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Abstract 

Glulam is a product that was engineered to make use of timber in a more efficient way. By 

choosing timber of similar quality and discarding natural defects during production, the 

development of a stronger cross-section is achieved. 

Carbon fiber is a relatively new material with a high tension capacity. This feature is used to 

examine how the bending capacity of the beams improve by adhering carbon fiber laminates 

on the lower edge of the beams 

The strength of the material is tested with three experiments: carbon fiber on the bottom of the 

beam (a), carbon fiber attached to the lower sides of the beam (b) and carbon fiber in the 

beam, covered with a layer of wood (c) 

Figure 1. Layout for the different tests. 

The results show that the first case, where the carbon fiber is attached to the bottom of the 

beam, gave the best result with an increase in capacity of 59 % compared to the non-

reinforced control. The other two cases also show an improvement in capacity, beam-type 3 

had a capacity increase of 47% and beam-type 4 increased with 25 % 

Tests were also made with glulam beams reinforced with fiberglass, but these tests were not 

analyzed in depth because the purpose was to compare the capacity to carbon fiber.  This 

beam improved its capacity by 40.3%. 

The tests show that carbon fiber as a reinforcement material for glulam is a good choice when 

there is a requirement for stronger cross-sections in both new production  and renovation of 

old buildings.  However there are some disadvantages to carbon fiber, for example costs and 

increased demands on work environment, which makes steel a cheaper option. 
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Sammanfattning 

Limträ är en produkt som är framställd för att utnyttja virke på ett bättre sätt. Genom att 

gruppera virke av liknande kvalitet och sortera bort naturliga fel kan ett starkare tvärsnitt tas 

fram som maximerar användningen av kapaciteten. 

Kolfiber är ett relativt nytt material som har en hög dragkapacitet. Denna egenskap utnyttjas 

för att undersöka hur limträbalkens böjkapacitet kan förbättras genom att limma 

kolfiberlameller i balkarnas underkant. 

Utvärderingen av materialkapaciteten görs genom tre olika försök: kolfiber i balkens 

underkant (a), kolfiber i balkens liv (b) och kolfiber i balken, täckt av en limträlamell (c). 

Figur 1. Uppställning av de olika försöken. 

Resultatet visar att fallet med kolfiber i underkant (Provtyp 2) ger det bästa resultat: en 

kapacitetsökning på 77,5 % jämfört med den oförstärkta balken.  De andra två fallen visar 

också en förbättring av kapacitet, dock inte i samma nivå. Provtyptyp 3 ökar med 47 % och 

Provtyp 4 25 %. 

Ett försök med glasfiber utfördes också men detta analyseras inte på djupet då syftet var att 

jämföra kapaciteten med kolfiberförstärkning. Glasfibern visar en momentkapacitetsökning av 

40,3 % jämförd med den oförstärkta balken. 

Försöken visar att kolfiber som förstärkningssystem är ett bra val då det finns behov för 

starkare snitt i både nyproduktion och ombyggnationer.  Nackdelarna med kolfiber är bland 

annat högre krav på arbetsmiljö och kostnad, vilket gör alternativa lösningar som till exempel 

stål ett billigare val. 
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Symbol och enhetsförteckning 

Tabell 1. Symbol och enhetsförteckning. 

Symbol Betydelse Enhet 

� längd mm 

����
 spänning i träets underkant MPa 

��ö�
 spänning i träets överkant MPa 

�� spänning i fiber MPa 

	 Last kN 

	
����� uppmätt last via Instron-maskin kN 

� moment kNm 

� bojmotstånd mm4 

��  relativa yttröghetsmoment mm4 

� tyngdpunktens placering i y-axelband mm 

�� bredd, trä mm 

�� bredd, fiber mm 

ℎ�  höjd, trä mm 

ℎ� höjd, fiber mm 

�� elasticitetsmodul, trä GPa 

�� elasticitetsmodul, fiber GPa 

��� böjning parallellt fibrerna, enl. BBR MPa 

��� dragning parallellt fibrerna, enl. BBR MPa 

����� dragning vinkelrätt fibrerna, enl. BBR MPa 

��� tryck parallellt fibrerna, enl. BBR MPa 

����� tryck vinkelrätt fibrerna, enl. BBR MPa 

��� Drag parallell kompositfiber MPa 

�� Dragkapacitet i fiber MPa 

��� Längsskjuvning, enl. BBR MPa 

� elasticitetsmodul MPa 

� skjuvmodul MPa 
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Bakgrund 

Limträ är ett naturmaterial som används i stor utsträckning i Sverige.  Det finns i både nya 

och gamla byggnader och används ofta som bärande element.  Det är ett material som 

uppskattas av arkitekter eftersom det är estetiskt tilltalande.  I dagsläget finns det många 

gamla byggnader som måste upprustas och bland dessa finns det många som behöver 

förstärkning av de bärande delarna. 

Fiberförstärkning av limträbalkar är ett relativt nytt koncept och det öppnar möjligheter att 

komma på nya lösningar som kan vara användbara i framtidens konstruktions- och 

ombyggnadsprojekt. Det finns tidigare forskning inom området. Det mesta av det gjort i 

utlandet.  I Sverige har bland andra Luleås Tekniska Universitet bedrivit en stor del av 

forskningen inom fiberförstärkning.  Bland annat har två studenter skrivit ett examensarbete 

som behandlar förstärkning av limträbalkar med hjälp av kolfiberstavar. 

Problemformulering 

Med tanke på den tidigare studie som finns inom området fiberförstärkning av limträ kommer 

vikten att läggas på förstärkning med kolfiberlameller och jämföra med oförstärkta 

limträbalkar.  

Syfte 

Syftet är att undersöka hur olika förstärkningssystem fungerar i samverkan med limträ. 

Mål 

Utvärdera och jämföra olika typer av förstärkningsmetoder för limträbalkar genom försök och 

numerisk data.  

Avgränsning 

Följande avgränsningar antogs: 

• Undersökning av momentkapacitet av fiberförstärkta limträbalkar som utsätts för 

böjning i den styva leden 

• Jämförelse av hållfastheten kommer endast att ske mot BKR 
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Genomförande 

En litteraturstudie utfördes. Denna användes för att ta fram information om de olika material 

som användes samt deras egenskaper. En granskning av tidigare forskning utfördes för att se 

vad andra har gjort i detta område. Försöken som utfördes vid Mälardalens högskolas 

byggtekniska labb användes för att ta fram kvantitativa värden som sedan jämfördes för att se 

hur balkarnas kapacitet förändrades. 
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Limträ 

Trä 

Virke och trä är levande material med ett stort antal färger, hållfasthet, längder och 

livslängder. Detta gör att olika träslag används till olika ändamål.  Cypress (Cupressus 

sempervirens) till exempel kan ha en stam som blir upp till 12 m bred, eukalyptusträd kan bli 

höga som byggnader med höjder över 130 m, gran (Picea abies) kan bli ungefär 50 m lång, 

men ha en relativt smal stam på ungefär 1,5 m. Great basin bristlecone pine (Pinus aristata) är 

den träarten vi känner till som har längst livslängd och uppskattas kunna bli upp till 5000 år 

gammal.  Gran kan bli upp till 200 år gammal, ek (Quercus) blir runt 100 år gammal.  Men 

det trä man använder i byggnadssyfte har en medelålder mellan 60 och 80 år beroende på 

art.[4] 

Trä har varit ett konstruktivt huvudmaterial för nomadernas tält, bondens hus och för 

inhängningar i alla delar av världen.  Detta gäller särskilt taket, där vikten av trävirke och de 

konstruktiva egenskaperna har gjort det mer attraktiv än något annat material. 

I Skandinavien har trävirke tidigt nyttjats till taksparrar och invändiga stolpar i torv- och 

stenhus.  Dessa byggmetoder är välkända från hus under järnåldern.  Mer omfattande 

träbyggande hittar vi först i den tidiga medeltiden i till exempel palissader, m.m. 

I Sverige är det gran och furu (Pinus silvestris) de träslag som huvudsakligen används i 

konstruktionsändamål.  Andra träarter som till exempel ek används oftast i ett mer dekorativt 

syfte. Från en byggteknisk synvinkel så finns det små skillnader mellan gran och furu. Den 

kanske viktigaste skillnaden är att gran inte kan tryckimpregneras.[9] 

Trä har flera goda egenskaper, som till exempel låg egenvikt, bra värmeisolering, hög 

hållfasthet. Det har även en rad mindre bra egenskaper som fuktkänslighet, risk för röt- och 

insektsangrepp och även brännbarhet.[9] 

Stammens uppbyggnad  

Trästammens egenskaper har utvecklats under miljoner år.  Belastning från vind och snö har 

utvecklat dess hållfasthet, styvhet och beständighet.  Detta beror bland annat på hur trä ser ut 

ur ett statiskt perspektiv.  Ett träd är en konsol som är inspänd i marken och som belastas av 

två huvudspänningar: en tryckspänning i stammens riktning och en vindlast som ger moment 
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och böjning i samma riktning. ”Resultatet kan beskrivas som en cirkulär kon, uppbyggd av 

mikroskopiskt små rör av cellulosa (fiber, vedceller) orienterade i stammens längsriktning och 

sinsemellan hopkittade med lignin.”.[9] Detta kan jämföras med polymerplaster som till 

exempel CFRP (Carbon fiber reinforced plastics, kolfiberförstärkta plaster) som också är ett 

kompositmaterial som kan bestå av kolfibrer och epoxilim som bindande ämne.   

I byggbranschen det är främst stammen som används.  De flesta träarter är utformade på 

samma sätt. Ett tvärsnitt genom stammen visar oss dess huvuddelar: märg, kärna, splint, 

kambium, bastbark och ytterbark.  Vedens inre delar kallas för kärna och den yttre delen 

kallas för splinten.  Det är främst fuktegenskaperna som skiljer dessa delar från varandra.  

Fuktupptagningen sker snabbare i splinten, vilket märks tydligt när man mäter delarnas 

fuktkvot.  Kärnans fuktkvot rör sig mellan 30-50% medan splintens kan vara mellan 50 % vid 

splintgränsen och 160 % vid barken.[4]  

Årsringar ger oss ett karakteristiskt drag av vedens makrostruktur.  Vårveden, som bildas 

under vår och försommar är specialiserad på vätsketransport och har därför stora celler med 

tunna väggar.  Sommarveden (som kallas även 

höstved), som bildas under sommaren och tidig 

höst, är däremot mer anpassad för att ge träet en 

mekaniskt kraftigare konstruktion.  Detta har en 

påverkan hos både barrträd och lövträd.  Hos 

barrträd är sommarvedens ringbredd relativt 

konstant medan vårvedens ringbredd är mer 

beroende av gynnsammare växvillkor.  Detta 

innebär att bredare årsringar hos barrträd innebär 

lägre densitet och minskad hållfasthet eftersom 

halten vårved är större.  Hos lövträd är det däremot 

tvärtom.  Där är vårvedens ring relativ konstant 

medan sommarveden har en varierande bredd.  

Lövträdens ved har alltså, inom vissa gränser, en högre kvalitet ju bredare årsringarna är.[10] 

Figur 2 Trädstammens uppbyggnad [24] 
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Figur 3 Lövträd [10] 
 
Figur 4 Barrträd [10] 

 

En annan egenskap hos virke är att det är ett viskoelastiskt material, vilket bland annat 

innebär att det krymper under konstant last. Detta betyder att deformationerna inte enbart är 

elastiska utan även tidsberoende och ökar med tiden samt att hållfastheten beror på lastens 

varaktighet. Ju längre belastningen är desto lägre blir hållfastheten, något som måste beaktas 

vid dimensionering.[13] 

Anisotropi 

Cellernas förmåga att ändra storlek olika mycket i olika riktningar under samma 

förutsättningar kallas anisotropi. ”Trä är utpräglat anisotropt, där hållfastheten och styvheten 

beror av hur spänningsritningen förhåller sig till fiberriktningen”[13]. Detta innebär de olika 

snittens utseende (längs, tvärs och tangentiellt) i stammen är helt annorlunda. På samma sätt 

skiljer sig fibrernas beteenden i de olika riktningar, vilket medför även att hållfastheten i olika 

snitt är annorlunda.[4] 

Hållfasthet 

Draghållfasthet parallellt fiberriktningen[13] 

Detta är träets högsta hållfasthet (detta märks vid små felfria prover). En stor spridning av 

detta värde uppkommer då kvistar och naturliga fel i träet påverkar bärförmågan. Detta leder 

till att en hållfasthet som är cirka 100 gånger mindre än den teoretisk maximala används vid 

dimensionering. Den karakteristiska hållfastheten för limträ L40 är ��� = 23	�	# 
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Draghållfasthet vinkelrätt fiberriktningen[13] 

Detta är träets sämsta hållfasthet på grund av träets utformning och cellstruktur som visar 

långa längsgående celler. Man bör inte utnyttja denna hållfasthet för konstruktiva ändamål. 

Den karakteristiska hållfastheten för limträ L40 är ����� = 0,5	�	# 

Tryckhållfasthet parallellt fiberriktningen[13] 

Tryckhållfastheten är ungefär hälften så stor som draghållfastheten.  Eftersom trycket längs 

fibrerna är mindre känslig för makroskopiska fel, jämfört med draghållfastheten, så har denna 

en högre karakteristisk hållfasthet ��� = 36	�	#. Tryckbrottet påbörjas genom att de tryckta 

fibrerna komprimeras i samma axel.  Detta leder till ett stabilitetsbrott där fibrerna knäcker ut. 

Detta brott kallas fiberstukning. 

Tryckhållfastheten vinkelrätt fiberriktningen[13] 

Då kraften i detta fall trycker fibrerna i dess svagaste led uppstår inte ett brott i den normala 

betydelsen. Det som istället sker är att träet komprimeras kraftigt.  I detta fall definieras 

hållfastheten vid en viss deformation. Den karakteristiska hållfastheten för limträ L40 är 

����� = 8	�	#. 

Skjuvhållfasthet[13] 

Skjuvhållfastheten beror i stor utsträckning på befintliga sprickor.  Kvistar har i det här fallet 

en positiv inverkan då dessa hjälper att fördröja propageringen av skjuvsprickor.  Den 

karakteristiska längsskjuvhållfastheten för limträ L40 är ��� = 4	�	# och vid värden för 

tvärskjuvning kan man använda 2	�	#.  Denna hållfasthet är också beroende av kroppens 

sektion. 

Böjhållfasthet[13] 

I detta fall uppstår spänningar i både dragning och tryck.  Då tryckhållfastheten i praktiken är 

högre än tryckhållfastheten kommer brottet att börja på kroppens tryckta sida.  Brottet vid 

böjning är oftast sprött och uppkommer på den dragna sidan, oftast vid naturliga fel som 

sprickor eller kvistar.  Den karakteristiska böjhållfastheten för limträ L40 är ��� = 33	�	#. 
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Limträ 

Limträ är en förädling av massivträ där växfel som kvistar och sprickor som sänker dess 

kapacitet delvis har blivit eliminerade.  Detta görs genom att limma ihop minst 3 trälameller 

med fibrerna i samma riktning.[4] 

Under slutet av 1800-talet började limträtekniken att utvecklas 

i Tyskland.  1918 tillverkades den första svenska 

limträkonstruktionen i Töreboda.  Fram till 1960-talet var den 

inhemska produktionen cirka 200 000 m3/år. De vanligaste 

träslagen för tillverkning av limträ i Sverige är furu och gran. 

Limträ används i dag på många olika sätt: form och 

ställningsbyggnader, lekplatsutrustning, båtar, broar, 

parkeringshus, byggnader etc. 

De egenskaper som gör limträ till ett eftertraktat byggmaterial är bland annat: 

• tilltalande utseende 

• hög hållfasthet i förhållande till egenvikten 

• hög formstabilitet och småtillverkningstoleranser samt möjlighet att bland annat göra 

krökta konstruktioner 

• goda värmeisolerande egenskaper 

• god beständighet i kemiskt aggressiv miljö 

• snabb och enkel montering av de förtillverkade elementen 

Då limträ är ett naturmaterial innebär det att det är bra ur ett miljöperspektiv. Råmaterialet är 

inhemskt barrträd och ett syntetiskt lim. Mängden lim i tvärsnittet är mindre än en viktprocent 

av den färdiga produkten, vilket innebär att limmets påverkan på miljön i den färdiga 

produkten är försumbar. Efter att limträ har använts så är det lätt att återanvända i olika 

ändamål eller energiåtervinna.[4] [10] [11] 

 

Figur 5. Uppbyggnad av kombinerat 
limträtvärsitt[11] 



  
 

6 
 

Limträtvärsnittet kan byggas på olika sätt. Homogent limträ har lameller med ungefär samma 

hållfasthet. Kombinerat limträ utnyttjar virkets hållfasthet på bästa möjliga sätt genom att 

använda lameller med högre kvalitet i de yttre delarna. 

 

Tabell 1. Karakteristiska grundvärden i MPa, enligt BKR:2003, för beräkning av styrka och styvhet hos limträ och 

konstruktionsvirke[20] 

 

Träsort 

Limträa Konstruktionsvirke 

L40 L30 K35 K30 

Styrkevärden     

Böjning parallellt fibrerna (���) 33c 26c 35 30 

Dragning parallellt fibrerna (���) 23 17 21 20 

Dragning vinkelrätt fibrerna (f��+,) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tryck parallellt fibrerna (f-,) 36 29 30 29 

Tryck vinkelrätt fibrerna (f-��,) 8 7 7 7 

Längsskjuvning (���)b 4d 3 3 3 

Styvhetsvärden för styrkeberäkningar     

Elasticitetsmodul (�.�)  10 400 8 700 9000 8700 

Skjuvmodul (�.�) 700 600 610 600 

Styvhetsvärden för deformationsberäkningar     

Elasticitetsmodul parallellt fibrerna (��) 13 000 12 000 13 000 12 000 

Elasticitetsmodul vinkelrätt fibrerna (����) 450 400 430 400 

Skjuvmodul (��) 850 800 810 800 

a. Angivna karakteristiska värden för limträ avser balktvärsnitt med höjden ≥ 600 mm. 

b. Värden för tvärskjuvning får sättas lika med halva värdet för längsskjuvning. 

c. Vid böjning med momentvektorn vinkelrätt mot limfogsplanen får dock ��� sättas till högst 26 MPa för L40 och 
högst 21 MPa för L30 

d. Angivet värde avser balkar med rektangulär sektion. För balkar med icke rektangulär sektion gäller f1, = 3	MPa. 
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Kolfiberförstärkning 

Historia och tillverkning [3], [7], [8], [12] 

Tidig kolfiber kan spåras till så tidigt som 1879 då Thomas Edison använde sig av dessa fibrer 

som filament för glödlampor.  Han tillverkade fibrerna genom att pyrolysera bomullsfibrer.  

Denna teknik gav inte en stark fiber.  För att nå hög kapacitet måste fibrerna bli omvandlade 

till en grafitstruktur som är parallell med fibrerna.  För att få rätt riktning finns det ett antal 

metoder. Bland annat kan man orientera ursprungsmaterialet eller sträcka fibrerna vid 

tillverkningen. 

Efter det kom rayonsilke som var det första materialet som användes för tillverkning av 

modernt kolfiber.  Rayonsilke har en starkt orienterad struktur och användes tillsammans med 

fenolplast som skydd i olika rymdfarkoster.  Den här tidiga kolfibern hade inte en hög E-

modul, endast cirka 55 GPa (jämför med ståls E-modul 210 GPa och 13 GPa för limträ L40) 

[13]. 

Först 1965 kunde man tillverka fiber med högt E-modulvärde.  Detta lyckades genom att 

sträcka fibern under pyrolysen.  Man uppnådde då en draghållfasthet på 2.9 GPa och 

E-modulen nådde 400 GPa. 

Nästa steg i utvecklingen av kolfiber var 1969 då kolfiber producerades genom att pyrolysera 

polyakrylnitrilfiber (PAN). Vid en temperatur på 200°C formades en stegliknande struktur 

som då hade en god draghållfasthet. Utvecklingen visade att man vid olika temperaturer 

kunde uppnå olika draghållfastheter och E-moduler.  Fibrerna hettades sedan till 220°C under 

några timmar och hölls sträckta för krympning av materialet.  Därefter, i en reaktionströg 

atmosfär, höjdes temperaturen till 1000°C så att vatten, hydrocyanidsyra och syre frigjordes 

från materialet och enbart kol kvarstod. Detta kallas karbonisering.  Därefter höjdes 

temperaturen ytterligare till 2000°C då en grafitstruktur uppnåddes.  Med denna metod kan 

man producera HS-fiber (High strength fiber), HT-fiber (High tensile fiber) eller HM-fiber 

(High Modulus fiber) (se figur 6 nedan). 1973 togs modern kolfiber fram i form av mattor och 

1976 kunde den tillverkas som långa fibrer. 
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Figur 6. Draghållfasthet och E-modul för kolfiber, beroende av behandlingstemperatur (Jansson J, s.32) [7] 

Kolfiber kan uppnå en E-modul högre än 700 GPa i kombination av eventuell draghållfasthet 

på 2500 MPa. Kolfiber behåller dessa egenskaper i en inert miljö upp till den temperaturen 

som fibern värmebehandlades under tillverkningen.  Över den temperaturen kommer 

ytterligare grafitisering att förekomma vilket kommer att ändra strukturen.[12] 

”Kol är i alla sina former kemiskt motståndskraftigt och angrips huvudsakligen genom 

oxidation, antingen med syre vid högre temperaturer eller med starka oxidationsmedel.” [2]  

”I oxiderande miljö, t.ex. luften kommer hållfasthetsegenskaperna att minska snabbt vid 

temperaturer över 500°C. Fibrerna kommer att ”brännas upp”.” [12] Denna brandrisk medför 

ett behov av brandskyddande åtgärder vid användning av kolfiber inom byggbranschen. 

 

Figur 7. Spänning-töjning diagram för stål och olika fibrer. [3] 

Anisotropi 

Kolfiber, liksom trä, är ett anisotrop material.  Detta innebär att materialets hållfasthet är olika 

i olika riktningar och även olika deformationsfaktorer.  Dessa egenskaper varierar mycket 
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mellan olika typer av kolfiber beroende på dess struktur. För denna uppsats är det intressant 

att notera att kolfibern (Sika CarboDUR) som används endast klarar drag längs fibrerna och 

att hållfastheten i de andra riktningarna är försumbar. 

Tabell 2. Exempel på olika egenskaper av olika fabrikat av kolfiber. [25], [26], [27], [28] 

Fabrikat 
Diameter 

[µm] 
Densitet 
[kg/m3] 

Draghållfasthet 
[GPa] 

E-modul 
[GPa] 

Töjning [%] 

MRG* Grafil A 8,7 1760 2,6 175-205 1,2 

MRG*Grafil HT 7,8 1770 2,95 220-250 1,3 

MRG* Grafil HM 7,5 1900 2,6 310-360 0,7 

Sika Carbodur XS -**** 1600 2,5 165 1,3 (0,75**) 

Sika Carbodur S -**** 1600 3,1 165 1,7(0,85**) 

Sika Carbodur M -**** 1600 3,2 210*** 1,35(0,65**) 

Sika Carbodur H -**** 1600 1,5 300 0,45(0,3**) 

StoFRP Bar E -**** -**** 1,8 150 1,5 

StoFRP Bar M -**** -**** 2 245 0,77 

*MGR är Mitsubishi Rayon Group[35] 

* Detta värde ska användas för beräkning av max spänning I kolfiberplattan och ska anpassas till gällande normer. Beroende på 
konstruktionens kvalitet och lastförhållanden kan värdet behöva minskas. 

** Jämför med stål, E-modul=210 GPa[13]. 

*** Information saknas 

 

Matriser[3] 

Då fibrerna står för sig själva är de svåra att använda och det är praktiskt taget omöjligt att få 

någon samverkan mellan dem.  Man kan använda ett matrismaterial för att konstruera ett 

kompositmaterial som kan bearbeta lasterna på ett bättre sätt. 

Matrisen binder ihop fibrerna, vilket tillåter överföring av krafter mellan de olika fibrerna och 

skyddar dessa från den intilliggande miljön. 

Matrisen har en stor påverkan i kompositens hållfasthet vinkelrätt fibrerna och 

skjuvhållfastheten.  Matriser med hög hållfasthet har tendensen att ha spröda brott  
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De vanligaste typer av matris är härdande matriser och termoplastiska matriser. De material 

som används mest som matriser för fibrer med hög hållfasthet är bland annat polyester, 

vinylester och epoxi. Alla dessa är härdande polymer som är enkla att använda och är 

beständiga mot kemiskt angrepp.  Epoxilim är det dyraste matrismaterialet men det är även 

det materialet som har de bästa mekaniska egenskaperna och exceptionell beständighet.  

Kompositer[3] 

En komposit är ett material som innehåller fibrer, matris och tillsatser. Vanligtvis innehåller 

en förtillverkad komposit 50 – 70 % fibrer för pultrerade laminat och 25 – 35 % för 

handtillverkade kompositer. 

En enkelriktad komposit består av parallella fibrer i en matris.  Ett flertal lager kan läggas 

ovanpå varandra för att nå den önskade hållfastheten. En enkelriktad konstruktion har sin 

starkaste hållfasthet längs fibrerna. 

Ett stycke eller väv kolfiber har oftast fibrer i två riktningar.  Denna dubbelriktade väv har 

möjlighet att ta drag i två riktningar samtidigt och används ofta för komplexa konstruktioner 

inom bland annat flyg- och bilindustrin. 

Lim[3] 

Lim är ett ämne som är kapabelt att hålla ihop material genom ytvidhäftning.  Epoxilim är det 

vanligaste limmet vid limning av kolfiber.  Limmets egenskaper ingår inte i denna uppsats 

och kommer därför inte att behandlas utförligare.  Tabell 4 visar en kort jämförelse mellan 

olika limtyper. 

Polyesterplast[32], [33] 

Polyesterplast är en typ av härdande syntetisk polymer som består av flertalet kemiska 

element som är sammansatta med eter-grupper.  Polyester visar många praktiska egenskaper 

som gör det användbart i olika situationer.  Den är måttligt polär, har låg vattenabsorption, har 

goda elektriska egenskaper, är resistent mot biologiskt angrepp, är brandfarlig, känslig för 

hydrolys vid alkaliska miljöer och höga temperaturer.  Polyester används i bland annat 

glasfiber, cd-skivor, kläder med mera. 
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Epoxi[34] 

Epoxilim är det vanligaste härdlimmet och används för alla möjliga olika ändamål. Det finns 

tillgängligt som en- eller tvåkomponentslim som kan vara både i flytande eller fast form.  Det 

har många goda egenskaper. Bland andra: 

• god adhesion mot de flesta material (metall, kompositer, keramik) 

• låg krympning 

• relativ god värmebeständighet 

• hållfastheten förändras beroende på temperaturen 

• behov av värmebehandling i låga temperaturer 

• motståndskraftigt mot vatten, syror, bensin, oljor m.m. 
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Tabell 3. En översikt av polyester och epoxi vid fiberkompositlaminering[31] 

Förstärkningssystem[3] 

Det finns olika förstärkningssystem. Vissa av dessa är prefabricerade som t.ex. pultrerade 

platta profil och vissa är byggda på plats som exempelvis fibervävar eller fibermattor.  Det 

finns tre generella steg som man måste följa oavsett förstärkningssystem:  

• Förbehandling av ytor och material. Detta innebär rengöring och utjämning av ytorna. 

Damm, vatten, fett och oljor bör inte förekomma. 

Matris / 
härdplast 

Användningsområden Fördelar Nackdelar 

Polyester Alla typer av tillämpningar 
som inte kräver maximala 
mekaniska egenskaper. 

Armeras främst med glasfiber, 
ofta korthuggen matta. 

  

Marin- och fordonsindustrin.  

+ Lägsta priset av alla 
tillgängliga härdplaster 

+ Enkel att använda 

- Begränsade mekaniska 
egenskaper 

- Hög styrenavdunstning 
vid öppen laminering 

- Stor krympning vid 
härdning 

- Begränsad arbetstid vid 
laminering 

Epoxi Främst 
högprestandatillämpningar. 

Armeras med glasfibervävar, 
kolfiber, aramid och 
teryleneväv. 

Limning av kompositer, metall 
och trä. Kallbakning av trä. 

Utnyttjas som fuktspärr 
(böldspärr) på 
polyesterlaminat (AP-båtar). 

  

Marin-, fordons-, flygindustrin, 
sportartiklar, militärindustrin, 
bygg industrin, m.m. 

+ Goda mekaniska 
egenskaper 

+ Mycket goda limmande 
egenskaper 

+ Liten krympning vid 
härdning 

+ Lågviskos - snabb och god 
vätning av armeringsfibrer  

+ Högt motstånd mot vatten, 
låg vattenabsorbtion 

+ Tillgängligt i kvalitéer med 
lång arbetstid vid laminering 
(värmehärdande) 

+ Tillgängligt i kvalitéer med 
hög temperaturtålighet 
(värmehärdande) 

- Högre pris än polyester 
och vinylester 

- Kritiskt att bas och 
härdare blandas rätt 

- Gulnar vid exponering av 
UV-ljus 

- Allergiframkallande vid 
hudkontakt 
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• Förstärkningssystemet är olika beroende på material och fabrikat man väljer.   

Generellt ska temperaturen vara över +10°C så att härdplasterna kan härda på ett 

korrekt sätt.  Om temperaturen understiger +10°C bör området hettas upp med en 

extern värmekälla. 

• Efterbehandlingen kan innebära att man är i behov av brandskydd, målning eller andra 

skyddssystem. 

Användningsområdet inom byggbranschen[3], [35] 

Nuförtiden är kolfiber ett material med brett användningsområde i alla möjliga branscher, 

dock främst inom bil och flygindustrin.  De senaste 10-15 åren har kolfiber tagit sig in även i 

byggbranschen där det finns en stor marknad för förstärkning och förspänning av olika 

byggelement. 

Det åldrande byggnadsbeståndet i västvärlden gör att mer underhåll krävs på annars 

välfungerande byggnader.  Detta beror även på tillbyggnader och en ökad ändring av 

byggnadsutformning, vilket leder till ändrade laster.  Detta gör att behovet för förstärkning 

uppkommer för bjälklag, balkar, väggar, pelare, grundläggning etc.  Ett annat område där 

förstärkning är en vanlig lösning är vid feldimensionering, då man upptäcker att ett 

byggelement är för slankt och behöver ha högre kapacitet.  I dessa fall kan en åtgärd för att ge 

full kapacitet till byggnaden vara att limma på en kolfiberlamell på strukturens yta.18 

För- och nackdelar[3] 

Alla material har olika fördelar och nackdelar. Nedan finns det några av de som nämns av 

Täljsten[3]. 

Fördelar med att välja kolfiberförstärkning: 

• Enkelt att hantera och låg egenvikt.  Kolfiber kan hanteras i praktiskt taget oändliga 

längder medan till exempel stål blir otympligt i storlekar över två meter.  

• Mindre materialtransport, vilket leder till mindre koldioxidutsläpp. 

• Kolfiber har en lång livslängd samt väldigt lågt underhållsbehov. 

• Tunna lager. Den totala höjden eller bredden av elementen ändras inte dramatiskt. Det 

gör att det är enklare att kunna skydda kolfibern med betong, gips, 

brandskyddsmålning eller annan ytbehandling. 
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• Korta produktionstider för förstärkning av byggelement. Vid förstärkning av 

exempelvis broar behöver man oftast inte stänga trafiken för att kunna limma på 

kolfibern och limmets härdning går oftast snabbt. 

• Det är enkelt att optimera materialanvändning genom att använda kolfiber i den 

riktningen där huvudspänning finns . 

• Hög pålitlighet då materialet har testats grundligt under forskning och utveckling. 

• Låg totalkostnad eftersom byggtiden blir kortare jämfört med andra metoder, även om 

materialkostnaden är högre.  

Nackdelar att välja kolfiberförstärkning[3], [35] 

• Materialet är sprött.  Det kan bli skadat av vandalism eller vid en kollision.  Om detta 

kan förekomma bör kolfibern skyddas.  Vid uppkomst av en skada är dock kolfiber lätt 

att laga. 

• Eftersom användningen av kolfiber är relativt liten inom byggbranschen (10-15 år) 

finns det en begränsad mängd data om dess långtidsegenskaper. Erfarenheten från 

andra branscher visar en livslängd på minst 30 år vid korrekt användning. 

• Arbetsmiljön är att beakta då epoxilim kan vara skadligt för hälsan om det inte 

används på rätt sätt.[21] 

• Limmet kan vara beroende av omgivningens värme- och fuktegenskaper.  Detta kan 

medföra att värme måste tillsättas vid låga temperaturer för att limmet ska härda på 

rätt sätt. 

• Bristande erfarenhet bland konsulter och beställare gör att materialet väljs bort 

eftersom de saknar kunskap om förstärkningsmetoden. 

• Branschens konservativa karaktär och motstånd mot nya metoder. 

• De relativt höga materialkostnaderna per kvadratmeter i jämförelse med mer 

traditionella material. Men den totala kostnaden måste beaktas för att kunna göra en 

rättvis jämförelse. 

• Oskyddad kolfiber klarar inte direkt påverkan av brand och kräver då att den ska 

brandskyddas. 
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Tidigare forskning 

Under de senaste årtiondena har trä förstärkts på olika sätt.  Några av dessa metoder har 

använts för att förstärka befintliga balkar där det inte har varit möjligt att ersätta trästycket. 

Detta medför att det finns mycket intresse för att använda fiberförstärkning av träelement. 

Det mesta av forskningen gällande fiberförstärkning har gjorts med hänsyn till betong och 

stål. Alltså finns det fortfarande mycket forskning kvar att göra inom trä. [15] Befintliga studier 

har inte tagit hänsyn till de långvariga effekter av kolfiberförstärkningar av trä och har 

fokuserat främst på korttidsbelastningar som har lett till brott.  Detta för att pröva/bekräfta 

konceptet. [17] 

Thomas Johansson och Jörgen Stenberg har undersökt förankringslängden och 

momentkapaciteten hos limträbalkar förstärkta med kolfiberstavar i träets fiberriktning (se 

figur 8). De har även undersökt hur vidhäftningen mellan trä och kolfiber beter sig vid 

användning av olika limsorter.[18] 

Försöken som utfördes visar att momentkapaciteten kunde höjas i 

snitt med 63 % jämfört med oarmerade balkar. Brottet uppkom i 

fyra av sju fall på balkens underkant, medan de andra tre 

balkarna visade tydliga tryckbrott i balkarnas överkant.  

Förankringsförsöken kommer fram till att en förankringslängd 

mellan 100 - 150 mm räckte för att uppnå fullgod kapacitet. Vid 

vidhäftningsförsöken användes fem olika typer av lim. 

Resultaten visar att epoxilimmet BPE 456 (tillverkat av STO1) 

gav det bästa resultat.[18] 

Kenneth C. Johns och Simon Lacroix från Sherbrooke University i Kanada har genomförd en 

analys av hur virke och limträ beter sig när den förstärks med kolfiber. Proverna utfördes på 

balkar med ett 38x89 mm2 snitt.  Dessa prover kom från en längre balk som delades itu, vilket 

medförde en bättre jämförelse mellan förstärkt och icke-förstärkt balk eftersom balkarna kom 

från samma trästycke. [14] 

Tre olika metoder användes för att förstärka balkarna (se figur 9). 

                                                 
1 För mer information om STO och deras produkter: www.sto.com 

Figur 8. Snitt av provkropp i 
LTU's examensarbete[18] 
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1. 1m kolfiberförstärkning 

 

2. 1,4m förstärkt med kolfiber 

 

3. U-formad glasfiberförstärkning 

 

Proven som genomfördes innebar att kapaciteten kontrollerades hos 25 balkpar där den ena 

balken var förstärkt och den andra var en kontrollbalk utan förstärkning för varje 

förstärkningsmetod. 

Forskarparet kom fram till att de förstärkta balkarna blir styvare än de utan förstärkning och 

att deras kapacitet ökade med minst 40 % jämfört med den icke-förstärkta systerbalken.  De 

fick en stor spridning i sina rultat vilket enligt dem berodde på de naturliga fel som finns hos 

trä. Dessa naturliga fel gör varje balk unik i sitt beteende.[14] 

Antonio Borri, Marco Corradi och Andrea Grazini från Universitet i Perugia har undersökt 

förstärkningen av befintliga limträelement med hjälp av kolfiber. De gjorde numeriska 

beräkningar följt av experimentella försök där man undersökte böjkapaciteten och styvheten 

hos limträbalkar.  

Fyra olika tester genomfördes med träbalkar med ett 200 x 200 mm² snitt och 4000 mm längd. 

De tester som utfördes var: 

• Kontrollprov med icke-förstärkta balkar. Dessa hade en snittkapacitet på 72,35 kN. 

• Balkar förstärkta med kolfiberlaminat. Balkarna förstärktes med 0,082 - 0,123 % 

kolfiber. Dessa balkar hade en kapacitetsökning på 42,3 - 60,3%, se figur 10a 

• Balkar förstärkta med förspänt kolfiberlaminat. I det här fallet limmades kolfibern på 

balkar som hade en last på ca 20kN, vilket motsvarar en böjning på 30mm. Kolfibern 

limmades på trycksidan av dessa balkar och tilläts härda i fem dagar. Man testade 

styvheten hos balkarna och de visade sig ha ungefär samma styvhet som de balkar som 

Figur 9. Uppställning av provkropparna[14]
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förstärktes utan förspänning. Styvheten blev då cirka 25 % högre jämfört med 

oförstärkta balkar, se figur 10b. 

• Balkar förstärkta med kolfiberstavar. Det utfördes två varianter av detta, med en eller 

två stavar.  Förstärkningen med en kolfiberstav gav 42,3% förbättring, medan två 

kolfiberstavar resulterade i 28,9 - 52% förbättring. Detta kan jämföras med en 

kapacitetsökning på 42,3 - 60,3% med kolfiberlaminat, se figur 10c. 

 

 
Figur 10. Uppställning av kolfibertester 1, b och c. [15] 
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Metod 

Utförande 

Laboratorieförsöken baserades på den gällande normen EN 408:2003 ”Träkonstruktioner – 

Konstruktionsvirke och limträ – Bestämning av vissa fysikaliska och mekaniska egenskaper”.  

Enligt normen ska provkroppen ha följande specifikationer: 

“[p]rovkroppen skall lastas symmetriskt vid böjning med två punktlaster med en längd av 18 

gånger djupet som det visas på figur [11]. Om provkroppen och maskineriet inte tillåter att 

dessa förutsättningar blir uppnådda exakt, avståndet mellan de inre punktlaster kan 

förändras med ett avstånd som ej bör överstiga 1,5 gånger provkroppens djup, och styckets 

längd kan förändras med en längd som ej bör överstiga 3 gånger provkroppens djup, medan 

man behåller provkroppens symmetri.” [23] 

 

Figur 11.  Uppställning av provkropparna enl. SS-EN 408. [23] 

  

På grund av materialtillgänglighet och maskinens utformning anpassades provkroppen så att 

dessa hålls inom standardens ramar.  Balkens längd är 3420 mm, vilket ger ett djup (balkhöjd) 

av h=180mm, avståndet mellan stöden är 3200 mm (= 17,77h). Detta valdes på grund av 

maskinens förutsättningar.  Avståndet mellan punktlasterna blir 1140 mm (=6.33h). Detta 

avstånd bestämdes på grund av det tillgängliga materialet för provet. Punktlasternas tryckyta 

är 810mm2 (90x90mm). På figur 12 nedan ser man uppställningen av provförsöken. 
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Figur 12. Verklig uppställning av provkropparna som genomfördes för denna uppsatts. 

Med dessa förutsättningar i åtanke genomfördes fem typer av prover.  Dessa togs fram för att 

undersöka hur limträ beter sig när den förstärks på olika sätt.  På grund av materialbrist 

genomfördes endast tre försök per provtyp.  Detta medför en nackdel eftersom resultaten inte 

är statistiskt korrekta eftersom spridningen i resultatet är för stort. Alla försöken utfördes med 

karakteristiska värden. 

 I proverna ingår: ett kontrollprov, tre prover med kolfiberförstärkning och ett prov med 

glasfiberförstärkning. Glasfiberprovet kommer att betraktas som ett kontrollprov då denna 

undersökning inte fördjupar sig i användningen av glasfiber som förstärkningsmetod. 

 

 

Montagen av kolfiberlaminatet utfördes i Mälardalens Högskolas byggtekniska labb enligt 

anvisningarna som följer Sikas CarboDUR (se Bilaga 4). 

Figur 13. Uppställning av de olika provtypen 



  
 

20 
 

 
Figur 14. Förberedelse av kolfibern 

  

 
Figur 15. Limning av kolfiberlaminat 

Balkens yta förbehandlades och gjordes rent från fett, oljor och lösa partiklar genom slipning 

med grovt sandpapper. Eventuella ojämnheter fick inte vara större än 1mm.  Efter slipningen 

avlägsnades eventuell damm och löst material med en industriell dammsugare. [25] 

Kolfiberlaminatet kapades till önskad längd med plåtsax.  Ändarna av kolfibern och där 

kapningen skedde tejpades för att förebygga eventuella sprickor längs laminatet. 

Laminatet rengjordes från löst kolfiberdamm, oljor och andra föroreningar med ett 

acetonliknande preparat.  För provtyp 4 slipades laminatets framsida som är inte förberedd för 

limning och innehåller produktinformation, för att förberedda ytan för limning med epoxilim 

mot den uteliggande trälamellen. 

Blandningen av epoxilimmet preparerads noggrant enligt anvisningar från tillverkaren (Sika).  

Komponent B (härdaren) blandades med komponent A. Detta utfördes med en lågvarvig 

borrmaskin försedd med omrörare i cirka 3 minuter tills ett homogent material erhölls.  

Rekommenderad hastighet för blandaren är max 500 varv/minut.  Blandningsförhållande är 

Komp A: Komp B = 3.1 (vikt- och volymdelar).  SikaDur-30 har en öppettid på cirka 30 

minuter vid +35 grader °C. Lägre temperatur ger längre öppettid. [27] 
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Arbetsmiljö[21] 

Arbetsmiljöföreskrifterna för användning av härdplaster bör beaktas.  Det svenska 

arbetsmiljöverket har tagit fram skriften AFS 2005:18 ”Härdplaster” där de sätter riktlinjerna 

för arbete med härdplaster. 

Det bästa sättet för att skyddas mot epoxiallergi är att inte låta hud och ögon komma i kontakt 

med härdplaster som till exempel epoxilim eller genom att undvika att inhalera ångor som 

avdunstas av härdplasterna.  Skyddsdräkt, skyddshandskar och andningsskydd bör användas 

för att slippa eventuell kontakt med damm och gaser.  Lokalen där arbetet sker skall vara 

välventilerad och ha tillgång till vatten samt ögondusch.  Avfall ska sorteras för sig och 

behållaren ska täckas och markeras som farlig avfall. 

Efter utfört arbete ska kontaminerade kläder och handskar avlägsnas. Hud och hår bör 

rengöras noggrant. Vid kontakt med härdplaster bör hud rengöras omgående. Vid kontakt med 

ögon skall de omedelbart rengöras och läkarvård bör uppsökas. 
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Teoretisk snittkapacitet avseende på moment av en L40 

Limträbalk utan hänsyn till säkerhetsklasser enligt BKR. 

 

Förutsättningar  

�� = 13	�	#	
��� = 33	�	#	
ℎ� = 180	66	
�� = 90	66	
�� = 90	66	

 

 

 
Figur 16. Teoretisk provkropp, snitt. 

 

�� = ��� ∗ � ∗ 9:��� 											; 9:��� = 1	
�� = ��� ∗ �� ∗ ℎ�

<
6 = 33 ∗ 90 ∗ 180<6  

�� = 169=6	
Balkens momentkapacitet är 16 kNm. 
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Analys av försöken 

Nedan finns en analys de olika försöken som utfördes.  Med hjälp av balkarnas snitt 

momentkapacitet kontrollerades hur stor del av kolfiberns dragkapacitet som utnyttjades.  Det 

framtagna data från försöken som genomfördes på Mälardalens Högskolans byggtekniska 

labb användes (se Bilaga 1). Snittkapacitet från varje provtyp togs fram för att analysera varje 

fall. Balkarnas momentkapacitet togs fram med hjälp av Strusofts ”Concrete Beam 6,3”. En 

komplett sammanställning av resultaten återfinns på Bilaga 1. Bilaga 2 har en komplett analys 

av balkarnas moment och Bilaga 3 innehåller beräkning av balkarnas kapacitet.  

Provtyp 1:  Kontrollprov 

Böjprov av oförstärkta limträbalkar 

Detta prov används som kontroll 

Det antas visa materialets naturliga böjkapacitet. 

Förutsättningar:  

 

� = 3200	66	
ℎ� = 180	66	
�� = 90	66	
�� = 9066	
	�>�>� = 22,016	9=6	
��>�>� = 22,679=6	
��� = 33	�	#	
�� = 13	�	#	

 

 

 
       Figur 17. Provkropp 1, snitt. 

Beräkning: 

I det här fallet är tvärsnittet rektangulärt och ej förstärkt. Tyngdpunkten finns då i snittets 

geometriska centrum. Snittet antas vara massivt och ha en konstant densitet. 

� = �� = 90	66 

 

 

Böjmotståndet tas fram enligt följande: 
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� = �� ∗ ℎ�<6 = 90 ∗ 180<6 = 486000	66@ 

Balkens böjspänning blir då: 

�� = ��>�>�� = 22,689=
48600066@ = 46,6�	# 
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Provtyp 2:  Böjprov av kolfiberförstärkt limträbalkar 

Provet undersöker böjkapaciteten av kolfiberförstärkta limträbalkar med 

förstärkning i balkens underkant. 

Förutsättningar: 

 

� = 3200	66	
ℎ� = 180	66	
�� = 90	66	
ℎ� = 1,2	66	
�� = 60	66	
�� = 90	66	
�� = 180,6	66	
	�>�>� = 39,08	9=	
��>�>� = 40,26	9=	
��� = 33	�	#	
��� = 3100	�	#	
�� = 13	�	#	
�� = 165	�	#	

 

 

 
                         Figur 18. Provkropp 2, snitt. 

Observera att det finns stor variation i resultaten från böjproven. 

	<A = 83,76	9=	
	<< = 78,92	9=	
	<@ = 71,84	9= 

Detta innebär att skillnaden mellan resultaten ligger 6 -16,5% 

Beräkning: 

Då snittet består av en sammansättning av två material måste en noggrannare analys göras.  

Detta innebär att den relativa tyngdpunkten och snittets ideella tröghetsmoment tas fram, då 

dessa är beroende av de enskilda materialens elasticitetsmoduler. 

Förhållandet B tas fram för att jämföra träets och kolfiberns elasticitetsmoduler. 
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B = ���� =
165
13 = 12,7 

Den relativa tyngdpunkten kan nu tas fram enligt följande; 

� = Cℎ� ∗ �� ∗ ��) + B ∗ Eℎ� ∗ �� ∗ ��FCℎ� ∗ ��) + B ∗ Eℎ� ∗ ��F 	

� = C180 ∗ 90 ∗ 90) + 12,7 ∗ C1,2 ∗ 60 ∗ 180.6)C180 ∗ 90) + 12,7 ∗ C1.2 ∗ 60) 	
� = 94,838	66 

Avståndet mellan de enskilda delarnas tyngdpunkt och snittets relativa tyngdpunkt bestäms 

genom: 

#� = |� − ��| = |94,838 − 90| = 4,83	66	
#� = J� − ��J = |94,838 − 180,6| = 85,76	66 

Det relativa tröghetsmomentet blir: 

�:� = �� ∗ ℎ�
@

12 + �� ∗ ℎ� ∗ #�< + B K�� ∗ ℎ�
@

12 + �� ∗ ℎ� ∗ #�<L	

�:� = 90 ∗ 180
@

12 + 90 ∗ 180 ∗ 4,83< + 12,7 K60 ∗ 1,2@12 + 60 ∗ 1,2 ∗ 85,76<L	
�:� = 5,084 ∗ 10M66N 

Med dessa värden tas spänningen i träets överkant (�ö�,�), träets underkant (�O�,�) och i 

kolfibern (��) fram. 

�ö�P = ��>�>��:� ∗ � = 40,26
5,084 ∗ 10M ∗ 94,838	 = 	75,1�	#	

�O�P = ��>�>��:� ∗ Cℎ� − �) = 40,26
5,084 ∗ 10M ∗ C180 − 94,838) 	= 	64,39�	#	

�� = ��>�>��:� ∗ B ∗ Eℎ� + ℎ� − �F = 40,26
5,084 ∗ 10M ∗ 12,7 ∗ C180 + 1,2 − 94,838)

= 	868,35�	#		
Q� = ����� =

868,35
3100 = 28% 
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Provtyp 3: Böjprov av kolfiberförstärkt limträbalk 
Provet undersöker böjkapacitet av kolfiberförstärkta limträbalkar där förstärkningen är 
placerad på balkens liv i underkant. 

Förutsättningar: 

 

� = 3200	66	
ℎ� = 180	66	
�� = 90	66	
ℎ� = 60	66	
�� = 1,2	66	
�� = 90	66	
�� = 180,6	66	
	�>�>� = 32,38	9=	
��>�>� = 33,36	9=	
��� = 33	�	#	
��� = 3100	�	#	
�� = 13	�	#	
�� = 165	�	#	

 

 

 
                      Figur 19. Provkropp 3, snitt. 

 

Observera att trotts provkropparnas 31 och 32 är relativt lika så är provkroppen 33:s kapacitet 

cirka 30 % större. 

Beräkning: 

Då snittet består av en sammansättning av två material måste en noggrannare analys göras.  

Detta innebär att den relativa tyngdpunkten och snittets ideella tröghetsmoment tas fram, då 

dessa är beroende av de enskilda materialens elasticitetsmoduler. 

Förhållandet B tas fram för att jämföra träets och kolfiberns elasticitetsmoduler. 

B = ���� =
165
13 = 12,7 

Den relativa tyngdpunkten kan nu tas fram enligt följande; 

� = Cℎ� ∗ �� ∗ ��) + 2 ∗ B ∗ Eℎ� ∗ �� ∗ ��FCℎ� ∗ ��) + 2 ∗ B ∗ Eℎ� ∗ ��F 	



  
 

28 
 

� = C180 ∗ 90 ∗ 90) + 2 ∗ 12,7 ∗ C1,2 ∗ 60 ∗ 150)C180 ∗ 90) + 2 ∗ 12,7 ∗ C1.2 ∗ 60) 	
� = 6,086	66 

Avståndet mellan de enskilda delarnas tyngdpunkt och snittets relativa tyngdpunkt bestäms 

genom: 

#� = |� − ��| = |96,086 − 90| = 6,086	66	
#� = J� − ��J = |96,086 − 150| = 3,915	66 

Det relativa tröghetsmomentet blir: 

�:� = �� ∗ ℎ�
@

12 + �� ∗ ℎ� ∗ #�< + 2 ∗ B K�� ∗ ℎ�
@

12 + �� ∗ ℎ� ∗ #�<L	

�:� = 90 ∗ 180
@

12 + 90 ∗ 180 ∗ 6,086< + 2 ∗ 12,7 K1,2 ∗ 60@12 + 60 ∗ 1,2 ∗ 53,915<L	
�:� = 5,02 ∗ 10M66N 

Med dessa värden tas spänningen i träets överkant (�ö�,�), träets underkant (�O�,�) och i 

kolfibern (��) fram. 

�ö�P = ��>�>��:� ∗ � = 33,36
5,02 ∗ 10M ∗ 96,086	 = 	63,85�	#	

�O�P = ��>�>��:� ∗ Cℎ� − �) = 33,36
5,02 ∗ 10M ∗ C180 − 96,086) 	= 	55,764�	#	

�� =
��>�>��:� ∗ B ∗ Sℎ� − ℎ�2 − �T

2 	=
33,365,02 ∗ 10M ∗ 12,7 ∗ U180 − 602 − 96,086V2

= 	227,51�	# 

Q� = ����� =
227,51
3100 = 7,3% 
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Provtyp 4:  Böjprov av kolfiberförstärkt limträbalk 

 Detta prov användes för att undersöka böjkapaciteten av 

kolfiberförstärkta limträbalkar där förstärkningen finns i underkant och är 

täckt med ett 30 mm trälamell. 

Förutsättningar: 

 

� = 3200	66	
ℎ� = 180	66	
�� = 90	66	
ℎ� = 1,2	66	
�� = 60	66	
�� = 75	66	
�� = 150,6	66	
	�>�>� = 27,53	9=	
��>�>� = 28,35	9=	
��� = 33	�	#	
��� = 3100	�	#	
�� = 13	�	#	
�� = 165	�	#	

 

 

 
                            Figur 20. Provkropp 4, snitt. 

Beräkning: 

Då snittet består av en sammansättning av två material måste en noggrannare analys göras.  

Detta innebär att den relativa tyngdpunkten och snittets ideella tröghetsmoment tas fram, då 

dessa är beroende av de enskilda materialens elasticitetsmoduler. 

Förhållandet B tas fram för att jämföra träets och kolfiberns elasticitetsmoduler. 

B = ���� =
165
13 = 12,7 

Den relativa tyngdpunkten kan nu tas fram enligt följande: 

� = Cℎ� ∗ �� ∗ ��) + B ∗ Eℎ� ∗ �� ∗ ��FCℎ� ∗ ��) + B ∗ Eℎ� ∗ ��F 	
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� = C150 ∗ 90 ∗ 75) + 12,7 ∗ C1,2 ∗ 60 ∗ 150.6)C150 ∗ 90) + 12,7 ∗ C1.2 ∗ 60) 	
� = 79,79	66 

Avståndet mellan de enskilda delarnas tyngdpunkt och snittets relativa tyngdpunkt bestäms 

genom: 

#� = |� − ��| = |79,79 − 75| = 4,79	66	
#� = J� − ��J = |79,79 − 150,6| = 79,81	66 

Det relativa tröghetsmomentet blir: 

�:� = �� ∗ ℎ�
@

12 + �� ∗ ℎ� ∗ #�< + B K�� ∗ ℎ�
@

12 + �� ∗ ℎ� ∗ #�<L	

�:� = 90 ∗ 150
@

12 + 90 ∗ 150 ∗ 4,79< + 12,7 K60 ∗ 1,2@12 + 60 ∗ 1,2 ∗ 70,81<L	
�:� = 3,02 ∗ 10M66N 

Med dessa värden tas spänningen i träets överkant (�ö�,�), träets underkant (�O�,�) och i 

kolfibern (��) fram. 

�ö�P = ��>�>��:� ∗ � = 28,35
3,02 ∗ 10M ∗ 79,79	 = 	74,9�	#	

�O�P = ��>�>��:� ∗ Cℎ� − �) = 28,35
3,02 ∗ 10M ∗ C150 − 79,79) 	= 65,9�	#	

�� = ��>�>��:� ∗ B ∗ Eℎ� + ℎ� − �F = 28,35
3,02 ∗ 10M ∗ 12,7 ∗ C150 + 1,2 − 79,79) 

= 	851,4�	#	 
 

Q� = ����� =
851,4
3100 = 27,5%	
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Provtyp 5:  Böjprov av glasfiberförstärkta limträbalkar 

Provet undersöker böjkapacitet av glasfiberförstärkta limträbalkar där 

förstärkningen finns på balkens underkant. Provresultatet används endast 

som referens. 

Förutsättningar: 

 

� = 3200	66	
ℎ� = 180	66	
�� = 90	66	
ℎ� = 2	66	
�� = 90	66	
�� = 90	66	
�� = 181	66	
	�>�>� = 30,26	9=	
��>�>� = 31,17	9=	
��� = 33	�	#	
��� = 100	�	#	
�� = 13	�	#	
�� = 75	�	#	

	
 

 

 
                       Figur 21. Provkropp 5, snitt. 

Beräkning: 

Då snittet består av en sammansättning av två material måste en noggrannare analys göras.  

Detta innebär att den relativa tyngdpunkten och snittets ideella tröghetsmoment tas fram, då 

dessa är beroende av de enskilda materialens elasticitetsmoduler. 

Förhållandet B tas fram för att jämföra träets och kolfiberns elasticitetsmoduler. 

B = ���� =
75
13 = 5,769 

Den relativa tyngdpunkten kan nu tas fram enligt följande: 
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� = Cℎ� ∗ �� ∗ ��) + B ∗ Eℎ� ∗ �� ∗ ��FCℎ� ∗ ��) + B ∗ Eℎ� ∗ ��F 	

� = C180 ∗ 90 ∗ 90) + 5,769 ∗ C2 ∗ 90 ∗ 181)C180 ∗ 90) + 5,769 ∗ C2 ∗ 90) 	
� = 95,482	66 

Avståndet mellan de enskilda delarnas tyngdpunkt och snittets relativa tyngdpunkt bestäms 

genom: 

#� = |� − ��| = |95,482 − 90| = 5,482	66	
#� = J� − ��J = |95,482 − 181| = 85,518	66 

Det relativa tröghetsmomentet blir: 

�:� = �� ∗ ℎ�
@

12 + �� ∗ ℎ� ∗ #�< + B K�� ∗ ℎ�
@

12 + �� ∗ ℎ� ∗ #�<L	

�:� = 90 ∗ 180
@

12 + 90 ∗ 180 ∗ 5,482< + 5,769K90 ∗ 2@12 + 90 ∗ 2 ∗ 85,518<L	
�:� = 5,182 ∗ 10M66N 

Med dessa värden tas spänningen i träets överkant (�ö�,�), träets underkant (�O�,�) och i 

kolfibern (��) fram: 

�ö�P = ��>�>��:� ∗ � = 31,17
5,182 ∗ 10M ∗ 95,482	 = 	57,4�	#	

�O�P = ��>�>��:� ∗ Cℎ� − �) = 31,17
5,182 ∗ 10M ∗ C180 − 95,482) 	= 50,8�	#	

�� = ��>�>��:� ∗ B ∗ Eℎ� + ℎ� − �F = 31,17
5,182 ∗ 10M ∗ 5,482 ∗ C180 + 2 − 95,482)

= 	300,2�	#		
Q� = ����� =

300,2
100 = 300% 
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Resultat och diskussion 

De olika försök som utförts visar att kolfiberförstärkningen av limträbalkar har en positiv 

inverkan på balkarnas momentkapacitet. Det är dock en metod som lämpar sig bäst vid 

ombyggnationer, då möjligheten att ersätta eller förstora ett bärande element inte är praktiskt 

möjligt.  När det gäller nyproduktion så dimensioneras oftast delarna efter behovet.  Metodens 

kanske största nackdel är dess kostnad vilket gör att många gånger billigare alternativ, som till 

exempel stål, väljs istället för kolfiber. 

Provtyp 1 är kontrollprovet, det vill säga en oförstärkt balk. Den har en 

medelmomentkapacitet av 22,68 kNm, vilket är 41 % högre än det teoretiska värdet för 

samma balk enligt BKR. 

Provtyp 2 analyserar en kolfiberförstärkt limträbalk med förstärkning i balkens underkant. 

Försökets momentkapacitet är 40,26 kNm vilket jämfört med provtyp 1 är en ökning av 77,5 

%.  Det är även detta fall som utnyttjar kolfibern på bästa sätt då fiberns utnyttjandegrad är 28 

%. 

På provtyp 3 kontrolleras kapacitet av en kolfiberförstärkt limträbalk med förstärkning i 

sidornas underkant. Balktypens genomsnittliga momentkapacitet är 33,36 kNm, vilket innebär 

en kapacitetsökning av 47 % jämfört med kontrollprovet. Kolfiberns utnyttjandegrad är 7,3 % 

vilket är lågt. Det låga utnyttjandet kan förklaras: två kolfiberlameller fästes mot denna 

provtyp. 

Provtyp 4 utforskar en kolfiberförstärkt limträbalk där förstärkningen sitter mellan lamellerna. 

Momentkapacitet för denna balk ökar med 25 % till 28,35 kNm.  Fiberns utnyttjandegrad är 

27,5% vilket liknar provtyp 2.  Detta sker eftersom balkgeometrin i provtyp 4 är en 

nedskalning av provtyp 2 då lamellen som är under kolfibern egentligen inte utnyttjas. 

Figur 22. Uppställning av de olika provtyperna 
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Då glasfiberns samverkan med limträ inte behandlas ska provtyp 5 ses som ett prov av 

koncept och en kontrollbalk.  Balkarnas medelmomentkapacitets ökning är 40,3 % vilket 

motsvarar ett moment av 31,17 %. Osäkerheten i mängden av glasfiber resulterar i en 

utnyttjandegrad av 300 %. 

 

 

Figur 23 Jämförelse av momentkapacitet 

Tryckytan på balkarnas överkant trycks ihop i de flesta fall där provbalken är förstärkt.  Detta 

kan påverka balkarnas kapacitet då den effektiva höjden förändras, detta har inte tagits hänsyn 

till. Ett av de stora problemen med undersökningen är att fel metod användes för att 

genomföra proverna. För många olika typer av prover utfördes istället för att koncentrera 

forskningen på ett enda fall så att fler resultat kunde jämföras och ge ett bättre och mer 

pålitligt resultat. Detta innebär att stora skillnader förekommer mellan resultaten inom samma 

fall. 

Ytterligare ett problem är att mätningarna av nedböjningen för varje provkropp inte kunde 

göras då tillgång till ett tillförlitligt mätsystem saknades. Tryckmaskinens eget system var inte 

utformat för dessa stora nedböjningar och explosiva typ av brott. På grund av detta görs ingen 

jämförelse av nedböjningen mellan de olika fallen, vilket är av stort intresse för att kunna se 

hur styvheten i snitten förändras. 
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Undersökningen visar att användningen av kolfiber för att förstärka limträ balkar är en rimlig 

metod.  Försiktighet bör vidtas och fullständiga beräkningar som är specifika för varje fall bör 

göras då varje fall kommer att bli unikt. 
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Slutsatser 

Resultaten för denna uppsats visar att användning av kolfiber för att förstärka limträbalkar ger 

en förbättrad kapacitet, vilket var förväntat. Ökningen visar förbättring uppemot 77,5 %.  

Dessa resultat är rimliga men inte statistisk säkerställda på grund av att för få tester 

genomfördes. Detta leder till en stor spridning av resultaten. 

Provtyp 2 där limträbalken är kolfiberförstärkt i underkant och provtyp 5 där 

glasfiberförstärkning används är de försök som ger de bästa resultaten och som använder 

fibern på ett mer effektiv sätt.  Dessa är även de resultaten som enklast kan anpassas till 

verkligheten. 

Det finns tyvärr en stor nackdel med användning av kolfiber: kostnaden i jämförelse med 

andra metoder som t.ex. glasfiber- eller stålförstärkning. Detta gör att kolfiber endast väljs då 

det inte finns någon bättre lösning.  

Glasfiber gav mycket goda resultat vilket gör att denna metod är av intresse för fortsatt 

forskning. Även glasfiberförstärkningen har sina nackdelar då det beror helt på blandningen 

glasfiber som används. Den måste då kontrolleras noga för att kunna hålla god kvalitet. 

Förstärkning med glasfiber uppnår inte samma höga kapacitet som kolfiber. Men då den följer 

träets rörelser bättre (bl.a. töjningen) så är det en metod som eventuellt ger mindre inre 

spänningar, till exempel skjuvning i limfogen mellan träet och fiber. 
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Förslag på framtida arbete 

Resultaten från denna forskningen kan ses som en bas för fortsatt forskning av användning av 

kolfiber och även glasfiber som förstärkningsmaterial för limträ.  Bland det som är av intresse 

för fortsatt forskning är kontroll av skjuvning längs fibrerna i limträbalkarna då detta visade 

sig vara den svaga länken i Provtyp 2 och Provtyp 4, där kolfibern är på balkarnas underkant.  

När det gäller samverkan mellan epoxilim och kolfiber kan resultaten från Provtyp 3, där 

lamellerna är på balkens sida, användas för att se var gränserna för limmet går och hur man 

kan göra starkare snitt med mindre nedböjning utan att ha en osäkerhet i när limmet kommer 

att förbruka sin kapacitet. 

Brandaspekten är också mycket intressant då de olika materialen kommer att reagerar på olika 

sätt.  Hur man skyddar och dimensionerar för brand är av stort intresse då konstruktionen ska 

kunna klara belastningen av en utrymning tills dess att människorna har kommit ur 

byggnaden.   

Glasfiber ses som ett bra alternativ för att förstärka limträbalkar och eventuellt andra 

konstruktionsdelar på grund av dess egenskaper och kostnad.  Vidare forskning på hur 

glasfiber kan användas för att förstärka trä rekommenderas då det kan finnas en stor 

användning i enklare men vanligt förekommande fall som t.ex. rötskador i bostäder och äldre 

konstruktioner utan att ha stora kostnader eller göra stora ingrepp som att ersätta balkar i en 

befintlig konstruktion. 
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Resultat av försöken 



  
 

 
 

Resultat av enskilda provkroppar 

I tabellen nedan finns en sammanställning av den uppmätta lasten enligt provmaskinen och beräknade värden för moment och spänning i 

balkarna. 

Provtyp 
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F
ör
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k
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n

d
e 

[%
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1 Kontrollprov 

11 42,60 21,3 21,94 45,14 45,14 - - 
12 42,63 21,315 21,95 45,16 45,16 - - 

13 46,87 23,435 24,14 49,67 49,67 - - 

2 
Kolfiberförstärkt 
limträbalk: 
förstärkning i UK 

21 83,76 41,88 43,14 80,47 72,26 930,11 30 
22 78,92 39,46 40,64 75,81 68,08 876,21 28,3 
23 71,84 35,92 37,00 69,02 61,80 797,73 25,7 

3 
Kolfiberförstärkt 
limträbalk: 
förstärkning i sidan 

31 62,54 31,27 32,21 61,65 53,84 219,67 7,1 
32 61,05 30,525 31,44 60,18 52,56 214,4 6,9 
33 70,71 35,355 36,44 69,75 60,91 248,5 8 

4 

Kolfiberförstärkt 
limträbalk: 
förstärkning mellan 
lameller 

41 56,21 28,105 28,95 76,48 67,29 868,68 28 

42 55,25 27,625 28,45 75,16 66,13 853,67 27,5 

43 53,68 21,84 27,65 73,05 64,27 829,67 26,7 

5 
Glasfiberförstärkt 
limträbalk: 
förstärkning i UK 

51 65,47 32,735 33,72 62,12 54,99 324,79 324 
52 59,80 29,9 30,80 56,75 50,23 296,66 296 
53 56,29 28,145 28,99 53,41 47,28 279,23 279 



  
 

 
 

Sammanställning av proven medelvärde och medianvärde 

Provtyp 
Består av 

provkroppar 

Medelvärde - 
moment 
[kNm] 

Medianvärde – 
moment 
[kNm] 

Procentuella 
skillnaden [%] 

Teoretisk balk - 16 - - 

Kontrollprov 

11 
22,68 21,95 41* 12 

13 

Kolfiberförstärkt 
limträbalk: 
förstärkning i UK 

21 
40,26 40,64 77,5** 22 

23 

Kolfiberförstärkt 
limträbalk: 
förstärkning i sidan 

31 
33,36 31,21 47** 32 

33 
Kolfiberförstärkt 
limträbalk: 
förstärkning mellan 
lameller 

41 

28,35 28,45 25** 42 

43 

Glasfiberförstärkt 
limträbalk: 
förstärkning i UK 

51 
31,17 30,8 40,3** 52 

53 
* Jämförelse gjord med den teoretiska balken 

** Jämförelse gjord med kontrollprovet 
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Analys av moment i balkarna 
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Beräkning av balkarnas kapacitet 

  



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 1
Balk 1.1

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 1
Balk 1.1

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔M ⋅21.94

≔Pinstron 42.6 ≔bt 90 ≔yt 90

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 21.3 ≔ht 180 ≔l 3200

Tyngdpunkten för en rektangulär, massiv limträ tvärsnitt antas vara i balkens mitt.

≔y
0

=yt 90

≔Iid =―――
⋅bt ht

3

12
⎛⎝ ⋅43.74 10

6 ⎞⎠
4

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

Iid
y

0
45.144

≔σ_ut =⋅――
M

Iid
y

0
45.144



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 1
Balk 1.2

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 1
Balk 1.2

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔M ⋅21.95

≔Pinstron 42.63 ≔bt 90 ≔yt 90

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 21.315 ≔ht 180 ≔l 3200

Tyngdpunkten för en rektangulär, massiv limträ tvärsnitt antas vara i balkens mitt.

≔y
0

=yt 90

≔Iid =―――
⋅bt ht

3

12
⎛⎝ ⋅43.74 10

6 ⎞⎠
4

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

Iid
y

0
45.165

≔σ_ut =⋅――
M

Iid
y

0
45.165



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 1
Balk 1.3

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 1
Balk 1.3

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔M ⋅24.14

≔Pinstron 46.87 ≔bt 90 ≔yt 90

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 23.435 ≔ht 180 ≔l 3200

Tyngdpunkten för en rektangulär, massiv limträ tvärsnitt antas vara i balkens mitt.

≔y
0

=yt 90

≔Iid =―――
⋅bt ht

3
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⎛⎝ ⋅43.74 10

6 ⎞⎠
4

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

Iid
y

0
49.671

≔σ_ut =⋅――
M

Iid
y

0
49.671



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 2
Balk 2.1

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 2
Balk 2.1

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔Ef 165

≔ftf 2.8 ≔bt 90 ≔yt 90

≔M ⋅43.14 ≔ht 180 ≔yf 180.6

≔Pinstron 83.76 ≔bf 60 ≔l 3200

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 41.88 ≔hf 1.2

Analys av tvärsnitet:
Beräkning av den relativa tyngdpunkten.

≔α =――
Ef

Et
12.692

≔y
0

=―――――――――
+(( ⋅⋅ht bt yt)) (( ⋅⋅⋅bf hf yf α))

+⋅ht bt ⋅⋅α bf hf
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≔at =|
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yt|
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yf|
|
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Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 2
Balk 2.1

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

I_id
y

0
80.473

≔σ_ut =――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠
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≔σ_uf =⋅⋅α ――
M

I_id
⎛
⎝

−+ht hf y
0
⎞
⎠

930.106
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Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 2
Balk 2.2

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 2
Balk 2.2

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔Ef 165

≔ftf 2.8 ≔bt 90 ≔yt 90

≔M ⋅40.64 ≔ht 180 ≔yf 180.6

≔Pinstron 78.92 ≔bf 60 ≔l 3200

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 39.46 ≔hf 1.2

Analys av tvärsnitet:
Beräkning av den relativa tyngdpunkten.

≔α =――
Ef

Et
12.692

≔y
0

=―――――――――
+(( ⋅⋅ht bt yt)) (( ⋅⋅⋅bf hf yf α))

+⋅ht bt ⋅⋅α bf hf
94.838

≔at =|
|

−y
0

yt|
|

4.838

≔af =|
|

−y
0

yf|
|

85.762

≔I_id =++―――
⋅bt ht

3

12
⎛⎝ ⋅⋅bt ht at

2 ⎞⎠ ⋅α
⎛
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⎝

+―――
⋅bf hf

3

12
⋅⋅bf hf af

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅50.841 10
6 ⎞⎠

4
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Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 2
Balk 2.2

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

I_id
y

0
75.809

≔σ_ut =――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠
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⎞
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876.205
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Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 2
Balk 2.3

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 2
Balk 2.3

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔Ef 165

≔ftf 2.8 ≔bt 90 ≔yt 90

≔M ⋅37 ≔ht 180 ≔yf 180.6

≔Pinstron 71.84 ≔bf 60 ≔l 3200

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 35.92 ≔hf 1.2

Analys av tvärsnitet:
Beräkning av den relativa tyngdpunkten.

≔α =――
Ef

Et
12.692

≔y
0

=―――――――――
+(( ⋅⋅ht bt yt)) (( ⋅⋅⋅bf hf yf α))

+⋅ht bt ⋅⋅α bf hf
94.838

≔at =|
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4.838

≔af =|
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85.762

≔I_id =++―――
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⎛⎝ ⋅50.841 10
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4
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Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 2
Balk 2.3

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

I_id
y

0
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≔σ_ut =――
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0
⎞
⎠

797.726



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 2
Balk 3.1

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 3
Balk 3.1

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔Ef 165

≔ftf 2.8 ≔bt 90 ≔yt 90

≔M ⋅32.21 ≔ht 180 ≔yf 120

≔Pinstron 62.54 ≔bf 1.2 ≔l 3200

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 31.27 ≔hf 60

Analys av tvärsnitet:
Beräkning av den relativa tyngdpunkten.

≔α =――
Ef

Et
12.692

≔y
0

=――――――――――
+(( ⋅⋅ht bt yt)) ⋅2 (( ⋅⋅⋅bf hf yf α))

+⋅ht bt ⋅⋅⋅2 α bf hf
93.041

≔at =|
|

−y
0

yt|
|

3.041

≔af =|
|

−y
0

yf|
|

26.959

≔I_id =++―――
⋅bt ht

3

12
⎛⎝ ⋅⋅bt ht at

2 ⎞⎠ ⋅⋅2 α
⎛
⎜
⎝

+―――
⋅bf hf

3

12
⋅⋅bf hf af

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅45.766 10
6 ⎞⎠

4



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 2
Balk 3.1

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

I_id
y

0
65.482

≔σ_ut =――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠

61.201

≔σ_uf =⋅⋅α ――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠

776.777



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 3
Balk 3.2

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 3
Balk 3.2

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔Ef 165

≔ftf 2.8 ≔bt 90 ≔yt 90

≔M ⋅31.44 ≔ht 180 ≔yf 120

≔Pinstron 61.05 ≔bf 1.2 ≔l 3200

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 31.27 ≔hf 60

Analys av tvärsnitet:
Beräkning av den relativa tyngdpunkten.

≔α =――
Ef

Et
12.692

≔y
0

=――――――――――
+(( ⋅⋅ht bt yt)) ⋅2 (( ⋅⋅⋅bf hf yf α))

+⋅ht bt ⋅⋅⋅2 α bf hf
93.041

≔at =|
|

−y
0

yt|
|

3.041

≔af =|
|

−y
0

yf|
|

26.959

≔I_id =++―――
⋅bt ht

3

12
⎛⎝ ⋅⋅bt ht at

2 ⎞⎠ ⋅⋅2 α
⎛
⎜
⎝

+―――
⋅bf hf

3

12
⋅⋅bf hf af

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅45.766 10
6 ⎞⎠

4



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 3
Balk 3.2

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

I_id
y

0
63.916

≔σ_ut =――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠

59.738

≔σ_uf =⋅⋅α ――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠

758.207



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 3
Balk 3.3

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 3
Balk 3.3

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔Ef 165

≔ftf 2.8 ≔bt 90 ≔yt 90

≔M ⋅36.44 ≔ht 180 ≔yf 120

≔Pinstron 70.71 ≔bf 1.2 ≔l 3200

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 35.355 ≔hf 60

Analys av tvärsnitet:
Beräkning av den relativa tyngdpunkten.

≔α =――
Ef

Et
12.692

≔y
0

=――――――――――
+(( ⋅⋅ht bt yt)) ⋅2 (( ⋅⋅⋅bf hf yf α))

+⋅ht bt ⋅⋅⋅2 α bf hf
93.041

≔at =|
|

−y
0

yt|
|

3.041

≔af =|
|

−y
0

yf|
|

26.959

≔I_id =++―――
⋅bt ht

3

12
⎛⎝ ⋅⋅bt ht at

2 ⎞⎠ ⋅⋅2 α
⎛
⎜
⎝

+―――
⋅bf hf

3

12
⋅⋅bf hf af

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅45.766 10
6 ⎞⎠

4



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 3
Balk 3.3

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

I_id
y

0
74.081

≔σ_ut =――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠

69.238

≔σ_uf =⋅⋅α ――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠

878.787



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 4
Balk 4.1

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 4
Balk 4.1

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔Ef 165

≔ftf 2.8 ≔bt 90 ≔yt 75

≔M ⋅28.95 * ≔ht 150 ≔yf 150.6

≔Pinstron 56.21 ≔bf 60 ≔l 3200

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 28.105 ≔hf 1.2

*Obs att träets efektiva höjd blir lägre 
då kofibern är placerad längre upp.

Analys av tvärsnitet:
Beräkning av den relativa tyngdpunkten.

≔α =――
Ef

Et
12.692

≔y
0

=―――――――――
+(( ⋅⋅ht bt yt)) (( ⋅⋅⋅bf hf yf α))

+⋅ht bt ⋅⋅α bf hf
79.793

≔at =|
|

−y
0

yt|
|

4.793

≔af =|
|

−y
0

yf|
|

70.807

≔I_id =++―――
⋅bt ht

3

12
⎛⎝ ⋅⋅bt ht at

2 ⎞⎠ ⋅α
⎛
⎜
⎝

+―――
⋅bf hf

3

12
⋅⋅bf hf af

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅30.204 10
6 ⎞⎠

4



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 4
Balk 4.1

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

I_id
y

0
76.479

≔σ_ut =――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠

67.291

≔σ_uf =⋅⋅α ――
M

I_id
⎛
⎝

−+ht hf y
0
⎞
⎠

868.678



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 4
Balk 4.2

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 4
Balk 4.2

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔Ef 165

≔ftf 2.8 ≔bt 90 ≔yt 75

≔M ⋅28.45 * ≔ht 150 ≔yf 150.6

≔Pinstron 55.25 ≔bf 60 ≔l 3200

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 27.625 ≔hf 1.2

*Obs att träets efektiva höjd blir lägre 
då kofibern är placerad längre upp.

Analys av tvärsnitet:
Beräkning av den relativa tyngdpunkten.

≔α =――
Ef

Et
12.692

≔y
0

=―――――――――
+(( ⋅⋅ht bt yt)) (( ⋅⋅⋅bf hf yf α))

+⋅ht bt ⋅⋅α bf hf
79.793

≔at =|
|

−y
0

yt|
|

4.793

≔af =|
|

−y
0

yf|
|

70.807

≔I_id =++―――
⋅bt ht

3

12
⎛⎝ ⋅⋅bt ht at

2 ⎞⎠ ⋅α
⎛
⎜
⎝

+―――
⋅bf hf

3

12
⋅⋅bf hf af

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅30.204 10
6 ⎞⎠

4



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 4
Balk 4.2

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

I_id
y

0
75.158

≔σ_ut =――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠

66.129

≔σ_uf =⋅⋅α ――
M

I_id
⎛
⎝

−+ht hf y
0
⎞
⎠

853.675



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 4
Balk 4.3

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 4
Balk 4.3

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔Ef 165

≔ftf 2.8 ≔bt 90 ≔yt 75

≔M ⋅27.65 * ≔ht 150 ≔yf 150.6

≔Pinstron 53.68 ≔bf 60 ≔l 3200

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 26.84 ≔hf 1.2

*Obs att träets efektiva höjd blir lägre 
då kofibern är placerad längre upp.

Analys av tvärsnitet:
Beräkning av den relativa tyngdpunkten.

≔α =――
Ef

Et
12.692

≔y
0

=―――――――――
+(( ⋅⋅ht bt yt)) (( ⋅⋅⋅bf hf yf α))

+⋅ht bt ⋅⋅α bf hf
79.793

≔at =|
|

−y
0

yt|
|

4.793

≔af =|
|

−y
0

yf|
|

70.807

≔I_id =++―――
⋅bt ht

3

12
⎛⎝ ⋅⋅bt ht at

2 ⎞⎠ ⋅α
⎛
⎜
⎝

+―――
⋅bf hf

3

12
⋅⋅bf hf af

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅30.204 10
6 ⎞⎠

4



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 4
Balk 4.3

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

I_id
y

0
73.045

≔σ_ut =――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠

64.269

≔σ_uf =⋅⋅α ――
M

I_id
⎛
⎝

−+ht hf y
0
⎞
⎠

829.67



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 5
Balk 5.1

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 5
Balk 5.1

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔Ef 75

≔ftf 100 ≔bt 90 ≔yt 90

≔M ⋅33.72 ≔ht 180 ≔yf 181

≔Pinstron 65.47 ≔bf 90 ≔l 3200

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 32.735 ≔hf 2

Analys av tvärsnitet:
Beräkning av den relativa tyngdpunkten.

≔α =――
Ef

Et
5.769

≔y
0

=―――――――――
+(( ⋅⋅ht bt yt)) (( ⋅⋅⋅bf hf yf α))

+⋅ht bt ⋅⋅α bf hf
95.482

≔at =|
|

−y
0

yt|
|

5.482

≔af =|
|

−y
0

yf|
|

85.518

≔I_id =++―――
⋅bt ht

3

12
⎛⎝ ⋅⋅bt ht at

2 ⎞⎠ ⋅α
⎛
⎜
⎝

+―――
⋅bf hf

3

12
⋅⋅bf hf af

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅51.822 10
6 ⎞⎠

4



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 5
Balk 5.1

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

I_id
y

0
62.129

≔σ_ut =――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠

54.995

≔σ_uf =⋅⋅α ――
M

I_id
⎛
⎝

−+ht hf y
0
⎞
⎠

324.788



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 5
Balk 5.2

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 5
Balk 5.2

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔Ef 75

≔ftf 100 ≔bt 90 ≔yt 90

≔M ⋅30.8 ≔ht 180 ≔yf 181

≔Pinstron 59.8 ≔bf 90 ≔l 3200

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 29.9 ≔hf 2

Analys av tvärsnitet:
Beräkning av den relativa tyngdpunkten.

≔α =――
Ef

Et
5.769

≔y
0

=―――――――――
+(( ⋅⋅ht bt yt)) (( ⋅⋅⋅bf hf yf α))

+⋅ht bt ⋅⋅α bf hf
95.482

≔at =|
|

−y
0

yt|
|

5.482

≔af =|
|

−y
0

yf|
|

85.518

≔I_id =++―――
⋅bt ht

3

12
⎛⎝ ⋅⋅bt ht at

2 ⎞⎠ ⋅α
⎛
⎜
⎝

+―――
⋅bf hf

3

12
⋅⋅bf hf af

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅51.822 10
6 ⎞⎠

4



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 5
Balk 5.2

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

I_id
y

0
56.749

≔σ_ut =――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠

50.233

≔σ_uf =⋅⋅α ――
M

I_id
⎛
⎝

−+ht hf y
0
⎞
⎠

296.663



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 5
Balk 5.3

Beräkning av balkens späningskapacitet

Balktyp 5
Balk 5.3

Förutsättningar:

≔Et 13

≔fmt 35

≔Ef 75

≔ftf 100 ≔bt 90 ≔yt 90

≔M ⋅28.99 ≔ht 180 ≔yf 181

≔Pinstron 56.29 ≔bf 90 ≔l 3200

≔Pmedel =⋅―
1

2
Pinstron 28.145 ≔hf 2

Analys av tvärsnitet:
Beräkning av den relativa tyngdpunkten.

≔α =――
Ef

Et
5.769

≔y
0

=―――――――――
+(( ⋅⋅ht bt yt)) (( ⋅⋅⋅bf hf yf α))

+⋅ht bt ⋅⋅α bf hf
95.482

≔at =|
|

−y
0

yt|
|

5.482

≔af =|
|

−y
0

yf|
|

85.518

≔I_id =++―――
⋅bt ht

3

12
⎛⎝ ⋅⋅bt ht at

2 ⎞⎠ ⋅α
⎛
⎜
⎝

+―――
⋅bf hf

3

12
⋅⋅bf hf af

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅51.822 10
6 ⎞⎠

4



Bilaga 3
Beräkning av balkarnas kapacitet

Balktyp 5
Balk 5.3

Beräkning av balkens dragspänningar:

≔σ_öt =⋅――
M

I_id
y

0
53.414

≔σ_ut =――
M

I_id
⎛
⎝

−ht y
0
⎞
⎠

47.281

≔σ_uf =⋅⋅α ――
M

I_id
⎛
⎝

−+ht hf y
0
⎞
⎠

279.229
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1/3 Sikadur®-301

Sikadur®-30 
Lim för kolfiberförstärkning 
 

Användning 
Beskrivning 

 
Sikadur-30 är ett lösningsmedelsfritt, tixotropt, två-komponents konstruktionslim 
baserat på epoxi och specialfiller. Sikadur-30 är avsett för limning vid normal 
temperatur (+8ºC till +35ºC) 

Användning Lim för konstruktiv förstärkning med utanpåliggande kolfiberband:  
 
� Limning av Sika CarboDur till betong, murverk, tegel, trä  
� Limning av stålplattor till betong  

Fördelar Sikadur-30 har följande fördelar: 
 
� Lätt att blanda och applicera 
� Primer behövs ej 
� Motstår krypning vid permanent last 
� Mycket god vidhäftning mot betong, murverk, sten, stål, gjutjärn, aluminium, trä 

och CarboDur.  
� Höghållfast 
� Tixotropt, saggar/släpper inte vid applicering i tak eller på vägg 
� Lösningsmedelsfritt 
� Härdar utan att krympa 
� Färgade delkomponenter ger säker blandning 
� Höga initiella och slutliga mekaniska egenskaper 
� Hög resistens mot nötning och chock 
� God mekanisk motståndsförmåga 
� Tät mot vatten och vattenånga 
� Härdar oberoende av hög fuktighet 

Test � IBMB, TU Braunschweig, test report No.1871/0054, 1994: Approval for Sikadur-
30 Epoxiy Adhesive. 

� IBMB, TU Braunschweig, test report No. 1734/6434, 1995: Testing for Sikadur-
41 Epoxy mortar in combination with Sikadur-30 Epoxy adhesive for bonding of 
steel plates.  

Produktdata 
Form och färg Komp. A: Vit pasta 

Komp. B Svart pasta 
Komp A+B: Ljusgrå pasta (blandad) 

Förpackning 6 kg (A+B): Fördoserad förpackning. Full pall: 480 kg (80 x 6 kg) 
Industriförpackning, ej fördoserad (full pall: 14 dunkar) 
Komp. A: 30 kg dunk 
Komp. B: 10 kg dunk 

Lagring och hållbarhet  24 månader från tillverkningsdatum vid torr lagring i originalförpackning vid 
temperatur mellan +5ºC och +25ºC. Skyddas från direkt solljus.  

Tekniska Data  
Kemisk Bas Epoxi 
Densitet 1,65 kg/l ± 0,1 kg (Komp. A) vid +23ºC 

1,65 kg/l ± 0,1 kg (Komp. B) vid +23ºC 
1,65 kg/l ± 0,1 kg (Komp. A + B blandad) vid +23ºC 

Sag Enligt FIP (Federation Internationale de la Precontrainte) 
På vertikala ytor: ingen sag vid skikttjocklek 3-5 mm och +35ºC.  

Sammanpressning Enligt FIP (Federation Internationale de la Precontrainte) 
4000 mm2 vid +15ºC och 15 kg. 
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Skikttjocklek Max. skikttjocklek: 30 mm. 

 
När det är nödvändigt att använda flera satser lim rekommenderas nästa sats 
blandas först när föregående avslutats för att undvika problem med att limmets 
arbetbarhet försämras.  

Volymändring Krympning 
Enligt FIP (Federation Internationale de la Precontrainte): 
0,04% 

Termisk 
expansionskoefficient W = 9 x 10-5 per ºC (-10ºC till +40ºC) 

Termostabilitet Glasomvandlingstemperatur 
Enligt FIP (Federation Internationale de la Precontrainte): 
Härdningstid Temperatur TG 
7 dygn +45ºC +62ºC 

 
Heat deflection temperature 
Enligt ASTM-D 648 
Härdningstid Temperatur HDT 
3 tim. + 80ºC + 53ºC 
6 tim. + 60ºC + 53ºC 
7 dygn + 35ºC + 53ºC 
28 dygn +10ºC + 36ºC 

       
Mekaniska egenskaper 
Tryckhållfasthet  

Enligt EN 196 
Härdningstid + 10ºC + 35ºC 
12 tim. - 80 - 90 MPa 
1 dygn 50 - 60 MPa 85 - 95 MPa 
3 dygn 65 - 75 MPa 85 - 95 MPa 
7 dygn 70 - 80 MPa 85 - 95 MPa 

      
Skjuvhållfasthet  

Enligt FIP (Federation Internationale de la Precontrainte): 
Brott i betongen (~15 MPa) 
Härdningstid + 15ºC + 35ºC 
1 dygn 3 - 5 MPa 15 - 18 MPa 
3 dygn 13 - 16 MPa 16 - 19 MPa 
7 dygn 14 - 17 MPa 16 - 19 MPa 
14 dygn 15 - 18 MPa 17 - 20 MPa 

     
Draghållfasthet 
 

 
Enligt DIN 53455 
Härdningstid + 15ºC + 35ºC  
1 dygn 18 - 21 MPa 23 - 28 MPa  
3 dygn 21 - 24 MPa 25 - 30 MPa  
7 dygn 24 - 27 MPa 26 -31 MPa  
14 dygn 25 - 28 MPa 27 - 32 MPa  

      
Vidhäftningshållfasthet  

Enligt DIN EN 24624 
 
På stål > 21 MPa (medelvärde > 30 MPa) på yta preparerad enligt 
rekommendation.  
 
Enligt FIP (Federation Internationale de la Precontrainte): 
På betong: Brott i betongen (ca 4 MPa) på yta preparerad enligt rekommendation.  

E-modul Enligt FIP (Federation Internationale de la Precontrainte): 
 
Statisk: 12800 MPa 

Hållfasthetsutveckling Det rekommenderas att hållfasthetsutvecklingen (tryck och drag) kontrolleras med 
hjälp av separata kuber som tillverkas och lagras på plats.  

System information  
Systemuppbyggnad Sika CarboDur System 

För instruktioner om applicering av Sika CarboDur band och Sikadur-30, se separat 
Tekniskt Datablad för Sika CarboDur.  
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Appliceringförhållanden/ 
Begränsningar 
Underlagets temperatur Min. +8ºC/Max. +35ºC 

Sikadur-30 måste ha en temperatur mellan +5ºC och +30ºC. 
Omgivande temperatur Min. +8ºC/Max. +35ºC 

Sikadur-30 måste ha en temperatur mellan +5ºC och +30ºC. 
Underlagets fukthalt Max. 4% (betongytans fukthalt) 

Vid applicering på fuktig betong (under ytan) se till att limmet arbetas väl in i ytan. 
Daggpunkt Var uppmärksam så att inte kondens finns på underlaget.  

Omgivningens temperatur måste ligga minst +3ºC över daggpunkten.  
Blandningsinstruktioner 
Blandning Komp. A : B = 3 : 1 volymdelar 

Använd graderade kärl för att säkerställa exakt blandningsförhållande. 
Blandningstid Fördoserad förpackning: 

Tillsätt komp. B till komp. A och blanda med en spiral ansluten till borrmaskin med 
låg hastighet (max. 600 rpm) för att undvika att luft dras in. Blanda i ca. 3 minuter till 
en jämn konsistens och färg. Häll sedan över blandningen till ett rent kärl och 
blanda ytterligare ca. 1 minut på låg hastighet. Undvik inblandning av luft i massan. 
 
Ej fördoserad förpackning: 
Blanda först komponent A och B var för sig i sina förpackningar. Tillsätt dem sedan 
i lämpligt blandningskärl. Var noga med att mäta upp rätt mängd. Blanda sedan på 
samma sätt som fördoserad förpackning. 

Utförande/Verktyg Se Sika CarboDur Tekniskt Datablad. 
Rengöring av verktyg Verktyg rengöres omedelbart med Sika ColmaRengöring. Härdat material kan 

endast avlägsnas på mekanisk väg. 
Potlife (max. öppentid) Enligt FIP (Federation Internationale de la Precontrainte): 

 
Potlife börjar när komp. A och B är blandade. Blandningen bibehåller sin konsistens 
kortare tid vid högre temperaturer och längre vid låga temperaturer. Ju större 
mängd som blandas ju kortare blir potlife. För att uppnå längre potlife vid höga 
temperaturer rekommenderas att blanda flera mindre satser istället för en stor. 
Alternativt kan komp. A och B kylas (>5ºC! ) innan de blandas. 
  
Temperatur +8ºC +20ºC +35ºC 
Potlife Ca 120 min. Ca 90 min. Ca 40 min 
Öppentid Ca 150 min. Ca 110 min. Ca 30 min. 

      
Lokala regler Eftersom reglerna för konstruktiv förstärkning kan variera mellan olika länder måste 

de lokala reglerna alltid beaktas och följas. 
Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö 

 
Se separat säkerhetsdatablad. 

Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av 
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när 
dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan 
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller 
användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt 
ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig 
rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även 
tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av 
att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig 
av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller 
på hemsidan www.sika.se. 
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Sika® CarboDur® Band 
Kolfiberband för konstruktiv förstärkning 
 

Användning 
Beskrivning 

 
Sika CarboDur Band är ett kolfiberlaminat för utanpåliggande förstärkning av 
konstruktioner av armerad betong, murverk och trä.  
 
Sika CarboDur Band limmas på konstruktionen med Sikadur-30 (normal 
temperatur) eller Sikadur-30LP (förhöjd temperatur). För mer detaljerad information, 
se specifikt Tekniskt Datablad 

Användning För förstärkning vid: 
 
Lastökning 
� Ökad bärförmåga för bjälklag och balkar 
� Ökad bärförmåga för broar 
� Installation av tung utrustning i industribyggnader 
� Stabilisering vid vibrationer 
� Ändrad användning av konstruktionen  
 
Skador i bärande partier 
� Åldrade material 
� Armeringskorrosion 
� Påkörningsskador 
� Brand 
� Jordbävning 
 
För låg bärförmåga 
� Minskade deformationer 
� Spänningsminskning i armering 
� Reducering av sprickvidder 
� Reducera utmattning 
 
Ombyggnad 
� Nedtagning av väggar och pelare 
� Borttagning av balksektioner vid håltagning 
 
Ändrade specifikationer 
� Ändrade lastförhållanden 
� Justering vid ändrad arkitektur 
� Otillräcklig armering 
� Felaktig dimensionering 
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Fördelar � Rostar inte 

� Mycket hög draghållfasthet 
� Mycket hög beständighet 
� Låg vikt 
� Kan fås i önskad längd, inga fogar behövs 
� Tunn - tar mycket liten plats och kan övermålas 
� Lätt att transportera (rulle) 
� Enkel installation - lätt att hantera och kräver ingen specialutrustning 
� Kan lätt överlappas och korsas  
� Inga tunga lyft vid transport och installation 
� Utmärkt motstånd mot utmattning 
� Minimal förbehandling av banden 
� Finns i flera olika kvaliteter (hållfasthet och E-modul) 
� Alkaliresistent 
� Släta kanter, inga utstickande fibrer 
� Testad och godkänd i många länder 

Tester/Rapporter � Deutsches Institut für Bautechnic Z-36.12-29, 2006: General Construction 
Authorisation for Sika CarboDur 

� CSTB - Avis Technique 3/07 - 502, SIKA CARBODUR SIKA WRAP  
� NBI Teknisk Godkjenning, NBI Technical Approval, No. 2178, 2001 (norska) 
� ZAG, Technical Approval No. S418/99-620-2, za uporabo nacina ojacitev 

armirano betonskhi in prednapetih elementov konstrukcij z doleplienjem lamel iz 
karbonskih vlaken “Sika CarboDur v Republiki Sloneniji (Slovenian) 

� TSUS, Building Testing and Research Instituts, Technical Approval No. 
5502A/02/0633/0/004, 2003: Systém dodatocného zosilnovania 
zelezobetonovych a drevenych konstrukcil Sika CarbDur (Slovak) 

� Instytut badawczy drog I mortow, technical approval No. AT/2003-04-0336, 
System materialow Sika CarboDur do wzmacniania konstrukcji obiektow 
mostowych (Polska) 

� Fib, technical Report, bulletin 14: Externally bonded FRP reinforcement for RC 
structures, July 2001 (International) 

� ACI 440.2R-02, Guide for Design and construction of Externally Bonded FRP 
Systems for strengthening concerte structures, October 2002 (USA) 

� Concrete Society Technical Report No. 55, Design guidance for strengthening 
concrete structures using fibre composite material, 2000, UK 

� SIA 166, Klebebewehrungen, 2003/2004 (CH) 
� Bo Westerberg, 1998: Förstärkning med pålimmade kolfiberlaminat. 

Dimensioneringsanvisning. Mars 1998. 
� Bo Westerberg, 2003: Tvärkraftsförstärkning med pålimmade kolfiberlaminat. 

Dimensioneringsanvisning. Mars 2003. 
� Svenska Betongföreningen, 2002: Betongrapport nr. 9, Fiberkompositer (FRP) 

för betongkonstruktioner 
Produktdata 
 

Sika CarboDur band 
 

Utseende/färg   Kolfiber i matris av epoxi, svart 

Förpackning   I tillskurna längder förpackat i lämpligt emballage.  
250 m rulle förpackad i trälåda (ej returbar). 

Lagring och hållbarhet Obegränsad hållbarhet vid torr förvaring med skydd mot direkt solljus och i max 
temperatur av +50°C. 

Tekniska Data 
 

 

Densitet 1,60 g/cm3 
Temperaturresistens >150oC 
Volymandel fiber >68% (Typ S) 
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Typsortiment   

  Sika CarboDur S E-modul 165 000 MPa 

 Typ Bredd (mm) Tjocklek (mm) Tvärsnittsyta (mm²)

 Sika CarboDur S613 60 1,3 78 
 Sika CarboDur S914 90 1,4 126 
     
  Sika CarboDur M (stål ekvivalent) E-modul 210 000 MPa 

 Typ Bredd (mm) Tjocklek (mm) Tvärsnittsyta (mm²)

 Sika CarboDur M614 60 1,4 84 
     
 För andra dimensioner kontakta Sika för leveransbesked och tillgång. 
Mekaniska egenskaper 

  Sika CarboDur 
 Värde i N/mm² / MPa S M 

 Medelvärde 165 000  210 000  
 Min. värde > 160 000  > 200 000  
5% fraktil-värde 162 000 210 000 

E-
M

od
ul

* 

95% fraktil-värde 180 000 230 000 
Medelvärde 3 100  3 200 
Min. värde > 2 800  > 2 900  
5% fraktil-värde 3 000 3 000 

D
ra

gh
ål

l 
fa

st
he

t*
 

95% fraktil-värde 3 600 3 900 
Brottöjning* (min. värde) > 1,70% >1,35% 
Föreskriven brottöjning** < 0,85% < 0,65% 

 
 
*  värden uppmätta i fiberns riktning 
**  Detta värde ska användas för beräkning av maximal spänning i kolfiberbandet och ska anpassas till gällande 
normer. Beroende på konstruktionens kvalitet och lastförhållanden kan värdet behöva minskas. 
System 
information Sika CarboDur + Sikadur-30 eller Sikadur-30LP 

  
Förbrukning Laminat bredd (mm) Sikadur-30 (kg/löpmeter) 
 15 0,15 
 50 0,35 
 60 0,40 
 80 0,55 
 90 0,70 
 100 0,80 
 120 1,00 
 150 1,20 
 Beroende på underlagets jämnhet och ytstruktur samt eventuella överlappningar kan 

förbrukningen bli högre. 
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Underlag, kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underlag, preparering 

Planhet/Jämnhet 
Ytan måste vara jämn, ojämnheter/gropar större än 0,5 mm får inte förekomma. Ytans 
planhet kontrolleras med en metallinjal. Toleransen är högst 10 mm per  
2 m längd eller högst 4 mm per 0,3 m längd.  
 
Hållfasthet (betong, murverk, sten) 
Den preparerade ytan måste ha en vidhäftningshållfasthet på minst 2 MPa 
(medelvärde) och får aldrig understiga 1,5 MPa. Om dessa värden inte uppnås, se 
alternativ användning av SikaWrap kolfiberväv. 
 
Betongen måste härdat i minst 28 dygn.  
 
Betong och murverk 
Underlaget måste vara friskt, torrt, rent och fritt från olja och fett, is, stående vatten, 
gammal ytbeläggning/färg, lösa partiklar och cementhud.  
 
Betongytan ska vara rengjord och preparerad till en öppen, strukturerad yta fri från 
ytbeläggning och föroreningar. Cementhud måste tas bort. 
 
Förberedelser: Sandblästra eller slipa. 
 
Lagning och utjämning måste utföras med hållfasta reparationsmaterial såsom Sikadur-
41 eller Sikadur-30 Om avjämning utförts mer än två dagar före applicering av 
kolfiberplattan måste den återigen slipas för att ge en bra vidhäftning mellan Sikadur-41 
och Sikadur-30 (se separata Tekniska Datablad) 
 
Trä 
Förberedelser: Hyvla eller slipa ytan. Damm ska avlägsnas genom dammsugning. 
 
Stål 
Ytan måste vara ren och fri från olja, fett, rost och andra substanser som kan försämra 
vidhäftningen. Vanligen primas ytan(se tabell). Var uppmärksam på att kondensvatten 
inte bildas på ytan.  
Förberedelser: Sandblästra eller slipa till en yta motsvarande Sa 2,5. Primer Icosit-277 
eller Sikagard-63 N appliceras som temporärt korrosionsskydd alternativt Icosit-EG1 
som permanent korrosionsskydd.  
 
 + 10ºC + 20ºC + 30ºC 
1)  Max. väntetid mellan  
 - Sandblästring av stål och 
 Primer/Sikadur-30 (kan appliceras 
 utan primer om korrosionsskydd inte 
 krävs) 

 
48 tim. 

 
48 tim.  

 
48 tim.  

2)  Min. väntetid mellan  
 - Primer och Sikadur-30  
 (utan slipning av Primer) 

 
48 tim. 

 
24 tim.  

 
12 tim.  

3)  Max. väntetid mellan  
 - Primer och Sikadur-30  
 (utan slipning av Primer) 

 
7 dygn 

 
3 dygn 

 
36 tim.  

4)  Max. väntetid mellan  
 - Primer och Sikadur-30  
 (med slipning av Primer)* 

 
>7 dygn 

 
>3 dygn 

 
>36 tim.  

*  om slipning av Primer behövs (4), ska slipningen utföras tidigast dagen före 
 appliceringen. Ytan måste rengöras från damm efter slipningen.  

 
Kolfiberband Sika CarboDur 
Innan applicering av Sikadur-30 rengöres ytan med Sika ColmaRen-göring för att 
avlägsna eventuellt damm eller föroreningar. Vänta tills ytan torkat innan limmet 
appliceras (> 10 minuter). 

Appliceringsförhållanden/ 
Begränsningar 
Yttemperatur Se Tekniskt Datablad för Sikadur-30 alternativt Sikadur-30LP. 
Omgivningens 
temperatur Se Tekniskt Datablad för Sikadur-30 alternativt Sikadur-30LP. 

Underlagets fukthalt Se Tekniskt Datablad för Sikadur-30 alternativt Sikadur-30LP 
Daggpunkt Se Tekniskt Datablad för Sikadur-30 alternativt Sikadur-30LP 
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Utförande 
 

 

Blandningförhållande Se Tekniskt Datablad för Sikadur-30 alternativt Sikadur-30LP 
Blandningstid Se Tekniskt Datablad för Sikadur-30 alternativt Sikadur-30LP 
Kapning av band Sika CarboDur laminaten kapas lämpligast till önskad längd med hjälp av en 

diamantsåg. 
Arbetsinstruktion Se installationsmanual för Sika CarboDur-systemet. 
Rengöring av verktyg Verktyg rengöres omedelbart med Sika ColmaRengöring. Härdat material kan endast 

avlägsnas på mekanisk väg. 
Pot life Se Tekniskt Datablad för Sikadur-30 eller Sikadur-30 LP  
Viktigt att tänka på 
/Begränsningar 

Dimensioneringen måste utföras av en utbildad konstruktör.  
 
Utförandet är avgörande för konstruktionens bärförmåga och måste utföras av utbildad 
och kunnig personal. 
 
CarboDur bandet måste appliceras inom limmets (Sikadur-30) öppentid.  
 
Kvalitetskontroll ska utföras och dokumenteras. 
 
Iaktta försiktighet vid kapning/slipning av banden. Använd personlig skydds-utrustning: 
andningsskydd, skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon.  
 
Sika CarboDur systemet ska skyddas mot permanent direkt solsken, vatten och fukt 
samt direktkontakt med våt betong. 
 
Maximalt temperatur i funktionsstadiet är ca +50ºC.  
Vid användning av Sika CarboHeater och Sikadur-30 LP kan max. temperaturen ökas 
till +80oC (se Tekniskt Datablad för Sika CarboHeater). 
 
Instruktionerna i det Tekniska Databladet för Sikadur-30 måste följas vid applicering av 
Sikadur-30. 
 
Beläggning 
Den exponerade kolfiberplattan kan övermålas med t ex Sikagard-550W Elastic eller 
Sikagard ElastoColor W.   
 
Notera:  
Detaljerad rådgivning ang. ovanstående ska alltid erhållas från Sika.  

Brandskydd Vid behov ska Sika CarboDur banden skyddas med brandskyddsplattor.  
Kontakta Sika för information. 

Lokala regler Eftersom reglerna för konstruktiv förstärkning kan variera mellan olika länder måste de 
lokala reglerna alltid beaktas och följas.  

Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö 

 
Se separat säkerhetsdatablad. 

Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av 
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa 
lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i 
material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller 
lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må 
vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande 
produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella 
rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och 
leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella 
produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se. 

 
         

 
 
 
 
Sika Sverige AB 
Domnarvsgatan 15 
Box 8061 
SE-163 08 Spånga 
Sverige 

Tel. +46 8 621 89 00 
Fax +46 8 621 89 89 
www.sika.se 
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Sika® CarboDur®

Det optimala systemet för konstruktiv
förstärkning

Våra senaste försäljningvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad 
före användning av våra produkter.

Sika® CarboDur®

System för konstruktiv förstärkning
Sika® CarboDur® band

Sika® CarboDur® Typ S Typ M Typ H
Kolfiberband E-modul 165 000 MPa 210 000 MPa 400 000 MPa

Draghållfasthet 2 800 MPa 2 800 MPa 1 800 MPa
Sika® Förspänningssystem Förspänning av Sika® CarboDur® band över 200 kN (20 ton) med Sika® StressHead eller 

Sika® LEOBA CarboDur® förspänningssystem

Sika® CarboHeater Snabb applicering (2-3 tim) av Sika® CarboDur® band
Uppvärmningsutrustning
Sika® CarboShear® L Min. dragspänning 126 kN/40 mm bredd
L-formade band E-modul 120 000 MPa
Sikadur® Sikadur®-30 Sikadur®-30 LP Sikadur®-41
Epoxilim och bruk Appliceringstemperatur +10ºC till +35ºC +25ºC till +55ºC +10ºC till +35ºC

E-modul 12 800 MPa 10 000 MPa 9 000 MPa
Vidhäftningshållfasthet > 4 MPa > 4 MPa > 4 MPa

(brott i betongen) (brott i betongen) (brott i betongen)
Användning Limning av band Limning av band Reparationsbruk

Sika® CarboDur® band
Böjmoment- och tvärkraftsförstärkning

Material

Balkar Hus Parkingeringshus

CFRP (Carbon Fibre reinforced polymer) band
Kolfiberlaminat produceras i en speciell profildragnings-
process. Materialet består av ett mycket stort antal
enskilda parallella fibrer inbäddade i en polymermatris.
Används främst för böjmomentförstärkning av konstruk-
tioner med statisk eller dynamisk belastning, t ex broar,
balkar, bjälklag, tak och väggar. 

Kolfibrer i CFRP band
Förstoring ca 1:2000
Fibervolym > 70 %

Sika® CarboShear L
L-format kolfiberband används som utanpåliggande
tvärkraftsförstärkning på balkar. 

SikaWrap® väv

SikaWrap® Sortimentet omfattar ett flertal olika typer av väv för att svara mot krav från varierande specifikationer från 
konstruktörer och entreprenörer. Av fibrer orienterade i en riktning finns både vävda och ickevävda fibrer av 
glas, aramid och olika typer av kolfiber. Fibrervävar orienterade i två riktningar finns av glas och kolfiber. 
Vikten varierar från 200 till 600 g/m² för kolfiberväv, 400 till 1000 g/m² för glasfiberväv samt 300 till 600 g/m² 
för aramidfiberväv. Ytterligare fler typer av fibervävar finns på förfrågan.

Sikadur® Alla SikaWrap® vävar kan impregneras/limmas med det systemtestade Sikadur® limmerna som passar de 
Epoxilim vanligaste förekommade underlagen.

Beräkningsmanualer
Dessa dimensioneringsanvisningar är utarbetade av Bo Westerberg,
Tyréns, på uppdrag av Sika Sverige AB. Anvisningarna behandlar
böjmomentförstärkning och tvärkraftförstärkning och ansluter till
svenska normer ifråga om partialkoefficienter mm. 
Anvisningarna kan beställas hos Sika Sverige AB eller finns att
hämta på www.sika.se.



Orsak till förstärkning
Ändrad last 

Trafiklast på broar  
Ändrad användning av byggnad, t ex kontor blir bostad
Ändrat utnyttjande av yta, t ex kontor blir arkiv
Ändrad lastfördelning
Tyngre maskiner 

Ombyggnad
Håltag i bjälklag som skär av viktig armering
Håltag i väggar och skivor som inkräktar på tryckbåge 
Reduktion av vertikalt bärverk för ökad flexibilitet

Tillbyggnad
Ökad last på vertikala bärverk vid tillbyggnad uppåt 

Fel
Konstruktionsfel, t ex för lite armering
Utförandefel, t ex felaktigt placerad armering

Skador
Armeringskorrosion
Påkörning 
Brand

Sika® CarboDur® band
Systemfördelar 

Mycket hög hållfasthet i förhållande till vikt  
Flera utföranden och kvaliteter
- kan optimeras till varje konstruktion
Prefabricerad - klar att använda
Enkel och snabb applicering
Tar mycket liten plats 
Uppvärmningssystem möjliggör applicering vid låga temperaturer
Kan förspännas 
Dimensioneringsanvisningar anpassade till svenska normer

Förstärkning av armerad betong med Sika® CarboDur® laminat.
Sikadur®-30 används för limning.

Vanliga användningsområden
Böjmoment
Ett vanligt sätt är att förstärka en konstruktion är att limma 
Sika® CarboDur® band på den dragna sidan av konstruktionen, 
t ex bjälklag eller broar.

Tvärkraft
En konstruktions kapacitet att ta upp tvärkraft kan ökas genom att 
Sika® CarboShear (L-formade band) eller SikaWrap® (väv) limmas 
på konstruktionen. Denna typ av förstärkning tillämpas främst på 
balkar och pelare. 

Håltagning
I samband med håltagning vid ombyggnad kan det förekomma att 
man inkräktar på tryckbåge eller att det blir nödvändigt att skära av
viktig armering. Sådana situationer kan lösas genom förstärkning
med Sika® CarboDur® band. 

Förspänning
Ibland finns behov av att minska nedböjning eller minska 
sprickvidder i en konstruktion. Med hjälp av specialutrustning 
kan Sika® CarboDur® banden förspännas innan dom limmas och
konstruktionen sedan höjas när limmet härdat. 

SikaWrap® förstärkningsväv
(Kolfiber, glasfiber, aramidfiber) Våt/torr applicering

Systemfördelar 
För skjuvförstärkning
För förstärkning mot stöt och expolsion
Stor flexibilitet för komplicerade detaljer
Lättapplicerad på cirkulära/välvda ytor
Hög hållfasthet 
Snabb och enkel applicering 
Finns i kolfiber, glas- och aramidfiber 
Dimensioneringsanvisningar anpassade till svenska normer

Montering av SikaWrap®-systemet för förstärkning av påkörnings-
skydd på en bropelare.

SikaWrap® väv 
Tvärkraftsförstärkning

FRP (Fiber reinforced polymer) väv
Förstärkningsväv av kolfiber, glasfiber eller aramidfiber
med fibrer i en eller två riktningar. Används främst för
förstärkning av tvärkraftskapacitet och har förmåga att 
motstå jordbävningar och liknande. 

Pelare/Pålar Silos/Skorstenar/Torn

Sika®Carbodur®

System för konstruktiv förstärkning



  
 

 
 

Bilaga 5 

Några bilder av försöken 

  



 
 

Limmet sprids på balken efter att noggrant 
rengjort den. 

 
 

Kolfiberlaminatet placeras på limmet och trycks 
så att alla luftbubblor trycks ut. 



 
 

 

 
 

Härdning av balkarna i Mälardalens högskolas 
bygglabb 

 
 

Balk typ 1 efter brott 

 

Balk typ ett under brott 



 
 

Balk typ 2 under belastning 

 
 

Balk typ 2 efter brott 

 

Balk typ 3 under belastning 



 
 

Balk typ 3 under brott. Notera hastigheten av 
kolfiber laminatet då energin frigörs. 

 
 

Balk typ 4, brott i den nedre lamell. 

 

Balt typ 4, början av brott i tvärsnittet 



 
 

Balt typ 4, brott i tvärsnitt 

 
 

Balk typ 5 under belastning 

 

Balk typ 5 under brott 



 

Balk typ 5, efter brott. 

 



  
 

 
 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
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