrer. Men provning av glasfibertrådar, speciellt få sådana som 
inte är impregnerade, är mycket svårt. En del av de resultat som finns återgivna i föregående 
Kapitel är därför inte helt relevanta. Det finns därför anledning att censurera materialet så att 
enbart resultat som är rimliga finns med i en slutlig skattning. 
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En censurering av en datamängd kan utföras på olika sätt, antingen på statistiska grunder eller 
ingenjörsmässiga grunder. statistiska metoder har fördelen av att vara neutrala i den bemärkelsen 
att så kallade "statistical outliers" elimineras för att de inte passar in den övriga populationen. Vid 
en genomgång av resultaten i Appendix 2 så är det lätt att identifiera extrema avvikelser från vad 
som förväntas. Men spridningen i glasfibers brotthållfasthet är stor, variationskoefficienten är i 
storleksordningen 30 - 40 %, vilket gör denna metodik svår att använda praktiskt i detta fall. 

Det andra sättet att censuera en population är utifrån ingenjörsmässiga grunder. Den senare 
metoden är genomgående att föredra om det finns en bra bedömningsgrund. I detta fall finns detta 
i form av förväntad elasticitetsmodul som bör vara mellan 70 - 80 GPa och förväntad brottlast 
som bör vara en funktion av antalet fibrer som testats. Om en eller flera fibrer inte medverkat 
vid provningen av någon anledning så avspeglas detta i dessa två kriterier. A v denna anledning 
har en censuering gjorts vid behov med dessa två kriterier som grund. 

För fullständighets skull redovisas parameterskattningar för både hela populationerna och 
censuerade populationer. Parameterskattningar har utförts med programmet Statgraphics som är 
ett omfattande statistikprogram. I detta speciella fall har programdelen multippellinjär regression 
utnyttjats. Eftersom det inte ansetts möjligt att skatta även parametrarna a och b antas att a = O 
och b= l. 

5.4 OIMPREGNERADE FIBRER 

För oimpregnerade fibrer används referensvärden L0 = 10 mm och N0 = 2000 fibrer. En direkt 
skattning av storleksparametrar som finns redovisad i Appendix 3 ger 

Hela populationen 
Ro= 1058 MPa 
kL= 3,35 
kN = 24,4 

Censuerad population 
Ro=*** 
kL=*** 
kN = *** 

En jämförelse med resultat presenterade i Overbeck (1987) där längsparametern skattats till kL 
= 4,38 visar att jämförbara resultat erhållits. I detta fall användes enbart 2000 fibrer. Den större 
spridningen, vilket motsvarar ett större längsberoendet i denna undersökning, kan förklaras med 
svårigheten att prova ett fåtal fibrer vilket ökar spridningen. En censuering skulle förmodligen 
medfört ett högre värde för speciellt kL men också för kN. Detta censuering blev aldrig utförd 
eftersom resultatet inte är orimligt. Tidskonstanten som också bestämdes i Overbeck (1987) 
undersökningen blev hL= 38,5. 
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5.5 IMPREGNERADE FIBRER 

För impregnerade fibrer används också referensvärden Lo= 10 mm och No = 2000 fibrer. För 
detta fall ger en skattning av storleksparametrar som också finns redovisat mer i detalj i 
Appendix 3 följa'1de resultat 

Hela populationen 
Ro= 1397 MPa 
kL= 15 
kN = -103,6 

Censuerad population 
Ro= 1796 MPa 
kL= 14,8 
kN = 53,0 

I detta fall var en censuering nödvändig eftersom storleksparametern över tvärsnittet är negativ 
vilket är helt orimligt. För den censuerade populationen är däremot parameterskattningarna i den 
storleksordning som är rimlig att förvänta sig. 

För denna undersökning finns inget material som medger en direkt jämförelse av 
storleksparametrarna. I undersökningen som utförts av Overbeck (1987) var variationen i längd 
för liten för en säker bestämning av storlekseffekten i längsriktningen. Däremot bestämdes 
tidsparametern hL = 46,5 för polyester som matrismateriaL Vid denna undersökning användes 
också polyester vilket gör att detta värde bör vara användbart även här. 

5.6 BROTTBETEENDE HOS FIBERKOMPOSITER 

Från undersökningen av oimpregnerade och impregnerade fibrer kan vissa mycket intressanta 
slutsatser göras. storleksordningen på brottlasten är helt olika för oimpregnerade fibrer och 
impregnerade fibrer vilket visas som brottytor i figur 5.1. Detta avspeglar två olika brottmoder. 

För enbart fibrer uppstår brottet som ett rent dragbrott och spridningen i fibrers hållfasthet slår 
igenom direkt. Detta avspeglar sig i den markanta storleksparametern i längsriktningen men även 
med avseende på antalet fibrer. Eftersom det är ett dragbrott kan det karakteriseras som ett 
volymstöjningsbrott där brotthållfastheten kan uttryckas som 

l l l 

R = ( 10) 3,35( 2000) 24,4(1.) 38,5 
1058 Lx N D 

(5.3) 
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Då fibrer är omgivna av en matris som kan omfördela påkänningar från högt ansträngda fibrer 
till omgivande fibrer uppstår ett brott genom denna kraftöverföring kollapsar. Detta sker som ett 
skjuvbrott i matrisen eller troligare mellan matris och fibrer och innebär att matrisens 
spricktillväxte genskaper har stor betydelse. Dessa egenskaper uppvisar normalt mindre spridning 
än fibrers draghf.llfasthet vilket resulterar i ett mindre storleksberoende än för enbart fibrer. 
Baserat på de parameterskattningar som utförts kan brotthållfastheten i detta fall skrivas som 

1 1 1 

R = a+b ( 10) 14,a( 2000) 53,9(1:.) 46,5 
1796 Lx . N D 

(5.4) 

där D uttrycks i timmar. Parametrarna a och b har inte kunnat bestämmas. 

L (mm) 

Figur 5.1 Brottytor för oimpregnerade fibrer och impregnerade fibrer. 
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storleksberoendet hos fibrer kan också åskådliggöras genom att visa hur den statistiska 
fördelningen förändras med avseende på antalet fibrer eller längden av fibrerna. För mängden 
fibrer har storleksberoendet bara betydelse då förändringar sker för ett fåtal fibrer. Däremot är 
längsberoendet mer påtagligt. Detta visas i figur 5.2 för oimpregnerade fibrer och för 
impregnerade fib:-er i figur 5.3. Det framgår tydligt i denna framställning både hur brottlastens 
medelvärde sjunker med ökande antal fibrer men också att spridningen minskar. 
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Figur 5.2 Den statiska fördelningen för brott för oimpregnerade fibrer med olika längder på 
fibrer. 
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1.8 2..0 
(x 1000) 

med olika 

Vid normal användning av fibrer så är antalet oftast mycket stort och längden på de fibrer som 
används betydligt längre än de 10 mm som anväts som referensvärde tidigare. Detta innebär att 
båda storlekseffekterna har betydelse. Som ett exempel visas effekten för en armeringsstång med 
diametern 6 mm och 70% fiberinnehåll och längd 5 meter. För denna stång gäller att 
fibrilldiametern är 24 ~m och därmed tvärsnittsarean A = 1t*0.024 ,14. Totalt får det plats cirka 
43750 fibrer i en stång. Medelbrotthållfastheten för denna stång blir: 

l l 

R = 1796 *( 
10 )!s( 2000 

)53 =1796 *O 657 >t< O 943 =1113MPa 5000 437 50 , , 
(5.5) 
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De skattningar som gjorts är baserat på provningsmaterial som producerats för hand. Detta kan 
ha medfört ett utförande som inte alltid är i överensstämmelse med vad som är det mest optimala. 
Det är därför möjligt att bättre värden, det vill säga ett mindre storleksberoende kan uppnås vid 
en kommersiell produktion. Detta avspeglas i de problem som behövde bemästras och som är 
kortfattat beskriv'1a i kapitel 4. A v denna anledning ska inte de värden som redovisats här tas 
som absoluta utan som ett exempel på vad som erhållas vid en enkel produktion av 
fiberkompositer. 
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APPENDIX. 1 

Dragförsökskurvor 

Här nedan följer en representativ kurva från varje försöksserie. Y-axeln visar kraften i 
Newton medan X-axeln visar fibrillernas töjning. 

Impregnering Fiberlängd Fibermängd 

1) nej 10 1 

2) nej 10 2 

3) nej 10 4 

4) nej 10 8 

5) nej 10 16 

6) nej 10 64 

7) nej 10 2000 

8) nej 500 8 

9) nej 500 16 

1 O) nej 500 64 

11) nej 500 2000 

12) ja 10 2 

13) ja 10 4 

14) ja 10 8 

15) ja 10 16 

16) ja 10 64 

17) ja 10 2000 

18) ja 500 2 

19) ja 500 4 

20) ja 500 8 

21) ja 500 16 

22) ja 500 64 

23) ja 500 2000 
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APPENDIX.2 

Indata 

Här nedan följer indata till den linjära multippla regrissionsanalysen för oimpregnerade 
fibrer. R är brottspänningen i [ MPa ] , L är fibrillernas längd i [ mm ] och ft är antalet 
fibriller. 
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Här redovisas indata till den linjära multippla regressiosanalysen för impregnerade 
fibrer. Indata markerat med v innebär att de är censurerade vid den andra analysen. 
Z är brottspänningen i [ MPa ], X är fiberlängden och Y är fibermängden. 
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APPENDIX.3 

Parameterskattning 

Oimpregnerade glasfibrer 

Linjär multippel regressionsanalys med ekvationen: 

log ( R/1 058 ) = ( 1 /kL )log( 1 0/L) + ( 1 /~ )log(2000/N) 

ger att 

1/kl = 0,299 

1 /kN = 0,041 

statistiska värden ges nedan. 

Medel fitting results for~ LOGCR/1058) 

Ino~pendent var1able coefficient std. error 
---------·----···-·--·-··--· 
CDI,IETAt•IT 
L.OD < :1.0/U 
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~:; :i. L! " 1 ' 

o .. ()(,' 
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O .. O< 

R-SQ. <ADJ.) = 0.'7906 SE~ 0.3:1.403'7 MAE= 0.250969 DurbWat~ 1 .. 1C 
F' ·r' E! v i o u s; l y : O • O O O O O • O O O O O O O • O O O O O O O ,. O<) ·· 
99 observations fitted? forecast(s) computed for O missing val. of dep. var. 
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Gerrelation matrix for coefficient estimates 
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Number of observations = 99 CO missing values excluded) 
Residual ~verage ~ -3.3G431E-17 
Residual var1ance = 0.098t194 
F<f.'~~:;:i.ciUe\1 !''.t:,:lndc<T·d f:!'I''I'O'I' :::: O. 31.'+037 
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Coeff. of skewness - 0.443509 
C C) €·~ f f • D f k U T· t: O s; :i. ~> "" ''" 0 • 4 1. 9 (;\ l f, 

standardized value = 1.80154 
standarclized value = -0.852G~ 

Du ln-Watson statistic = 1.10675 

Analysis of Variance for the Full Regression 
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95 pe-rcent confidence inte-rvals fo-r coefficient estimates 
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Impregnerade glasfibrer 

regression ett 

log ( R/1397 ) = ( 1 /kl )log( 500/L) + ( 1 /kN )log( 2000/N ) 

Detta ger: 1 /kl = 0,066 

1 /kN = -0,009 

Eftersom kN är negativt, vilket är orimligt, görs en ny regression, men först redovisas 
de statiska värdena som hör till denna skattning, se nedan. 

Medel fitting results for: LOGCZ/1397) 
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Analysis of Va~iance fo~ the Full Re~~ession 
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i· 
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regression två 

Här blev 1/kL = 0,067 och 1/kN = 0,019 

Övriga värden ges nedan: 
Medel fitting ~esults fo~~ LOGCZ/1796) 

---·-·--------·---
lndependent va~iable 
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Residual Summa~y 

Numbe~ of obse~vations = 82 (25 missing values excluded) 
Residual ave~age = 1..1A069E-1.6 
Residua]. va~iance = 0.0423696 
Residual standa~d e~~o~ = 0.205839 

Coeff. of skewness- 0.31081.1. 
Coeff. of ku~tosis- 0.1.28051 

standa~dized value- 1.14902 
standa~dized value - 0.236692 
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95 percent confidence intervals fo~ coefficient estimates 
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