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1. SAMMANFATTNING 

Del projektet "Mekani ska Egenskaper" i nom huvudprojektet "Ce 11 ul osafi ber
förstärkt betong" startades 1983-01-01. Projektets mål har bl a varit att 
ta fram lämpliga provningsmetoder för bestämning av cellulosafiberförstärkt 
betongs mekaniska egenskaper. De material egenskaper som har behandlats i 
detta projekt är böjdraghållfast, elasticitetsmodul , brottseghet och spik
barhet. P g a tidsbrist har det inte varit möjligt att utarbeta fullstän
diga provningsmetoder. Därför har arbetet mest koncentrerats på att ta 
fram principiella utformningar av provningsmetoderna. 

Vid valet av provningsmetoder har vi försökt att i möjligaste mån anpassa 
provningsmetoderna till internationella provningsmetoder, eftersom sådana 
provningsmetoder underlättar utbytet av forskningsresultaten. Provningarna 
har utförts på färdiga produkter (byggskivor) , som finns på marknaden. Två 
typer av byggskivor har använts, nämligen Minerit som innehåller cellulosa
fiber och Duri som innehåller träspån. Nedan redovisas kortfattat de resul
tat som har erhållits i detta projekt. 

Resultaten visar tendenserna hos böjdraghållfasthetens storleksberoende, 
dvs mindre provkroppar ger högre böjdraghållfasthet. överensstämmelsen mel
lan de teoretiskt beräknade hållfastheterna (Weibulls teori) och de experi
mentella resultaten är relativt dålig. Detta beror bl a på att antalet prov
kroppar för undersökning av varje variabel har varit litet (4 st). 

Resultaten visar att böjdraghållfastheten bestämd genom fyrpunkts böjprov 
är lägre än böjdraghållfastheten bestämd genom trepunkts böjprov. Vidare 
framgår av resultaten att böjdraghållfastheten avtar med ökad fuktkvot och 
minskad töjningshastighet. 

Den provningsmetod som RILEM rekommenderar har funnits lämplig för bestäm
ning av cellulosafiberförstärkt betongs böjdraghållfasthet. 

Elasticitetsmodulen har bestämts både genom dynamisk belastning och statisk 
belastning (rent dragprov och böjprov). Provningar visar att provkroppens 
storlek inte har någon inverkan på elasticitetsmodulen när det gäller små 
höjdlspännviddförhållanden. Dessutom visar provningar att den dynamiska 
elasticitetsmodulen är högre än den statiska. 

Det har inte konstaterats någon skillnad mellan elasticitetsmodulerna be
stämda genom rent dragprov och elasticitetsmodulerna bestämda genom böj
prov när det gäller Mineritskivan. Däremot har det konstaterats skillnader 



mellan elasticitetsmodulerna bestämda genom ovannämnda belastningstyper 
när det gäller Duriskivor. Anledningen är att Duriskivan är ett skiktat 
material. 

Enligt erfarenheterna från detta projekt föreslås att elasticitetsmodu
len bestäms samtidigt som man bestämmer böjdraghållfastheten på samma 
provkroppar. 

2 

Det lämpligaste sättet att kvantifiera materialens brottseghet är att be-
stämma deras 
1 = E·GF 
ch --

f t 2 

brottenergi per ytenhet, GF, och karakteristika längd, 
GF bestäms enklast genom trepunkts böjprov utfört på skårade 
provkroppar (balkar). Arean under last-nedböjningskurvan di-

viderad med ligamentets yta är då GF. Provningsresultaten visar att mate
rial med hög brottenergi (GF) också kan uppvisa sprött brott. Det är där

för nödvändigt att man också bestämmer materialens lch' 

Materialens spikbarhet bör kvantifieras på något sätt för att lättare kunna 
jämföra olika material med varandra. Resultaten visar att spikens inträng
ningskraft är en lämplig parameter för kvantifiering av spikbarheten. Vi
dare redovisas en provningsmetod för bestämning av kantavståndet (avstån
det mellan spiken och skivans kant). 

Ett annat mål för projektet har varit att med hjälp av kompositteorier för
utse hur materialegenskaperna påverkas av delmaterialegenskaper och samman
sättning. När det gäller fiberarmerad cementpasta och betong spricker ma
trisen innan fibrerna har hunnit mobilisera sin bärförmåga. Därför bör fi
beregenskaperna väljas så att de kan ta upp den last som frigörs när matri
sen spricker. Dvs man bör sträva efter en god samverkan mellan fibern och 
matrisen. Beräkningarna visar att samverkan mellan fibern och matrisen blir 
bättre ju segare matrisen är. Vidare fås bättre samverkan mellan fibern 
och matrisen om fibrerna görs kortare vid i övrigt konstanta egenskaper. 
Kompositens draghållfasthet blir större ju kortare fibrerna är vid konstant 
slankhetstal (aspect ratio). Dessutom visar beräkningar att kompositens 
brottenergi blir mindre ju kortare fibrerna är. Detta gör det svårt att 
tillverka en komposit, som har hög brottenergi samtidigt som den har hög 
draghållfasthet. 
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2 BAKGRUND 

Betong och cementpasta är relativt spröda material. Syftet med fiberin
bl.andningen i dessa material är främst att förbättra deras brottseghet 
och höja deras hållfasthet. Under de senaste åren har man använt fiber
armerad cementpasta och betong i olika sammanhang. Användningen av des
sa material liksom forskningen om dessa materials egenskaper fortsätter 
att öka. Därför ökar behovet av standardiserade provningsmetoder, som 
underlättar utbytet av provnings- och forskningsresu1tat. 

Bedömningen av material egenskaperna bör inte enbart vila på provningar, 
utan den bör i möjligaste mån kompletteras genom tillämpning av tillgäng
liga teorier. 

Projektet "ee 11 ul osafiberförstärkt betong" är i ndel a t i fl era del projekt 
varav denna rapport behandlar del projektet "Mekaniska egenskaper ll • 



3. INLEDNING 

Delprojektet - "Mekaniska egenskaper" - inom huvudprojektet "Cellulosa
fiberförstärkt betong" startades 1983-01-01. Målet för detta delprojekt 
har varit att 

utarbeta lämpliga provningsmetoder för mekaniska egenskaper, som är av 
intresse för materialets användning 
med de utarbetade metoderna genomföra systematiska provningar med inom 
huvudprojektet framtagna material 

- utreda möjligheterna att tillämpa de tillgängliga kompositteorierna. 

I detta del projekt har man försökt att bearbeta rekommendationer för be
stämning av följande material egenskaper 
- böjdraghållfasthet 
- elasticitetsmodul 
- brottseghet 
- spi kba rhet. 
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Vid framtagning av provningsmetoderna har man i möjligaste mån utnyttjat 
de befintliga provningsmetoder, som anges av olika nationella normer som 
SS, ASTM och i vissa fall DIN och internationella rekommendationer från 
RILEM. Det har inte varit möjligt att utföra alla provningar exakt enligt 
dessa normers föreskrifter, men man har försökt att efterlikna provningar
na till dessa normer. Dessutom har man försökt att kartlägga skillnaden 
mellan dessa. 

Provningarna har uteslutande utförts på befintliga produkter som "Minerit" 
och "Duri ". Vid vissa provningar har även furu och betong använts för jäm
förande syften. 

Nedan följer en kort beskrivning av rapportens uppläggning. 

I avsnitt 4 anges de befintliga provningsmetoder angående de materialegen
skaper som nämndes ovan. 

I avsnitt 5 behandlas de ovannämnda materialegenskaperna ingående. Detta 
avsnitt är indelat i mindre avsnitt, vilka avslutas med valet av lämpliga 
provningsmetoder. Här bör tilläggas att provningarna gjorda i detta projekt 
inte är tillräckliga för att kunna fastställa någon provningsmetod. Det 
krävs kompletterande provningar med större serier och helst även med andra 
typer av material. 



I avsnitt 6 redovisas kortfattat en litteraturstudie av cellulosafibers 
olika egenskaper. Dessutom redovisas vissa beräkningsmodeller och beräk
ningsresultat utförda för stål- och cellulosafiberarmerad betong och ce
mentpasta. 

5 



4. BEFINTLIGA PROVNINGSMETODER FöR CELLULOSAFIBERFöRSTÄRKT BETONG 

4.1 Inledning 

Idelprojektet 11Mekaniska egenskaper ll har man försökt att bearbeta 
rekommendationer för bestämning av följande materialegenskaper: 
- böjdraghållfasthet 
- elasticitetsmodul 
- brottseghet 
- s pi kba rhet 

SVENSK STANDARD (SS) och AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS 
(ASTM) har utarbetat provningsmetoder för vissa av de ovannämnda ma
terialegenskaperna. Dessa provningsmetoder är angivna för byggskivor 
och träbaserade skivor (spån- och träfiberskivor). Skivor tillverkade 
av cellulosafiberförstärkt betong kan med hänsyn till deras användning 
klassas som byggskiva. Därför kan provningsmetoder angivna i SS och 
ASTM vara användbara för detta material. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 
(ACI) har rekommenderat provningsmetoder för fiberarmerat material. 
Dessa provningsmetoder avser i första hand stål- och plastfiberarme
rad betong gjuten i laboratoriet. De provkroppsmått som rekommenderas 
är inte tillämpbara för fabrikstillverkade, relativt tunna skivor. 
RILEM har utarbetat provningsmetoder för bestämning av böjdraghållfast
heten och proportionalitetsgränsen hos tunna fiberarmerade cementpro
dukter. 

I de följande delar ges en kortfattad beskrivning av provningsmetoder 
som anges i de olika standard och rekommendationer som ovan nämnts. 

4.2 Böjdraghållfasthet och elasticitetsmodul 

Enligt SS:s föreskrifter bestäms byggskivors böjdraghållfasthet med 
trepunkts böjprov. Provkroppens bredd resp längd skall vara 75 mm resp 
25 . t+50 mm, där t är provkroppstjockleken och 25 . t anger avståndet 
mellan upplagen. Belastningen skall ökas jämnt från O till brottgräns 
inom 60 : 30 sekunder. 
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Elasticitetsmodulen vid böjning (Ef ) bestäms på samma sätt. Belastningen 
ökas från O till ca 1/3 av brottlasten på ca 30 sekunder. Sambandet mel
lan last och nedböjningen registreras hela tiden. 

Böjbrottgränsen (böjdraghållfastheten) beräknas med följande samband 



p = brott kraft 
1 = avstånd mellan stöden 
b = provkroppsbredd 
t = provkroppstjocklek 

Elasticitetsmodulen Ef beräknas med följande samband: 

liP·13 
Ef = 4bt3M 

liP = kraftökning mellan 10 och 30 % av brottkraften 
lio = nedböjningsökning vid kraftökningen liP 
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I SS anges även föreskrifter för bestämning av spån- och träfiberskivors 
böjdraghållfasthet. Principerna för provningar är samma, dvs trepunkts 
böjprov används, men provkroppsstorleken och belastningshastigheten 
varierar något. För närmare information se SS 234801, SS 235113 och 
SS 270224. 

Enligt ASTM:s föreskrifter bestäms spån- och träfiberskivors (wood-based 
fiber and particle panel materials) böjdraghållfasthet med trepunkts 
böjprov. Provkroppens bredd skall vara 76 mm för provkroppstjocklekar 
större än 6 mm och 50 mm för provkroppstjocklekar lika med eller mindre 
än 6 mm. Provkroppens längd skall vara 24 . t + 50 mm, där 24 . t anger 
avståndet mellan upplagen och t är provkroppstjockleken. Provningsmaski
nens (bommens) hastighet beräknas enligt: 

N = i:1 2/6t 

där 
N = bommens hastighet mm/min . 
& = töjningshastigheten i provkroppens 
l = avståndet mellan upplagen 
t = provkroppstjocklek 

underkant mm/mm . min 

Enligt ASTM bestäms elasticitetsmodulen med föjande ekvation: 

Ef = Pp13/4bt3öp 

(0.005) 

där Pp är lasten vid proportionalitetsgränsen och öp är prov kroppens 
(balkens) nedböjning (mätt i balkens underkant) vid proportionalitets
gränsen. 

Det finns andra normer som till exempel DEUTSCHE INDUSTRIE NORM (DIN). 



Där finns föreskrifter för bestämning av bÖjdraghållfasthet och elas
ticitetsmodul. De intresserade hänvisas till dessa normer. 

RILEM rekommenderar fyrpunkts böjprov med belastning i tredjedels
punkterna. Enligt dessa rekommendation skall förhållandet mellan prov
kroppsbredden och provkroppstjockleken vara mellan 4 och 7. Provkropps
bredden skall dock inte understiga 50 mm. För prov kroppar med tjock
leken mindre än 12.5 mm får en standardbredd av storleksordningen 50 :t 
2 mm användas. Provkroppslängden skall vara minst 25 mm större än av
ståndet mellan upplagen. Avståndet mellan upplagen och likaså bommens 
hastighet varierar med provkroppstjockleken. Dessa värden anges i ta
be 11 1. 

Denna rekommendation anger ingen provningsmetod när det gäller elasti
citetsmodulen. Däremot finns det rekommendationer för bestämning av 
proportionalitetsgränsen, se även RILEM TECHNICAL COMMITTEE 49 TFR. 

Böjdraghållfastheten beräknas enligt nedanstående uttryck: 

ff=Pl/bt2 

Beteckningar enligt tidigare gäller. 

4.3 Brottse9het 

Begreppet brottseghet är diffust. Ett materials brottseghet kan mätas 
både med dess töjningsförmåga och med dess förmåga att absorbera energi 
i samband med brott. Den kvantitativa brottsegheten är starkt beroende 
av definitionen på brott. (Se även avsnitt 5.4) 

I SIS finns ingen anvisning om provningsmetoder för brottseghet när det 
gäller byggskivor. I ASTM används följande uttryck för beräkning av ar
betet (energin) för att uppnå maximilast 

w = A/btl 

w = energi (Nm/m3) 
A = arean under last-nedböjningskurvan upp till maximilast 
b, t och 1 enligt tidigare. 

Acr rekommenderar följande brottseghetsparameter (Toughness Index): 

TI = (Arean under last-nedböjningskurvan upp till 1.9 mm nedböjning) 
Arean under last-nedböjningskurvan upp till första sprickan 

8 



Som tidigare har påpekats är denna metod utarbetad för stål- och plast

fiberarmerad betong. 
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RILEM rekommenderar en del av arean under last-nedböjningskurvan som en 
brottseghetsparameter. Enligt rekommendationen skall arean beräknas an
tingen till den lastnivå som är 40% av maximilasten (på den nedåtgående 
delen) eller till den nedböjning som är 1/10 av spännvidden. Beräkningen 
skall göras för den punkt som uppnås först. Provningsmetoden här är sam
ma som provningsmetoden för böjdraghållfastheten. 

4.4 Spikbarhet 

Ett materials spikbarhet kan bestämmas antingen genom att på något sätt 
mäta svårigheten att driva en spik in i materialet eller genom att mäta 
materialets och konstruktionens hållfasthet efter spikningen. 

ASTM föreskriver en provningsmetod för bestämning av materialets motstånd 
mot att en spik drivs genom det. Principen för denna metod är att man med 
hjälp aven vanlig provningsmaskin trycker en spik genom ett material. 
Oen maximala kraft som behövs för att driva spiken är ett mått på materia
lets motstånd mot spikning, se ASTM 01037. 

Oenna metod är den enda metod som används för att mäta ett materials spik
ningsmotstånd. övriga metoder bygger på principen att mäta materialets 
och konstruktionens hållfasthet efter spikning. Vissa av dessa metoder 
kommer att beskrivas senare i avsnitt 5.5, intresserade hänvisas till 
ASTM 01037-41, ASTM 01037-67, ASTM 01761-77, joint committee RILEM/CIB-
3-TT. 
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5 Provningsmetoder för cellulosafiberförstärkt betong 

5.1 Materialbeskrivning 

Vid provningar har provkroppar sågats ut ur Minerit- och Duriskivor. Minerit 
tillverkas i Finland och Duri i Tyskland. 
Nedan följer en kortfattat beskrivning av dessa materials sammansättning och 
tillverkningsmetod. 

Mineritskivors sammansättning har inte tagits fram. Men dessa skivor består 
i stort sett av cement, en typ av finkornig ballast och cellulosafibrer. 
skivorna tillverkas genom hatchek-metoden vilken används även vid tillverk
ning av asbestcementskivor. Mineritskivor tillverkas i olika tjocklekar. De 
skivtjocklekar som har använts vid detta projekt har varit 6 och 10 mm. 6 mm 
tjocka skivan innehåller dessutom plastfibrer. 

Duriskivan består uttryckt i viktsprocent (enligt försäljningskatalogen) av 
71% portlandcement, 18.5% trä, 9% vatten och 1.5% kemikalier. Tillverkning 
av dessa skivor sker genom gjutning i formar. Skivorna består av olika skikt. 
De finnare materialskikten ligger vid skivans ytor. Duriskivor tillverkas 
också i olika skivtjocklekar. De skivtjocklekar som har använts vid detta 
projekt har varit 8 och 12 mm. 



11 

5.2 Provningsmetoder för bestämning av bÖjdra9hållfastheten 

5.2.1 Inledning 

I avsnitt 4.2 redogjordes för de provningsmetoder som föreskrivs av SIS 
och ASTM. Vidare redovisades provningsmetoden rekommenderad av RILEM. Av 
redovisningen framgår att SS, ASTM och RILEM använder nästan samma spänn
vidd vid provningar, dvs 25t, 24t och 23t (medelspännvidd). Provningshastig
heten anges,i SS i form av den tid som krävs för att uppnå brottlasten. 
Detta medför en töjningshastighet i provkroppens underkant som är beroen
de av provkroppens böjdraghållfasthet och elasticitetsmodul . Här antas 
linjärt elastiskt material. Töjningshastigheten kan beräknas då enligt 

f 1 
€ =L E f 

där 
E = töjningshastighet (mm/(mm'min)) 
ff = materialets böjdraghållfasthet 
E = materialets elasticitetsmodul 
T = tid (T = 1 ! 0.5 min) 

Ett material med bÖjdraghållfastheten resp elasticitetsmodulen 15 MPa resp 
10000 MPa får därför en töjningshastighet av storleksordningen 0.0015 
mm/(mm·min). 

ASTM föreskriver konstant töjningshastighet E = 0.005 mm/(mm·min). RILEM 
anger bomhastighetsintervaller för olika spännvidder och olika tjockleks
intervaller vilken medför variationer av töjningshastighet mellan 0.0011 
och 0.006 mm/(mm·min). Medelvärdet av RILEM:s olika töjningshastigheter 
blir ca 0.0044 mm/(mm'min) , se tabell 1 i avsnitt 4. 

SS föreskriver 75 mm provkroppsbredd oberoende av provkroppstjocklek. 

Däremot anger ASTM och RILEM varierande provkroppsbredd beroende på prov
kroppstjocklek. 

Både SS och ASTM föreskriver trepunkts böjprov men RILEM fyrpunkts böj
prov. 

Förutom de ovannämnda föreskrifterna från SIS, ASTM och RILEM finns det 
andra föreskrifter angående provningsmaskinens mätnoggrannhet, mätning 
av provkroppens storlek osv. I denna rapport bortses från dessa. I slutet 
av detta avsnitt visas några provningsresultat angående konditioneringens 
inverkan på provningsresultaten. 



Vid bestämning av ett materials böjdraghållfasthet finns det olika fak
torer som påverkar provningsresultatet. Bland dessa faktorer kan nämnas: 

- provkroppsstorlek 
- belastningstyp 
- provkroppens riktning 
- nedböjningshastighet 
- konditionering. 

Här ges en kortfattad beskrivning av dessa faktorers förväntade inverkan 
på provningsresultaten. 
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Enligt Weibullteorin avtar materialets böjdraghållfasthet med ökade prov
kroppsdimensioner, se även 5.2.3. 

När det gäller belastningstypens inverkan blir den erhållna böjdraghåll
fastheten högre vid provning med trepunkts böj prov (TPB) än vid provning 
med fyrpunkts böjprov (FPB). 

Provkroppens riktning har stor betydelse när det gäller materialets böj
draghållfasthet. De maskintillverkade skivorna (Minerit och Duri) visar 
olika böjdraghållfasthet beroende på provkroppens orientering i förhållan
de till tillverkningsriktningen. 

Nedböjningshastigheten kan inverka på det sättet att hög hastighet medför 
en högre bÖjdraghållfasthet än låg hastighet. 

De träbaserade materialens egenskaper är i hög grad fuktberoende. Detta 
gäller även träspån- och cellulosafiberförstärkt betong. Fukten har en ne
gativ inverkan på materialets böjdraghållfasthet. 

5.2.2 Utförda försök och försöksresultat 

Provkroppar som redovisas i tabellerna 1, 2 och 3 har använts vid under
sökning av provkroppens och belastningstypens inverkan på böjdraghåll
fasthet. Provkropparnas längdriktning är vinkelrätt mot skivornas till
verkningsriktning. När det gäller trepunkts böjprovet har skivorna även 
provats på högkant, se fig 1. 

Provningsanordningen för trepunkts resp fyrpunkts böj proven framgår av 
fig 2. 



Den nedböjningshastighet (bommens hastighet) som har använts vid dessa 
provningar har varierats så att brottet inträffar efter ca en minut dvs 
en töjningshastighet av storleksordningen 0.0015 mm/(mm·min). 
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Antalet provkroppar för undersökning av varje variabel har varit 4 styck
en om inte annat anges. 

Provkropparna har konditionerats i 50% relativ fuktighet och 20 °c om 
inte annat anges. 

Vid beräkning av böjdraghållfastheten har följande samband utnyttjats 

1/ Trepunkts böj prov 
~ 

f = 3Pl • (1-21) 
f 2bh7 l 

där 
p = brottlasten 
l = avståndet me 11 an uppl agen 
b = provkroppsbredden i brottsnittet 
h = provkroppshöjden II II 

~ 

l = avståndet från brottsnittet till provkropps-(balk-)mitt 

2/ Fyrpunkts böjprov, 1/3-belastning 

Beteckningar enligt ovan. 

3/ Fyrpunkts böjprov, 2/5-belastning 

f_L 2Pl 
f - biT 

Beteckningar enligt ovan. 

Provningsresultaten har presenterats med olika figurer och tabeller vil
ka återfinns i de följande sidorna. 

För att spara utrymme har försöksresultaten för olika material och mate
rialtjocklekar ritats i en och samma figur. För att förbättra åskådl ig
heten har försöksresultaten förskjutits i förhållande till varandra. 
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Förskjutningen innebär inte någon parameterförändring. I figur 3 gäller 
t ex spännvidden (l) 200 mm för samtliga material och materialtjocklekar 
inom det område som markerats med det tjocka strecket. Sammanbindnings
linjerna är också ett hjälpmedel för att förbättra åskådligheten i dessa 
,fi gurer. 

I figur 3 och 4 visas provningsresultaten för M6, M10, 08 och 012. Prov
ningar är utförda med trepunkts böj prov för olika spännvidder. Provnings
resultaten gäller för lågkantsprovning, dvs balkens höjd är lika med skiv
tjockleken. Provkropparnas bredd är 50 mm i figur 3 resp 100 mm i figur 4. 

I figur 5 och 6 visas samma typ av provningsresultat som ovan fast prov
ningarna har utförts på högkant, dvs provkroppens (balkens) höjd är 50 mm 
(figur 5) och 100 mm (figur 6). Provkroppens bredd är lika med material
tjockleken. 

Det framgår av figurerna att provkroppar med kortare spännvidd har i ge
nomsnitt en högre böjdraghållfasthet än provkroppar med längre spännvidd. 
Spännviddsberoendet framgår inte tydligt av figuren. Teoretiska beräkning
ar, se 5.2.3, visar att kvoten mellan böjdraghållfastheten bestämd med 
den största spännvidden och böjdraghållfastheten bestämd med den minsta 
spännvidden är 0.96 för Minerit skivor och 0.93 för Duri skivor. Motsvaran
de experimentella värden är 0.94, 0.93, 1.08 och 0.90 för M6, M10, 08 och 
012 med 50 mm provkroppsbredd. I tabell 4 visas dessa värden tillsammans 
med samma beräkningar för provkroppsbredden 100 mm. I tabell 4 redovisas 
dessutom kvoten mellan böjdraghållfastheten bestämd med den största prov
kroppsvolymen och böjdraghållfastheten bestämd med den minsta provkropps
volymen. Dessa resultat visar att provningsresultaten är beroende av prov
kroppsstorleken. Det är klart att i vissa provningar har motsatt resultat 
erhållits. Men om man ser på provningarna som helhet finner man att det 
finns ett visst storleksberoende hos bÖjdraghållfastheten. Antalet prov
kroppar har varit 4 st vid undersökning av varje variabel och det är för 
litet för att dra någon säker slutsats. När det gäller provningar på hög
kant är resultaten ungegär samma som för provningar på lågkant men böj
draghållfastheten är i genomsnitt 10% lägre vid högkant än vid provning 
på lågkant. 

Figur 14 och 15 visar att böjdraghållfastheten är beroende av provkropps
storleken även vid fyrpunkts böjprov. Även här noteras avvikelser från 
den teoretiska förutsägelsen som redovisades ovan vid trepunkts böjbrov 
men proven som helhet visar tendenserna hos storleksberoendet hos f yr-



Material b /b l/lm V /V (ff/ff)exp (ff/ff)teo s m s m 

M6 50/50 300/100 3 0.94 0.96 

~~1 O 50/50 300/100 3 0.93 0.96 

08 50/50 300/100 3 1. 08 0.92 

012 50/50 300/100 3 0.90 0.93 

M6 100/100 300/150 2 0.97 0.98 

M10 100/100 300/150 2 1. 00 0.98 

08 100/100 300/150 2 0.91 0.95 

012 100/100 300/150 2 0.97 0.96 

M6 100/50 300/100 6 0.93 0.94 

M10 100/50 300/100 6 0.89 0.95 

08 100/50 300/100 6 0.96 0.87 

012 100/50 300/100 6 0.86 0.89 

Tabell 4. Provkroppsstorlekens inverkan på böjdraghållfastheten, 

experimentella och teoretiska resultat. 



16 

punktsböjprov, se även tab 5-8. 

Provningsresultaten visar att böjdraghållfastheten bestämd genom fyrpunkts 
böjprov är lägre än böjdraghållfastheten bestämd genom trepunkts böjprov. 
Den genomsnittliga avvikelsen mellan dessa belastningstyper är 10% för 
samtliga skivmaterial. 

I tabell 9 visas materialens böjdraghållfasthet vid lågkantsprovning pa
rallellt med tillverkningsriktningen. I tabellen finns även motsvarande 
värden vinkelrätt mot tillverkningsriktningen. Det framgår av tabellen 
att böjdraghållfastheten är starkt riktningsberoende när det gäller Mi
nerit skivor och mindre riktningsberoende när det gäller Duri skivor. 
Detta beror på tillverkningstekniken. 

I tabell 10 redovisas samma resultat som i tab 9, men här har provning
arna utförts på högkant. Här kan ses igen att böjdraghållfastheten är 
riktningsberoende. Riktningsberoendet är ungefär samma för alla skivor 
(M6, M10, D8 och D12). 

I tabell 11 redovisas fuktens inverkan på böjdraghållfastheten. Vid dessa 
provningar har provkropparna tagits från en och samma skiva. Provningar
na har utförts med fyrpunkts böjprov med lastavståndet 1/3. Av tabellen 
framgår att vid en förändring av den relativa fuktigheten från 50% till 
75% inträffar mellan 8 till 15% reduktion av böjdraghållfastheten. Mine
ritskivor förlorar ytterligare 11% (M6) och 21% (M10) av sin böjdraghåll
fasthet vid ökning av den relativa fuktigheten från 75 till 95%. Däremot 
förblir Duriskivornas böjdraghållfasthet oförändrad. Den totala hållfast
förlusten från 50% relativ fuktighet till vattenlagrat tillstånd är ca 
50% för Mineritskivor och 35% för Duriskivor. 

För att studera belastningshastighetens inverkan på böjdraghållfastheten 
sågades 40 stycken provkroppar från en Mineritskiva med tjockleken 10 mm. 
Provkropparna sågades i tvärriktning och bevarades i 50% RF under lång 
tid. Provkropparna delades i fyra grupper vardera bestående av 10 prov
kroppar. Valet av provkroppar har skett slumpmässigt för att uppnå den 
bästa möjliga fördelningen. Böjdraghållfastheten bestämdes genom tre
punkts böjprov med fyra olika bomhastigheter, nämligen 0.8, 2.4, 7.2 och 
21.6 mm/min. Motsvarande töjningshastigheter blir 5.3.10-4 , 16'10-4 , 
48'10-4 och 144'10-4 mm/(mm·min). Figur 7 visar provningsresultatet där 
på den horisontella axeln töjningshastigheten anges i en logaritmisk 



b l 0(1 f s S m S iii 
mm mm mm Mpi Mpa 

50 200 O B.4 0.9 0.07 20 

50 300 O 13. 1 2.4 O. 18 7 

100 200 O 12.7 1.2 0.09 14 

100 300 O 12.7 0.5 0.04 35 

50 200 66.7 11 .8 0.4 0.03 41 

50 300 100 11.5 0.9 0.08 17 
0.08 16 

Tabell 7. Försöksresultat från böjprov på Minerit (skivtjocklek=12 mm). 

b l 0(.1 f s S m S ffi 
mm mm mm Mpi Mpa 

50 200 O 13.4 1.4 O. 10 13 

50 300 O 14.3 2. 1 O. 15 9 . 
100 200 O 13. 1 1.3 0.10 13 

100 300 O 12.8 0.7 0.06 25 

50 200 66.7 13.8 1.0 0.07 19 

50 300 100 11.3 1.6 0.14 9 

100 300 100 11.4 0.9 0.08 17 
O. 10 13 

Tabell 8. Försöksresultat från böjprov på Minerit (skivtjocklek=8 mm). 



skala och på den vertikala axeln böjdraghållfastheten anges. I figuren 
har även angetts töjningshastigheterna enligt SIS, DIN, ASTM och RILEM. 
Enligt dessa provningar medför töjningshastigheten enligt ASTM och 
RILEM ca 3% högre böjdraghållfasthet än SS och DIN. 
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Vid bestämning av böjdraghållfastheten genom trepunkts böjprov har kon
staterats att brottet i de flesta fall inträffar en bit ifrån provkrop
pens mitt (punkten med maximalt moment). Provningar med 40 stycken prov
kroppar (de senast redovisade) visar att vid 75% av fallen inträffar 
brottet minst 5 mm ifrån provkroppens mitt och dessutom brottlinjen inte 
är vinkelrätt mot provkroppens längdaxel. Medelavståndet för 75% av fal
len har varit 16 mm med standardavvikelsen 9 mm. Om beräkningen av böj
draghållfastheten görs med SIS och ASTM's ekvationer skulle den resulte
ra i en felbedömning av böjdraghållfastheten av storleksordningen 11%. 

5.2.3 Weibulls teori 

I denna del studeras provkroppens och provningsmetodens inverkan på böj
draghållfastheten med hjälp av Weibulls teori. Här diskuteras inte Wei
bullsteorin utan teorins ekvationer används som hjälpmedel. 

Enligt Weibullsteorin bestäms 

tion, se även /7/-/15/. 

-f (0'/0'0) mdv 
S = 1-e v 

sannolikheten för brott med följande ekva-

(1) 

S är sannolikheten för brott. v är volymen av de delar av provkroppen 

där ° är större än noll. ° är spänningen i olika delar av provkroppen. 
00 är en material parameter som anger medianhållfastheten vid ren dragning 
aven provkropp med volymen lri2 . m är en dimensionslös material parameter 
som anger hur stor hållfasthetsspridningen är i materialet. Ett stort m 
anger liten spridning och ett litet m anger stor hållfasthetsspridning. 

Sannolikheten för att brott inträffar vid en last (spänning) lägre än 
medianvärdet är 50%, dvs ekvation (1) kan omformas till: 

f (0"/00 )mdv = ln2 
v 

( 2) 

Högerledet i ekvation (2) kan bestämmas för olika provkroppstyper och 
olika belastningsfall . Här anges beräkningen för fyrpunkts böjprov. 



Betrakta provningsutformningen i figur 8. Prov k rop pen har bredden b, 
höjden h och längden l. 

Spänningen i provkroppens olika delar kan beräknas enligt balkteorin. 

eJ - 6Pxy 
- bh 3 

eJ := 6Ply 
3bh3 

Volymintegral en i (2) 

h/2 l 

~ (eJ/O'o)mdv = b . ~ J 
v O O 

Insättning av (3) och 

h/2 1/3 

= 2b .) ) ( 
O O 

då x < 1/3 (3) 

då 1/3 < x < 21/3 (4) 

kan skrivas enligt nedan: 

h/2 1/2 
(6/0'0) mdxdy = 2b . ~ ) (0'/ cYo) mdxdy (5) 

(4) i (5) ger: 

O O 

h/2 1/2 
2b .) ) (l ~ )mdxdy 

O 1/3 (jo 3bh 

h/2 1/2 

2b • ) ) ( 
O 1/3 

Efter integrering och omformning fås: 

(6) 
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P är medianbrottlasten därför blir P/bh2 median böjdraghållfastheten, ff' 
Dessutom b.h.l är prov kroppens volym, v. Ekvation (6) kan då skrivas 

enligt nedan: 

FPB - 1/3 (7) 
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Liknande ekvationer kan härledas för fyrpunkts böjprov med avståndet 1/5 
mellan lasterna och för trepunkts böjprov. 

FPB - 1/5 (8) 

TPB. (9) 

Om två provkroppar har volymen v1 resp v2 kan förhållandet mellan deras 
böjdraghållfasthet bestämmas oberoende av provningstyp enligt nedan: 

f v J.. 
f1 (_1) m 

ff2 = v2 
( 10) 

Figur 9 visar ff1/ff2 som funktion av v1/v2 för olika m. 

Förhållandet mellan fyrpunkts böjprov och trepunkts böjprov kan också 
beräknas. 

(FPB-l/3)/TPB ( 11) 

(FPB-l/5)/TPB ( 12) 

Förhållandet mellan (FPB-l/3) och (FPB-l/5) blir: 

( 13) 

Enligt /7/ kan m approximativt bestämmas med hjälp av följande ekvation 

m = -1.4/ln(1-S) (14) 

Där S är variationskoefficienten, dvs kvoten mellan standardavvikelsen 
och det aritmatiska medelvärdet. 

I tabellerna 5-8 finns variationskoefficienter och material parametern m. 
Det framgår av tabellerna att m varierar starkt. Detta beror på att 
ekvationen för m är en exponentiell funktion därför kan en liten varia-
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tion av S medföra stora variationer i m. Teoretiskt är variationskof
ficienten S oberoende av provkroppsstorleken och provningsmetoden. Ge
nom att beräkna medelvariationskoefficienten för olika skivtyper och 
skivtjocklekar kan därför den någorlunda representativa materialparame
tern m bestämmas med hjälp av ekvation 14. 

Dessa värden är också redovisade i tabellerna 5-8. För M6 har redovisats 
tre olika värden. Detta beror på att leveransen av skivor skedde vid två 
olika tillfällen och tydligen har skivorna varit av olika typ eftersom 
M6-skivor finns i olika typer. Den nedre delen av tabell 6 har samma typ 
av skiva som den delen i mitten av tabellen men antalet provkroppar är 
8 st i den nedre delen. 

För att kunna beräkna böjdraghållfastheten för en viss provkropp och en 
viss provningsmetod måste 0"" vara känd. O'c>bestämms genom rent dragprov 
på ett stort antal provkroppar. Enligt teorin är ~en material konstant. 
Det är därför möjl igt att bestämma 0"0 även genom till exempel trepunkts 
böj prov . 

Här har 0'0 bestämrt1s genom att anpassa en teoreti sk kurva ti 11 försöksre
sultaten från trepunkts böjprov. De provkroppsvolymer som har utnyttjats 
är 0.01t, 0.015t, 0.02t och O.03t. t är skivtjockleken (provkroppshöjden). 
För att anpassa en kurva till försöksresultaten kan olika metoder användas. 
Här har minsta-kavaderat~metoden använts. Enligt denna metod kan ~ bestäm
mas med följande ekvation, se även /4/. 

n l 
~ (ifo (2ln2(m+1)2/ vn )m - ffexp) = O 

där n är antalet försöksserier. n är 4 i detta fall. vn resp ffexp är 
prov kroppens volym resp den experimentella böjdraghållfastheten. 

De första fyra försöksserierna i tabell 5-8 har använts för att beräkna 
ifo för M10, M6, D8 och D12. a;, för dessa material blir i tur och ordning 
8.34, 11.02, 4.39 och 5.25 Mpa. De m-värden som har utnyttjats vid dessa 
beräkningar är 32, 28, 13 och 16. 

Med hjälp av det bestämda ~o-värdet har teoretisk böjdraghållfasthet be
räknats för olika provkroppsvolymer vid trepunkts böjprov. Dessa hållfast
hetsvärden och deras motsvarande experimentella värden visas i figurerna 
10-13. Antalet provkroppar har varit 4 st i varje försöksserie vilket är 
för litet för bestämning av den sanna medelhållfastheten. För att få en 
uppskattning om den sanna medelhållfastheten för varje försöksserie har 
95% konfidensintervallet för varje försöksserie beräknats. Dessa värden 
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redovisas i figurerna 10-13. överensstämmelsen mellan de teoretiskt be
räknade hållfastheterna och de experimentella resultaten är relativt då
liga. Men om man tar hänsyn till konfidensintervallen kan man se att 
överensstämmelsen kunde bli bättre om större antal provkroppar hade an
vänts när det gäller M6, 08 och 012. 

I figur 14 och 15 jämförs de teoretiskt beräknade böjdraghållfastheterna 
med de experimentellt bestämda för M10 och 08. Provningsmetoden vid dessa 
fall har varit fyrpunkts böj prov med avståndet 1/3 mellan lasterna. Här 
är överensstämmelsen mellan teorin och experimenten dålig men tendenserna 
i kurvorna visar att böjdraghållfastheten avtar med ökade provkroppsvolym. 

I figur 16 och 17 visas böjdraghållfastheten som funktion av provningsme
toden. Provningsmetoder, angivna i figurerna är trepunkts böjprov och 
fyrpunkts böjprov. Avståndet mellan lasterna i fyrpunkts böjproven är l/S 
och 1/3. Provkropparnas storlek är 300x100xt. Skivmaterialen är M6 och M10. 
Kurvorna har normaliserats med hänsyn till trepunkts böjproven. När det 
gäller M6 har den nedersta delen av tabell 6 använts. Där är antalet prov
kroppar per serie 8. De teoretiska kurvorna har bestämts med hjälp av ek
vationerna (11) och (12). 

Provningsresultaten visar att den bestämda böjdraghållfastheten blir läg
re vid fyrpunkts provning än vid trepunkts provning. Dessutom blir böj
draghållfastheten lägre vid lastavståndet 1/3 än vid lastavståndet l/S. 
överensstämmelsen mellan den teoretiska kurvan och den experimentella 
kurvan är bättre för M6. Detta beror bland annat på att antalet provkrop
par är större vid provningar för M6. Vid dessa provningar har dessutom 
en hel skiva sågats och 24 provkroppar har valts slumpmässigt. Därefter 
har 8 provkroppar valts för varje serie. Vid de andra provningarna har 
denna metod inte tillämpats. 

Den i vissa fall dåliga överensstämmelsen mellan den teoretiska böjdrag
hållfastheten och den experimentella kan bero på att i Weibull teorin antar 
man att materialet är linjärt elastiskt och sprött. Dessutom antar man att 
materialets draghållfasthet i olika punkter har en viss fördelning (Wei
bullfördelning). De provade materialen är inte linjärelastiska och inte 
heller spröda. Deras hållfasthet bestäms i hög grad av cellulosafiber 
eller träspån vilka medför att det sammansatta materialet blir segt. Håll
fasthetsfördelningen har inte bestämts. Det är möjligt att hållfasthets
fördelningen i dessa skivor avviker från Weibullfördelningen. 
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Resultaten redovisade i figurerna 10-13tyder på att överenstämmelsen mel
lan de teoretiska kurvorna är bättre för Duriskivor än Mineritskivor. 
Detta kan bero på att Duriskivor är relativt spröda jämfört med Minerit
skivor. Dessutom sker tillverkningen av Duriskivor genom blandning av 
spån med cement i en blandare. Tillverkningen av Mineritskivor sker där
emot med Hatchek-metoden. Det är vidare möjligt att Duriskivan är ett 
jämnare material med hänsyn till hållfasthetsfördelning än Mineritskivan. 

De slutsatser som kan dras är för det första att böjdraghållfastheten 
sjunker med ökande provkroppsvolym och för det andra att böjdraghållfast
heten blir lägre när den bestäms genom fyrpunkts böjprov än när den be
stäms genom trepunkts böjprov. 

5.2.4 Val av provningsmetod 

I de föregående delarna har visats vissa faktorers inverkan på böjdrag
hållfastheten. Från resultaten har också erhållits en viss uppfattning 
om i vilken grad de inverkar på provningsresultaten. Fortfarande är den 
egentliga böjdraghållfastheten okänd eftersom böjdraghållfastheten inte 
är något absolutvärde utan beror i hög grad på provningsförhållandena. 
De provningsmetoder som rekommenderas av ASTM, DIN, RILEM och SS ger där
för endast en uppfattning om materialets böjdraghållfasthet eller kvali
tet. För att bestämma ett materials egentliga böjdraghållfasthet måste 
den provas i de verkliga förhållanden där materialen kommer att användas, 
dvs fullskaleförsök. Detta är i de flesta fall både tids- och material
krävande. 

Provningsresultaten visar att det finns ett stort behov aven standardise
rad provningsmetod för bestämning av böjdraghållfastheten. Här föreslås 
RILEM's metod som en standardiserad provningsmetod med följande motive
ringar: 

Det finns inte någon större skillnad mellan ASTM, DIN, RILEM och SIS när 
det gäller provkroppsstorleken. RILEM rekommenderar fyrpunkts böjprov och 
enligt provningar som har gjorts är denna metod bättre än de övriga med 
hänsyn till brottlinjens form och placering. Dessutom gör en internatio
nell provningsmetod det möjligt att jämföra olika prov utförda i andra la
boratorier. 



5.3 Provningsmetoder för bestämning av elasticitetsmodulen 

5.3.1 Inledning 

Elasticitetsmodulen kan bestämmas med olika metoder. En grov indelning 
av olika metoder kan ske enligt nedan: 

1/ Statisk metod 
2/ Dynamisk metod 

De statiska metoderna bygger på principen att man bestämmer materialets 
last-deformationsdiagram genom att utsätta materialet för en långsamt 
ökande deformation. Därefter beräknar man materialets elasticitetsmodul 
med hjälp av elasticitetsteoretiska samband. 
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De dynamiska metoderna bygger på principen att en provkropp (balk) utsätts 
för svängning. Genom att mäta provkroppens egenfrekvens kan man beräkna ma
terialets elasticitetsmodul eftersom egenfrekvensen för en provkropp bl a 
beror på dess elasticitetsmodul . Denna elasticitetsmodul kallas den dyna
miska elasticitetsmodulen. 

5.3.2 Statisk metod 

I de statiska metoderna kan man i princip skilja mellan två olika metoder 
beroende på belastningsmetod nämligen ren dragning och böjning. 

Elasticitetsmodulen vid ren dragning (Et) bestäms genom att en provkropp 
utsätts för långsam och kontinuerlig ökande kraft (eller deformation). 
Deformationen mäts på en bestämd sträcka på provkroppen parallellt med 
kraftens riktning, se figur 1B a. I figur 19 a visas en principskiss av 

I 

en last-deformationskurva. Där Pp och Alp ärlasten resp deformationen 
(förlängningen av mätsträckan) vid proportionalitetsgränsen. Materialets 
spännings-töjnings kurva kan bestämmas genom att dividera last resp för
längningen med provkroppens tvärsnittsyta (A) resp mätsträckans längd , 
(1) ,se figur 19 b. Elasticitetsmodulen kan beräknas på olika sätt be-
roende på den definition som görs för elasticitetsmodulen. Man kan skilja 
mellan sekantmodul och tangentmodul. Sekantmodulen för spänningen 01 är 
lutningen av linjen som kopplar origo till punkt (~. (1) på spännings
töjningskurvan, dvs ~/E1. Däreomt är tangentmodulen för spänningen 01 



kurvans (tangentens) lutning vid spänningen a1, dvs t,a1/LH: 1, se figur 
19 b. Sekant- och tangentmodulen är inte lika och båda är beroende av 
spänningsnivån om spännings-töjnings.kurvan avviker från linearitet. 
Om a1 är mindre än ap (proportionalitetsgränsen) blir tangent-sekant
modulen lika. 

De elasticitetsmoduler som presenteras här är tangentmoduler i origo 
(o = E: = O). 
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Elasticitetsmodulen vid böjning (Ef ) kan bestämmas med två olika metoder. 
Den ena metoden görs i princip på samma sätt som vid ren dragning. En 
provkropp (balk) utsätts för böjning (med trepunkts- eller fyrpunkts be-
lastning). Last-deformationsturvan bestäms för en mätsträcka i bal-
kens underkant (dragsidan) , se figur 18 b. Deformationen räknas om till 
töjning på samma sätt som vid ren dragning. Lasten räknas om till spän
ning för fyrpunkts böj prov (belastning i tredje delpunkterna) med hjälp 
av nedanstående ekvation: 

a - Pl 
-bh"Z 

Beteckningar enligt tidigare gäller. 
Elasticitetsmodulen kan bestämmas direkt från last-deformationskurvan 
enligt nedan: 

där {är mätsträekan och ~~ är last-deformationsKurvans lutning. ,Vid 
arbeten här har lutningen i origo utnyttjats. 

I den andra metoden bestäms balkens last-nedböjningskurva vid trepunkts
eller fyrpunktsböjprov, se figur 18 c. Elasticitetsmodulen (tangentmoduler) 
kan bestämmas med hjälp av följande ekvationer: 

23~13 t,p 
E = 
f 108 bh 3 M 

( 1 ) 

Ef 
15.1 3 t,p 

= 
81bh3 M 

(2) 

Ef 
13 t,p 

= 4bh 3 . M 
(3) 



~~ är här last-nedböjningskurvans lutning. Ekvationerna (1) och (2) ut
nyttjas för beräkning av elasticitetsmodulen vid fyrpunkts böjprov med 
lasterna i tredjedels-punkterna. Ekvation (1) används då nedböjningen 
mäts i balkmitt . Däremot används ekvation (2) då nedböjningen mäts i 
tredjedelspunkterna. Ekvation (3) utnyttjas för beräkning av elastici
tetsmodulen vid trepunkts böjprov. Denna ekvation förutsätter mätning 
av nedböjning i balkmitt. I ekvationerna ovan har inverkan av skjuvning 
försummats. Skjuvningens inverkan på elasticitetsmodulen är liten vid 
små balkhöjd- och balklängdförhållanden, se 5.3.5. 

5.3.3 Dynamisk metod 
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En provkropps (balks) egenfrekvens (resonansfrekvens) beror bl a på prov
kroppens (materialets) elasticitetsmodul . Denna elasticitetsmodul kallas 
den dynamiska elasticitetsmodulen Ed och är något högre än den statiska 
elasticitetsmodulen. 

Försöksuppställningen för bestämning av egenfrekvensen framgår av figur 
18 d. Vid första svängningsmoden svänger balken (1) runt två punkter 
(två upplag (2)). Avståndet mellan dessa punkter (upplag) är O.552L . 
Med hjälp aven generator (3) och en oscillator (4) sätts balken i sväng
ning. Svängningsamplituden i balkens ändpunkt mäts med hjälp aven pick
up (5) och ett oscilloskop (6). Genom att ständigt öka oscillatorns 
frekvens höjs amplituden på vågen i oscilloskopets skärm. När oscilla
torns frekvens blir lika stor som balkens egenfrekvens uppnår amplitu
den sitt maximala värde. Om frekvensen ökas ytterligare kommer amplituden 
att sjunka igen. Den frekvens som motsvarar balkens egenfrekvens kan av
läsas på en frekvensmätare (7). 

Materialets dynamiska elasticitetsmodul beräknas med hjälp av följande 
uttryck: 

där 

f = egenfrekvens 
m = balkens totala massa 
L = balkens längd 
C = en konstant som beror på svängningsmoden. I första svängningsmoden 

är C = 3.56 
I = balkens yttröghetsmoment 

T = korrektionsfaktor som beror bl a på balkens höjd/längd-kvot och 
materialets tvärkontraktionstal. 



I tabell 12 anges korrektionsfaktorn T för några värden på kvoten h/L. 
Dessa värden är beräknade för tvärkontraktionstalet u = 0.16. För andra 
tvärkontraktionstal kan en ny korrektionsfaktor beräknas genom att mul
tiplicera korrektionsfaktorn T med följande faktor (Kd): 

2 K - 1+(0.075u + 0.930u )·h/L) 
d- 1 + 0.038·h/L 

5.3.4 Utförda försök och försöksresultat 
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De försöksresultat som har erhållits i samband med utformning av prov
ningsmetod för bestämning av elasticitetsmodulen har sammanställts i ta
bellerna 13-17. Samtliga försöksresultat är ett medelvärde av 4 stycken 
prov. Töjningshastigheten i de olika provningarna har varit 0.002 ~ 0.001 
mm/(mm·min). Någon studie angående töjningshastighetens inverkan på elas
ticitetsmodulen har inte gjorts. Med hänsyn till resultaten i 5.2 kan sä
gas att en variation av ± 0.001 mm/(mm·min) i töjningshastighet inte har 
någon större inverkan på provningsresultaten. 

När det gäller bestämning av elasticitetsmodulen kan olika faktorer in
verka på mätresultatet. Dessa faktorer kan sammanfattas enligt nedan: 

1/ Provkroppens storlek 
2/ Materialets olika elasticitetsmodul när det gäller drag- och tryck

spänning 
3/ Materialets olika elasticitetsmodul olika skikt 
4/ Materialets olika elasticitetsmodul i olika riktningar 
5/ Töjningshastigheten 
6/ Konditioneringen 

Punkterna 1-3 diskuteras i avsnitt 5.3.5. Här utnyttjas bara vissa slut
satser från avsnitt 5.3.5. 

När det gäller punkt 4 har elasticitetsmoduler bestämts med materialet på 
lågkant med kraften antingen parallellt med eller vinkelrätt mot tillverk
ningsriktningen. 

Töjningshastighetens inverkan på elasticitetsmodulen har inte studerats. 
När det gäller konditionering har fuktens inverkan på elasticitetsmodulen 
studerats. 
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Enligt 5.3.5 är elasticitetsmodulen bestämd genom ren dragning (försöks
uppställning18a) lika med elasticitetsmodulen bestämd genom böjning (för
söksuppställning 18 b , c). Detta gäller under förutsättning av att ma
terialets olika skikt har samma elasticitetsmodul och materialet dessutom 
har samma elasticitetsmodul vid både drag och tryck. 

När det gäller provkroppens inverkan på elasticitetsmodulen blir försöks
resultatet enligt uppställningen i figur 18a lika med försöksresultatet 
enligt uppställningen på figur 18b oberoende av provkroppens storlek. 
Detta under förutsättning av att deformationerna mäts på lika stor sträcka 
( 1') vi d båda proven. 

När det gäller jämförelsen mellan försöksuppställning 18b (mätning av töj
ning) och försöksuppställning 18c (mätning av nedböjning) kan man säga att 
den senare metoden statistiskt sätt ger en bättre medelelasticitetsmodul 
än den förra metoden. Detta beror på att hela provkroppen utnyttjas för 
bestämning av elasticitetsmodulen, se även 5.3.5. 

I tabellerna 13-16 visas elasticitetsmodulerna för Minerit och Duri både 
parallellt och vinkelrätt mot tillverkningsriktningen. Provningar har ut
förts både med ren dragning (Et) och böjning (Ef ). När· det gäller Minerit
skivor är Et omväxlande större eller mindre än Ef . Detta kan bero på att 
antalet provkroppar har varit litet. När det däremot gäller Duriskivor är 
Et mindre än Ef i alla proven. Detta beror sannolikt på att Duri är ett 
flerskiktsmaterial med finare spån (partiklar) närmast ytan. 

När det gäller Mineritskivor finns ett visst riktningsberoende hos elas
ticitetsmodulen men detta är mycket mindre än riktningsberoendet hos ma
terialets böjdraghållfasthet. Duriskivor uppvisar däremot inte något 
riktningsberoende när det gäller elasticitetsmodulen. 

Av tabellerna framgår att materialens elasticitetsmodul avtar med ökande 

fuktighet. I figur 20 visas elasticitetsmodulen som funktion av fukttill
ståndet. I figuren har elasticitetsmodulerna "normaliserats" med hänsyn 
till elasticitetsmodulen vid 50% RF. 

I tabell 17 visas elasticitetsmodulerna Ed och Ef tillsammans med prov
kroppens böjdraghållfasthet. Dessa prov har utförts på en och samma prov

kropp. Dessa värden (Ed' ~. och ff) är medelvärde av fyra prov. Det fram
går av tabellen att den dynamiska elasticitetsmodulen är något högre än 



1.0 

0.8 

0.6 

Material Fukttill stånd E Ef f 
%RF Mpg Mpa Mpå 

50 13615 12471 22.2 

75 12420 11408 20.4 
M6 

95 11150 10597 18.0 

Vattenlagrad 8571 7152 10.7 

50 9242 9198 19. 1 

75 9331 8507 16.9 
M10 

95 7354 6900 13.3 

Vattenlagrad 7156 6723 8.8 

Tabell 17. El asti ci tetsmodul (dynami sk, stati sk) och 

böjdraghållfasthet (försöksuppställning 

enligt figur 18.b och d. Ed ' Ef och ff 

har bestämts med samma provkropp. 

50% RF 75 

Provkroppsstorlek lxbxh=300x50xt. 

95 Vl 

012 

M10 

08 

M6 

Fi gur 20. 

Fuktens inverkan på materialets 
elasticitetsmodul. E-modulerna 
har normaliserats med E-modulen 
vid 50% RF. 1=300 , b=50 mm , 
h=t. 



den stati ska. I fi gur 21 och 22 vi sas Ed' Ef och f f som funkti on a v 
fukttillståndet för M6 och M10. I dessa figurer har Ed' Ef och ff 
normaliserats med hänsyn till deras värde vid 50% RF. 
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Av dessa diagram framgår att den dynamiska elasticitetmodulen också är 
en värdefull parameter för att beskriva materialens fuktkänslighet. Den 
dynamiska metoden är en icke-förstörande metod och den är speciellt vär
defull när det gäller beständighetsundersökningar. Med hjälp av denna 
metod kan förändringar i materialets elasticitetsmodul observeras under 
lång tid med en och samma provkropp. 

5.3.5 Teoretisk studie av vissa faktorers inverkan på mätresultaten 

Vid mätning av materialets elasticitetsmodul väljer man ofta ett antal 
provkroppar aven viss storlek. Med hjälp av metoder som redovisades i 
5.3.2 bestämmer man provkropparnas elasticitetsmodul. Genom att beräkna 
medelvärdet av provkropparnas elasticitetsmoduler får man en medelelas
ticitetsmodul för materialet eller skivan. 

Om materialet är homogent, isotropt och dessutom linjärelastiskt till en 
viss spänningsnivå blir elasticitetsmodulen oberoende av provningsmetoden. 
Med provningsmetod menas här försöksuppställningar enligt figur 18a, b, c. 
~len många material uppfyller inte alla dessa krav helt och hållet. Elas
ticitetsmodulen blir därför olika för olika provningsmetoder. De faktorer 
som kan medföra att elasticitetsmodulen blir beroende av provningsmetoden 
kan sammanfattas enligt nedan: 

1/ Provkroppens storlek 
2/ Materialets 01 i ka elasticitetsmodul när det gäller drag- och tryck-

spänning 
3/ Ma teri a l ets olika elasticitetsmodul i olika skikt. 

I 5.2 visades provkroppens inverkan på böjdraghållfastheten. Där framgick 
att böjdraghållfastheten (draghållfastheten) blir lägre ju större prov
kroppens volym är. Mekanismen bakom storleksberoendet hos elasticitetsmo
dulen är annorlunda jämfört med storleksberoendet hos hållfastheten (både 
drag och böjdrag). Drag- (böjdrag)hållfastheten bestäms av den svagaste 
delens drag-(böjdrag)hållfasthet. Elasticitetsmodulen däremot är ett me
delvärde av elasticitetsmodulen i olika delar av provkroppen. Detta medel
värde bl ir bättre ju större provkroppen är. 

I 5.3.2 redovisades ekvationer för beräkning av elasticitetsmodulen vid 
böjning (ekv 1, 2 och 3). Vid härledningen av dessa ekvationer har man 



försummat skjuvningens inverkan på balkens nedböjning. Samma ekvationer 
när man tar hänsyn till skjuvningens inverkan blir i samma ordning 

3 
Ef = 231 (1 + 36 K(~_)2).6P 

108bh3 23 l 60 

Vid härledningen av dessa ekvationer har antagits att skjuvvinkeln är 
konstant över tvärsnittet enligt nedan: 

K'V 
y = bhG 
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V är tvärkraften , b och h är balkens bredd resp höjd, K är en kon-
stant som beror på tvärsnittets form (= 1.2 för rektangulära tvärsnitt). 
Vidare har antagits att skjuvmodulen G = E/2. I ekvationerna ovan är and
ra termen inom parantesen inverkan av skjuvningen. Av ekvationerna fram
går att den bestämda elasticitetsmodulen är beroende av kvoten balkhöjd/ 
balklängd. I figur 23 visas inverkan av h/l på kvoten mellan elasticitets
modulen beräknad utan hänsyn till skjuvning och elasticitetsmodulen be-
räknad med hänsyn till skjuvning. Av figuren framgår att skjuvningens 
inverkan på elasticitetsmodulen är försumbar vid små h/l. 

Om materialet uppvisar olika elasticitetsmodul beroende på spänningens 
tecken (tryck- och dragspänning) blir elasticitetsmodulen beroende av 
provningsmetoden. Ekvationen nedan visar sambandet mellan elasticitetsmo
dulen vid böjning (Ef ) och elasticitetsmodulen vid drag (Et) resp tryck 
(E ). 

c 

t = 4 EtEc 
f (1ft +[fc) 2 

I figur 24 visas kvoten mellan Ef och medelvärdet av Et och Ec som funk
tion av E/Et' Av figuren framgår att vid små E/Et är Ef ungefär l i
ka med medelvärdet av Et och Ec ' 
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Om materialet har olika elasticitetsmoduler i olika skikt, blir materia
lets elasticitetsmodul beroende av provningsmetoden. 

I figur 25 visas en förenklad modell av ett skiktat material. Materialet 
har två yttre skikt med tjockleken t 2 och elasticitetsmodulen E2. Det in
re skiktet har tjockleken t 1 och elasticitetsmodulen E1. Materialets me
delelasticitetsmodul vid ren dragning och böjning blir enligt nedan: 

E -
t 

t 1E1 + 2t2E2 
t 1+2t2 

332 t 1 E1 + (2t2 +6(t 1+t 2) t 2)E2 

(t1 + 2t2) 3 

(ren dragning) 

(böjning) 

Här förutsätts att Ec = Et för de olika skikten. I figur 26 visas Ef/Et 
som funktion av E2/E 1 för olika t 2/t 1. Det framgår av figuren att 
skiktning i materialet kan ha stor inverkan på provningsresultatet. 

5.3.6 Val av provningsmetod 

Det är både praktiskt och ekonomiskt att bestämma materialets elastici
tetsmodul och hållfasthet (drag och böjdrag) med samma typ av belastning 
och med samma provkropp. De flesta skivmaterial utsätts nästan alltid 
för böjning. Därför är deras elasticitetsmodul och hållfasthet vid böj
ning mest intressant. 

I 5.2 antogs RILEM:s provningsmetod som en lämplig metod för bestämning 
av fiberarmerade tunna skivors böjdraghållfasthet. Det är lämpligt att an
vända samma provning även för bestämning av elasticitetsmodulen. 
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5.4 Provningsmetoder för bestämning av brottsegheten 

5.4.1 Inledning 

Brottsegheten hos ett material kan både mätas genom dess töjnings-(defor
mations-)förmåga och med dess förmåga att absorbera energi i samband med 
brott. 

Den kvantitativa brottsegheten beror på definitionen för brott. Vid defor
mationsstyrd provning av ett material finns det två distinkta definitioner 
av böjdrag- och dragbrott. Enligt den ena definitionen, inträffar brott då 
spänningen i materialet uppnår dess böjdrag-(drag)hållfasthet. Enligt den 
andra definitionen, inträffar brott då materialet har separerats i två de
lar, dvs lastöverföringen är noll mellan materialdelarna. 

Vissa fiberarmerade material (material armerade med långa fibrer) behåller 
en hel del av sin bärförmåga även vid relativt stora deformationer, men de 
är inte längre användbara dels p g a estetiska skäl och dels p g a att de 
har förlorat en hel del av sin styvhet. Därför kan man definiera en viss 
deformation eller en viss reduktion av materialets (provkroppens) lastupp
tagningsförmåga som gränsen för materialets användbarhet eller materialbrott 
vid praktisk användning av materialet. 

I 4.3 redovisades de provningsmetoder som rekommenderas av ASTM, ACr och 
RILEM. Alla dessa metoder mäter materialets brottseghet genom att mäta ma
terialets förmåga att absorbera energi i samband med böjbrott. Enligt ASTM 
inträffar brott då spänningen i materialet är lika stor som dess böjdrag
hållfasthet. ACI anger 1.9 mm nedböjning som lämplig deformation för be
stämning av provkroppens brottseghet. RILEM anger 60% reduktion av proy
kroppens bärförmåga som en lämplig gräns för bestämning av provkroppens 
brottseghet (om nedböjningen är mindre än 1/10 av spännvidden). 

5.4.2 Beskrivning av materialbrott enligt Fictitious Crack Model, FCM 

Fictifious Crack Model, FMC, är en modell för studier av materialens be
teende i samband med dragbrott. Modellen har utarbetats vid avdelningen 
för byggnadsmateriallära, LTH. Modellen och dess tillämpningar har publice
rats i form av rapporter och artiklar. Nedan redovisas kortfattat för vis
sa av modellens grundideer och parametrar som kommer att utnyttjas vid 
kvantifiering av materialens brottseghet. 

Figur 27a visar en provstav som är utsatt för deformationsstyrt stabilt 
, 

dragprov. Deformationerna registreras över mätsträekan 1. 



Kurva A i figur 27b visar sambandet mellan provstavens spänning och de
formation vid pålastning. När spänningen uppnår sitt maximum (f t) bildas 
en brottzon vid det svagaste snittet (anta att svagaste snittet ligger 
inom mätsträckan). Brottzonens spänningsöverförande förmåga sjunker med 
ökad deformation vilket medför att provstavens spänning sjunker. De mate
rialdelar som ligger utanför brottzonen avlastas och drar ihop sig elas
tiskt. Mätsträckans deformation är summan av brottzonens deformation och 
deformationen hos de delar som ligger utanför brottzonen. 
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Kurva C i figur27b visar sambandet mellan mätsträckans spänning och de
formation efter maximum. Kurva B i figur 27b visar sambandet mellan spän
ningen och deformationen hos de delar som ligger utanför brottzonen. Brott
zonens spännings-deformationssamband erhålls genom att subtrahera kurva B 
från kurva C, se figur 27d. Brottzonens utsträckning i spänningsriktningen 
är liten vilken gör att tilläggs-deformationerna (brottzonens deformation) 
är koncentrerade i ett litet område inom mätsträckan. Brottzonens deforma
tioner är i motsats till deformationerna utanför denna zon oberoende av mät
stäckans l ängd. 

Arbetskurvan i figur 27b är beroende av mätsträckans längd, dvs dess form 
förändras om mätsträckans längd förändras. För att kunna presentera arbets
kurvan i form aven materialegenskap, dvs oberoende av mätsträckans längd 
bör man dela upp arbetskurvan i två kurvor, där den ena kurvan beskriver 
brottzonens deformationsegenskaper och den andra kurvan beskriver materia
l ets töjningsegenskaper utanför brottzonen . Fi gur 27c och 27d vi sa r uppde 1-

ningen av arbetskurvan i två kurvor dvs en a-~-kurva och en a-w-kurva. 
a-~-kurvan beskriver materialets (mätsträckans) töjningsegenskaper utanför 
brottzonen. a-w-kurvan beskriver materialets (mätsträckans) deformations
egenskaper inom brottzonen. Båda kurvorna är materialegenskaper och därmed 
oberoende av mätsträckans längd. 

Det är svårt att bestämma både a-s-kurvan och cr-w-kurvan med en och samma 
provkropp. a-~-kurvan bestäms med hjälp av prismatiska provkroppar, som har 
konstant tvärsnitt över mätsträckan, se figur 28a. a-w-kurvan bestäms däre
mot med hjälp av antingen anvisade provkroppar (se figur28b) eller midje
formade provkroppar (figur 28c). 

Figur 29a visar ett dragprov med en midjeformad provkropp. cr-w-kurvan er
hålls genom att från kurvans maximum dra en linje (linje B) parallellt med 
tangenten till kurvan vid origo (linje A) och sedan subtrahera linje B 



~~------------~~--~~l 

Figur 29 a. Materialets arbetskurva. 

w 

Figur 29 b. Materialets cr-w-kurva. 



36 

från kurva C. Materialets a-w-kurva visas i figur 2gb. 

Arean under a-w-kurvan är den energi som förbrukas i brottzonen per yten
het, dvs den energi som går åt för att skapa en ytenhet brottyta. Brott
energin betecknas med GF och har sorten kraft.längd/längdiNm/m2 eller mot
svarande) . 

En annan parameter enligt FeM är materialets karakteristiska längd, lch. 
Denna parameter uttrycker kvoten mellan medel deformationen a-w-kurvan, 
dvs ~~ och den elastiska töjningen i 0- s-kurvan, dvs f! . 

_ GFE 
l ch - f2 

t 

5.4.3 Utförda försök och försöksresultat 

(1) 

Brottseghetsprovningarna utförda i detta projekt har baserats på mätning 
av GF, dvs den energi som går åt för att skapa en ytenhet brottyta och lch 
dvs karakteristiska längden. Denna typ av mätning kan utföras med rent drag
prov, vilken redovisades i avsnitt 5.4.2. Proven måste vara stabila, dvs 
inga plötsliga spänningsfall får inträffa. Annars blir den mätta last-defor
mationskurvan felaktig. Det är väldigt svårt, om inte omöjligt, att utföra 
stabila dragprov med en konventionell provningsmaskin. För att kunna utföra 
stabila dragprov bör man ha tillgång till mycket styva provningsmaskiner 
eller provningsmaskiner, som snabbt kan reglera provkroppens deformationer 
så att inga plötsliga spänningsfall inträffar. Vid avdelningen för byggnads
materiallära har man konstruerat en styv provningsmaskin, se /12/, för att 
utföra stabila dragprov. I figur3D och 31 visas stabila dragprov utförda 
på Minerit (tjocklek 10 mm) och Duri (tjocklek 12 mm). Provkropparnas form 
och storlek framgår av figur28c . Kurvorna är ett medelvärde av fyra kurvor. 
I figur 32 och 33 visas skivornas o-w-kurva. I tabell 18 anges dessa ski
vors brottenergi (GF) och karakteristiska längd (lch). I tabellen anges även 
betongens och cementpastas (vct = 0.35) GF och lch. Betongen är en finbal
lastbetong (max kornstorlek 4 mm) med vct 0.60. Provningarna är utförda vid 
28 dygn. Av tabellen framgår att Minerit och Duri har lägre lch än betong 
trots att deras GF är betydligt högre än betongens GF. Dessa material beter 
sig annars på samma sätt som betong när det gäller brott, eftersom materia
lens beteende i samband med brott bestäms av formen hos materialens arbets
kurva. Minerits och Duris arbetskurva har samma form som betongens arbets
kurva vilket medför att de beter sig på samma sätt som betong i samband med 
brott. 
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De flesta laboratorier saknar möjligheten att utföra stabila dragprov. Där
för är denna metod inte lämplig som en standard provningsmetod för att be
stämma materialens brottseghet. För att bestämma materialens GF finns en 
alternativ metod, nämligen trepunkts böjprov utförd på en skårad balk, se 
figur 34 a. Böjprovet kan utföras stabilt även med en konventionell prov
ningsmaskin med ett lämpligt val av skårans djup. Enligt denna metod bestäms 
GF genom att dividera arean under last-nedböjningskurvan med brottytans (li
gamentets) area, se fi gur 34 b. Denna metod rekommenderas av RILEM (Technica l 
Committee on the Fracture Mechanics of Concrete: 50-FMC) för bestämning av 
betongens brottenergi, se/14/. När det gäller bestämning av lch måste man 
bestämma materialets draghållfasthet, vilken kan göras med hjälp aven van
lig provningsmaskin. lch kan sedan beräknas med hjälp av ekvation (1). Vid 
detta projekt har inte någon lämplig provningsmetod när det gäller bestäm
ning av materialens draghållfasthet tagits fram. Både ASTM (D 1037) och SS 
(SS 270225) anger lämpliga provningsmetoder när det gäller bestämning av 
byggskivors draghållfasthet. I den mån materialen inte är känsliga för 
sprickor (känsligt för spänningskoncentrationer) kan provkroppar enligt fi
gur 28b och 28c användas. Detta har gjorts i föreliggande projekt. I ta
bell 19 jämförs draghållfastheter bestämda med provkroppar enligt figur28a 
och 28c med varandra. Provkropparna är gjorda av Minerit (tjocklek 10 mm) 
och Duri (tjocklek 12 mm). Av resultatet framgår att provkroppens form inte 
har någon större inverkan på dessa materials draghållfasthet. 

Nedan redovisas för de provningar, som har gjorts för bestämning av GF med 
hjälp av trepunkts böjprov. För att få en uppfattning om provkroppsstorle
kens inverkan på brottenergin har olika provkroppsstorlekar provats. Spänn
vidden har hållits konstant (l = 250 mm) medan däremot provkroppens höjd (h) 
och skårans djup (a) har varierats. Provkroppens bredd har varit lika med 
godstjockleken, dvs provningarna har utförts på högkant. Provkroppens rikt
ning har varit vinkelrätt mot tillverkningsriktningen (tvärriktning). Tabell 
20 visar provningsresultaten och de olika parametrar, som har använts vid 
dessa försök. Provningsresultaten är ett medelvärde av fyra försök. 

Tendenserna i tabell 20 vi sar storl eksberoendet hos den uppmätta brottener
gin. Brottenergin är enligt definitionen en material konstant och oberoende 
av provningsmetoden resp provkroppsstorleken. Den brottenergi som mäts med 
hjälp av trepunkts böjprovet är inte enbart den energi som förbrukas i brott
ytan utan där ingår även den energi som förbrukas i övriga delar av prov
kroppen på grund av plastiska deformationer. När det gäller Mineritskivan 
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är storleksberoendet mycket litet enligt dessa provningar. Men tendenserna 
i resultaten visar att andelen absorberad energi i andra delar av provkrop
pen ökar vid ökad provkroppshöjd (konstant längd). När det gäller Duriski
van är storleksberoendet hos GF mycket stort vid dessa provningar, dvs en 
större mängd energi förbrukas i andra delar av provkroppen än i brottytan. 
Genom att jämföra resultaten i tabell 20 med resultaten i tabell 18 finner 
man att sk~llnaden mellan GF bestämd genom dragprov och GF bestämd genom 
trepunkts böjprov är mycket liten för båda materialen vid h = 50 mm, dvs 
h/l = 1/5. 

5.4.4 Val av provningsmetod 

I den metod som rekommenderas av ACI bestäms brottseghetsindex på följande 
sätt: 

En provkropp med storleken 300 x 100 x 100 utsätts för fyrpunkts bÖjprov. 
Arean under last-nedböjningskurvan upp till 1.9 mm nedböjning divideras med 
arean under last-nedböjningskurvan till första sprickan eller proportional i
tetsgränsen. Prov kroppen (balken) provas utan skåra. Som tidigare nämndes är 
det väldigt svårt att utföra stabila bÖjprov på provkroppar utan skåra. För
utom den nyssnämnda nackdelen har denna provningsmetod den nackdelen att 
större mängd energi förbrukas (brottindexet blir större) i andra delar av 
provkroppen jämfört med när man utför trepunkts böjprov. Bortsett från dessa 
nackdelar har metoden ytterligare en nackdel, vilken är provningsmetodens 
storleksberoende. Detta kan visas på följande sätt: 

Betrakta försöksuppställningen i figur 35a och antag att försöket ger last
nedböjningskurvan i figur 35b . o är nedböjningen under punktlasterna och Pp 
betecknar lasten vid proportionalitetsgränsen. Arean under last-nedböjnings
kurvan betecknas med St och arean under last-nedböjningskurvan upp till pro
portionalitetsgränsen betecknas med Sp. Provkroppens tvärsnittsyta betecknas 
med A. För enkelhets skull omdefinieras brottseghetsindex enligt ACI till 
nedanstående uttryck: 

_ St 
Brottseghetsindex -- Sp 

Med vanliga balkteoriformler kan man visa att 

eller 

P 2 
P -E-

(2) 



15 0 p2 
Sp = ~ • bh l . -E-

16 
(3) 

= materialets dragspänning vid proportionalitetsgränsen. 

Om man bortser frå energiförbrukning i andra delar av provkroppen blir 
St enligt nedan 

Insättning av (3) och (4) i (2) ger 

54 1 Brottseghetsindex - -- l . 5 

GF·E 

(11 ) 2 
P 

(5) 

39 

Detta sätt att beräkna brottseghetsindex är naturligtvis en förenkling av 
verkligheten men det visar indexets storleksberoende. Brottseghetsindex är 
användbar när man jämför två material som har samma provkroppsgeometri an
nars är detta index ingen materialegenskap. 

Om man antar att materialet fungerar linjärlastiskt upp till den spänning 
som motsvarar materialets hållfasthet vid rendragning, blir 0 p = f t . In
sättning av f t i stället för 0 p i (5) och en jämförelse av ekvation (5) med 
ekvation (1) ger: 

54 1 Brottseghetsindex = !) . l' lch (6) 

Detta index är således materialets karakteristiska längd multiplicerad 
med en faktor som beror på provningsmetoden och provkroppsstorleken. 

När det gäller borttseghetsindex definierat enligt ACI råder inte något 
enkelt samband mellan indexet och lch som i ekvation (6). Men indexet är 
ändå en funktion av lCh' provkroppens storlek och provningsmetoden. 

Enligt RILEM's rekommendation för bestämning av materialens brottseghet an
ses arean under last-nedböjningskurvan upp till den nedböjning som motsva
rar 40% av maximilasten på den nedåtgående delen av kurvan vara ett mått på 
materialets brottseghet. Vid stora nedböjningar beräknas arean under last
nedböjningskurvan upp till den nedböjning som är 1/10 av provkroppens längd 
(balkens spännvidd). Provningsmetoden och provkroppsstorleken är samma som 
vid bestämning av böjdraghållfastheten. 



Enligt denna rekommendation utföres proven på icke skårade provkroppar. 
Rekommendationen anger att proven måste vara stabila. Om detta inte är 
möjligt med vanlig provningsmaskin bör provningsmaskinen först yvas. 
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Nackedlarna med denna provningsmetod är för det första att provningsmeto
den i sig dvs fyrpunkts böjprov, utfört på icke skårade provkroppar medför 
att energiförbrukningen utanför brottsnittet blir stor. För det andra att 
uttrycka brottsegheten genom enbart arean under last-nedböjningskurvan 
(energin) utan att dividera med provkroppens tvärsnittsyta är ingen mate
rialegenskap utan provkroppens energi-förbrukning till en viss nedböjning. 
Detta kan försvåra jämförelsen mellan olika skivmaterial med olika tjockle
kar. 

Ett materials brottegenskaper som sådan bör uttryckas med parametrar som 
är materialegenskaper. Enligt det som framgick tidigare är både GF och lch 
material egenskaper. När det gäller studiet av materialens brottseghet bör 
man både ta hänsyn till materialens energiförbrukning i samband med brott 
och på formen hos materialens arbetskurva. 

GF och lch bestäms lämpligast genom rent dragprov. Men p g a att många la
borationer saknar möjligheten att utföra stabila dragprov kan man enligt ti
digare beskrivning bestämma GF genom trepunkts böjprov utfört på skårade 
provkroppar. P g a att skivornas tjocklek är liten bör proven utföras på 
högkant. Lämplig provkroppsutformning framgår av figur36 . När det gäller ma
terialens draghållfasthet har inte någon lämplig provningsmetod tagits fram 
i detta projekt. Både ASTM och SS föreskriver provningsmetoder för bestäm
ning av draghållfastheten hos byggskivor. Skillnaden mellan provkroppsgeo
metrin är inte så stora mellan dessa normer. 



5.5 Provningsmetoder för bestämning av spikbarheten 

5.5.1 Inledning 

De krav som ställs på ett spikbart material kan sammanfattas enligt 
nedan: 

1/ Det skall 
2/ Det skall 

utan risk 
3/ Materialet 

risken för 

vara lätt att spika i materialet. 
vara möjligt att spika nära materialets (skivans) kanter 
för spjälkning och sprickbildning. 
runt den spikade delen bör vara tillräckligt starkt p g a 
spikhuvudets genomstansning. 
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Genom att slå in en spik i ett material kan man få en viss uppfattning om 
materialets spikbarhet. Man känner om det är svårt eller lätt att driva 
spiken in i materialet och man ser om materialet eventuellt spjälkas nära 
kanten. Men dessa iaktagelser är inte tillräckliga för att beskriva mate
rialets spikbarhet. Man måste kunna kvantifiera dessa iakttagelser på nå
got sätt. 

I 5.5.2 redovisas för de arbeten som har gjorts för utformning av prov
ningsmetoder för kvantifiering av ovannämnda egenskaper. 

Vid de försök som redovisas i 5.5.2 har endast en spiktyp använts~ näm
ligen slag-(stål-)spik. Spikens längd och diameter är 40 resp 3 mm. Tråd
spik som ofta används för spikning av trä har inte ansetts lämplig när 
det gäller spikning av Minerit och Duri. Andra typer av spik har inte un
dersökts. 

5.5.2 Utförda försök och försöksresultat 

För att kvantifiera svårigheten (lättheten) att slå en spik in i ett ma
terial bör man mäta den kraft som behövs för att driva spiken genom ma
terialet~ dvs P. i figur 37. P. kan bestämmas antingen genom att trycka ln ln 
en spik i materialet med hjälp aven provningsmaskin (härmed får man en 
last-inträngningskurva) eller genom att mäta hammarslagets impulskurva 
(dvs kraft-tid kurva) med hjälp aven kraftg;vare som är monterad på en 
hammare. På grund av svårigheten att åstadkomma ett väldefinierat slag 
med en hammare har hammaren ersatts med en. fallande vikt vid de försök 
som redovisas här. 

I figur 38 visas försöksuppställningen för den senare metoden Provnings
metoden är enligt följande: 
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Figur 39. Impulskurvor för Minerit, Duri och furu. 
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Materialet (provkroppen) spänns fast på ett styvt underlag (betong) 
för att minimera fjädringen på grund av slagen. Kraftgivaren som är 
monterad på fallvikten består av piezoelektriska kristaller. När två 
kristaller av denna typ trycks mot varandra ger de ifrån sig en ladd
ning som är proportionell mot trycket. Denna laddning förstärks med 
hjälp aven laddningsförstärkare. Laddningen mäts och registreras med 
ett minnesoscilloskop~ som utför flera mätningar per millisekund. Till 
slut fås en kraft-tid kurva (impulskurva) som visar den kraft som spiken 
utsätts för i varje ögonblick. I figur 39 visas impulskurvor för spik
ning i Minerit~ Duri och Furu. Dessa kurvor visar skillnaden mellan att 
spika i hårda material (Minerit och Duri) och mjuka material (Furu). 

I figur 40 visas inträngningsdjupet som funktion av viktens fallhöjd för 
Duri och furu. Av figuren framgår att ett slag medför ca 3.3 gånger stör
re inträngning i furu än i Duri. 

I figur 41 visas maximal kraften vid varje slag som funktion av fallhöj
den. Försöksresultaten har anpassats till en linje (de streckade linjer
na) med hjälp av linjär regression. Figuren visar att maximala kraften av
tar med ökad fallhöjd när det gäller Duri. Däremot ökar maximi-kraften 
med ökad fallhöjd när det gäller furu. Anledningen till detta förklaras 
nedan. Avyikelsen från medelvärdet är ca ~ 5% för Duri och: 13% för 
furu. 

I figur 42 visas ett förenklat last-inträngnings-diagram för både Dur; 
och furu. Diagrammen har bestämts genom att trycka spiken in i materia
let med hjälp av provningsmaskin. Dessa diagram är ett medelvärde av 
fyra diagram. Kurvorna består av 3 olika delar. Del (1) visar sambandet 
mellan last och inträngningsdjupet innan spikspetsen dvs den koniska de
len har trängt helt in i materialet. Spikspetsens längd är 4 mm för den 
spik (stålspik) som har använts vid dessa försök. I del (2) är kraften 
konstant eller ibland något avtagande. Detta kan bero på att materialet 
är mjukare i de inre skikten och minskningen av kraften i denna del kom
penseras av friktionen mellan spiken och materialet. I del (3) börjar 
kraften att tillta igen. Lutningen i denna del är kraften p g a friktio
nen mellan spiken och materialet per mm spik. 

För att få bättre uppfattning om friktionskraften utfördes provningar i 
princip enligt figur43 ~ dvs spiken drevs först genom materialet (Mine
rit 10 mm~ Duri 8 mm och furu 20 mm) helt med en hammare och sedan drogs 



spiken ut med hjälp aven provningsmaskin. Friktionskrafterna bestämdes 
till 19.21 och 23 N/mm för Minerit, Duri resp furu. Dessa värden (Duri 
och furu) stämmer bra med lutningarna i figur42 trots att provningarna 
inte har utförts med samma provkroppar. 

När det gäller Duri går större delen av kraften åt för att trycka spik
spetsen in i materialet, dvs ca 76% av den totala kraften vid 20 mm in
trängning. Motsvarande värde för furu är 46%. 
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Tidigare visades att maximi kraften (impulskurvans maximala kraft) avtar 
med ökad fallhöjd när det gäller Duri. Däremot tilltar maximikraften med 
ökad fallhöjd när det gäller furu. Anledningen framgår av figur 42, dvs 
p g a att spikens inträngning i Duri är liten så hamnar spikspetsen i 
del 2 i diagrammet. Därmed blir kraften konstant eller i vissa fall av
tagande. Däremot när det gäller furu hamnar spikspetsen i del 3 vilket 
medför att kraften ökar med ökad fallhöjd. 

Provningsresultatet här liksom alla andra provningar påverkas av provets 
utförande. Vid tryckning av spiken in i ett material påverkas den upp
mätta kraften av underlagets styvhet och hårdhet. Denna påverkan blir 
större ju tunnare provkroppen är. Provkroppstjocklekarna vid de ovannämn
da proven har varit 10. 33 resp 40 mm för Minerit. Duri resp furu. När 
det gäller Minerit visar senare provningar (statiskt prov med hjälp av 
provningsmaskin) att underlagets inverkan på provningsresultatet är på
tagligt redan vid ca 5 mm inträngning. Däremot när det gäller Duri och 
furu blir underlagets inverkan på mätresultatet märkbart vid ca 25 mm in
trängning. 

Det framgår av provningsresultaten att det behövs relativt stora krafter 
(jämfört med furu) för att driva in en spik i Duri eller Minerit. I prak
tiken spikas detta material mot ett underlag (reglar av trä) som är be
tydligt vekare än det underlag som har använts här. Om underlaget är till
räckligt eftergivligt kan den medföra att man inte uppnår den kraft som 
behövs för att driva spiken in i materialet med en hammare. Vid kvantifi
ering av spikbarheten bör därför det använda underlaget i viss mån vara 
representativt för det verkliga underlaget. På grund av tidsbrist har i 
detta projekt inte något arbete gjorts för att bestämma ett lämpligt un
derlag. 



Resultaten i denna del är inte tillräckligt för att kunna rekommendera 
en lämplig provningsmetod för kvantifiering av materialens spikbarhet. 
Förutom valet av lämpligt underlag behövs det ytterligare arbete. Detta 
kan sammanfattas enligt nedan: 
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den mätta inträngningskraften i sig säger ingenting om materialets 
spikbarhet. Därför bör man välja flera lämpl iga material som referens
material. Med hjälp av dessa kan man utforma en skala med vars hjälp 
man kan bedöma materialens spikbarhet, 

- den mätta inträngningskraften är i hög grad beroende av spikens form 
(storlek mm). ~1an bör därför prova fram en "standardspik", 

- materialens spikbarhet kan i hög grad bero på spikens egenskaper. Det 
vill säga att det kan vara lätt att spika i ett material med en spe
ciell typ av spik medan det kan vara nästan omöjligt att spika i mate
rialet med en annan typ av spik. Därför bör man undersöka spikarnas 
egenskaper och relatera detta till den utprovade skalan. 

Vid spikning av ett material är man intresserad av att veta hur nära kan
ten man får spika. Man är dessutom intresserad av att få veta hur mycket 
materialet tål om det belastas vinkelrätt mot spikens längdriktning, se 
figur 44. Denna försöksuppställning är i princip densamma som föreskrivs 
av ASTM. I figur 45 visas last-deformationskurvor för Minerit (M10) be
stämda med den ovannämnda försöksuppställningen. Spikens avstånd till 
kanten har varit 10, 20 och 40 mm för kurva 1, 2 resp 3. Under diagrammet 
visas de brottyper som har observerats vid dessa försök. När spikens av
stånd till kanten är litet lossnar en del av materialet i form aven kra
ter (kurva 1). När spikens avstånd till kanten är stort river spiken sig 
fram en bit. Därefter sker ett brott på samma sätt som i förra fallet 
(kurva 2). Vid relativt stora avstånd till kanten kan brott enligt kur-
va 3 förekomma. Med hänsyn till praktisk och effektiv användning av ma
terialet bör man försöka välja det avstånd som medför den brottyp som lig
ger i gränsövergången mellan fall 1 och 2, dvs i princip den streckade 
kurvan i diagrammet. Det avstånd (ac) som svarar mot den streckade kurvan 
kan approximativt bestämmas enligt figur 46. Enligt figuren blir: 

P2 
ac =151· a1 

I tabell 21 redovisas försöksresultaten för M10 och 08. De angivna värde
na är medelvärden av fyra försök. I tabellen redovisas också a beräknad 

c 
enligt det i ovan redovisade sättet. Det redovisade a -värdet bör avrun

c 
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das uppåt till närmast 5 mm, dvs kantavståndet för M10 resp 08 med denna 
typ av spik (stålspik, ~ 3 mm) är 15 resp 20 mm. 

Materialet runt den spikade delen bör vara tillräckligt starkt med hän
syn till spikhuvudets genomstansning. Bestämning av genomstansningskraf
ten kan göras i princip enl igt figur 47 , som rekommenderas av RILEM. 
t är provkroppens (skivans) tjocklek och dh är spikhuvudets diameter. I 
de försök som redovisas här har samma försöksuppställning utnyttjats men 
D har valts till 20 mm oavsett provkroppens tjocklek. Spikhuvudets dia
meter (d h) har varit 5.5 mm vid dessa försök. I tabell 22 redovisas för
söksresultat för M10, 08 och furu (t = 10 mm) dels med förborrning (2.5 
mm) och dels utan förborrning (3 mm spikdiameter). Resultaten är ett me
delvärde av fyra försök. Resultaten visar att när det gäller Duri och 
furu är genomstansningskraften samma för både förborrad spikning och icke 
förborrad. När det gäller Minerit reduceras genomstansningskraften kraf
tigt vid icke förborrad spikning. 

5.5.3 Val av provningsmetod 

I samband med infästning av byggskivor (Minerit, Duri, spånskiva mm) med 
spik är man främst intresserad av att veta hur svårt (lätt) det är att 
spika i skivan, hur stort kantavstånd man bör välja, samt hur mycket ma
terialet tål när det belastas vinkelrätt (hålkantstryck) eller parallellt 
(genomstansning) med spikens längriktning. 

När det gäller provningsmetoder för bestämning av skivmaterialets hållfast
het mot hålkantstryck och genomstansning av spikhuvudet finns metoder an
givna av ASTM och RILEM. Dessa redovisades i 5.5.2. 

När det gäller bestämning av kantavståndet kan samma provningsmetod som 
används för bestämning av hållfastheten mot hålkantstryck användas. För
söksmetoden är beskriven i 5.5.2. 

Resultaten i de ovannämnda provningsmetoderna beror i hög grad på spikens 
dimensioner. Det är därför nödvändigt att spikens dimensioner anges i sam
band med rapportering av försöksresultaten. 

När det gäller att bestämma svårigheten (lättheten) att spika i ett mate

rial har provningarna inte varit tillräckliga för att kunna utforma en 
lämplig provningsmetod. Men enligt resultaten i 5.5.2 är inträngningskraf
ten en bra storhet för att kunna jämföra två material med varandra med 



hänsyn till spikbarheten. Vid små skivtjocklekar kan några provkroppar 
sättas inop för att undvika underlagets inverkan på mätresultatet. 
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6. KOMPOSITTEORI TILLÄMPAD PA FIBERARMERAD BETONG OCH CEMENTPASTA 

6.1 Inledning 

Ett material anses vara ett kompositmaterial om det består av minst två 
faser. Fiberarmerad cementpasta eller betong är ett kompositmaterial ef
tersom det består av fibrer~ som är fördelade i cementpasta eller i be
tong. I själva verket är både cementpasta och betong kompositmaterial ef
tersom båda består av olika faser~ betong t ex består av cementpasta och 
ballast. Cementpasta innehåller i sin tur luftporer. Här antas att kompo
siten består av två faser~ den ena fasen (fibrerna) är jämnt fördelad i 
den andra fasen (matrisen). I fortsättningen menas med komposit ett två
fassystem~ som består av matris av cementpasta eller betong och fibrer. 

Kompositens mekaniska egenskaper styrs bl a av nedanstående parametrar: 

- fiberns och matrisens mekaniska egenskaper 
- vidhäftningen mellan fibern och matrisen 
- fiberns längd och diameter 
- fiberns orientering och fördelning i matrisen 
- fiberns resp matrisens volymandelar. 

Förutom de ovannämnda parametrarna styrs kompositens mekaniska egenskaper 
också av kompositens fuktinnehåll och ålder. Fiberns resp matrisens meka
niska egenskaper och vidhäftningen mellan dem förändras med fuktförändring
ar och tiden. 

Det är av stort intresse och samtidigt mycket komplicerat att kunna beräk
na kompositens mekaniska egenskaper med hjälp av matrisens resp fiberns me
kaniska och fysikaliska storheter. Peter Bartos /2/ har sammanställt de 
matematiska modeller som har upprättats av 01 ika författare för beräkning 
av fiberarmerad betong och cements mekanisa egenskaper. Det framgår av sam

manställningen att det har varit nödvändigt att anta viss typ av vidhäft
ning mellan fibern och matrisen. Beroende på den antagna vidhäftningstypen 
kommer man fram till mer eller mindre komplicerade uttryck. Enligt Bartos 
blir bestämningen av uttryckens parametrar svårare och mer osäkra ju mer 
komplicerade uttrycken är. I 6.3 redovisas vissa av dessa modeller. 

Den beräkningsmodell ~ som upprättas för en viss typ av komposit bör vara 
anpassad till kompositens beståndsdelar. Därför bör både matrisens och fi
berns fysikaliska egenskaper och samverkan mellan dessa vara kända för att 
undvika alltför komplicerade beräkningsmodeller. I 6.2 redovisas på ett kort

fattat sätt cellulosafiberns olika egenskaper som är viktiga för valet av 

beräkningsmodell. 
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6.2 Cellulosafibrer 

Trä är uppbyggt av ihåliga celler (cellulosafibrer), som är sammanhållna 
av lignin. Dessa celler är relativt långa och tubformiga. Cellernas diame
ter är inte konstant och den avtar mot fiberändan. Cellernas längd resp 
diameter är olika för olika träslag och är av storleksordningen 1-4 mm resp 
0.01-0.060 mm~ Cellerna har ett längsgående hålrum för transport av närings
ämnen. Hålrummet kallas för lumen och upptar 2~-50 procent av cellens volym, 
se även /5/. Större delen av träets kemiska sammansättning utgörs av poly
sakarider. Cellulosa är den viktigaste och mest förekommande polysakariden 
; trä. Cellulosa utgör ca 50% av träets massa. Cellulosa är ett halvkris
tallint material och dess huvuduppgift är att ge träet dess dragstyrka. Mik
rofibrillerna i cellväggarna utgörs av cellulosa. Utöver cellulosa förekommer 

andra typer av polysakarider i trä. Hemicellulosa är en sådan polysakarid. 
Hemi ce 11 ul osan fungera r som "coupl i ng agent", dvs den förbättrar vi dhäft
ningen mellan cellulosan och ligninet. Lignin är en aromatisk, amorf substans 
och dess uppgift är att hålla samman cellulosafibrerna och förhindra fibrer
nas knäckning och dessutom ta upp tryckkrafter. Cellulosafibern består aven 
primärvägg och en sekundärvägg. Primärväggens huvudkomponent utgörs av lig
nin. Ofta använder man benämningen mellanlamell för både det ligninlager som 
håller cellulosafibrerna samman och primärväggen tillsammans. Sekundärväggen 
är uppbyggd av tre lager, vilka består av mikrofibriller (cellulosa) inbäd
dade i en matris av hemicellulosa och lignin. Mikrofibrillerna är orientera
de i olika riktningar i de olika lagren. I det första och det tredje lagret 
är mikrofibrillerna ordnade i spiralform med relativt stor vinkel i förhål
lande till cellulosafiberns axelriktning. I det andra lagret är mikrofibril
lerna ordnade ungefär i samma riktning som cellulosafiberns axelriktning, se 
även /5/-/9/. 

Vid framställning av cellulosafiber från trä (pulping) försvinner större de
len av mellanlamellen. Det finns olika framställningsmetoder. Bland dessa 
metoder kan den kemiska och termomekaniska metoden nämnas. De cellulosafib
rer, som framställs med hjälp av den kemiska metoden har betydligt större 
deligninifieringsgrad än de cellulosafibrer, som framställs med hjälp av 
den termomekaniska metoden. Den kemiska framställningsmetoden medför att 
cellväggarna kollapsar och lumen blir sluten, se även /6/. 

Cellulosafibrer är mycket känsliga för fuktighetsförändringar: När en cellu
losafiber torkas, vrids den i en viss riktning. I samband med vridningen 
kollapsar cellväggarna och lumen blir sluten. Vridningens storlek beror bl a 
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på uttorkningsgraden och cellväggarnas tjocklek. Vridningen orsakas av att 
uttorkningen medför krympning i cellväggens olika substanser, dvs lignin, 
hemicellulosa och cellulosa. Cellulosa krymper mycket mindre än lignin och 
henicellulosa vilket medför att cellväggslagrens krympning är lägst paral
lellt med deras huvudriktning (parallell med mikrofibri llerna) och störst 
vinkelrätt mot deras huvudriktning. På grund av att de olika lagrens huvud
riktningar inte är parallella uppstår spänningar mellan dessa lager, vil
ket medför att fibern vrids, se även /9/. 

Cellulosafiberns mekaniska egenskaper påverkas av fuktigheten. Cellulosafi
bern blir segare och dess elasticitetsmodul resp tvärkontraktionstal minskar 
resp ökar med ökad fuktighet. Figur 1 visar dragförsök utförda på enskilda 
cellulosafibrer vid olika fukttillstånd, se även/11/. Av figuren framgår att 
när cellulosafibern är helt torr har den ett rakt spännings-töjningsdiagram. 
Vid högre fuktigheter får spännings-tjöningsdiagrammet en böjd form i början 
men allt eftersom spänningen ökar återfår spännings-töjningsdiagrammet sin 
raka form igen. Detta beror på att fukten har en mjuknande inverkan på lig
ninet och hemicellulosan. Cellväggen består av olika laminat som är gjorda 
av mikrofibriller inbäddade i en matris av hemicellulosa och lignin. Lami
natens elasticitetsmoduler kan bestämmas enligt nedan: 

Ef resp Em är fiberns (mikrofibrillens) resp matrisens (ligninets och hemi
cellulosans) elasticitetsmodul och Vf är fiberns volymandel . y är en reduk
tionsfaktor, som beror på fiberns orientering i förhållande till spännings
riktningen, y~ 1. Vid låg fuktighet är matrisen styv och spröd vilket medför 
att laminaten också blir styva och spröda. Vid hög fuktighet mjuknar matri
sen, dvs Em avtar och därmed avtar EL' Men samtidigt som töjningen ökar 
vrids fibrerna (mikrofibrillerna) mot cellulosafiberns axel riktning vilket 
medför att y ökar och därmed ökar också laminatens elasticitetsmoduler. 

Vid tillämpning av olika kompositteorier på cellulosafiberförstärkt cement
pasta och betong behöver man uppgifter om cellulosafiberns fysikaliska egen
skaper. Dessa egenskaper är svåra att bestämma eftersom de är beroende av 
träslag, årstid, fuktighet och framställningsmetoden. 

Vid framställning av cellulosafibrer erhålles fibrer, som inte har konstant 
längd och diameter. Detta försvårar den teoretiska behandlingen. I figur 2 
visas histogram för fiberlängden. Av figuren framgår att fiberlängden varie
rar över vida gränser. 
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Cellulosafiberns mekaniska egenskaper är också svåra att bestämma eftersom 
de är mycket korta och klena. Det finns olika uppgifter om cellulosafiberns 
draghållfasthet och elasticitetsmodul . I litteraturen anges draghållfasthe
ter resp elasticitetsmoduler av storleksordningen 300-900 MPa resp 20-50 GPa. 

En annan viktig egenskap i detta sammanhang är vidhäftningshållfastheren 
mellan cellulosafibern och cementpastan. Det finns inte någon pålitlig upp
gift om denna storhet. I /1/ anges vidhäftningshållfastheten av storleksord
ningen 0.35-0.45 MPa. 

6.3 Val av beräkningsmodell 

Betrakta kompositen i figur 3. Kompositen antas innehålla en fiber. När kom
positen belastas förskjuts (glider) fibern och matrisen ifrån varandra. Glid
ningen ger upphov till vidhäftningsspänning mellan fibern och matrisen. Fi
gur 3 a visar kompositen före matrisbrott. I detta fall är glidningen störst 
närmast fiberändan. Figur 3 b visar kompositen efter matrisbrott. I detta 
fall är glidningen störst närmast brottsnittet. I de olika modeller som Bar
tos /2/ redovisar antas olika typer av glidning mellan fibern och matrisen 
vilka kan sammanfattas enligt nedan: 

- elastisk glidning 
- plastisk glidning 
- elastisk glidning upp till vidhäftningshållfastheten och därefter plastisk 

glidning. 

I figur 4 a visas vidhäftningsspänningen (1) som funktion av glidningen (o) 

vid elastisk glidning. I figur 4 b visas variationen av vidhäftningsspänning
en över den sträcka där elastisk glidning förekommer mellan fibern och matri
sen. 

I figur 5 a visas vidhäftningsspänningen ~om funktion av glidningen vid plas
tisk glidning. Enligt denna modell är vidhäftningsspänningen oberoende av 
glidningens storlek. Denna modell förutsätter att så fort matrisen och fibern 
börjar glida ifrån varandra bryts den elastiska vidhäftningen. Den konstanta 
vidhäftningsspänningen representerar friktionen mellan fibern och matrisen. 
I figur 5 b visas variationen av vidhäftningen över den sträcka där plastisk 
glidning förekommer mellan fibern och matrisen. 

I en verklig komposit förekommer både elastisk vidhäftning och friktion mel
lan fibern och matrisen. I figur 6 a visas den typ av samband mellan vidhäft
ningsspänning och glidning, som brukar antas i olika modeller. Här antar man 
att den elastiska vidhäftningen bryts då T uppnår 1 • Därefter uppträder e 
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friktion mellan fibern och matrisen. Parametern a kan anta olika värden be
roende på fibertypen. I figur 6 b visas vidhäftningsspänningens variation 
över den sträcka där glidning förekommer mellan fibern och matrisen. 

När det gäller cellulosafiberarmerad cementpasta är modellen enligt figur 5 
den lämpligaste modellen, med motivering enligt nedan. Modellen enligt fi
gur 4 och 6 är svåra att hantera vid två eller tredimensionellt orienterade 
fibrer. Dessa modeller används ofta för kompositer, som består av en-dimen
sionellt orienterade fibrer. I dessa modeller finns dessutom mer än en obe
kant vilket medför att parametrarna blir svåra att bestämma. Cellulosafibrer 
har mycket komplicerad form och varierande längd vilket medför att en nog
grann beräkningsmodell blir svårt att härleda. 

6.4 Härledning av beräkningsmodeller 

Betrakta åter kompositen i figur 3 a. Kompositen ges töjningen EC• Antag att 
ingen glidning sker mellan fibern och matrisen. Med detta antagande blir ma
trisens resp fiberns töjning lika stora som kompositens töjning i varje snitt. 
Därmed blir kompositens spänning uttryckt i form av fiberns och matrisens 
spänning enligt nedan. 

(1) 

o resp V är spänning resp volymandel. Indexerna c, f och m betecknar kompo
sit, fiber och matris. Kompositens elasticitetsmodul fås genom att dividera 
ekv (1) med E • 

C 

Enligt antagandet ovan, dvs Ef = Em = EC omvandlas ekvation (2) till nedan
stående ekvation: 

(3 ) 

När det gäller kompositer, som består av endimensionellt orienterade kontinu
erliga fibrer anger ekvation (3) kompositens exakta elasticitetsmodul . När 
det gäller icke-kontinuerliga fibrer förekommer glidning mellan fibern och ma
trisen, dvs fibern följer inte matrisen helt och hållet. I de delar (närmast 
fiberändan) där glidning uppstår är fiberns och matrisens töjningar inte lika. 



Därf~r bör elasticitetsmodulen enligt ekvation (3) reduceras, se /13/. 
2 

VfEfsc 
E = VfEf + V E - 4 S (4 ) c m m Tm· 

S är fiberns slankhetstal (asoect ratio). dvs kvoten mellan fiberns längd 
och diameter. T är vidhäftningsförspänningen (friktionen) mellan fibern m 
och matrisen. 

Enligt denna beräkningsmodell blir kompositens spänningstöjningsdiagram 
krökt. 
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När det gäller kompositer, som består av två- och tre-dimensionellt oriente
rade fibrer visar Krenchel ;10/ att kompositens elasticitetsmodul kan bestäm
mas med nedanstående uttryck: 

E = YVfEf + V E c m m (5) 

y är effektivitetsfaktor, som reducerar fibrernas bidrag till kompositens 
elasticitetsmodul . Vid härledningen har antagits att det råder god vidhäft
ning mellan fibern och matrisen. Dessutom har man antagit att både fiberns 
och matrisens tvärkontraktionstal är noll. y är 3/8 resp 1/5 vid två- resp 
tre-dimensionellt orienterade fibrer. 

Om man tar hänsyn till glidningen mellan fibern och matrisen bör ekvation 
(5) korrigeras till nedanstående uttryck· 

2 
VfEfsc 

Ec = yVfEf + VmEm - yl 4T S 
m 

yl = ~ för två-dimensionellt orienterade fibrer. 

(6) 

Kompositens spännings-töjningsdiagram kan bestämmas med hjälp av ekvation 
(6) upp till matrisbrott. Detta under förutsättning av att matrisen är lin
jär-elastisk till brott. 

(7) 

I figur 7 visas ett plan med parallella linjer med inbördes avståndet 1. 

Planets yta antas vara en ytenhet. En fiber med längden l kastas slumpmässigt 
på planet. Sannolikheten att fibern träffar någon av linjerna är ~ . Detta är 
ett specialfall av Buffens nål problem, beviset återfinns i /3/. 
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Om man kastar (strör) n antal fibrer på ytan blir sannolikheten för att var
je enskild fiber träffar en linje samma som ovan. Detta gäller under förut-
sättning av 
na fördelas 
blir ~ 'n . 'TT 

att fibrernas placering är oberoende av varandra och att fibrer
jämnt över ytan. Det totala antalet fibrer som träffar linjerna 
Vidare träffas varje enskild linje av ~ n·l fibrer. 'TT 

En komposit, som består av två dimensionellt orienterade fibrer kan antas 
vara uppbyggt av några sådana plan staplade på varandra. Det totala antalet 
fibrer som korsar kompositens tvärsnitt per ytenhet kan bestämmas genom att 
ersätta n (enligt ovan) med antalet fibrer per volymsenhet, enligt nedan: 

(8) 

N1 är antalet fibrer per volymsenhet. N,kan bestämmas enligt nedan 

(9 ) 

beteckningar enligt tidigare 

Insättning av (9) i (8) ger 

N = ~ • 4 Vf 
2D 'TT 'TT d 2 

( 1 O) 

Ekvation (10) kan även skrivas enligt 

( 11) 

N1D är antalet fibrer, som korsar det plan som är vinkelrätt mot fibrernas 
riktning per ytenhet då kompositen består av endimensionellt orienterade 
fibrer. 

När det gäller tre-dimensionellt orienterade fibrer kan man visa att 

( 12) 

1, 2/'TT och 1/2 kallas för orienteringsfaktorer och här används beteckningen 
A för dessa faktorer. 

I figur 8 visas en fiber som överbryggar en spricka. Fibern antas ha längden 
1/2 på ömse sidor om sprickan och dess diameter är d. Friktionen mellan fi
bern och matrisen är konstant och betecknas med T . Antag dessutom att fibern m 
glider helt. Den kraft som överförs av fibern beräknas enligt nedan: 



p = TId l T 
2 m (13) 

Spänningen i fibern erhålls genom att dividera ekvation (13) med fiberns 
tvärsni ttsarea 

2lT m 
af = -d- ( 14) 

l/d är fiberns slankhetstal (aspect ratio) och betecknas med S 

( 15) 
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Fiberbrott inträffar då af uppnår fiberns draghållfasthet. Om af i ekvatio

nerna (14) och (15) ersätts med fiberns draghållfasthet (f tf) erhålles den 
kritiska fiberlängden (l ) och det kritiska slankhetstalet S . c c 

dftf 
(16) l c - 2Tm 

( 17) 

Kompositens spännings-töjningskurva kan beräknas med hjälp av ekvation (7) 
upp till den töjning som motsvarar matrisens brottöjning. Kompositens töj
ning kan då approximativt sättas lika med matrisens brottöjning. Detta under 
förutsättning av att matrisen är elastisk upp till brott. 

I figur 9 visas en komposit med längden L »1 (l är fiberlängden)- Om kom
positens spänning överstiger spänningen då matrisens brottöjning uppnås upp
står flera snitt där matrisbrott har inträffat. Vid ökning av deformationen 
tillkommer nya brottsnitt. Dessutom växer sprickornas vidd (w). När kompo
sitens draghållfasthet uppnås växer endast en av dessa sprickor. Kompositens 
deformationer efter första matrisbrott är då beroende av antalet sprickor 
och deras vidd samt töjningen av kompositen mellan sprickorna. Avståndet mel
lan dessa sprickor är komplicerat att beräkna när det gäller icke kontinuer
liga fibrer. Nedan visas en modell för beräkning av spänningen över en spricka 
som funktion av sprickvidden (w) för endimensionellt orienterade fibrer. 

Först bestäms den spänning, som överförs via fibrerna. Därefter bestäms den 
spänning, som överförs via sprucken matris. Summan av dessa spänningar är då 
kompositens spänning. 

(18) 



Öf(w) resp 0m(w) är fibrernas medel spänning resp matrisens spänning som 
funktion av sprickvidden. Vf resp (1-Vf ) är fiberns resp matrisens volym

andelar. Fibrernas 0- w kurva bestäms med hjälp av följande antaganden: 

- fiberspänningen är noll vid sprickvidden noll 
- fibrernas maximispänning är liten i förhållande till deras E-modul 

- matrisens deformationer försummas. 

Betrakta fibern i figur 10. Fibern överbrygger en spricka med vidden w. 

l , d och Ef betecknar fiberns längd, diameter och elasticitetsmodul . Tm 
är vidhäftningsspänningen mellan fibern och matrisen. li betecknar fiberns 
längd på ena sidan av sprickan (l. <1/2). 

1 

Antag att vid sprickvidden w uppstår glidning mellan fibern och matrisen 

över sträckan l . Sprickvidden w är l ika med fiberns elastiska deformatiog 
ner på sträckan 21 g 

Bf9 är fiberns medel spänning 

ndl L 21 't 
crfg = 

g m 
= 

g m 
2n(d)2 d 

-Z 

Insättning av (20) i (19) ger 

41 2.1' 
w = g m 

dE f 

( 19) 

på sträckan l g' 

(20) 

( 21) 

Vid sprickvidden 
41 L 

w (glidlängden 19) är fiberns spänning vid sprickan 

,.. g m 
vf = d (22) 

Genom att lösa ut 19 från ekvation (21) och sätta in i ekvation (22) er

hålles ett samband mellan sprickvidden och fiberns spänning vid sprickan 

CJ'f(w) 
4Tm dEf )~ = er . ( W·w 

(23) 

m 
Denna ekvation kan omformas enligt nedan 

CJ'f(w) 
2' 4Lm l Ef . ( 2d1 2Ef 20 

= 2dlEf 2'4'"(1 2 
• w ) 2 

m 

(24) 
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är konstant och anger medel töjningen för en fiber med längden 1/2 
på båda sidor om sprickan för 19 = 1/2. Här betecknas denna konstant 

med Kf' Ekvatlon (24) omformas därmed till nedanstående uttryck: 

(25) 

Vid l = l. uppnår ~f(w) sitt maximivärde. Därefter börjar fibern att glida g , . 
ut ur matrisen (på den korta sidan). Därmed avtar fiberns spänning och töj-
ning. Vidhäftningsspänningens fördelning över fiberlängden framgår av figur 
11. li och w är enligt tidigare. x är den delen av längden li som är kvar i 
matrisen. När spänningen avtar vill fibern på den långa sidan dra sig till
baka vilket medför att en vidhäftningsspänning (frikticn) uppstår på strä
ckan z åt den motsatta riktningen jämfört med tidigare. 

Jämvikt kräver att 
l.-z=z+x , 

l .-x , 
z =-Z 

Fiberns spänning vid sprickan är: 

x kan lösas ut från ovanstående ekvation 

(26) 

(27) 

Spänningsfördelningen över fiberlängden framgår av figur 12. w kan beräknas 
med hjälp av figuren: 

1 1 ·+x ~f 
w = (li-x) + 2Ef ~f'( ~ )(li+x) + w'tf (28) 

Första termen är den utdragna sträckan. Andra termen är fiberns elastiska 
deformationer inne i matrisen. Den tredje termen är fiberns elastiska de
formationer utanför matrisen. Ekvation (28) kan omformas till nedanstående 
uttryck: 

2 (li- x) + O'f·(li+x) /4xEf 
w = ----r-.-----;-;=--.,-----

( 1-O"f/Ef ) 

Om Ef » O'f kan O'f/E f försummas. 



(1.+X)2 
,w = (l i-x) + C1( 4Ef x 

Insättning av ekvation (27) i (29) ger 
2 

liTm li d ~2 d 
w = (li + ClIf) + C5f '(7Ef - 4Tm) + uf·16Ef"tm 

För specialfallet C1f = O fås 

'iTm (C5f )max 
w = l.' (1 + crr:- ) = l. 0(1 + 4E ) 

l f l f 

(29) 

(30) 

(31) 

Andra termen inom parentesen beror på resttöjningar på den långa sidan av 
fibern, 

C1f (W) fås genom att lösa ekvation (30) 

1. li w l 

O'f(W) = -2Ef '(4K(T - 1) ! 2Ef '(1 - 16Kf 'T + 8Kf 'T )2 (32) 

Det finns två rötter för 0f(w), Den ena roten är ökande (+) och den andra 
är avtagande (-), Lösningen för (Jf(w) är den avtagande roten. 
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För en komposit, som består av endimensionellt orienterade fibrer, gäller 
att vid en viss sprickvidd (w) glider en del fibrer över hela sin korta 
del (li) och en del fibrer glider bara delvis. Andelen fibrer som glider 
helt är 21 g/1 och andelen fibrer som glider delvis är (1-21 g/1). Fibrernas 
medelspänning kan beräknas med hjälp av följande uttryck: 

l 
21 g 21 

l1f (w) =fo+,~ (Jf1(w) dl i + (1 -~ )'O'f2(w) (33) 
g li(w) 

C1f1 (w) resp C1f2 (w) är fiberns spänning enligt ekvation (32) resp (25). 19 
är glidlängden och bestäms med hjälp av ekvation (21). Integrationsgränsen 
li(w) bestäms med hjälp av ekvation (31), 

dE f l 1 w l 

l g ( w) = ( 4 m' w ) 2 = l· ( 8 Kf o T ) 2 (34 ) 

l w l 
l i ( w ) = ~. ( (1 + 8 Kf' T ) 2 - 1) 

f 
(35 ) 

~f(w) blir enligt följande uttryck: 



2 
2Ef [ l . l l . 3/2 

er f ( w) = -1-· 2 ( l i - 2 Kf T ) + 1 2 Kf . ( 1-1 6 Kf" T + 8 Kf' T ) 
21 1 w ~ 

+ (1- -Y- ).8Kf Ef ( mc'T)2 
f 

(36) 
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Genom att sätta ekvation (34) och (35) i ekvation (36) fås ett uttryck för 
0f(w). Uttrycket blir långt och återges därför inte här. Men det kan samman-
fattas enligt nedan: 

( 37) 

f( T ' Kf ) är en dimensionslös funktion. 

Ekvation (36) får användas upp till den sprickvidd vid vilken alla fibrer 
börjar glida ur matrisen. Denna sprickvidd (Wg) beräknas genom att sätta 

19 = 1/2 i ekvation (21). 

4( 1/2) 2T 12"( 
m m ( ) wg = dE = ~ = 2K f l 38 

f f 

crf(W) fås genom nedanstående uttryck: 
1/2 

a=f(w) = i- ~ O"f1(w) dl i 
l . (w) 

l 

Beteckningar enligt tidigare. 

Genom att genomföra integreringen fås erf(w): 

A 11 tså 

8 f ( w) = E f ·l( T ' Kf ) 

(( T ' Kf ) är en dimensionslös funktion. 

(39) 

(40) 

I figur 13 visas ~f(W)/Ef som funktion av w/l för några Kf-värden. Pilarna i 
figuren markerar wg/l dvs övergången från ekvation (37) till ekvation (40). 



I figur 14 visas 8f (w=wg)/Ef som funktion av Kf' Av figuren framgår att 

för små Kf-värden är 8f (w=wg)/Ef är linjär funktion av Kf' 

Ekvation (36) är lång och besvärlig för att på ett enkelt sätt kunna se 

inverkan av fiberns olika egenskaper på kompositens egenskaper. Man kan 
härleda ett enklare uttryck än ekvation (36) med hjälp av följande antag
anden, se även /8/: 
- små sprickvidder jämfört med fiberlängden 
- inga fibrer dras ut ur matrisen pga spricktillväxten 
- inga fibrer avlastas, dvs sträckan z i figur 11 är noll och x är lika 
- med 1. 

1 
- matrisens deformationer försummas. 

Vid sprickvidden w är andelen fibrer, som glider över hela sin längd på 
den korta sidan 21 g/1. Dessa fibrer har medellängden 19/2. Andelen fib

rer, som glider delvis är 1-1 g/2. Fibrernas medelspänning kan beräknas 
med nedanstående ekvation 

21 41" 1 
+ (1- ~). ~ g 

( 41) 

Genom att sätta 1 enligt ekvation (34) i ekvation (40) fås 
19 1 w l crf(w) = E (1-( ~ w )2)(8K _)2 (42) 

f o"'f T f 1 

(43) 

g( T ' Kf ) är en dimensionslös funktion. 
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I figur 13 visas crf (1 ' Kf )/Ef för Kf = 10 och Kf = 4 (streckade kurvan). 
Av figuren framgår att ekvation (36) och (42) sammanfaller när det gäller 

relativt små w/l och Kf' 

För den nedåtgående delen av kurvan kan en enklare ekvation än ekvation 
(39) härledas om följande antaganden görs: 

- fibrernas elastiska deformationer försummas. 
- matrisens deformationer försummas. 



Vid sprickvidden w är andelen utdragna fibrer 2w/l. Andelen fibrer som 
finns kvar är 1-2w/l. Dessa fibrers medellängd är (1/2-w)/2. Fibrernas 
medel spänning bestäms enligt nedan: 

2w 4(1/2 - w )~m 
crf(w) = (1 - -l)' 2d 

( 2w ) 2 åf(w) = 2Ef Kf 1 --l (44) 

~f(w) = Ef·g( T ' Kf ) (45) 

g( T ' Kf ) är en dimensionslös funktion. 
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l figur 13 visas rrf ( T ' Kf )/Ef för Kf = 10 och Kf = 4 (streckade kurvan). 
Av figuren framgår att för relativt små Kf-värden är skillnaden mellan ek
vation (39) och ekvation (44) mycket liten. 

För l ~ lc brister en del fibrer i stället för att bli utdragna. Fibrernas 
cr-w-kurva bestäms fortfarande med de redovisade ekvationerna men i stället 
för l bör lc användas. Vidare bör den nedåtgående delen av ~-w-kurvan mul
tipliceras med l/lc' dvs andelen fibrer som blir utdragna. Den kritiska Kf 
och wg blir enligt nedan: 

1'1 
Kfc = ~ (46) 

f 
wgc = 2Kfc ' lc (47) 

Fibrernas ä-w-kurvoT när det gäller två- och tredimentionellt ortenterade 
fibrer kan bestämmas genom att multiplicera ~-w-kurvorna för endimensionel
la fibrer med A (orienterin-gsfaktorn), om följande förutsättningar gäller: 

- fibrerna deformeras enligt figur 15 
- fibrernas bÖjning har ingen inverkan på deras draghållfasthet 
- medelvidhäftningsspänningen Lm är oförändrad. 

Ekvation (42) och (44) blir slutligen enligt nedan: 

cr/w) 
1 w Å W 1 

W(Wg , 1("1 c (48) =>.Ef (1-( ~'T )2)(8Kf 'T)2 
f 

äf(w) 
1 w 1 W 1 

l~ l (49) = AEf ( 1-( 8K ''-) 2) (8Kfc.,- ) 2 W'Wgc ' 
f c c c 

äf(w) = 2AE K (1- 2w )2 
f f l W~Wg , l~l c (50) 

l (51 ) 8f ( w) - 2 A c E K (1- 2w ) 2 w~w , li-l c - T f fc T g 



Ekvation (36) och (39) kan också användas på samma sätt som ekvation (42) 
och (44). 
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Fibrernas medelutdragningsenergi kan bestämmas genom att integrera ekvation 
(50) i området O < w < 1/2. 

1/2 

GpU = \ C1f (W) 

O 

GFU 
1 

= "3 AEfKfl 

1/2 

dw = 2'\Ef Kf j (1- ~ )2 dw 

O 
,2T 

m = 6d 

bestäms genom att 

A1 2T c m 
= 6dl 

l < \ (52) 

integrera ekvation (51) i området 0< w <l c/2. 

l < le (53) 

Matrisens C1-w-kurva bestäms genom provning. Provningsmetoden har redovisats 
i avsnitt 5.4. I figur 16 visas en cr-w-kurva, som är ett medelvärde av 6 

prov. Materialet är en finballastbetong (max kornstorlek 4 mm). Provningar 
har utförts efter 28 dygn. Arean under (1-w-kurvan, dvs materialets brott
energi (GF), är 97 N/m. 

6.5 Tillämpningsexempel 

Nedan visas ett exempel på hur man med hjälp av de redovisade ekvationerna 
bestämmer kompositens cr-w-kurva för en stål fi berbetong. 

Materialdata: 
Fiberlängd = 25 10-3 m 
Fiberdiameter d = 0.25 10-3 m 
Aspect ratio s = 100 
Vidhäftning "Cm = 3 Mpa 
El ast i citets- Ef 200 103 Mpa modul = 

Fiberns volym- Vf = 0.01 andel 
Endim. orient. 
fibrer A = 
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Stålfiberns draghållfasthet ligger mellan 1000-2000 MPa. Med hjälp av ekva
tion (17) bestäms kritiskt Aspect ratio, vilket ger 160 < S < 330. 

c 

S = 100 < S c 

Inga fibrer brister. 

lLm 0.75'10-3 
Kf = 2dEf = 

Fibrernas ö'-w-kurva bestäms med hjälp av ekvationerna (48) och (50). Resul
tatet multipliceras med Vf vilket har ritats i figur 17. I figuren har även 
matrisens cr-w-kurva multiplicerad med (1-Vf ) ritats. Summan av dessa kurvor 
utgör kompositens cr-w-kurva. 

När kompositens spänning överstiger spänningen då matrisens brott-töjning 
uppnås uppstår flera snitt där matrisbrott har inträffat. Vid f tc (komposi
tens draghållfasthet) har antalet sådana sprickor och deras vidd ökat. Efter 
denna punkt växer bara en spricka och de andra sprickorna avlastas och drar 
ihop sig. Därför bör kompositens deformationsegenskaper presenteras med hjälp 
av två kurvor, nämligen O-E-kurva upp till matrisbrott och o-w-kurva däref
ter. 

Av figur 17 framgår att kompositens brottegenskaper bestäms av samverkan mel
lan fibern och matrisen. För att studera samverkan mellan fibern och matri
sen och dess inverkan på kompositens brottegenskaper har vissa beräkningar 
gjorts, vilka redovisas i form av kurvor. Materialdata som har använts redo
visas i respektive figur. 

Vid beräkningar har matrisens o-w-kurva approximerats med hjälp av tre raka 
linjer, figur 18 a. Enligt den approximativa kurvan råder följande samband 
mellan f tm , Wc och GF: 

(54) 

Genom att behålla ovanstående samband konstant och variera sambandets para
metrar kan man teoretiskt åstadkomma olika matrisegenskaper. I figur 18 b vi
sas två teoretiska kurvor (två matriser). GF är 100 N/m för båda matriserna 

men f tm och Wc är 4 resp 2 MPa och 176 resp 352 f/m. 

I figur 19 visas några o-w-kurvor för stålfiberarmerad cementpasta och betong. 
Vid beräkningarna har S, Lm' Ef och f tm hållits konstanta. Däremot har GF 
och l varierats. Beräkningarna gäller för tredimensionellt orienterade fibrer 



(~ = 0.5) med fiberandelen 1 volymprocent. Av figuren framgår att komposi
ter med korta fibrer har högre draghållfasthet än kompositer med långa 
fibrer. Detta beror på att samverkan mellan fibrerna och matrisen blir 
bättre ju kortare fibrerna är. Detta under förutsättning av att S, Lm och 
Ef är konstanta. Kompositens draghållfasthet avtar då matrisens GF avtar 
(matrisen blir sprödare). Detta beror på att matrisen förlorar en stor del 
av sin bärförmåga innan fibrerna har hunnit mobilisera sin bärförmåga. I 
figur 20 visas ytterligare tre o-w-kurvor. Kurvorna är beräknade för GF = 

= 10 N/m och Vf = 0.03. övriga material data framgår av figuren. I figur 
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21 visas f t (kompositens draghållfasthet) som funktion av fiberlängden. Be-c . 
räkningarna har utförts för Vf 0.01 resp 0.03 och GF 10, 50 resp 100 N/m. 
övriga-materialegenskaper har hållits konstanta. Materialegenskaperna fram
går av figur 21. De streckade resp streck-prickade linjerna visar f tm (1-Vf ) 
för Vf = 0.01 resp Vf = 0.03. 

Bland kurvorna i figur 21 kan man skilja mellan tre olika fall, vilka redo
visas nedan. 

Fall där kompositens draghållfasthet är lika med matrisens draghållfast
het, se kurva 4, figur 19. Detta fall kännetecknas av relativt låg fiberan
del , relativt långa fibrer och relativ spröd matris vid i övrigt konstanta 
materialegenskaper. Detta fall kan ses i figur 21 på kurva 1 för fiberläng
der större än 0.01 m. 

I fall 2 är kompositens draghållfasthet lika med fibrernas maximala bärför
måga. Detta fall kännetecknas också av relativt långa fibrer och relativt 
spröd matris. Däremot är fiberandelen relativt hög, se kurva 3 i figur 20. 
Detta fall kan ses i figur 21 på kurva 4 för fiberlängder större än 0.01 m. 
Av figuren framgår att för fiberlängder större än ca 0.02 m är kompositens 
draghållfasthet oberoende av fiberlängden. Vid detta fall uppnås fibrernas 
maximala bärförmåga då matrisen har förlorat hela sin bärförmåga. Vidare är 
fibrernas maximala bärförmåga oberoende av fiberlängden (se figur 13) vid 

konstant Kf' 

I fall 3 är kompositens draghållfasthet summan av den last, som bärs av 
fibrerna och den last som bärs av matrisen, se kurvorna 1, 2 och 3 i figur 
19 och kurvorna 1 och 2 i figur 20. 

I anslutning till varje kurva anges fibrernas utdragningsenergi (GF ), be-. u 
räknad med hjälp av ekvation (52) multiplicerad med fiberandelen Vf . P g a 
att matrisens brottenergi är liten i förhållande till fibrernas utdragnings
energi kan man anta att kompositens brottenergi är lika med fibrernas 
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Figur 20. o-w-kurvor för stålfiberarmerad cementpasta och betong. 
Kurva 1: 1=0.001 m GFu =750 N/m 

2: 1=0.01 m GFu =7500 N/m 
3: 1=0.025 m GFu =18750 N/m 

Följande materialdata gäller för samtliga kurvor: 
S=100 Tm=3 MPa f tm =4 MPa GF=10 N/m Ef =200 000 MPa 
1--=0.5 V f=O. 03 

40 
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utdragningsenergi. 

Av resultaten i figur 19 och 20 framgår att man med enkla åtgärder kan 
åstadkomma kompositer med hög brottenergi eller hög draghållfasthet. Men 
att åstadkomma en komposit som har hög brottenergi och hög draghållfast
het samtidigt som den uppvisar gott brottbeteende är komplicerat. Komposit
sammansättningen bör väljas så att man undviker plötsliga spänningsfall som 
i kurvorna 3 resp 4 i figur 19 och kurvorna 1 resp 3 i figur 20. 

Vid dimensionering aven komposit bör man sträva efter god samverkan mellan 
fibern och matrisen. Samverkan mellan fibern och matrisen blir bättre ju 
segare matrisen är. Matrisen blir segare om ballastandelen och dess storlek 
ökas, se ~2/. Vidare fås bättre samverkan mellan fibern och matrisen om 
fibrerna görs kortare vid i övrigt konstanta förhållanden. 

Nedan visas några beräkningar utförda för cellulosafiberförstärkt cementpasta 
och betong. Enligt avsnitt 6.2 är cellulosafiber beräkningsmässigt en mycket 
komplicerad typ av fiber. Nedan redogörs för de förenklingar, som gjorts vid 
beräkningar: 

- cellulosafibrer har varken konstant längd eller diameter. Vid beräkningar 
har antagits att fibrerna har både konstant längd och diameter, 

- varje enskild fibers diameter och lumendiameter varierar över fiberläng
den. Vid beräkningar har antagits att dessa är konstanta, 

- vissa fibrers cellvägg kollapsar i samband med de olika behandlingar som 
nämndes i avsnitt 6.2. Detta gör att vissa fibrer blir bandformiga. Vid 
beräkningar har antagits att fibrernas mantelyta förblir konstanta, 

- i samband med uttorkning eller befuktning vrids cellulosafibrer. Vid be
räkningarna antas att detta ej påverkar vidhäftningen L . m 

Ekvation ~8) kan skrivas även på följande form: 

Här kan man se att vid konstant L 'S kan man ändra S eller L utan att m m 
0f(w) förändras. Detta under förutsättning av att 1 och Ef är konstanta. 

I figur 22 visas kompositens draghållfasthet som funktion aVTm'S för fiber
längden 1,2 resp 3 mm och volymandelen (Vf ) 0.05 och 0.1. övriga material
data framgår av figuren. Beräkningar har utförts för tvådimensionellt orien

terade fibrer, A=~. Dessa resultat gäller så länge Lm'S ~ ftf/2. f tf är 
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Figur 24. ~-w-kurvor för cellulosafiberförstärkt betong och 

cementpasta vid olika Tm's och GF. Följande 
materialdata gäller för samtliga kurvor: 
1=0.002 m Vf =0.1 Ef =40 000 MPa f tm =2 MPa ~=2/iT 



fiberns draghållfasthet. Vid Tm'S > f tf /2 bör man ersätta S med Sc och l 
med l • S är en fiberegenskap och därmed konstant. 

c c 
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Av figuren framgår att fiberlängdens inverkan på draghållfastheten är liten. 
Vidare framgår att fiberandelens inverkan på draghållfastheten är liten vid 
låg T ·S. Däremot ökar dess inverkan då T 'S ökar. m m 

I figur 23 visas kompositens draghållfasthet som funktion av matrisens brott
energi GF. Beräkningarna har utförts för f tm (matrisens draghållfasthet) 2 
resp 4 MPa och T 'S 40, 80 och 160 MPa. Resultaten visar att inverkan av ma-m 
trisens draghållfasthet på kompositens draghållfasthet minskar dels med ökad 
Tm'S och dels med minskad GF. Anledningen är att samverkan mellan fibern och 
matrisen blir mindre då TmS ökar och GF minskar. 

I figur 24 visas några o-w-kurvor beräknade för olika GF och Tm·S. Material
data framgår av figuren. Av figuren framgår att vid relativt höga GF (50 och 
100) är kompositens brottegenskaper nästan oberoende av GF. 

I figur 25 jämförs två kompositer med olika starka matriser. övriga material
egenskaper är samma för båda kompositerna. Av figuren framgår att vid låga 
T .S-värden uppvisar den komposit som består av starkare matris högre drag-m 
hållfasthet och sprödare brott (nedåtgående delen av kurvan är brant). Den 
sprödare brottegenskapen uppstår på grund av att vid konstant GF och ökad 
f tm blir matrisens o-w-kurva brantare, se figur 18 och ekvation 54. 

I figur 26 visas en o-w-kurva upp till 500 ~m deformation. Materialdata fram
går av figuren. Det bör åter påpekas att denna o-W-kurva ej är kompositens 
totala o-w-kurva utan den gäller enbart för en spricka, som dessutom till
växer. 

I figur 27 och 28 visas Minerit 10 mm och Duri 8 mm skivornas fullständiga 

spänning-deformationskurva. Provkropparnas form och storlek· framgår av figur 
28a i avsnitt 5.4. Deformationerna avser mätlängden 40 mm. 

Den redovisade beräkningsmodellen är en grov förenkling av kompositens be
teende. Vid härledning av denna modells ekvationer har vissa faktorers inver
kan på kompositens beteende försummats. Förutom de faktorer, som har nämnts 
tidigare kan följande faktorer tilläggas: 

- inverkan av fibern och matrisens tvärkontraktion på vidhäftningen mellan 
dessa 

- inverkan av fiberandelen på vidhäftningen mellan fibern och matrisen 



- inverkan av fiberandelen på matrisens egenskaper. 

Att ta hänsyn till alla dessa faktorer vid härledning av ekvationer för 
beräkning av kompositens olika mekaniska egenskaper är ytterst komplice
rat. Därför har det varit nödvändigt att göra de redovisade förenklingar
na. 

69 

Någon ingående studie av de försummade faktorernas inverkan på kompositens 
mekaniska egenskaper har inte gjorts här. Därför bör de redovisade ekvatio
nerna användas med försiktighet. Dessa ekvationer är mest tillämpbara när 
det gäller studier av inverkan av vissa fiber- och matrisegenskaper på 
kompositens mekaniska egenskaper. 
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