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Sammanfattning
Syftet är att undersöka hur kolfiberförstärkta limträbalkars hållfasthet förändras i olika
fuktförhållanden. Litteraturstudien tar upp äldre arbeten och forskning på hur olika typer
av förstärkning kan ge förbättring i hållfastheten på limträbalkar.
Limträbalkar har högre hållfasthet än vanligt konstruktionsvirke, Detta med anledning
av hur limträ är konstruerat. När bruksgränstillståndet dimensioneras kommer balkens
spännvidd avgöra hur stor den maximala nedböjningen kan bli. Kolfiber, som har
betydligt högre hållfasthetsvärden än trä, kan användas som förstärkning på limträet för
att ge högre hållfasthet. När fuktkvoten ökar kommer limträets hållfasthet att minska.
Målet var att studera hållfastheten hos limträbalkar med kolfiberförstärkning med ökad
fuktkvot.
Tjugosex stycken limträ-provkroppar böjdes till brott uppnåddes. Utav dessa kommer
hälften förstärkas med en kolfibervävnad i underkant. Utöver det var hälften av
provkropparna placerade i ett vattenbad, både balkar med och utan förstärkning. De fick
ligga i vattenbad i två veckor innan de togs upp för att utsättas för böjprov.
De kolfiberförstärkta limträbalkarna gav ingen märkbar kapacitetsökning vid analys av
medelvärdena, detta i jämförelse med de icke förstärkta limträbalkarna. Vid analys av
värdena från 95 % -fraktilen visade de kolfiberförstärkta limträbalkarna en
kapacitetsökning i jämförelse med de oförstärkta limträbalkarna. De torra, förstärkta
limträbalkarna visade en förbättring motsvarande 4,8 % och de fuktiga, förstärkta
limträbalkarna visade en förbättring motsvarande 13,3 %.

Nyckelord: Limträbalk, kolfiber, epoxi, förstärkning, fukt, styrka, nedböjning, böjprov.

Abstract
The point with this exam-essay is to study how the strength in glulam beams reinforced
with carbon fiber will differentiate with an increased relative humidity (RH). The
literature study brings up older work and science in the field that focuses on different
reinforcement that can improve the strength in glulam beams.
Glulam has higher strength than regular wood, this is due to how glulam is being
constructed. When the usage limit condition is being determined the length of the beam
will be a factor in deciding highest allowed bending on the beam. Carbon fiber, that has
a greater strength than glulam can be used as a reinforcement on the glulam to give it
higher strength. When the relative humidity is increased the glulam’s strength will
decrease, the goal was to study how great the strength of the reinforced glulam beams
would be when the relative humidity in the beams was being increased.
In this essay a total of 26 glulam-samples was bent until they reached breaking point,
out of these 26 samples half of them will be reinforced with carbon fiber underneath the
beam. Half of the samples will be submerged in water, both reinforced and regular
beams, where they will stay in two weeks until they are brought up again for bendingtests.
The reinforced beams did not show an increase in torque capacity when compared to the
non-reinforced beams when analyzing the average force. When analyzing the calculated
95 % -fractile the reinforced beams did show an increase in torque capacity. The dry
reinforced glulam-beams showed an increase with 4,8 % and the wet reinforced glulambeams showed an increase with 13,3 %.

Keywords: Glulam beams, carbon fiber, reinforced, epoxy, bending, strength, relative
humidity, deflection.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Limträ är konstruktionsvirke som blivit hoplimmat, respektive bit av virke blir till
trälamell. Detta ger en hög utnyttjandegrad av träet då defekter som konstruktionsvirke
normalt kan ha reduceras med hjälp av att lamellernas limma ihop, se figur 1.1, även
kallat lamelleringseffekten.
Tekniken har använts i över hundra år och det var tysken Otto Hetzer (1846 – 1911)
som visade hur man kunde limma samman trälamellerna industriellt för att skapa
träbalkar som kunde ta upp större spännvidder än vad som ansågs vara normalt för den
tiden. Den nya tekniken förändrade synen på konstruktionsvirke som byggnadsmaterial.
I samband med världsutställningen i Bryssel, Belgien år 1910, när Reichseisenbahn
Halle visade upp en limträkonstruktion med en spännvidd på 43 meter, fick limträtekniken sitt stora genombrott (www.traguiden.se). De limmade bågarna visade sig
klara av spänningar på över 130 MPa. Den nya tekniken möjliggjorde framställning av
limträbalkar i fabriker som sedan kunde skickas till byggarbetsplatsen färdiga och redo
att monteras. (Gross et al., 2016)
Den första limträfabriken kom till Sverige år 1919 i Töreboda. Orten valdes för att det
var enkelt att transportera träråvara från intill liggande byar med båt. Färdiga produkter
kunde enkelt transporteras till antingen Stockholm eller Göteborg med hjälp av
järnvägsförbindelserna som fanns mellan Stockholm – Töreboda – Göteborg.
Limträfabriken i Töreboda är idag fortfarande i drift och är en av de äldsta
limträfabrikerna i världen. (Gross et al., 2016)
Limmet som används mellan trälamellerna har förändrats med tiden. Detta i tyngre,
bärande konstruktioner. Exempelvis Malmö Centralstation använde kaseinlim som
framställs ifrån skummjölk då fettet avlägsnas. På 1930-talet blev det allt mer populärt
internationellt att använda lim som baserade sig på fenolharts och detta lim börjades
användas i Sverige under tidigt 1940-tal. (Gross et al., 2016)

Figur 1.1 – Tvärsnitt limträ
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Gran är i Sverige det vanligaste materialet som används för limträtillverkning. Även
furu är populärt material inom tillverkningen av limträ. (Gross et al., 2016)
Tillverkningen av limträ är i regel energisnål, träet tas ofta från inhemska ”hållbart
brukade skogar”. Andelen lim är näst intill försumbar i förhållande till andelen trä då
lim endast tar upp ca 1 vikt-% av limträet. Limträ gör också gott för natur och miljö då
skogen som används för tillverkning har förmågan att binda koldioxid genom
fotosyntes. (Gross et al., 2016)
Det är möjligt att få limträbalkar i olika dimensioner. Normal höjd för raka limträbalkar
är oftast en multipel av 45 mm då trälameller med höjden 45 mm ofta används, bredden
är oftast begränsad till mängden breda trälameller. Speciellt för värden b > 225 mm.
Vanligtvis är längden på limträelement < 30 m och anledningen är att det är praktiskt
svårt att transportera limträelement som överstiger 30 meter. (Gross et al., 2016)
Förstärkning av limträbalkar är något som kan göras på befintlig konstruktion alternativt
i produktionen, innan balken går ut på marknaden. En förstärkning av limträbalken kan
innebära att mängden trä reduceras utan att konstruktionen tappar kapacitet vad gäller
bland annat hållfasthet. Limträbalken blir i och med detta lättare, ett högre arbetstempo
på byggarbetsplatsen kan uppnås samt bidrar till ett lägre koldioxidutsläpp från
transporterna av byggmaterial.
Förstärkning kan ske med olika material och på olika sätt. Tester med exempelvis plåtoch glasfiberförstärkning har tidigare gjorts med lyckade resultat vad gäller
hållfasthetsökning på limträbalken. Kolfiberväv är inte beprövat i samma utsträckning
som de andra förstärkningsmaterialen vilket gjort det aktuellt att studera.

1.2 Aktuell forskning på området
Många studier har utförts med mål att öka prestandan hos en limträbalk genom att
förstärka denna. Materialen och metoderna är varierande och många vilket har varit
inspirerande. Idén att studera kolfiberförstärkta limträbalkar grundar sig i ett
examensarbete som tidigare skrivits på Högskolan i Gävle. Jannesson, F. (2017) har i
sitt examensarbete studerat hur limträbalkar förändras i avseende på styrka och styvhet
när balkarna förstärks med plåtskivor. Förstärkningarna placerades på tre olika områden
och studerades var för sig i ett böjprov. Förstärkningsplåten limmades mot träet med ett
konstruktionslim. Böjprovet gjordes med ett trepunktstryck där balken vilade på två
upplag, en punktlast placerades mitt emellan upplagen och tryckte tills brott uppstod.
Studien gav positiva resultat där en ökning avseende styvhet med upp till 37,6 % och en
kraftökning upp emot 30,7 %.
Glisovic, Pavlovic, Stevanovic & Todorovic (2016) har studerat hur limträbalkar beter
sig efter det att de blivit förstärkta. Förstärkningen utgjordes av en kolfiberplatta som i
två provserier placerats på olika ställen av limträbalkarna. Böjprovet skedde med hjälp
av fyrapunktsmetoden, det vill säga två upplag som balken låg vilande på samt två
punkter som la ett tryck ovan balken. Mellan punktera var avstånden densamma. I
studien användes balkar med längden 3780 mm. mellan de två upplagen och en total
längd på 4000 mm. Balkens tvärsnittsyta var 80x210 mm., antalet lameller var sju med
tjockleken 30 mm. Balkarna var byggda på virke från gran med klassen C24. Limmet
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som användes för att fästa kolfiberförstärkningen mot träytan var ett tvåkomponentslim
av modell Sikadur-30.
Den ena provserien (serie A) bestod 10 balkar vars kolfiberplatta monterats i underkant
av balken, se figur 1.2. Kolfiberplattans mått var 1,3x60x3600 mm. och var placerad
centrerat. Den andra provserien (serie B) bestod av 5 balkar med en horisontell och
internt belägen kolfiberplatta med måtten 1,3x60x4000 mm., se figur1.3.

Figur 1.2 och 1.3 (tvärsnittsyta av limträbalk, t.v. serie A, t.h. serie B)
För att ha värden att referera till gjordes även en provserie med tio oförstärkta balkar
med samma mått som de övriga. Denna provserie hade flest antal provbalkar på grund
av att de gav större variationer i samband med nedböjningen än vad de förstärkta gav.
De andra två serierna bestod av olika antal provbalkar och det var på grund av att den
ena serien var lättare att förbereda samt att den gav en mer gynnsam effekt i avseende
på förstärkning (Glisovic et al., 2016).
I snitt ökade balken med underliggande förstärkning (serie A) sin lastkapacitet med 56
% och sin böjstyvhet med 19,5 %. Den internt förstärkta balken (serie B) ökade i snitt
sin lastkapacitet med 18,6 % och sin börstyvhet med 11,1 % (Glisovic et al., 2016).
Fossetti, Minafò & Papia (2015) har utfört en studie för att ta reda på hur en förstärkt
limträbalk förhåller sig till ett 4-punktstryck under en kortare period. De har valt att
studera effekterna under en kortare period på grund av att studierna bygger på ett
liknande test där det långsiktiga beteendet studerats utifrån samma principer.
Studien gjordes bland annat med glasfiber som förstärkningsmaterial med olika sorters
lim i två separata serier. Ena limmet var baserat på melamin och det andra av sorten
epoxilim. Limträbalkens dimensioner var 80x160x3400 mm., begränsad efter vad
maskinen klarade av. (Fossetti et al., 2015)
Glasfiberförstärkningen var i form av en solid stav med tvärsnittsmåttet 15x15- och
längden 3400 mm. Förstärkningen utgjorde två stavar och placerades i limträbalken, 33
mm. ovan botten och längsgående hela balken. Resultatet vart sämre än förväntat och
väldigt lika oavsett limtyp. Det som hade betydelse var hur mycket lim som användes,
resultaten försämrades något vid för stor kvantitet. Även om resultaten var sämre än
förväntat ökade kapaciteten snitt med 13 % vad gäller balkens böjstyvhet (Fossetti et al.,
2015).
Uzel, Togay, Anil & Sög˘ütlü (2017) jämför i sin studie hur en 90x90 mm. limträbalk
beter sig vid ett böjprov, detta till skillnad från en massiv balk med samma dimension.
Böjprovet sker tvärs fiberriktningen av två punktbelastningar ovan och med
provbitslängd på 1710 millimeter ståendes på två stöd. Dessutom förstärks limträbalken
genom att olika material läggs mellan de tre lamellerna som balken består utav.
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Förstärkningsmaterialen består av glasfiber-, stål- och aluminiumnät. Det tillverkas utav
detta två typer av provbitar, en provbitsserie med ett epoxilim och den andra med ett
polyuretanlim mellan lamellerna.
Gemensamt för alla tester var att lamelleringseffekten gav positiv verkan och stod sig
bättre vad gäller styrka och styvhet än den massiva balken. Alla tre sorters
förstärkningsmaterial gav positiva resultat och ökade belastningskapaciteten. Provserien
med polyuretanlim gav en ökning med 48 %, 54 % och 25 % för glasfiber, stål och
aluminium. Provserien med epoxilim gav en ökning av belastningskapaciteten med 20
%, 29 % och 16 % för glasfiber, stål och aluminium. Beräkningarna för provserierna
gjordes utifrån referensprov för vardera sortens lim, referensproverna saknade
förstärkning (Uzel et al., 2017).
Gíslason & Ormarsson (2016) har studerat hur en limträkonstruktion påverkas när den
blir exponerad av klimatförhållanden motsvarande ett utomhusklimat med en
avskärmning mot direkt kontakt från regn. Gíslason & Ormarsson (2016) understryker
att det är svårt att bestämma de fuktrelaterade spänningarna som konstruktionen utsätts
för på grund av det hygroskopiska materialbeteendet hos trä och har därför genomfört
datorsimuleringar. De ville undersöka hur fukt rör sig i en limträkonstruktion och
nämner att den varierande fukthalten under konstruktionens livslängd kommer vara en
avgörande faktor för att kunna bestämma fuktrörelserna. Gíslason & Ormarsson (2016)
nämner hur fukten i träet kommer kunna röra sig, antingen i form av flytande vatten
alternativt i ett förångat tillstånd genom cellerna.
Gülzow, Richter och Steiger (2010) har undersökt hur korslimmade massivträpanelers
böj- och skjuvstyvhet påverkas av en ökad fuktkvot i träpanelerna. Hypotesen som ska
provas var hurvida eller ifall det bildas interna skjuvningsspänningar mellan lamellerna
när fuktkvoten ökas eftersom träet sväller och lamellerna pressas samman. Ett delmål
med studien var också att undersöka hur förändring av fukthalten i träpanelerna
påverkade skjuv- och elasticitetsmodulerna för trä. Både parallellt och vinkelrät mot
fiberriktningen. Detta utfördes genom att börja från en 12 ± 1 % fuktkvot. Därefter öka
till 18,5 ± 1,4 % för att sedan sänka fuktkvoten till 10,6 ± 1,4 % och göra mätningarna
vid respektive fuktkvot. En viktig avgränsning för Gülzow et al. (2010) var att hålla
fuktkvoten inom det hygroskopiska området för trä eftersom träets egenskaper inte
förändras när man går utanför det hygroskopiska området.
Gülzow et al. (2010) skriver att deras primära mål inte kunde fastställas, detta på grund
utav ett för lågt antal provbitar. Mätningarna visar att fuktinnehållet i träet definitivt har
en påverkan på materialets elasticitets- och skjuvmodul (E- och G-modul). När
fuktkvoten ökas från 12 ± 1 % till 18,5 ± 1,4 % ser man en försämring på E- och Gmodulerna, både i vinkelrät och parallellt med fibrerna. När fuktkvoten sänks ner till
10,6 ± 1,4 % är det förväntade resultatet att E- och G-modulerna ska förbättras men
mätningarna visade att t.ex. E-modulen vinkelrät fibrerna försämrades. Slutsatsen blev
att i och med uttorkningen från fuktkvoten så bildas sprickor i lamellerna och detta
orsakar försämringen.
Daasi-Gnaba et al. (2017) förklarar att det finns flera olika metoder för att bestämma
fuktinnehållet i trä. Dessa kan delas in i två olika grupper, direkta och indirekta
metoder. De direkta metoderna utgår ifrån uttorkning av trädet, de är ofta tidskrävande
vilket begränsar antalet prov. På grund av detta har det blivit allt vanligare att utnyttja
datorsimuleringar som baserar sig på empirisk data. Idag finns det
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datorsimuleringsprogram som kan ge ett uppskattat fuktinnehåll i trä med hjälp av
input-data i form av temperatur och relativ fuktighet i omgivningen.
Daasi-Gnaba et al. (2017) beskriver de indirekta metoderna som innefattar att använda
sig av bland annat elektriska, optiska, termiska eller hygrometriska tekniker för att
bestämma fuktinnehållet. Fördelen med dessa metoder är att det är snabba och ickeförstörande.
Under det senaste decenniet har användningen av trä i konstruktioner ökat betydligt,
inte minst i Europa menar Ferrier, Labossiere & Neale (2011) i sin studie där de testar
kapacitetsökningen hos förstärkta limträbalkar. Träd har en förmåga att ta upp farliga
ämnen som koldioxid. Detta leder till minskade effekter av växthusgas och ger därmed
ökade chanser till ett bättre klimat. Konsumtionen av trä som konstruktionsmaterial har
ökat så pass mycket att det blivit dags att utveckla tillämpningen av det. En kombination
av trä och exempelvis komposit kan ge en högre prestanda hos slutprodukten, bättre
ekonomi och vägen till ett hållbart samhälle (Ferrier et al., 2011).

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att se hur hållfastheten i en limträbalk påverkas vid förstärkning
med kolfiberväv och hur den maximala hållfastheten förändras i och med att fuktkvoten
i träet ökar.



Hur kommer en limträbalks kapacitet och hållfasthetsegenskaper påverkas av en
kolfiberförstärkning i form av väv?
Hur kommer den förstärkta limträbalkens egenskaper påverkas av en ökad
fuktkvot i limträbalken?

1.4 Avgränsningar
Limträbalkarnas tvärsnittmått är avgränsade till 90x90 mm. för att med säkerhet veta att
testerna blir genomförbara. Hänsyn har då tagits till böjprovmaskinens prestanda.
Längden på limträbalkarna är 1000 mm., och dimensionerad efter maskinens placering i
laborationsutrymmet som förhindrar användningen av längre provbitar. Samma längd
har även använts i tidigare studier på högskolan för att förstärka limträbalkar, detta av
Jannesson (2017). Antalet provbitar har avgränsats till 26 stycken uppdelade på fyra
böjprovserier. Anledningen till att antalet provbitar inte var högre berodde på
ekonomiska omständigheter. Kolfiberväven applicerades i underkant med lamellerna i
horisontell riktning för att kunna nyttja lamelleringseffekten i limträet.

1.5 Förväntat resultat
Studien har som mål att med resultaten från böjproven kunna se en kapacitetsökning
vad gäller styrka och styvhet på den förstärkta balken. Som ett effektmål av studien tros
limträ komma att kunna användas i fler sammanhang i och med en förhöjd prestanda.
Även en viktmässigt lättare produkt som kan öka arbetstempot på byggarbetsplatsen. En
förstärkt limträbalk kan ses som ett alternativ till stål- och betongbalkar i tyngre
konstruktioner. Om möjligt kommer andelen trä i balken att kunna reduceras utan att
förlora dess kapacitet.
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2 Teori
2.1 Limträ
Limträ kategoriseras beroende på vilken hållfasthetsklass virket har. Hållfasthetsklasser
på konstruktionsvirke bestäms utifrån vilken böjhållfasthet virket har. Till exempel så
har virke med böjhållfastheten 30 MPa [N/mm2] hållfasthetsklass C30. Limträ med
samma böjhållfasthet får beteckningen GL30h eller GL30c där GL står för glulam, eller
glued laminated timber. 30 står för böjhållfastheten uttryckt i MPa och det lilla c eller h
bestäms av om limträbalken har en homogen eller kombinerad hållfasthet i
trälamellerna. I vissa fall kan limträ klassas enligt följande: GL30hs, S’et beskriver att
limträet är solid. (Gross et al., 2016)
Limträ är ett anisotropt material vilket innebär att elasticitetsmodulen(E-modul) ändras
beroende på riktning i och med att fuktkvoten ökar. E-modulen parallellt med fibrerna
är 12500–13600 MPa. E-modulen 5 % percentilen, E0,g,05 eller den karakteristiska Emodulen varierar mellan 10400-11300 MPa. Värdena varierar beroende på vilken
hållfasthetsklass limträet har. E-modulen vinkelrät fibrerna samt skjuvmodulen(Gmodul) är 300 MPa respektive 650 MPa oavsett hållfasthetsklass. Nedan ses en tabell
med olika värden beroende på hållfasthetsklass. (Gross et al., 2016)
Tabell 2.1: Karaktäristiska hållfasthetsvärden och E- samt G-moduler för limträ (Gross
et al., 2016, s. 23)
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Densiteten på limträ varierar mellan 390-480 [kg/m3] vilket gör det till ett lätt material
till skillnad från betong och stål. Densiteten för betong är cirka 2400 [kg/m3] och stålets
densitet är cirka 7800 [kg/m3]. (Gross et al., 2016)
Vid limträtillverkning eftersträvas en fuktkvot mellan 6-15% i träet. Lamellernas
fuktkvot får inte ha en differens på över 5 % fuktkvot från resten av träet. Överstiger
fuktkvoten 5 % mellan lamellerna och resten av träet blir inte limfogens hållfasthet
optimal, vilket är viktigt då limfogen motverkar grövre sprickbildningar i träet och
sänker risken för vridning av träet. Sprickbildningar är vanligt förekommande i limträ
och kan ofta försummas på grund av låg inverkan enligt Gross et al., (2016).

2.2 Lastfallet
Lastfallet i denna studie bestämdes mellan trepunktstryck med en fritt upplagd balk med
en punktlast placerad i mitten, eller ett fyrpunktstryck med en fritt upplagd balk med två
centrerade punktlaster.

22.1 Trepunktstryck
Lastfallet för trepunktstryck kommer se ut enligt figur 2.1.

Figur 2.1 – Lastfall 1 med spännvidden 0.9 m

Momentfördelningen i balken kommer se ut enligt figur 2.2.

Figur 2.2 – Momentdiagram för lastfall 1
7

När man tittar närmare på de momentana krafterna som verkar i det här lastfallet ser
man att vid stöden är krafterna låga i förhållande till mittpartiet av balken. Med detta i
åtanke finns inte behovet att förstärka med kolfiber hela vägen ut i underkant av balken.
Tvärkraftsdiagrammet för lastfallet ser ut enligt figur 2.3.

𝑃

Där Ra = Rb = 2

Figur 2.3 – Tvärkraftsdiagram för lastfall 1

2.2.2 Fyrapunktstryck
Lastfallet för fyrpunktstryck kommer se ut enligt figur 2.4.

Figur 2.4 – Lastfall 2 med spännvidden 0.9 m (a = 0.33 m)

Momentfördelning i balken kommer se ut enligt figur 2.5.

Figur 2.5 – Momentdiagram för lastfall 2
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Tvärkraftsfördelningen i balken kommer se ut enligt figur 2.6.

Figur 2.6 – Tvärkraftsdiagram för lastfall 2
Där Ra + Rb = 2P -> Ra = Rb -> 2 R = 2 P -> R = P

2.2.3 Val av lastfall
I vår studie kommer fyrpunktstryck att användas. Motiveringen till detta går att se när
tvär- och momentkraftsdiagrammen undersöks för respektive fall. I fall 1
(trepunktstryck) finns en tvärkraft som går igenom hela balken vilket kan öka chansen
till skjuvbrott vid mätning. I lastfall 2 (fyrpunktstryck) kommer balken endast utsättas
för tvärkrafter från stöden till punktlasterna. Området mellan punktlasterna kommer inte
ha några tvärkrafter. Ur tvärkraftssynpunkt är lastfall 2 ett bättre alternativ.
Även momentfördelningen kommer vara mer gynnsam i lastfall 2 eftersom momentet
inte kommer variera mellan punktlasterna vilket ger ett jämnare momentdiagrams kurva
till skillnad från lastfall 1 där momentet varierar längst med hela balken.
Momentfördelningen i lastfall 2 gör att detta är det bättre alternativet.

2.3 Kolfiber
Kolfiber användes tidigare som filament för glödlampor och spåras till andra hälften av
1800-talet och Thomas Edison. Fibern kom till genom att pyrolysera fiber från bomull,
dock gav det inga fiber av styrkekapacitet. En högre kapacitet kunde nås genom att
ombilda fibrerna till grafitstruktur. Rayonsilke var det material som först kom att
användas vid tillverkning av modernt kolfiber, dess struktur är starkt orienterad.
Rayonsilke i kombination med fenolplast användes tidigare som skydd i rymdfarkoster.
Kolfibern uppnådde ingen vidare hög elasticitetsmodul, ungefär 55 GPa. (Jarrin, Peters,
D. 2013).
Värdet på elasticitetsmodulen nådde under 1960-talet högre värden, detta genom att
sträcka fibern under pyrolysen. Värdena uppgick till 400 GPa. Idag uppgår
elasticitetsmodulens värde till 700 GPa, bland annat på grund av att fibrerna kan göras
längre och att de produceras som vävda mattor. (Jarrin, Peters, D. 2013).
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Kolfiber är ett material som används inom många områden och till olika syften.
Kolfiber är ett anisotropt material liksom trä. Att materialet är anisotropt innebär att
dess hållfasthetsegenskaper varierar beroende på riktning. Även
deformationsegenskaperna skiljer sig en del beroende på riktning. Kolfibervävens
struktur spelar alltså roll vad gäller dessa egenskaper. Fördelen med kolfiber jämfört
med andra material som stål och aluminium är att den trots sin låga vikt har en hög
hållfasthet och styvhet. Kolfiberväv är uppbyggd med mikroskopiska kristaller som
håller fibrerna i väven samman. Tillverkningen är mycket precis och avancerad vilket
gör materialet dyrt i förhållande till andra förstärkningsmaterial.
(www.kolfiberteknik.se).
Kolfiberväven tillverkas vanligen i plain- eller twillväv, se figur 2.7. Twillväv lämpar
sig till förstärkning av såväl kantiga som kurviga former, där av dess vävmönster som
gör det än mer formbart. Twillvävens struktur gör den enkel då dess vävmönster gör det
mer formbart att anpassa jämfört med plainvävens struktur, den är också dyrare att
framställa. Val av enklare kolfiberväv görs efter vävens vikt och tjocklek och vad den
även ska användas till. Vid laminering av kolfiberväv används vanligen epoxi
(https://www.epoxiofiber.se). Kolfiber i standardutförande har en genomsnittlig
elasticitetsmodul på 210 GPa vid jämförelse av flera leverantörer. Vilket även är ståls
genomsnittliga E-modul, glasfiber har en genomsnittlig E-modul på cirka 22 GPa.
(Norrby, M, 2008)

Figur 2.7 (t.v. plainväv, t.h. twillväv)
Jarrin, Peters, D. (2013) har listat för och nackdelar med kolfiberförstärkning enligt
nedan.
Fördelar med kolfiberförstärkning:
 Hög hållfasthet
 Låg vikt i förhållande till dess hållfasthetsvärde
 Lång hållbarhetsperiod
 Lågt underhållsbehov
 Vid skada kan det enkelt repareras
 Praktiskt att använda även vid större dimensioner
Nackdelar med kolfiberförstärkning:
 Kostnaden för materialet är relativt högt, dock kan den totala kostnaden för
konstruktionen bli lägre
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Limmet som används för att vidfästa kolfibern i annat material påverkas av
många faktorer
Bristande erfarenhet hos beställare gör att materialet inte används så mycket som
det eventuellt borde

2.4 Fukt i trä
Trä är ett byggmaterial med förmågan att känna av fukt och temperatur i den
omslutande luften, den är hygroskopisk. Det innebär att byggmaterialet alltid försöker
att hamna i balans med den relativa fuktighet, RF, samt temperaturen som råder i det
omgivande klimatet. Fuktkvot kan beskrivas som kvoten av vattnets vikt i en fuktig bit
trä och vikten av samma bit fast i en helt torr version. Fuktkvoten kan enkel tas fram
genom att torka en bit trä i ugnen, den vägs före och under tiden tills den inte längre ger
någon differens, då är den uttorkad. Fuktkvoten, µ, skrivs i procent.

När träet väl hamnat i balans med omgivande klimat har fuktkvoten uppnått en så kallad
jämnviktsfuktkvot (www.svenskttra.se).
Jämviktsfuktkvoten kallas den fuktkvot som träet har då det är i jämvikt med
omgivningens klimat. Skulle träets fuktkvot vara högre än vid jämnvikt kommer en
uttorkningsprocess att ske i träet. Tvärtom kommer träet att fuktas upp än mer om
fuktkvoten hamnar lägre än vid jämnvikt. Volymen i träet ändras beroende på hur
mycket fukt det innehåller, mer vatten ger högre volym. Träet når en så kallad
fibermättnadspunkt då den inte längre kan absorbera mer vatten från omgivningen, den
är alltså mättad. (www.svenskttra.se).
Träets kvaliteter påverkas av fuktkvoten. Egenskaperna förändras, allra mest när det
gäller hållfasthet, dimension och beständighet mot nedbrytning. (www.svenskttra.se).

Hållfasthetensegenskaperna i träet ändras i takt med att fuktkvoten ändras. En hög
fuktkvot ger minskade styvhets- och hållfasthetsvärden hos träet. Över
fibermättnadspunkten(cirka 30 % fuktkvot) hos trä spelar variationen av fukt en mindre
roll. Det beror på att det inte har någon effekt på de mekaniska kvalitéerna hos träet.
Träet har dock olika mekaniska kvalitéer och effekten av en förändrad fuktkvot skiftar
beroende på kvalité. Exempelvis är draghållfastheten i fiberriktningen mindre känslig
för ändringar vad gäller fukt än vad tryckhållfastheten är. Krypning är något som sker
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hos exempelvis en träbjälke som under en lång tid blivit belastad. Trots att lasten är
konstant under tidsperioden kommer en krypning att ske i träbjälken, det innebär att den
sakta kommer att böjas ned. Ett högt innehåll av fukt kommer ge en större nedböjning
än vad en bjälke med lågt fuktinnehåll. Ett varierat förhållande av fukt leder till en ännu
större krypning hos träbjälken och ökar lasten på balken kan den till slut knäckas.
Nedan ges approximativa värden på hur de mekaniska kvalitéerna ändras i takt med att
fuktkvoten ändras med 1 % hos trä. (www.svenskttra.se).
Tabell 2.2 – Egenskapsförändring i trä då fuktkvoten ändras med en procentenhet.
Kvalitéer hos trä

Ändring i procent [%]

Tryckhållfasthet i fiberriktningen

5

Tryckhållfasthet tvärs fiberriktningen

5

Böjhållfasthet

4

Draghållfasthet i fiberriktningen

2,5

Draghållfasthet tvärs fiberriktningen

2

Elasticitetsmodul i fiberriktningen

1,5

(www.svenskttra.se).

2.5 Epoxilim
Epoxi är ett tvåkomponentslim med en hög hållfasthet. Limmet har en god
adhesionsförmåga och fäster på de flesta materialslagen som trä, metall, stål, betong,
kol- och glasfiber. Epoxilimmet har en beständighet mot vatten, syror, oljor med mera.
Den har också en låg krympeffekt. (www.watski.se).
Tillredning av epoxilim sker ofta med en bas och härdare. Basen har viskositet likt
sirap. Härdare krävs för att bilda plast. Arbete med epoxi förutsätter att kunskap om
produktens egenskaper finns. Det finns många faktorer att tänka på och förhålla sig till,
bland annat arbetstemperatur, förbehandling, daggpunkt, applicering, arbetstid,
härdning, rengöring och skydd mer mera. (www.epotex.se).
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3. Metod och genomförande
3.1 Referenstvärsnitt
När referenstvärsnittet bestämdes användes formeln för att bestämma
momentkapaciteten:
M = fmd * W * Kcr

[Ekv 1] (Isaksson, T. & Mårtensson, A. 2017)

M = Momentkapacitet [Nm]
fmd = Dimensionerande böjhållfasthet [MPa]
W = Böjmotståndet i balken [mm3] som bestäms geometriskt utifrån formeln
𝑏ℎ2

𝑊= 6
[Ekv 2] (Johannesson, P. & Vretblad, B. 2017)
Kcr = Interaktionsfaktor som sätts till max 1 [Kcr = 1]
W90x90 =

90∗902
6

=

903
6

= 121 500 [mm3]

Från Burström (2012) bestämdes att den dimensionerande böjhållfastheten fmd = 75
[MPa]
M = 75 ∗ 121500 ∗ 1 = 9,1125 kNm
När momentkapaciteten var bestämd kunde ett snitt tas från mitten av balken och en
momentjämviktsekvation utnyttjades, se figur 3.1.

Figur 3.1: Snitt för momentjämviktsekvation
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P = Punktlast som belastar balken [kN]
Rb = Reaktionskraft i stöd B [kN]
M = Momentkraften (momentkapacitetens värde) [kNm]
Jämviktsekvationen blev enligt nedan:
𝑀 + 0,12 ∗ 𝑃 − 0,45 ∗ 𝑅𝑏 = 0 → 𝑀 + 𝑃(0,12 − 0,45) = 0

[Ekv 3]

(Rb = P)
Ekvationen skrevs om och P bröts ut:
𝑃=

−𝑀
−9,1125
=
= 27,61𝑘𝑁
(0,12 − 0,45)
−0,33

Maskinen som användes vid böjningsprovet klarade av att generera en kraft på 100 [kN]
vilket gav en förväntad utnyttjandegrad av maskinen på ca 27,6% utan förstärkning.
Utnyttjandegraden på balkarna med förstärkning kunde inte bestämmas i förväg,
däremot förväntades den inte överstiga 100 % eftersom det skulle innebära att
kolfiberförstärkning skulle ge en ökad momentkapacitet i balken med över 300 %.

3.2 Beräkning av idealt tröghetsmoment
I och med att man förstärkt limträbalkarna med ett nytt material kommer tyngdpunkten i
balken förskjuta sig något. En ny sammansatt tyngdpunkt samt idealt tröghetsmoment
Iid bestämmas. Det ideala tröghetsmomentet bestämdes enligt EKV 4, se bilaga F för
uträkning av idealt tröghetsmoment
Iid = It + At * a2 + Ikf + kAkf * b2

[Ekv 4] (Johannesson, P. & Vretblad, B. 2017)

It = tröghetsmoment för limträbalk [mm4]
Ikf = tröghetsmoment för kolfibervävnad [mm4]
At = Tvärsnittsarea för limträbalk [mm2]
Akf = Tvärsnittsarea för kolfibervävnad [mm2]
a = avståndet mellan tyngdpunkt för limträbalk till ”ny” tyngdpunkt [mm], se figur 3.2.
b = avståndet mellan tyngdpunkt för kolfibervävnad till ”ny” tyngdpunkt [mm], se figur
2.5
Proportionalitetskonstanten k är kvoten mellan materialens E-moduler och bestäms
enligt:
𝐸
220
𝑘 = 𝐸𝑐 = 13 = 16,9
[Ekv 5] (Jarrin, Peters, D. 2013)
𝑡

14

Figur 3.2 – Bestämning av ny tyngdpunkt och idealt tröghetsmoment
(TPa, TPb & TP är tyngdpunkter för material A, material B och sammansatt
tyngdpunkt)
Tröghetsmomentet I bestämdes geometrisk(se figur 3.3) utifrån tvärsnittet med hjälp av
formeln

Figur 3.3 – Visualisering av styva ledden (Y) och icke styva ledden (Z) i en balk
Styva ledden
𝐼𝑦 =

𝑏ℎ3
12

[mm4]

[EKV 6] (Johannesson, P. & Vretblad, B. 2017)
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Icke styva ledden
𝑏3 ℎ

𝐼𝑧 =

12

[mm4]

[EKV 7] (Johannesson, P. & Vretblad, B. 2017)

Det sökta tröghetsmomentet är kring den styva ledden på balken.
En ny tyngdpunkt TP beräknades fram geometriskt.
𝐻𝑡 +𝐻𝑘𝑓

TP =

2

= 45,125 𝑚𝑚

Iid = It + At * a2 + k( Ikf + Akf * b2 ) = 6,238 * 106 mm4

3.3 Beredning av provbitar
Limträbalkarna kom från leverantör i dimensionen 90x90x4000 mm. Limträbalkarna
märktes upp och kapades i längder om en meter långa i bandsåg. Detta tills 26 stycken
balkar uppnåddes. Se figur 3.4 och 3.5.

Figur 3.4 och 3.5

Limträbalkarna märktes upp för att hålla reda på vilka som skulle förstärkas samt vilka
som skulle vara i torrt respektive fuktigt klimat. Märkningarna bestod av bokstäver och
såg ut enligt nedan, de förekom även i kombination av varandra, exempelvis ”AT”.
A – Förstärkt balk
B – Icke förstärkt balk
T – Torrt klimat
R – Referensprov
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Kolfiberväven levererades i bitar om 1 m2. Kolfiberväv har en tendens att flätas upp vid
kapning. Kapning med rullkniv ansågs därför lämpligast för att få en jämn snittyta.
Dimensionen på bitarna mättes upp med linjal, dessa sattes till 90x570 mm. Längden på
kolfiberväven bestämdes initialt 600 mm men sänktes till 570 mm på grund av en
felkapning av kolfibern. Längden valdes som en försäkran om att täcka maxmomentet
som sker inom ramen av 240 mm. Den ska även ge en tillräcklig förankringslängd för
att säkerställa att kolfiberväven inte släppte helt vid böjprovet. Tolv stycken bitar skars
ut med hjälp av en plan skiva som stöd för rullkniven, se figur 3.6 och 3.7.

Figur 3.6 och 3.7
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Kolfiberväven limmades på limträbalkens underkant enligt figur 3.8. Kolfiberväven
placerades centrerat enligt figur 3.9, med 21,5 cm marginal från balkens ändar.

Figur 3.8

Figur 3.9
Limmet som användes var ett lamineringsepoxi bestående av bas och härdare.
Proportionerna vid blandning bestod av två delar bas samt en del härdare. För att uppnå
rätt proportion vägdes mängden av vartdera ämnet i pappersmuggar. Därefter fördes bas
och härdare ned i en gemensam, större pappersmugg och blandades väl med en pinne i
trä, se figur 3.10.

Figur 3.10
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Balkarna märktes upp med streck för det område som kolfiberväven skulle ligga an mot.
De sattes 21,5 cm från ändarna på balken enligt figur 3.11.

Figur 3.11
Lamineringsepoxin har en härdningstid på 20 minuter. Epoxin fördes ut på balken och
penslades därefter ut med en pensel. Mängden epoxi vart inte exakt men lagret hölls
ungefär lika tjockt på vardera balken, se figur 3.12, 3.13 och 3.14.

Figur 3.12, 3.13 och 3.14
Kolfiberväven applicerades därefter på limträbalken inom markeringarna, se figur 3.15.
En stålroller användes i efterhand till att jämna ut limmet och pressa ut luft och
överflödig mängd enligt figur 3.16, detta gjordes med ett jämnt tryck ovanpå
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kolfiberväven. Mellan punktlasterna kommer maxmoment att ske under böjprovet,
avståndet mellan punktlasterna sattes till 240 mm. För att försäkra sig om att
kolfiberväven inte ska släppa under böjprovet krävs en förankringslängd hos
kolfiberväven där den limmas med god marginal utanför området för maxmoment.

Figur 3.15 och 13.16
Ovan kolfiberväven lades ytterligare ett lager med lamineringsepoxi ut. Detta penslades
ut med försiktighet för att inte den spröda kolfiberväven skulle flätas upp. Motiveringen
till ett extra lager laminering berodde på en mindre förundersökning där
lamineringsepoxin enbart penslades på undersidan av kolfiberväven. Resultatet av detta
visade att kolfibern inte fästes ordentligt och kunde ryckas bort enkelt. Se figur 13.17
och 13.18. Efter detta rollades kolfiberväven igen med stålroller.

Figur 3.17 och 3.18
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Balkarna lades efter förstärkningen upp på två reglar täckta med plastduk. De låg där en
vecka i normalt inomhusklimat för att torka enligt figur 3.19.

Figur 3.19
Hälften av de förstärkta samt hälften av de icke förstärkta provbitarna vägdes upp
individuellt, siffrorna noterades. Sedan lades provbitarna i två akvarier med vatten för
öka fuktkvoten i limträet. Limträbalkarna var helt omslutna av vatten med strö
placerade mellan dem, se figur 3.20. För att de inte skulle flyta upp lät vi två trälådor
tynga ner balkarna med hjälp av ett rep förankrat i akvariets ram enligt figur 3.21.

Figur 3.20 och figur 3.21
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Provbitarna låg i blöt under två veckors tid. Dessa lyftes sedan upp ur akvarierna och
lades på samma vis som provbitarna, figur 3.19. Plast lades ovan träbitarna för att
stänga inne fukten. Provbitarna fick rinna av under ett dygn för att inte ställa till skada
på böjprovmaskinen. Bitarna torkades efter ett dygn av med papper för att få bort
överflödig vätska, efter det vägdes som individuellt på samma våg som innan
blötläggningen för att kunna räkna ut hur mycket vatten de absorberat.

3.4 Böjprov
Böjprovet av limträbalkarna skedde med fyrapunktstryck, se figur 3.22, i en maskin av
fabrikat Shimadzu, modell Autograph AG-X plus. Balken lades på upplagen med 900mm
spännvidd. Avståndet mellan de två punktlasterna var 240mm. Plana brickor i stål lades
mellan träet och punkterna för att få en mer jämnt utbredd last. Maskinen kunde som mest
ge ett tryck motsvarande 100kN, det vill säga maximal tryckkapacitet. Innan böjprovet
utfördes gjordes handberäkningar för att säkerställa att vi låg inom ramen för den maximala
tryckkapaciteten, 100kN. Beräkningarna gav att brott skulle ske vid 54kN, eftersom
handberäkningar visade att P skulle bli 27 kN och lastfallet totala kraft blir 2 ∗ 𝑃.
Maskinen skickade under böjprovet data till ett mjukvaruprogram, Trapezium X. Innan
testet utfördes gjordes vissa inställningar, exempelvis vilken nedböjningshastighet testet
skulle ske i, hur många provkroppar testet innehöll samt vilken böjmetod som var aktuell.
Under tiden böjprovet pågick ritades en graf i programmet, Trapezium X. Även kraft och
nedböjning registrerades och visades under böjprovets gång.

Figur 3.22 - Fyrapunktstryck
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4. Resultat
Alla värden som presenteras kommer från maskinen, Shimadzu. Det vill säga, maskinen
tar inte hänsyn till hur lastfallet ser ut. Krafterna som presenteras ska ses som 2P eller
totala kraften som balken utsätts för. Data i form av grafer från maskinen presenteras
som bilagor. I genomsnitt absorberade varje limträbalk, förstärkt som oförstärkt 646
gram vatten under två veckors tid.

4.1 Böjprov, torra balkar utan kolfiberförstärkning
Under böjprovet visade limträbalkarna den genomsnittliga kraften 42,05 kN innan
balken gick i brott. Värdet är lägre än det teoretiska värde som hade beräknats i förväg.
Provserien gav en grov spridning i resultatet. Det högsta värdet som provbitarna utsattes
var 50,43 kN och det lägsta strax under 37,36 kN. Standardavvikelse var 4,77 kN.
Nedböjningen i balkarna varierade en aning med genomsnittliga nedböjningen 17,78
mm och en max/min nedböjning motsvarande 27,90 mm respektive 12,09 mm.
Standardavvikelsen i nedböjning var 5,50 mm.
Elasticitetsmodulen för de torra balkarna utan förstärkning var i genomsnitt 11 397,7
MPa, se figur 4.1, med en spänning i underkant motsvarande 63,09 MPa, se figur 4.2.
Se bilaga E och G för samtliga beräkningar.

4.2 Böjprov, torra balkar med kolfiberförstärkning
Böjprovet visade att de kolfiberförstärkta limträbalkarna tog upp den genomsnittliga
kraften 40,63 kN innan brott uppstod. Spridningen var inte lika stor som i den torra
oförstärkta provserien. Det högsta värdet som registrerades var 44,98 kN och det lägsta
35,98 kN med en standardavvikelse på 3,24 kN.
Nedböjning i limträbalkarna gav medelvärdet 18,38 mm med ett högsta och lägsta värde
motsvarande 28,01 mm respektive 10,69 mm. Standardavvikelsen var 6,68 mm.
Elasticitetsmodulen för de torra balkarna med förstärkning var i genomsnitt 15 848,8
MPa med en spänning i underkant motsvarande 63,29 MPa.
Se bilaga E och G för samtliga beräkningar.

4.3 Böjprov, fuktiga balkar utan kolfiberförstärkning
De fuktiga balkarna utan kolfiberförstärkning tog upp den genomsnittliga kraften 27.71
kN. Genomsnittliga nedböjningen som limträbalkarna klarade var 30,85 mm. Det högsta
värdet som registrerades var 30,64 kN och det lägsta var 23,94 kN med en
standardavvikelse motsvarande 2,38 kN.
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Limträbalkarna gav medelvärdet 30,85 mm med ett högsta och lägsta värde
motsvarande 37,9 mm respektive 15,14 mm vad gäller nedböjning. Standardavvikelsen i
denna provserie var 8,54 mm.
Elasticitetsmodulen för de fuktiga balkarna utan förstärkning var i genomsnitt 3 996,8
MPa med en spänning i underkant motsvarande 63,09 MPa.
Se bilaga E och G för samtliga beräkningar.

4.4 Böjprov, fuktiga balkar med kolfiberförstärkning
Limträbalkarna med kolfiberförstärkning och som legat i blöt tog upp den
genomsnittliga kraften 29,68 kN. Det högsta värdet som registrerades var 32,52 kN och
det lägsta var 27,46 kN med en standardavvikelse motsvarande 1,83 kN. Genomsnittliga
nedböjningen som limträbalkarna klarade var 29,44 mm. Det högsta och lägsta värdet
gällande nedböjning motsvarande 34,22 mm respektive 23,6 mm. Standardavvikelsen
var 4,93 mm.
Elasticitetsmodulen för de fuktiga balkarna med förstärkning var i genomsnitt 3 228,0
MPa med en spänning i underkant motsvarande 63,29 MPa.
Se bilaga E och G för samtliga beräkningar.

Tabell 4.1 – genomsnittliga värden
Resultat
Torra u. förstärkning
Torra m. förstärkning
Fuktiga u. förstärkning
Fuktiga m. förstärkning

Kraft (P) [kN]
42,05
40,63
27,71
29,68

Spänning i u.k. [MPa]
65,74
65,92
65,74
65,92

Nedböjning [mm]
17,78
18,38
30,85
29,44

95 % -fraktilen
Varje mätserie gav ungefär samma krafter och nedböjningar per serie, med några få
avvikelser som undantag. Ett lågt antal mätvärden orsakar dock att varje avvikelse
kommer ge märkbara skillnader på resultatet. Genom att bestämma 95 % -fraktilen kan
man försumma avvikelserna för krafterna och nedböjningen och ett karakteristiskt värde
tas fram för respektive enhet.
95 % -fraktilen bestäms genom att ta [medelvärdet – 1,96 * standardavvikelsen].
(www.infovoice.se)
Från värdena som erhålls räknades E-modulen fram genom att utnyttja
nedböjningsformeln för att bryta ut E-modulen enligt:
2𝑃𝐿3

2𝑃𝐿3

𝑌𝑚𝑎𝑥 = 48𝐸𝐼 → 𝐸 = 48∗𝑌

𝑚𝑎𝑥 ∗𝐼

[MPa]

[EKV 8]

(Johannesson, P. & Vretblad, B. 2017)
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95 % -fraktilen beräknades, både för nedböjningen och krafter för samtliga mätserier
och E-modulen bestämdes enligt ovan. Följande värden togs fram, se tabell 4.2.
En E-modul räknades fram för respektive provserie vid 5 mm nedböjning. Krafterna
lästes av grafiskt från bilagorna A-D och presenteras i tabell 4.3.
Tabell 4.2 – 95 % -fraktilvärden för kraft, nedböjning och E-modul
Resultat
Torra u. förstärkning
Torra m. förstärkning
Fuktiga u. förstärkning
Fuktiga m. förstärkning

Kraft (2P) [kN]
32,6906
34,2725
23,0368
26,0911

Nedböjning (Ymax)
[mm]
7,018
5,291
14,103
19,777

E-modul(95 %-fraktil)
[MPa]
11 341,0
15 770,0
3 977,0
3 212,0

Tabell 4.3 – E-modul utifrån genomsnittlig kraft vid 5,0 mm nedböjning
Resultat
Torra u. förstärkning
Torra m. förstärkning
Fuktiga u. förstärkning
Fuktiga m. förstärkning

Kraft (2P) [kN]
19,5
18.75
11,5
12,5

Nedböjning [mm]
5,0
5,0
5,0
5,0

E-modul
[MPa]
9 495,2
9 130,0
5 599,8
6 086,7
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5. Diskussion och analys
Då kolfibervävnaden applicerades på limträbalkarna var öppentiden endast tjugo
minuter på epoxilimmet. I och med den korta öppentiden resulterades det i att vissa utav
kolfibervävnaderna applicerades på fel ledd av balken. Istället för att ligga på underkant
av lamellerna ligger vissa vävnader i 90 graders förskjutning med lamellerna i vertikal
riktning. Figurerna 5.1 och 5.2 förtydligar hur vävnaden skiljer sig mellan balkarna.

Figur 5.1 – Kolfiberförstärkning med
lameller i horisontell riktning

Figur 5.2 – Kolfiberförstärkning med
lameller i vertikal riktning

Anledningen till det här misstaget beror på en kombination av den korta öppentiden av
epoxilimmet som orsakade en tidspress vid limningen av förstärkningen. Även det
kvadratiska tvärsnitt hos balken gjorde det mindre tydligt att se vilken sida av balken
som skulle förstärkas. Mätningarna visade att det inte tycks ha någon betydelse i vilken
riktning lamellerna låg i då provbitarna förhåller sig lika vad gäller kraft inom
respektive provserie med undantag för någon enstaka balk. Antalet provbitar gör det
svårt att säkerställa att detta faktiskt är fallet för alla limträbalkar med kvadratiskt
tvärsnitt.
Misstaget medförde att vi satte provkropparna BT4-BT6 med lamellerna i vertikal
riktning inför böjprovet. Den förväntade skillnaden enligt teorin blir
lamelleringseffekten. Från resultatet kunde endast en liten skillnad ses utöver att BT1
avviker från alla andra resultat med sina höga kraft- och nedböjningsvärden. Resterande
värden hamnar inom ett mindre intervall på kraftskalan. När de torra, oförstärkta bitarna
jämfördes med varandra kunde man se en kraftökning på ca 4,9 % [obs utan hänsyn av
BT1] när lamellerna låg horisontellt jämfört med vertikalt. Däremot är det ett osäkert
värde då 2 av 6 provbitar hade kolfiberförstärkning enligt figur 5.1 och 4 av 6 provbitar
enligt figur 5.2.
Hur stor påverkan lamelleringseffekten hade på resultatet kunde inte säkerställas på
grund av ett lågt antal provbitar. Kraftökningen eller kraftminskningen mellan
provbitarna kan likväl bero på något annat, till exempel lokala brott i kvistar som
försämrar den totala draghållfastheten i balken.
Limningen av kolfiberväven mot träet var tillräcklig då det fanns tydliga spår av att trä
hade följt med kolfiberväven vid brott, se figur 5.3. Detta var tydligt både för de
provbitarna som var torra och för de som var fuktiga bortsett från en enstaka provbit där
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limningen var för dålig i kanterna vilket gjorde att vatten kunde tränga in från sidan.
Även förankringslängden var tillräckligt bra för att väven skulle sitta kvar i ändarna vid
brott av limträbalkarna. Det ovan nämnda provbiten med dålig limning i kanterna var
den enda som släppte i kolfibervävsänden, se figur 5.5.
När böjproven med alla torra provbitar var färdigt konstaterades det att de oförstärkta
limträbalkarna hade en högre genomsnittlig kraft än de förstärkta balkarna innan brott
uppnåddes. Av resultatet att döma omkullkastas den ursprungliga teorin om att
kolfibervävnaden skulle förbättra limträbalkens draghållfasthet. Som tidigare har
nämnts har en av provbitarna utan förstärkning (BT1) en kraftig avvikelse från
resterande av provbitarna i den serien. Denna avvikelse ser ut att vara orsaken till att de
oförstärkta limträbalkarna får ett högre medelvärde än de förstärkta limträbalkarna.
De fuktiga limträbalkarna med och utan förstärkning gav alla dragbrott, se figur 5.4, till
skillnad från de böjprov som skedde med de torra limträbalkarna, där många skjuvbrott
uppstod, se figur 5.5. Detta tros ha skett av den anledningen att en större nedböjning
skedde i de fuktiga balkarna innan brott uppstod. Gemensamt för alla fuktiga balkar var
att de i enlighet med teoriavsnittet gav sämre hållfasthetsvärden än vad de torra balkarna
gav.

Figur 5.3

Figur 5.4

Figur 5.5

Liksom den provserie bestående av torra, kolfiberförstärkta limträbalkar hade den serie
med fuktiga kolfiberförstärkta limträbalkar ett positivt och till och med bättre resultat
sett till 95 % -fraktilen. På alla förutom en av de förstärkta limträbalkarna var
förankringen tillräckligt, förmodligen var det limningen som var för dåligt utförd så
kolfiberväven släppte helt ute i ändan enligt figur 5.6.
Resultatet visade att fuktiga limträbalkarna klarade av en högre nedböjning än de torra
limträbalkarna. Det finns en osäkerhet i resultatet av nedböjning då rektangulära
stålbrickor lagts mellan punktlasten och limträbalken för att få ett mer utbrett tryck.
Detta har lett till att en del av nedböjningen beror på att brickan sjunkit ned i träet vid
tryck, detta från någon till några få millimeter, se figur 5.7. En jämförelse mellan
balkarna går dock att göra utan problem då samma brickor använts i alla böjprov. I och
med att det finns en osäkerhet i nedböjningen kommer det även att finnas en viss
osäkerhet i uträkningen av elasticitetsmodulen då dessa är beroende av varandra.
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Figur 5.6

Figur 5.7

Efter att 95 % -fraktilen bestämdes kunde det konstateras att de förstärkta balkarna
klarade av en större kraft än de oförstärkta innan brott uppträffade. Vilket
överensstämmer med det förväntade resultatet.
Som förväntat blev det en tydlig försämring av E-modulen mellan de torra och fuktiga
provkropparna. Mellan de torra och fuktiga oförstärkta balkarna kunde en försämring av
E-modulen motsvarande cirka 65 % noteras och försämringen mellan de torra och
fuktiga förstärkta vart cirka 79,6 %. Se bilaga G för beräkningar. E-modulen för de
fuktiga med förstärkning visade sig vara något lägre än de fuktiga utan förstärkning,
trots att en högre kraft mättes på de förstärkta fuktiga balkarna. Anledningen till en
lägre E-modul beror på att nedböjningen på de fuktiga balkarna med förstärkning är
märkbart större än på de fuktiga utan förstärkning.
Elasticitetsmodulen vid det elastiska området bestämdes genom ett medelvärde av
krafterna vid 5 mm nedböjning. Utifrån dessa värden bestämdes elasticitetsmodulen
med hjälp av [EKV 8]. Resultatet av det visar att balkarna har en elasticitetsmodul
motsvarande 9100-9500 MPa för det torra limträbalkarna och 5600-6100 MPa för de
fuktiga limträbalkarna.
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6. Framtida studier
För framtida studier kan en längre tid av- eller en annorlunda form av exponering göras
vad gäller fuktens inverkan hos trä. Exempelvis låta limträbalkarna, förstärkta som icke
förstärkta ligga från höst till vår i utomhusklimat och sedan jämföra med en serie
limträbalkar som legat i inomhusklimat.
En variation av olika förankringslängder av kolfiberväven kan testas för att se hur stor
marginal det egentligen behövs för att den inte ska släppa i ändarna vid brott. I och med
att ingen större kapacitetsökning hos de kolfiberförstärkta limträbalkarna skedde kan det
i framtida studier vara en idé att utföra testerna med en annan dimension av kolfiberväv
alternativt annat vävmönster. Intressant för framtida studier vore även att testa
kolfiberväven gå upp en bit på långsidorna av limträbalken för att låta kolfiberväven få
en bättre förankring i kanterna.
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8. Bilagor
Bilaga A - Böjprov, torra balkar utan kolfiberförstärkning
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Bilaga B - Böjprov, torra balkar med kolfiberförstärkning
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Bilaga C - Böjprov, fuktiga balkar utan kolfiberförstärkning
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Bilaga D - Böjprov, fuktiga balkar med kolfiberförstärkning
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Bilaga E - Spänning i över- och underkant av limträbalkar
Förstärkta
𝑀
9,1125 106
𝜎ö𝑘𝑡 = ∗ 𝑦 =
∗
∗ 45,125 = 65,9 𝑀𝑃𝑎
𝐼
6,238 106
𝑀
9,1125 106
𝜎𝑢𝑘𝑡 = ∗ (ℎ − 𝑦) =
∗
∗ (90,25 − 45,125) = 65,9 𝑀𝑃𝑎
𝐼
6,238 106
Oförstärkta
𝑀
9,1125 106
𝜎ö𝑘𝑡 = ∗ 𝑦 =
∗
∗ 45 = 65,7 𝑀𝑃𝑎
𝐼
6,238 106
𝑀
9,1125 106
𝜎𝑢𝑘𝑡 = ∗ (ℎ − 𝑦) =
∗
∗ (90 − 45) = 65,7 𝑀𝑃𝑎
𝐼
6,238 106
95 % -fraktilen - [Medelvärde - 1,96 * Standardavvikelse]
Torr utan förstärkning
Kraft: 42,0472 − 1,96 ∗ 4,77373 = 32,6906 𝑘𝑁
Nedböjning: 17,7872 − 1,96 ∗ 5,49425 = 7,018 𝑚𝑚
Torr med förstärkning
Kraft: 40,6276 − 1,96 ∗ 3,24239 = 34,2725 𝑘𝑁
Nedböjning: 18,3858 − 1,96 ∗ 6,68094 = 5,291 𝑚𝑚
Fuktig utan förstärkning
Kraft: 27,7093 − 1,96 ∗ 2,38392 = 23,0368 𝑘𝑁
Nedböjning: 30,8499 − 1,96 ∗ 8,54423 = 14,103 𝑚𝑚
Fuktig med förstärkning
Kraft: 29,6764 − 1,96 ∗ 1,82921 = 26,0911 𝑘𝑁
Nedböjning: 29,4420 − 1,96 ∗ 4,93124 = 19,777 𝑚𝑚
Skillnad mellan förstärkta – oförstärkta (95 % -fraktilen)
Kraft:
34,2725
𝑢𝑡 = 32,6906 = 1,0484 = 104,84% → 4,84% ökning för de torra provkropparna
26,0911

𝑢𝑏 = 23,0368 = 1,1326 = 113,26% → 13,26% ökning för de blöta provkropparna
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Bilaga F - Beräkning av idealt tröghetsmoment
k = proportionalitetskonstant mellan bägge materialens E-moduler = 16,9
Ht = träets höjd = 90 mm
Bt = träets bredd = 90 mm
Hkf = kolfibervävnads höjd = 0,25 mm
Bkf = kolfibervävnads bredd = 90 mm
Yt = avstånd ovansida balk till träets tyngdpunkt = 45 mm
0.25
Ykf = avstånd ovansida balk till kolfibers tyngdpunkt = 90 + 2 = 90,125 mm
TP =

𝐻𝑡 +𝐻𝑘𝑓
2

=

90+0,25
2

= 45,125 mm

När ny tyngdpunkt var bestämd kunde avståndet a och b bestämmas, där
a = |TP-Yt| = |45,125 – 45| = 0,125 mm
b = |TP-Ykf| = |45,125 – 90,125| = 45 mm
It =

90∗903

Ikf =

= 5467500 mm4

12
90∗0,253
12

= 0,117188 mm4

𝐼𝑖𝑑 = 𝐼𝑡 + 𝐴𝑡 ∗ 𝑎2 + 𝑘(𝐼𝑘𝑓 + 𝐴𝑘𝑓 ∗ 𝑏 2 )
= 5467500 + 90 ∗ 90 ∗ 0,1252 + 16,9(0,117188 + 90 ∗ 0,25 ∗ 452 →
→ 𝐼𝑖𝑑 = 6,238 ∗ 106 𝑚𝑚4

Bilaga G – E-modulsberäkning
2𝑃𝐿3

2𝑃𝐿3

Bestämma E-modul från nedböjning (𝑌𝒎𝒂𝒙 = 48𝐸𝐼 → 𝐸 = 48∗𝑌

𝑚𝑎𝑥 ∗𝐼

)

Torr utan förstärkning
32,6906 ∗ 103 ∗ 0,93
𝐸1 =
∗ 10−6 = 11341,0 𝑀𝑃𝑎
48 ∗ 7,018 ∗ 10−3 ∗ 6,238 ∗ 10−6
Torr med förstärkning
34,2725 ∗ 103 ∗ 0,93
𝐸2 =
∗ 10−6 = 15770,0 𝑀𝑃𝑎
48 ∗ 5,2912 ∗ 10−3 ∗ 6,238 ∗ 10−6
Fuktig utan förstärkning
23,0368 ∗ 103 ∗ 0,93
𝐸3 =
∗ 10−6 = 3977,0 𝑀𝑃𝑎
48 ∗ 14,103 ∗ 10−3 ∗ 6,238 ∗ 10−6
Fuktig med förstärkning
26,0911 ∗ 103 ∗ 0,93
𝐸4 =
∗ 10−6 = 3212,0 𝑀𝑃𝑎
48 ∗ 19,777 ∗ 10−3 ∗ 6,238 ∗ 10−6
Skillnad mellan förstärkta – oförstärkta
3977
𝑢𝑜𝑓ö𝑟𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑡 = 1 − 11341 = 0,649 → 64,9% försämring av E-modul
3212

𝑢𝑓ö𝑟𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑡 = 1 − 15770 = 0,796 → 79,6% försämring av E-modul
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Bestämma E-modul från nedböjning( =

2𝑃𝐿3
48𝐸𝐼

2𝑃𝐿3

→ 𝐸 = 48∗𝑦∗𝐼 ) (OBS: Kraften som

presenteras är ett uppskattat medelvärde av krafterna vid 5 mm nedböjning för
respektive serie)
Torr utan förstärkning
19,5 ∗ 103 ∗ 0,93
𝐸1 =
∗ 10−6 = 9495,2 𝑀𝑃𝑎
48 ∗ 5 ∗ 10−3 ∗ 6,238 ∗ 10−6
Torr med förstärkning
18,75 ∗ 103 ∗ 0,93
𝐸2 =
∗ 10−6 = 9130,0 𝑀𝑃𝑎
−3
−6
48 ∗ 5 ∗ 10 ∗ 6,238 ∗ 10
Fuktig utan förstärkning
11,5 ∗ 103 ∗ 0,93
𝐸3 =
∗ 10−6 = 5599,8 𝑀𝑃𝑎
48 ∗ 5 ∗ 10−3 ∗ 6,238 ∗ 10−6
Fuktig med förstärkning
12,5 ∗ 103 ∗ 0,93
𝐸4 =
∗ 10−6 = 6086,7 𝑀𝑃𝑎
−3
−6
48 ∗ 5 ∗ 10 ∗ 6,238 ∗ 10
Skillnad mellan förstärkta – oförstärkta
5599,8
𝑢𝑜𝑓ö𝑟𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑡 = 1 − 9495,2 = 0,410 → 41% försämring av E-modul
6086,7

𝑢𝑓ö𝑟𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑡 = 1 − 9130,0 = 0,333 → 33,3% försämring av E-modul
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Bilaga H - Normalfördelningskurvor
Kraft(torr, utan förstärkning)
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Kraft(torr, förstäkt)
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Bilaga I - Datablad, lamineringsepoxi
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Bilaga J - Datablad, kolfiberväv
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