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Sammanfattning 

Byggbranschen står inför stora utmaningar när miljömålen blir hårdare. Utveckling 

av nya material kan bidra till att sänka miljöpåverkan från byggindustrin. Durapulp är 

ett biokompositmaterial utvecklat av skogsindustrikoncernen Södra och består till 

största delen av cellolusa som fibermaterial och PLA som matrismaterial, en 

termoplast som framställs av majsstärkelse. Idag används syntetiska limmer i 

träbaserade skivmaterial, genom att ersätta dem med biokompositmaterial kan 

miljöpåverkan reduceras.  

Syftet med studien är att undersöka mekaniska egenskaper för Durapulp med fokus 

på böjegenskaper. Laborativa försök av flexningsegenskaper genomförs för tre 

varianter av Durapulp (airlaid, våtformat och torrformat) samt för olika sorters 

referensmaterial som idag används inom byggbranschen (t.ex. hardboard, MDF och 

olika varianter av plywood). Resultatet för materialen analyseras och Durapulp 

jämförs med referensmaterialen. 

Resultatet visar att den torrformade varianten har högst hållfasthet och styvhet av de 

testade typerna av Durapulp. Den varianten har också minst spridning mellan 

proverna. Tillverkningsprocessen är dock mer energikrävande än airlaidtekniken. Ur 

böjhållfasthet och styvhetssynpunkt kan Durapulp vara en ersättare för flera av de 

testade referensmaterialen. 



IV 

  



V 

Summary 

The construction industry stands before big challenges when environmental 

objectives gets tougher. The development of new materials can surely contribute to 

lower environmental impact. Durapulp is a biocomposite material developed by 

Södra, a Swedish forest industry group. Durapulp consists of cellulose fibers and 

PLA as the matrix material, a termoplast made from cornstarch. Nowadays, synthetic 

adhesives are commonly used in wood boards. Replacing them with biocomposites 

can lead to a reduced carbon dioxide emission.  

The purpose of the study is to examine the mechanical properties for Durapulp, 

particular the flexural properties. Laborative tests result in flexure properties for three 

different production methods of Durapulp (airlaid, wet and dry forming) as well as in 

the properties for reference materials commonly used in the building industry (such 

as hard board, MDF and different variants of plywood). The results are analyzed and 

Durapulp is compared to the reference materials. 

The results show that the dry formed variant has the highest stiffness and strength of 

the tested types of Durapulp. The dry formed method also shows the least scattering 

between the specimens. This production method though is more energy-demanding 

than the airlaid method. With its high flexural strength and modulus, Durapulp has 

the potential to be a substitution for some of the reference materials.  
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Abstract 

The purpose of the work is the determination of flexural properties for the 

biocomposite Durapulp. The study includes laborative tests on Durapulp and 

reference materials, commonly used in the building sector. Stiffness and strength of 

Durapulp show that it has the potential as a replacement for conventional wood-

based materials. 

Nyckelord: Durapulp, mechanical properties, flexural properties, polylactic acid 

(PLA) , wood-plastic composite (WPC), E-modulus, bending strength. 
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Förord 

Studien är en del av Bioinnovationsprojektet Framtidens Biobaserade Byggande och 

Boende (FBBB). Delprojekt 4.3 behandlar biobaserade skivmaterial med syftet att 

identifiera tillämpningar inom byggsektorn. Durapulp är materialet som 

huvudsakligen studeras i detta sammanhang. Mekaniska egenskaper bestäms och 

jämförs med andra material som används idag. Delprojektet utförs vid 

Linnéuniversitetet i Växjö (LNU) i samarbete med Södra skogsägarna, 

forskningsinstitutionen Swerea och Lunds Tekniska Högskola (LTH).  

Durapulpmaterial till studien har tillhandahållits inom projektet av Södra 

Skogsägarna. Vi vill tacka Södra skogsägarna för råmaterialet. Det experimentiella 

försöket som studien baseras på har utförts av författarna på LNU med assistans av 

Dr. Michael Dorn. 

Diagram i MATLAB har skapats av Michael Dorn och är i rapporten modifierade av 

oss författare. Resultat och bilder i rapporten kan användas till Linnéuniversitetets 

forskningsprojekt för Durapulp.  

Vi vill rikta ett stort tack till Michael Dorn för det goda samarbete och stöd han har 

givit oss. 

 

Oscar Gren Bernhäll         &         Adam Nilsson 

Växjö, 4 November 2017 
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1 Introduktion 

Byggsektorn står för ett av de största koldioxidutsläppen i världen och är till 

stor del med och påverkar den globala uppvärmningen (Huisingh et al. 

2015). Ungefär 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter släpper byggindustrin 

i Sverige ut per år (IVA och Byggindustrin 2014). Detta är nästan lika 

mycket som alla personbilar släpper ut per år och mycket mer än vad 

lastbilar och bussar släpper ut per år. På grund av byggsektorns stora 

påverkan på klimatet kommer det ställas hårdare krav från både europeiska 

och svenska myndigheter i framtiden. Sverige ska sänka sitt utsläpp av 

växthusgaser de kommande åren och har som vision att till år 2050 inte ha 

några nettoutsläpp av växthusgaser i samhället (Boverket 2017). 

Val av material och dess livscykel blir en allt viktigare faktor för att minska 

koldioxidutsläppet. Materialets tillverkning, hur det hanteras och 

återanvänds är aspekter som påverkar klimatet. Jesper Åkerlund från 

konstruktionsföretaget Martinsons säger att trä är det ända helt förnyelsebara 

materialet (Byggindustrin 2017). Ett förnyelsebart material som trä har en 

liten klimatpåverkan och bidrar till att uppnå miljömålet till 2050. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Fossila bränslen kommer ursprungligen från organiska material i form av 

dåtida växter och djur (Naturvårdsverket 2016). De organiska materialen 

täcks av sediment som grus, slam och lera vilket skapar ett högt tryck och en 

hög temperatur. De lagrade organiska materialen omvandlas till kol- och 

väteföreningar som är energikällan till fossilt bränsle. Vid förbränning av 

kolväten bildas koldioxid vilket bidrar till ökade växthusgaser. Fossila 

bränslen utgör idag det största utsläppet av koldioxid där drygt 30% av 

Sveriges energianvändning kommer från fossila bränsle. De vanligaste 

träbaserade skivmaterialen som idag används i byggbranschen är tillverkade 

med bindemedel av fossilt bränsle, t.ex. fenollim, karbamid- och 

melaminformaldehyd (Träguiden 2017abc). 

De hårdare kraven i Sverige har fått träindustrin att utveckla nya hållbara 

och klimatsmarta material (Boverket 2017). Detta har gjort att traditionella 

trämaterial blir utmanade av nya material som fiber-plastkompositmaterial. 

Sådana material kallas även för wood-plastic composites (WPC) som består 

av träbaserat fibermaterial och ett bindemedel. Egenskaperna för WPC:s kan 

modifieras genom att ändra mängderna av de två beståndsdelarna (Ndiayea 

et al. 2008). WPC:s kan bidra till en ökad användning av träkompositer då 

materialet har potential att fungera som bärande konstruktionsmaterial 

(Tamrakar et al. 2012). 

 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0266353808002327
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0266353808002327
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Ett exempel på ett WPC-material är Durapulp. Det är ett 

biokompositmaterial framtaget av skogskoncernen Södra. Durapulp började 

tillverkas 2011 vid Södra Cell i Värö och materialet binder mer koldioxid 

under sin livstid än det släpper ut (Södra 2017). Durapulp har använts till att 

bl.a. formge en lampa och en barnstol som har fått mycket positiv publicitet. 

Materialet går att göra hårt som plast och även vattenresistent genom att 

modifiera tillverkning och materialsammansättning. 

I nuläget är Durapulp i en utvecklingsprocess där grundläggande mekaniska 

egenskaper är ofullständigt karakteriserade. Det krävs t.ex. studier på 

materialets hållfasthet för att kunna klassa materialet som pålitligt för 

användning i bärande konstruktioner. År 2014 utfördes en studie av Michael 

Dorn "Basic mechanical properties of DuraPulp" där egenskaper av 

Durapulp i draghållfasthet framtagits genom experiemtiellt försök (Dorn 

2014). Undersökning av materialets hållfasthetsegenskaper kan leda till en 

ökad användning av materialet om dess egenskaper motsvaras med 

nuvarande träbaserade material. 

1.2 Mål och Syfte 

Syftet med studien är att se om Durapulp kan ersätta konventionella  

träbaserade skivmaterial vad gäller mekaniska egenskaper.  

Målet är att ta fram böjmotståndet för Durapulp och jämföra med nuvarande 

använda träbaserade skivmaterial i byggbranschen. 

1.3 Avgränsningar 

Studien undersöker tre olika tillverkningsmetoder för Durapulp. 

Materialsammansättningen är förbestämd och skiljer inte mellan 

tillverkningsteknikerna. Vid laborativa försök av böjmotståndet belastas 

provkroppen med en tre-punkts uppställning där provkroppen vilar på två 

upplag. Studien testar provkropparna i en riktning. De experimentiella 

försöken och beräkningarna utgår från Svensk standard (SS-EN ISO 

178:2010). Studien bygger på teorier inom byggmekanik. De träbaserade 

referensmaterialen i studien är: 

 HB (Hardboard) 

 HB.H (Oljehärdad hardboard) 

 Konstruktionsplywood 

 Spånskiva 

 OSB (Oriented strand board) 

 Björkplywood 

 Furuplywood 

 Flygplansplywood 

 MDF (Medium density fibreboard) 
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2 Teori 

2.1 Bindemedel av fossila resurser 

Bindemedel i träbaserade skivmaterial består vanligtvis av syntetiska limmer 

som är baserade på oljeprodukter (Ekobyggportalen 2017). Syntetiska 

limmer framställs av organiska material, produktionen är energikrävande 

och miljöförstörande. Det är även vanligt med hälsoskadliga tillsatser i 

syntetiska limmer som t.ex. formaldehyd. Limmer med formaldehyd har 

visat sig avge hälsoskadliga ämnen i luften över tid (Sumin et al. 2005). 

Flera länder i världen har på grund av detta infört regelverk för att begränsa 

den tillåtna mängden utsläpp.  

De vanligast förekommande bindemedlen vid träproduktion är fenollim, 

karbamidformaldehyd, melaminformaldehyd och pMDI (polymeric 

diphenylmethane diisocyanate) (Ferdosian et al. 2017). Syntetiska limmer 

som används inom byggindustrin kan komma att ersättas av biobaserade 

limmer tillverkade av stärkelse, lignin eller protein. Användning av 

biobaserade limmer skulle innebära reducerad miljöpåverkan. De 

biobaserade materialen saknar dock den starka bindningen och höga 

vattenresistensen som de nuvarande limmerna besitter. 

2.2 Biokompositmaterial 

2.2.1 Biopolymer (Polylactic acid, PLA) 

Polymerer är kedjeformade molekyler där varje polymer består av flera 

mindre molekyler, även kallade monomerer (Nationalencyklopedin 2017a). 

Polymererna brukar delas in i två grupper, biopolymer och syntetiska 

polymer. Biopolymerer är producerade genom fotosyntesen och består till 

största delen av cellulosa och stärkelse. De syntetiska polymererna är på 

olika sätt framtagna av människan och består av kol- eller kiselpolymerer, 

två ändliga resurser. Syntetiska polymerer används inom plaster, syntetiska 

gummin, lim och målarfärg. Polymerer är viskoelastiska vilket innebär att 

krypning uppstår vid belastning. Krypning är tidsberoende deformation i 

materialet under belastning, som har stort inflytande på hur ett material kan 

användas. 

Polylaktidpolymer har blivit populärt på senare tid som ersättningsmaterial 

för syntetiska polymerer då de är förnyelsebara och nedbrytbara. Polylaktid 

syra (PLA) eller polymjölksyra är en förnyelsebar termoplast som kan 

tillverkas av t.ex. majsstärkelse, sockerrör eller tapiokastärkelse.  
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Det finns flera fördelar med att använda PLA då det är återvinningsbart, 

komposterbart och dess mekaniska egenskaper går att justera (Auras et al. 

2004). PLA förbrukar mindre energi vid tillverkning och har lägre utsläpp av 

växthusgaser jämfört med andra icke biobaserade plaster (Mai et al. 2015). 

PLA har dock stora problem med skörhet och deformeras över tid. För att 

förbättra de mekaniska egenskaperna har PLA blandats med olika sorters 

naturliga fibrer (Davachi et al. 2017).  

2.2.2 Naturliga fibrer 

Fibrer som kommer från växter eller djur kallas naturfiber 

(Nationalencyklopedin 2017b). Naturliga fibrer från växter kan utvinnas från 

t.ex. trä, bomull, hampa m.m. De två huvudsakliga beståndsdelarna i trä är 

fibrer och lignin. Idag utförs mycket forskning kring användning av 

naturliga fibrer, framförallt träfibrer, som stärkande komponent i 

termoplaster (Wollerdorfer & Bader 1998). För att kunna använda 

träfibrerna i andra produkter krävs att fibrerna friläggs från ligninet som 

binder ihop fibrerna i trä (Allt om vetenskap 2007). Det finns två metoder 

för att frigöra fibrerna, mekanisk och kemisk. Träfibermassan som uppstår 

kan sedan användas vid t.ex. papperstillverkning.  

2.2.3 Durapulp 

Durapulp är ett fiber-plastkompositmaterial som består av naturliga fibrer 

och biopolymer. Fibrerna i Durapulp är ren cellulosa och kommer från 

pappersmassan. PLA är bindemedlet i Durapulp och är producerad av 

majsstärkelse. Durapulp i denna studien har en sammansättning av 30% 

PLA och 70% fibrer (räknas i vikt). Figur 1 visar en bild över 

sammansättningen i Durapulp. Här ser man att de naturliga fibrerna ligger 

utan bestämd riktning vilket gör materialet isotropt i planriktningen. 

 

Figur 1. Generell bild över sammansättning av Durapulp. 

Naturliga fibrer 

PLA 
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Durapulp finns i två olika tillstånd, inaktivt och aktivt. I inaktivt tillstånd är 

fibrerna och PLA ihopblandade, se Figur 2, och materialet kan transporteras, 

förvaras och användas vid tillverkning av speciella papperssorter. Vid 

uppvärmning till 170–190°C och med ett tryck mellan 30 och 40 bar får 

Durapulp sitt aktiva tillstånd. I aktivt tillstånd blir Durapulp starkt, stelt, 

dimensionellt stabilt och har låg absorption av vatten (Södra 2017).  

Tryck- och temperaturcykeln under pressningen kan styras och påverkar 

slutmaterialets egenskaper och eventuellt utseendet. Vattnet i materialet 

måste trängas ut genom ångning. Vattenhalten har därför stor betydelse för 

vilken tryck- och temperaturcykel som kan användas. Vald cykel styr även 

tillverkningstid och energiförbrukning.  

 

Figur 2. Inaktiverat Durapulp. 

Durapulp har tillverkats med tre tekniker: airlaid, våtformat och torrformat, 

som beskrivs nedan.  

 Airlaidmetoden (AL) användes som pilotprojekt. Förutom intern 

fuktighet ingår inget tillsatt vatten. Materialet pressas torrt under 

tryck och uppvärmning. Airlaid tillverkning har gjorts semi-

manuellt. 

 Våtformad tillverkning (VF) innebär att stora mängder vatten tillsätts 

för att blanda det oaktiverade materialet och som sedan pressas ut vid 

maskinell formgivning. Vattnet måste trängas ut och det finns risk 

för att bubblor uppstår i det pressade materialet. Tillverkningen görs 

i demonstrationssammanhang av olika objekt och allt från plana 

skivor till tredimensionell formgivning är möjlig. 
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 Torrformat Durapulp (TF) är industriellt tillverkat med en maskinell 

metod. Till den oaktiverade materialblandningen tillsätts vatten men 

i betydligt mindre mängder än vid våtformning. 

2.3 Studier om kompositmaterial 

För att kunna ta fram mekaniska egenskaper för plastkompositer krävs bra 

test metoder. Tamrakar et al. (2015) har använt sig av två olika standarder, 

en för träplastkomposit och den andra för bärande trämaterial, för att testa 

träkomposit material. Resultatet visar att plastkompositer deformeras över 

tid och att deformationerna varierar beroende på val av standard och 

hastighet. 

Hamel et al. (2012) har utfört tester på drag och tryckhållfasthet för 

träkomposit material. Materialets krypning över tid har jämförts med 

matematiska modeller som kan beskriva materialets tidsberoende 

egenskaper. Testerna har utförts med en konstant belastning och en linjär 

deformation över lång tid. För töjning under 50% av materialets kapacitet 

har dess beteende kunnat beskrivas med matematiska modeller.  

2.4 Studier om mekaniska egenskaper för Durapulp 

2014 utfördes på Linnéuniversitetet flera dragprovstest på Durapulp 

(Dorn 2014). Materialet tillhandahölls av Södra och sex provkroppar 

sågades ut från en rektangulär platta. Provkropparna belastades med en 

axiell kraft i olika riktningar. Studien resulterar i att Durapulp visar prov på 

hög styvhet och styrka vid töjning. 

För att undersöka Durapulps elastiska egenskaper utförde Al-Darwash och 

Nuss (2015) en matematisk studie. Studien tog fram en modell för att se 

sambandet mellan mikromekaniska och mikrostrukturella egenskaper för de 

två huvudbeståndsdelarna i Durapulp. Studien har jämfört beräknade värden 

med experimentella testvärden framtagna av Dorn (2014). Resultatet visar 

att elasticitetsmodulen för Durapulp framtagen av Dorn inte skiljer nämnvärt 

från den framtagen genom den mikromekaniska modellen av Al-Darwash 

och Nuss (2015). Resultatet visar att andelen PLA påverkar de mekaniska 

egenskaperna för Durapulp. 

Att de mekaniska egenskaperna förändras beroende på materialets 

sammansättning har även Hosseini och Alshihabi (2016) kommit fram till. 

Durapulps mekaniska egenskaper vid olika presstider och med olika andelar 

av PLA togs fram. Resultatet visar att ökad mängd PLA sänker den 

maximala hållfastheten för Durapulp.  



19 

Gren Bernhäll, Nilsson 

2.5 Referensmaterial 

Referensmaterialen består av olika träbaserade skivmaterial ,se Figur 3, som 

innefattar de vanligast förekommande träbaserade skivmaterialen i Sverige. 

Användningsområdena för referensmaterialen är breda inom bygg- och 

möbelbranschen. 

 

Figur 3. Provkroppar använda som referensmaterial. 1: HB 2:HB.H 3:k-plywood 4:spånskiva 5:OSB 

6: furuplywood 7: björkplywood 8: flygplansplywood 9:MDF. 

Plywood, även kallad kryssfanér, är uppbyggd av ett antal fanérskikt som 

limmas ihop korsvis (Burström 2007). Plywood kan tillverkas med flera 

olika sorters fanérmaterial. Plywood är slät på båda sidorna av skivan. 

Denna studie undersöker plywood tillverkat av gran, furu och björk. 

Plywood tillverkas med olika kvalitéer beroende på användningsområde. 

Inom byggindustrin används oftast konstruktionsplywood (även kallad k-

plywood) som vanligtvis tillverkas av gran (Träguiden 2017a). K-plywood 

binds ihop med fenollim. K-plywood kan användas i bärande konstruktioner, 

som beklädnad eller i andra ändamål inom byggindustrin. I denna studie har 

k-plywood med konstruktionsklassningen K20/70 testats (Moelven 2017a). 

Furu- och björkplywood har höga krav på materialets yta. Flygplansplywood 

är gjord av björk och är ett tunt material med höga krav på fanerkvaliteten. 

Medium Density Fiberboard, även kallat MDF, består av torkade träfibrer 

och bindemedel som pressas ihop till plåtar (Träguiden 2017b). Bindemedlet 

är oftast syntetiskt lim. Materialets mekaniska egenskaper gör att det kan 

bearbetas ungefär som massivt trä. Det är även lätt att fräsa och svarva MDF 

som har lett till användning inom snickeri- och möbelindustrin. MDF-skivan 

i studien är från Moelven (2017b) och innehåller melaminlim och 

formaldehyd. 

Hardboard är tillverkat av träfibrer som pressas ihop under högt tryck och 

hög temperatur (European Panel Federation 2017). Till skillnad från 

plywood har hardboard en ojämn baksida.  
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Skivorna kan tillverkas genom torrformning eller våtformning. Hardboard 

används inom byggindustrin och möbelindustrin men även till paketering, 

dörrar och leksaker. Hardboard finns även som oljehärdad vilket gör skivan 

vattenavvisande och ökar hållfastheten (Beijer byggmaterial 2017, Finnish 

fibreboard 2017). Oljehärdad hardboard används ofta inom lantbruk och i 

fuktiga miljöer (Träguiden 2017b). Hardboarden i denna studie är tillverkad 

utan miljöfarliga limmer eller kemiska bindemedel (Finnish fibreboard 

2017). 

Spånskivor är tillverkade av träspån med lim som bindemedel (Burström 

2007). De båda blandas till en massa och pressas ihop till en hård skiva. 

Skivan är uppbyggd med grövre spån i mitten och finare spån med större 

mängd lim närmast ytan. Bindemedlet utgörs oftast av karbidlim eller 

urealim och kan göras fuktbeständigt med melamin- eller fenollim. 

Användningsområdena för spånskivor är vanligtvis golv, väggar och tak. 

Spånskivan som har testats i denna studie är av klass P2, den fungerar bäst i 

torrt inomhusklimat och är inte till för bärande konstruktioner (Kronospan 

2017a).  

Oriented Strand Board, även kallad OSB, består av långa träspån och 

bindemedel (Träguiden 2017c). De sammanfogas under tryck och värme. 

Spånen i mitten av skivan ligger vinkelrätt mot längdriktningen och spånen 

närmast ytan ligger i längdriktningen. Vanliga bindemedel är fenol- och 

melaminlim. Det är vanligt att OSB-skivor används bakom gipsskivor i 

väggar men de kan även användas i balksystem och tak. I studien har OSB 

av typen OSB 3 testats. Enligt tillverkaren Kronospan (2017b) används 

miljövänligt bindemedel. 

2.6 Normer 

Uppställning av experimentiellt försök samt handberäkningar av mätvärden 

följer Svenska standard ”Plast – Bestämning av flexningsegenskaper” (SS-

EN ISO 178:2010). Standarden definierar flera parametrar för experimentet 

t.ex. upplagslängd och nedböjningshastighet. Nedböjningshastigheten av den 

centriska tryckkraften är förskjutningsstyrd och har enheten mm/min.  

2.7 Böjegenskaper för kompositmaterial 

Vid bestämning av materialets böjegenskaper används tre grundekvationer 

för byggmekanik. De tre grundekvationer beräknar hållfasthet, töjning och 

elasticitetsmodul. 
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2.7.1 Hållfasthet 

Hållfasthet beskriver ett materials eller föremåls förmåga att tåla 

påfrestningar.  

Hållfastheten för ett material varierar beroende på hur det belastas, ofta 

skiljer man mellan drag-, tryck-, skjuv- och böjhållfasthet. Inom 

hållfasthetsläran är normalspänningen en av de viktigaste storheterna och 

betecknas 𝜎. Den generella ekvationen för spänningen uttrycks 

   𝜎 =
𝐹

𝐴
   (1) 

där 𝐹 är belastningen och 𝐴 är tvärsnittsarean. 

2.7.2 Töjning 

Töjning är en dimensionslös enhet som är ett mått på materialets relativa 

deformation. Enligt Formel 2 beräknas materialets töjning  

   휀 =
𝐿−𝐿0

𝐿0
=

𝛿

𝐿0
  (2) 

Där längdändringen 𝛿 divideras med initiala längden 𝐿0, där töjningen 

betecknas som 휀. 

2.7.3 Elasticitetsmodul 

Elasticitetsmodulen, även kallad E-modulen, är ett värde på materialets 

styvhet vid elastiskt tillstånd. Materialets styvhet beräknas som   

   
𝐸 =

𝛥𝜎

𝛥휀
 

(3) 

där elasticitetsmodulen, 𝐸, tas fram genom att dividera spänningen 𝜎 med 

materialets töjning, 휀. Ett spännings-/töjningsdiagram där framtagning av  

E-modulen utförs visas i Figur 4. 
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Figur 4. Förtydligande för framtagning av E-modul, där diagrammet visar en spännings-

töjningskurva. Materialets styvhet bestäms vid elastiskt tillstånd där kurvan är linjär.  

휀 

𝐸 =
Δσ

Δε
 

𝜎 
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3 Metod och genomförande 

Experimentella försök har utförts i en uni-axiell testmaskin av typ MTS 810 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. En försöksuppställning för böjprovning har 

tagits fram enligt SS-EN ISO 178 (2010). Sammanställda data och använda 

beräkningsmodeller redovisas i kapitlet. 

3.1 Reliabilitet, validitet och urval 

Studien följer Svensk Standard ”Plast – Bestämning av 

flexningsegenskaper” (SS-EN ISO 178:2010). Standarden anger 

bestämmelser för experimentiella försök av plastmaterial men används även 

för referensmaterialen i studien. Standarden valdes för referensmaterialen 

för att jämförelsen skulle utgå från samma förutsättningar. 

Vid de experimentiella försöken utfördes test på 9–13 stycken provkroppar 

per material. Provkropparna tillverkas automatiserad genom laserskärning 

utgående från en rektangulär skiva. Varje provkropp från den skivan testas, 

vilket ger fler resultat per material och därmed ett mer tillförlitligt resultat. 

3.2 Experimentellt böjprov 

3.2.1 Provkroppar 

Provkropparna tillverkades i de flesta fall genom laserskärning från en 

rektangulär skiva där provkropparna numreras. Provkropparna tillverkades 

enligt Svensk standard ”Plast-bestämning av töjningsegenskaper ” (SS-EN 

ISO 527-2:2012) som anger dimensionerna för dragprov av plast. 

Provkroppen är formad som ett hundben. För k-plywood, spånskiva och 

OSB behövs längre provkroppar pga. deras tjocklek. Där användes en avlång 

rektangulär provkropp som sågades ut i labbet. 

Samtliga tester utfördes efter SS-EN ISO 178 (2010) för att få ett jämförbart 

resultat. För torrformad Durapulp och referensmaterialen har en provserie 

testats, för våtformad samt airlaid har fyra resp. nio provserier testats. 

Våtformat och airlaid material har testats i flera provserier p.g.a. att 

provserierna har tillverkats med olika tryck- och temperaturcykler samt att 

tjockleken varierar mellan skivorna. 

Bredden på provkropparna har genom laserutskärning skurits ut till 

nominellt 10 mm. Beroende på provkroppens tjocklek kan upplagslängden 

tas fram. Enligt SS-EN ISO 178 (2010) ska provkroppen ha längd, bredd 

och tjocklek motsvarande 80.0±2, 10.0±0.2, 4.0±0.2 i mm. Dimensionerna 

gäller för provkroppar tunnare än 4 mm. Bredden för provkropparna var 

ca. 10 mm.  
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Eftersom tjockleken varierade mellan provkropparna behövdes ett samband 

mellan längden och tjockleken. Sambandet bestämdes genom att dividera 

den rekommenderade längden 80 mm med den rekommenderade tjockleken 

4 mm. Förhållandet beräknas som  

  
𝑙

ℎ
=

80

4
= 20 (±1) (4) 

där 𝑙 är längden och h är tjockleken. Det betyder att den rekommenderade 

längden motsvarar 20 (±1) gånger materialets tjocklek. 

Provkropparna förvarades i klimatskåp innan och efter utsågning. 

Klimatskåpet hade en luftfuktighet på 50 % med en temperatur på 23°C. 

Under det experimentiella försöket förvaras provkropparna i en 

återförslutningsbar plastpåse för att bevara provkropparnas luftfuktighet. 

För att ta fram densiteten användes överblivet material från skivorna. 

Materialet sågades med en klyvsåg till rektangulära bitar, längden valdes till 

50 mm. Efter uppsågning placerades bitarna i klimatskåpet igen innan 

mätning och vägning utfördes. Bitarna från varje provserie placerades på 

hög för att vägas och mätas som en provkropp. Metoden valdes för att få ett 

medelvärde av hela provserien. Medelvärdet för densiteten sammanställs i 

Tabell 1. 

3.2.2 Mätinstrument 

Vid försöket har en testmaskin av modellen MTS 810 använts. Den har en 

max last på ±100 kN och en slagkapacitet på ±75 mm. Vid användning av 

MTS 810 kan flera olika parametrar kontrolleras t.ex. kraft, töjning och tid. 

Värden från MTS 810 matas automatiskt in i programmet MTS FlexTest 60. 

I programmet visas förloppet. Kraft och nedböjning redovisas över tid i 

diagram. Data sparas automatiskt i en datafil för varje försök till senare 

utvärdering. 

3.2.3 Försöksuppställning 

Uppställning i MTS 810 består av en belastningskropp samt två upplag ,se 

skissen i Figur 5 och foton i Figur 6. Enligt SS-EN ISO 178 (2010) används 

en radie 𝑅2 på 5 mm för belastningskroppen. Provkroppslängd 𝑙 beräknas 

m.h.a. framtagen faktor i Formel 4, upplagslängden bestäms som 

   𝐿 = (16 ± 1) ∙ ℎ (5) 

där 𝐿 är upplagslängden. Belastningskroppen ska ligga centriskt mellan 

upplagen. Upplagsradien 𝑅1 varierar beroende på provkroppens tjocklek ℎ. 

För en tjocklek lika med eller mindre än 3 mm används en radie 𝑅1 på 2 

±0,2 mm och för en tjocklek större än 3 mm används 5 ±0,2 mm.  
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Figur 5. Försöksuppställning 

Den centriska belastningskroppen justeras i höjdled så avståndet till 

provkroppen är minimalt. Det är viktigt att provkroppen vilar på upplagen 

utan någon belastning från belastningskroppen. Detta blir då startläge för 

maskinen. Provkroppen placeras med sin långsida vinkelrät mot 

belastningskroppen. För att få en bra jämförelse och ett bra medelvärde av 

materialet placerades alla provkroppar i testserien med samma sida uppåt. 

  

a) b) 

Figur 6. Experimentiellt försök av provkropp där a) visar försöksuppställning innan provkropp 

belastas och där b) visar prozvkropp under förloppet. 

Innan provkroppen testas mäts bredd och tjocklek. Mätinstrumentet mäter i 

millimeter med en exakthet på 2 decimaler. Hastighet vid experimentet 

beräknas enligt Formel 6 tagen från SS-EN ISO 178 (2010), 

  𝑣 =
𝑟∙𝐿2

600∙ℎ
 (6) 

där 𝑟 är böjtöjningsraten vilket är satt till 1 %/min. 𝐿 står för upplagslängden 

och ℎ är tjockleken för provkropp. 
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Beräknad hastighet matas manuellt in i FlexTest 60. Under försöket 

förskjuts upplagen uppåt med angiven hastighet i mm/min. 

Belastningskroppen är fast och belastar med centrisk tryckkraft på 

provkropp. Belastningen ökar desto mer upplagen förskjuts och en 

nedböjning skapas med tiden. Kraften i belastningskroppen förs över till en 

kraftavkännare och matas in i programmet MTS FlexTest 60. Programmet 

visar nedböjning och kraft över tid. Efter provkroppen har nått sin maximala 

last avbryts experimentet manuellt och upplagskropparna återgår till 

startläge. 
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3.3 Parametrar för provserier 

Materialen har testats under olika inställningar och varje provkropp har 

dokumenterats. Tabell 1 visar parametrar för de olika provserierna. Antalet 

provkroppar varierar men kravet enligt SS-EN ISO 178 (2010) är minst 5 

prov av varje serie. 

Tabell 1. Parametrar för samtliga provserier i experimentiella försöket. Hastigheten betecknas v och 

längden L. För tjocklek h och bredd b anges medelvärde, inom parantes seriens min- och maxvärde. 

Typ Del Antal v L h b Densitet 

  (st) (mm/min) (mm) (mm) (mm) (kg/m3) 

TF 1.3 12 1,5 52 3,21 (3,20-3,24) 10,09 (10,01-10,15) 1152 

         

AL 

1.3 12 0,7 24 1,34 (1,22-1,44) 10,03 (10,02-10,05) 986 

1.4 13 0,7 24 1,40 (1,29-1,48) 10,03 (10,00-10,05) 979 

2.3 13 0,7 24 1,33 (1,21-1,44) 10,03 (10,02-10,06) 1023 

2.4 12 0,7 24 1,47 (1,26-1,68) 10,09 (10,05-10,15) 1017 

3.3 13 0,9 24 1,09 (0,99-1,19) 10,02 (10,04-10,00) 993 

3.4 13 0,7 24 1,32 (1,13-1,51) 10,02 (9,99-10,04) 935 

4.3 13 1,0 24 0,98 (0,93-1,08) 10,01 (9,97-10,03) 976 

5.2 11 0,9 24 1,09 (0,95-1,26) 10,08 (10,01-10,13) 990 

6.2 11 0,7 26 1,58 (1,52-1,64) 10,11 (10,05-10,16) 1056 

         

VF 

2.3 9 1,0 42 2,51 (2,46-2,55) 10,09 (10,06-10,11) 853 

2.4 9 1,0 36 2,20 (2,18-2,23) 10,06 (10,01-10,11) 864 

3.3 9 1,0 40 2,50 (2,48-2,53) 10,08 (10,02-10,14) 922 

3.4 9 1,0 38 2,26 (2,21-2,32) 10,06 (10,03-10,09) 834 

  1  ,     HB 1.2 12 1,0 46 2,81 (2,78-2,83) 10,50 (10,03-10,07) 977 

HBH 1.2 12 1,5 52 3,22 (3,18-3,25) 10,08 (10,06-10,09) 1015 

K-ply. 1.2 9 3,5 140 8,86 (8,82-8,90) 19,34 (19,20-19,41) 425 

Spånskiva 1.2 11 4,0 158 9,85 (9,81-9,88) 20,01 (19,92-20,10) 700 

OSB 1.2 11 5,0 180 11,19 (11,07-11,28) 20,03 (19,91-20,10) 640 

Furuply. 1.2 12 1,5 62 4,10 (4,08-4,13) 9,99 (9,96-10,08) 618 

Björkply. 1.2 12 1,5 62 3,62 (3,61-3,63) 10,01 (9,98-10,04) 674 

Flygply. 1.2 12 0,9 24 1,12 (1,11-1,14) 9,97 (9,94-9,98) 743 

MDF 1.2 12 1,5 62 4,10 (4,05-4,14) 10,08 (10,02-10,11) 762 
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3.4 Beräkning 

Formel 7 är hämtad ur SS-EN ISO 178 (2010) och används för att beräkna 

böjspänning σf av provkropp vid varierad belastad tryckkraft 𝐹. 

𝜎𝑓 =
3𝐹𝐿

2𝑏ℎ2
 (7) 

Där 𝐿 är spännvidden, 𝑏 är bredden och ℎ är tjockleken på provkroppen. 

Böjtöjning av provkropp beräknas enligt SS-EN ISO 178 (2010),  

휀𝑓 =
6𝑠ℎ

𝐿2
 (8) 

där 𝐿 är spännvidden och ℎ är tjockleken. I Formel 8 varierar nedböjningen 

𝑠 under tid, En tabell med spänning och töjning över tiden tas fram m.h.a. 

Formel 7 och 8, därefter kan spännings-/töjningsdiagram skapas. Ett typiskt 

diagram för en provkropp visas i Figur 7a.  

Figur 7. Spännings-/töjningsdiagram för en provkropp av k-plywood. a) Ursprungskurva från försök, 

b) Förskjutning av kurva, där interpolation sker vid svart markering, svartkurva är förskjuten och grå 

är ursprungskurvan. 

Provkroppen är ej belastad vid start av försöket då kontakt mellan 

belastningskropp och provkropp saknas. Det leder till att en töjning beräknas 

utan att tillhörande spänningar har uppstått. En korrigering av 

töjningsvärden utförs för att ta bort tiden där provkroppen och 

belastningskroppen inte ännu har kommit i kontakt. Formel 7 används för att 

beräkna spänningarna vid krafterna 5 N och 10 N, vilket benämns som 𝜎𝑓1 

och 𝜎𝑓2. En trendlinje mellan de två spänningarna 𝜎𝑓1 och 𝜎𝑓2 med 

tillhörande töjningar är markerad i Figur 7b som används för att ta fram en 

ekvation för linjen som skär genom origo. 

Korrigering av töjningsvärden skapar nu en ny kurva som skär i origo. 

Denna förskjutning utförs för alla testade provkroppar. 

  

a) b) 

Trendlinje 

𝜎𝑓2 

𝜎𝑓1 
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För att beräkna materialets elasticitetsmodul används töjnings-

spänningsvärden för området mellan 휀𝑓1=0,0005 och 휀𝑓2=0,0025 (SS-EN 

ISO 178:2010). De två mätpunkterna sätts in med tillhörande spänning i 

Formel 9 (SS-EN ISO 178:2010). elasticitetsmodulen 𝐸𝑓 beräknas, vilket är 

kurvans lutning mellan de två punkterna som  

𝐸𝑓 =
𝜎𝑓2 − 𝜎𝑓1

휀𝑓2 − 휀𝑓1
 (9) 

Den varianten som används i arbetet utgår från alla mätvärden i samma 

område men en linjär interpolation utförs över alla punkterna. 

När elasticitetsmodulen 𝐸𝑓 har beräknats för samtliga provkroppar från en 

provserie beräknas medelvärdet för provseriens elasticitetsmodul. 

Medelvärdet kan sedan jämföras med de andra testade materialen. Alla 

resultat har framtagits automatiserat i MATLAB.  
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4 Resultat 

Resultaten redovisas i diagram och tabell för varje provserie. Tabellen för 

varje provserie visar medelvärden för den maximala spänningen 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 

böjmodulen 𝐸𝑓. Utöver medelvärde visas även standardavvikelse SD och 

variationskoefficient CV. SD och CV är spridningsmått som anger hur 

mycket värdena i en provserie avviker från medelvärdet.. 

Först presenteras resultaten för Durapulp med varianterna torrformat, airlaid 

och våtformat därefter redovisas referensmaterialen. Medeldensiteten 

presenteras för alla provserier.   
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4.1 Durapulp 

4.1.1 Torrformat Durapulp 1.3 (TF 1.3) 

I provserien TF 1.3 testades 12 provkroppar. Materialet har en medeldensitet 

på 1152 kg/m3. Figur 8 visar värden för styvhet, hållfasthet samt samband 

mellan spänning och töjning. TF är ett homogent material med liten skillnad 

mellan de olika provkropparna. Det är ett linjärt samband mellan spänning 

och töjning upp till ca. 40 MPa. Därefter går kurvan över till ett plastiskt 

beteende med betydligt lägre styvhet. Den maximala spänningen visar liten 

avvikelse mellan provkropparna och kort efter maximal spänning är 

uppnådd uppstår brott.   

Standardavvikelsen för TF 1.3 är liten och medför en låg 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 8c visar ett medelvärde på 

7 125 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 125 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 8d med ett medelvärde på 97,28 MPa och 

med en standardavvikelse på 1,74 MPa. 

 

 

TF 1.3 𝝈𝒎𝒂𝒙 Ef 

Medel (MPa) 97,28 7125 

SD (MPa) 1,74 125 

CV (%) 1,79 1,75 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 8. Resultat för testserien TF 1.3. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.1.2 Airlaid Durapulp 

4.1.2.1 Airlaid Durapulp 1.3 (AL 1.3) 

För AL 1.3 testades 12 provkroppar. Materialet har en medeldensitet på 

986 kg/m3. Figur 9 visar värden för styvhet, hållfasthet samt samband 

mellan spänning och töjning. För AL 1.3 finns det klara skillnader mellan 

provkropparna. Hållfastheten ligger mellan 37,53 och 61,44 MPa med en 

ännu större variation av E-modulen. Styvheten minskar och materialet blir 

plastiskt innan den maximala spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal 

spänning är uppnådd uppstår brott. 

Standardavvikelsen för AL 1.3 är stor och medför en hög 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 9c visar ett medelvärde på 

2 570 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 589 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 9d med ett medelvärde på 49,04 MPa och en 

standardavvikelse på 7,34 MPa. 

 

AL 1.3 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
49,04 2570 

SD (MPa) 7,34 589 

CV (%) 14,97 22,92 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 9. Resultat för testserien AL 1.3. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.1.2.2 Airlaid Durapulp 1.4 (AL 1.4) 

För AL 1.4 testades 13 provkroppar. Materialet har en medeldensitet på 

979 kg/m3. Figur 10 visar värden för styvhet, hållfasthet samt samband 

mellan spänning och töjning. För AL 1.4 sticker en provkropp ut med en 

hållfasthet på 64,39 MPa. De övriga provkropparna ligger mer samlade 

mellan 37,67 och 51,43 MPa. Styvheten minskar och materialet blir plastiskt 

innan den maximala spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal 

spänning är uppnådd uppstår brott. 

Standardavvikelsen för AL 1.4 är stor och medför en hög 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 10c visar ett medelvärde 

på 2 997 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 396 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 10d med ett medelvärde på 47,70 MPa och 

en standardavvikelse på 6,48 MPa. 

 

AL 1.4 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
47,70 2997 

SD (MPa) 6,48 396 

CV (%) 13,58 13,21 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 10. Resultat för testserien AL 1.4. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.1.2.3 Airlaid Durapulp 2.3 (AL 2.3) 

För AL 2.3 testades 13 provkroppar. Materialet har en medeldensitet på 

1023 kg/m3. Figur 11 visar värden för styvhet, hållfasthet samt samband 

mellan spänning och töjning. Differensen mellan provkropparnas hållfasthet 

är stor för AL 2.3. Lägsta hållfastheten är 39,54 MPa och högsta är 

71,11 MPa. Styvheten försämrar och materialet blir plastiskt innan den 

maximala spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal spänning är 

uppnådd uppstår brott. 

Differensen i spänning mellan provkropparna gör att standardavvikelsen för 

AL 2.3 är stor och medför en hög variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 

𝐸𝑓. Figur 11c visar ett medelvärde på 2 572 MPa för styvheten med en 

standardavvikelse på 506 MPa. Hållfastheten redovisas i Figur 11d med ett 

medelvärde på 51,37 MPa och en standardavvikelse på 3,48 MPa. 

 

AL 2.3 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
51,37 2572 

SD (MPa) 3,48 506 

CV (%) 18,42 19,67 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 11. Resultat för testserien AL 2.3. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.1.2.4 Airlaid Durapulp 2.4 (AL 2.4) 

För AL 2.4 testades 12 provkroppar. Materialet har en medeldensitet på 

1017 kg/m3. Figur 12 visar värden för styvhet, hållfasthet samt samband 

mellan spänning och töjning. För AL 2.4 är det två provkroppar som sticker 

ut i jämförelse med de andra. Hållfastheten för de två provkropparna, 26,91 

resp. 32,29 MPa, ligger långt under medelvärdet för provserien på 

40,54 MPa. Styvheten minskar och materialet blir plastiskt innan den 

maximala spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal spänning är 

uppnådd uppstår brott. 

Differensen i spänning mellan provkropparna gör att standardavvikelsen för 

AL 2.4 är stor och medför en hög variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 

𝐸𝑓. Figur 12c visar ett medelvärde på 2 664 MPa för styvheten med en 

standardavvikelse på 540 MPa. Hållfastheten redovisas i Figur 12d med ett 

medelvärde på 40,54 MPa och en standardavvikelse på 6,37 MPa. 

 

AL 2.4 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
40,54 2664 

SD (MPa) 6,37 540 

CV (%) 15,71 20,27 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 12. Resultat för testserien AL 2.4. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.1.2.5 Airlaid Durapulp 3.3 (AL 3.3) 

För AL 3.3 testades 13 provkroppar. Materialet har en medeldensitet på 

993 kg/m3. Figur 13 visar värden för styvhet, hållfasthet samt samband 

mellan spänning och töjning. För Al 3.3 är det två provkroppar som sticker 

ut i jämförelse med de andra. Hållfastheten för de två provkropparna, 28,70 

resp. 36,71 MPa, ligger långt under medelvärdet för provserien på 

46,60 MPa. Styvheten minskar och materialet blir plastiskt innan den 

maximala spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal spänning är 

uppnådd uppstår brott. 

Differensen i spänning mellan provkropparna gör att standardavvikelsen för 

AL 3.3 är stor och medför en hög variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 

𝐸𝑓. Figur 13c visar ett medelvärde på 2 609 MPa för styvheten med en 

standardavvikelse på 528 MPa. Hållfastheten redovisas i Figur 13d med ett 

medelvärde på 46,60 MPa och en standardavvikelse på 7,20 MPa. 

 

AL 3.3 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
46,60 2609 

SD (MPa) 7,20 528 

CV (%) 15,45 20,24 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 13. Resultat för testserien AL 3.3. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.1.2.6 Airlaid Durapulp 3.4 (AL 3.4) 

För AL 3.4 testades 13 provkroppar. Materialet har en medeldensitet på 

935 kg/m3. Figur 14 visar värden för styvhet, hållfasthet samt samband 

mellan spänning och töjning. Provserien för AL 3.4 har en jämn spridning 

på hållfastheten mellan provkropparna med minsta värdet 25,26 MPa och 

högsta 52,19 MPa. Styvheten minskar och materialet blir plastiskt innan den 

maximala spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal spänning är 

uppnådd uppstår brott. 

Differensen i spänning mellan provkropparna gör att standardavvikelsen för 

AL 3.4 är stor och medför en hög variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och för 

𝐸𝑓. Figur 14c visar ett lågt medelvärde för styvheten på 1 494 MPa med en 

standardavvikelse på 631 MPa. Hållfastheten redovisas i Figur 14d med ett 

medelvärde på 38,25 MPa och en standardavvikelse på 8,18 MPa. 

 

AL 3.4 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
38,25 1494 

SD (MPa) 8,18 631 

CV (%) 21,39 42,24 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 14. Resultat för testserien AL 3.4. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.1.2.7 Airlaid Durapulp 4.3 (AL 4.3) 

För AL 4.3 testades 13 provkroppar. Materialet har en medeldensitet på 

976 kg/m3. Figur 15 visar värden för styvhet, hållfasthet samt samband 

mellan spänning och töjning. Provserien för AL 4.3 har en jämn spridning 

på hållfastheten mellan provkropparna med minsta värdet 34,81 MPa och 

högsta 59,63 MPa. Styvheten minskar och materialet blir plastiskt innan den 

maximala spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal spänning är 

uppnådd uppstår brott. 

Standardavvikelsen för AL 4.3 är stor och medför en hög 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 15c visar ett medelvärde 

på 2 479 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 494 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 15d med ett medelvärde på 47,82 MPa och 

en standardavvikelse på 8,73 MPa. 

 

AL 4.3 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
47,82 2479 

SD (MPa) 8,73 494 

CV (%) 18,26 19,93 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 15. Resultat för testserien AL 4.3. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.1.2.8 Airlaid Durapulp 5.2 (AL 5.2) 

För AL 5.2 testades 11 provkroppar. Materialet har en medeldensitet på 

990 kg/m3. Figur 16 visar värden för styvhet, hållfasthet samt samband 

mellan spänning och töjning. Provserien för TF 5.2 har tre provkroppar med 

betydligt lägre hållfasthet än de övriga. Hållfastheten för provkropparna 

varierar mellan det lägsta uppmätta värdet 27,57 MPa och det högsta 

60,20 MPa. Styvheten minskar och materialet blir plastiskt innan den 

maximala spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal spänning är 

uppnådd uppstår brott. 

Standardavvikelsen för AL 5.2 är stor och medför en hög 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 16c visar ett medelvärde 

på 3 109 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 759 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 16d med ett medelvärde på 46,52 MPa och 

en standardavvikelse på 10,71 MPa. 

 

AL 5.2 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
46,52 3109 

SD (MPa) 10,71 759 

CV (%) 23,02 24,41 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 16. Resultat för testserien AL 5.2. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.1.2.9 Airlaid Durapulp 6.2 (AL 6.2) 

För AL 6.2 testades 11 provkroppar. Materialet har en medeldensitet på 

1056 kg/m3. Figur 17 visar värden för styvhet, hållfasthet samt samband 

mellan spänning och töjning. Provserien för AL 6.2 har en jämn spridning 

på hållfastheten mellan provkropparna med ett lägsta värde på 36,57 MPa 

och högsta på 63,41 MPa. Styvheten minskar och materialet blir plastiskt 

innan den maximala spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal 

spänning är uppnådd uppstår brott. 

Standardavvikelsen för AL 6.2 är stor och medför en hög 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 17c visar ett medelvärde 

på 3 154 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 532 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 17d med ett medelvärde på 49,56 MPa och 

en standardavvikelse på 8,19 MPa. 

 

AL 6.2 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
49,56 3154 

SD (MPa) 8,19 532 

CV (%) 16,53 16,87 

 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 17. Resultat för testserien AL 6.2. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.1.3 Våtformat 

4.1.3.1 Våtformat Durapulp 2.3 (VF 2.3) 

För våtformat Durapulp 2.3 testades 9 provkroppar. Materialet har en 

medeldensitet på 853 kg/m3. Figur 18 visar värden för styvhet, hållfasthet 

samt samband mellan spänning och töjning. VF 2.3 är ett inhomogent 

material och skillnader mellan provkropparna finns. Hållfastheten för 

provkropparna varierar från lägsta på 44,71 MPa och det högsta på 

63,96 MPa. Styvheten minskar och materialet blir plastiskt innan den 

maximala spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal spänning är 

uppnådd uppstår brott. 

Standardavvikelsen för VF 2.3 är stor och medför en hög 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 18c visar ett medelvärde 

på 3 461 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 467 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 18d med ett medelvärde på 53,64 MPa och 

en standardavvikelse på 7,09 MPa. 

 

VF 2.3 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
53,64 3461 

SD (MPa) 7,09 467 

CV (%) 13,22 13,49 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 18. Resultat för testserien VF 2.3. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje).  
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4.1.3.2 Våtformat Durapulp 2.4 (VF 2.4) 

För våtformat Durapulp 2.4 testades 9 provkroppar. Materialet har en 

medeldensitet på 864 kg/m3. Figur 19 visar värden för styvhet, hållfasthet 

samt samband mellan spänning och töjning. VF 2.4 är ett inhomogent 

material och skillnader mellan provkropparna finns. Hållfastheten för 

provkropparna varierar från lägsta på 42,82 MPa och det högsta på 

67,19 MPa. Styvheten minskar och materialet blir plastiskt innan den 

maximala spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal spänning är 

uppnådd uppstår brott. 

Standardavvikelsen för VF 2.4 är stor och medför en hög 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 19c visar ett medelvärde 

på 3 143 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 614 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 19d med ett medelvärde på 53,66 MPa och 

en standardavvikelse på 10,03 MPa. 

 

VF 2.4 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
53,66 3143 

SD (MPa) 10,03 614 

CV (%) 18,69 19,54 

 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 19. Resultat för testserien VF 2.4. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.1.3.3 Våtformat Durapulp 3.3 (VF 3.3) 

För våtformat Durapulp 3.3 testades 9 provkroppar. Materialet har en 

medeldensitet på 922 kg/m3. Figur 20 visar värden för styvhet, hållfasthet 

samt samband mellan spänning och töjning. VF 3.3 är ett inhomogent 

material och skillnader mellan provkropparna finns. Hållfastheten för 

provkropparna varierar från lägsta på 43,68 MPa och det högsta på 

77,87 MPa. Styvheten minskar och materialet blir plastiskt innan den 

maximala spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal spänning är 

uppnådd uppstår brott. 

Standardavvikelsen för VF 3.3 är stor och medför en hög 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 20c visar ett medelvärde 

på 3 935 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 529 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 20d med ett medelvärde på 60,80 MPa och 

en standardavvikelse på 10,77 MPa. 

 

VF 3.3 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
60,80 3935 

SD (MPa) 10,77 529 

CV (%) 17,71 13,44 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 20. Resultat för testserien VF 3.3. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.1.3.4 Våtformat Durapulp 3.4 (VF 3.4) 

För våtformat Durapulp 3.4 testades 9 provkroppar. Materialet har en 

medeldensitet på 834 kg/m3. Figur 21 visar värden för styvhet, hållfasthet 

samt samband mellan spänning och töjning. VF 3.4 är ett inhomogent 

material och skillnader mellan provkropparna finns. En provkropp sticker ut 

från de andra med en hållfasthet på 81,08 MPa. Det är provkropp 721 som 

även har högre styvhet och hållfasthet jämfört med resten av provserien. 

Övriga provkroppar ligger mellan 38,15 och 56,21 MPa i hållfasthet. 

Styvheten minskar och materialet blir plastiskt innan den maximala 

spänningen är uppnådd. Kort tid efter maximal spänning är uppnådd uppstår 

brott. 

Standardavvikelsen för VF 3.4 är stor och medför en hög 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 21c visar ett medelvärde 

på 3 309 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 675 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 21d med ett medelvärde på 50,68 MPa och 

en standardavvikelse på 13,27 MPa. 

 

VF 3.4 σmax Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
50,68 3309 

SD (MPa) 13,27 675 

CV (%) 26,18 20,40 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 21. Resultat för testserien VF 3.4. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.2 Referensmaterial 

4.2.1 HB (Hardboard) 

I provserien för HB testades 12 provkroppar. Materialet har en 

medeldensitet på 977 kg/m3. Figur 22 visar värden för styvhet, hållfasthet 

samt samband mellan spänning och töjning. HB är ett homogent material 

med liten skillnad mellan de olika provkropparna. Det finns ett linjärt 

samband mellan spänning och töjning upp till cirka 5 MPa, därefter går 

kurvorna över till ett plastiskt tillstånd med lägre styvhet. Hållfastheten visar 

en låg avvikelse mellan provkropparna. Efter att den maximala spänningen 

är uppnådd försämras materialets styvhet och hållfasthet markant. Töjningen 

varierar vid maximal spänning i provserien. 

Standardavvikelsen för HB är låg och medför en låg variationskoefficent 

(CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥och 𝐸𝑓. Figur 22c visar ett medelvärde på 2 517 MPa för 

styvheten med en standardavvikelse på 79 MPa. Hållfastheten redovisas i 

Figur 22d med ett medelvärde på 29,18 MPa och en standardavvikelse på 

0,92 MPa. 

 

HB 𝝈𝒎𝒂𝒙 Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
29,18 2517 

SD (MPa) 0,92 79 

CV (%) 3,15 3,14 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 22. Resultat för testserien HB. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.2.2 HB.H (Oljehärdad hardboard) 

I provserien för HB.H testades 12 provkroppar. Materialet har en 

medeldensitet på 1 015 kg/m3. Figur 23 visar värden för styvhet, hållfasthet 

samt samband mellan spänning och töjning. HB.H är ett homogent material 

med liten skillnad mellan de olika provkropparna i styvhet. Det finns ett 

linjärt samband mellan spänning och töjning upp till cirka 5 MPa, därefter 

varierar kurvorna i styvhet. Kurvorna övergår då till ett plastiskt beteende 

med lägre styvhet. Hållfastheten varierar i provserien. Efter den maximala 

spänningen är uppnådd uppstår ett brott. Töjningen avviker endast lite 

mellan provkropparna vid den punkt där maximal spänning har uppnåtts. 

Standardavvikelsen för HB.H är låg i styvhet och medför en låg 

variationskoefficent (CV) för 𝐸𝑓. Figur 23c visar ett medelvärde på 

3 620 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 145 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 23d med ett medelvärde på 42,07 MPa och 

en standardavvikelse på 2,97 MPa. 

 

HB.H 𝝈𝒎𝒂𝒙 Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
42,07 3620 

SD (MPa) 2,97 145 

CV (%) 7,06 4,00 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 23. Resultat för testserien HB.H. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.2.3 Konstruktionsplywood 

I provserien för k-plywood testades 9 provkroppar. Materialet har en 

medeldensitet på 425 kg/m3. Figur 24 visar värden för styvhet, hållfasthet 

samt samband mellan spänning och töjning. Provkropparnas styvhet 

försämras innan maximal spänning är uppnådd. Hållfastheten varierar i 

provserien, där provkroppen med lägst hållfasthet avviker mycket från 

serien, se Figur 24a. Efter maximal spänning är uppnådd uppstår endast ett 

partiellt brott i provkroppen där hållfastheten ej försämras markant. En 

provkropp avviker från resterande tester där en ungefär två gånger större 

töjning uppstår fram till den maximala spänningen. Övriga provkroppar 

ligger närmare varandra i töjning vid maximal spänning.  

Standardavvikelsen för k-plywood är hög och medför en hög 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 24c visar ett medelvärde 

på 6 374 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 1195 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 24d med ett medelvärde på 52,56 MPa och 

en standardavvikelse på 9,58 MPa. 

 

K-plywood 𝝈𝒎𝒂𝒙 Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
52,56 6374 

SD (MPa) 9,58 1195 

CV (%) 18,23 18,75 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 24. Resultat för testserien konstruktionsplywood. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för 

hållfasthet och böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen 

linje, standardavvikelse med streckad linje).  
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4.2.4 Spånskiva 

I provserien spånskiva testades 11 provkroppar. Materialet har en 

medeldensitet på 700 kg/m3. Figur 25 visar värden för styvhet, hållfasthet 

samt samband mellan spänning och töjning. Spånskiva är ett homogent 

material med liten skillnad mellan de olika provkropparna i styvhet. Det 

finns ett linjärt samband mellan spänning och töjning upp till cirka 4 MPa, 

därefter avviker värde av styvhet i provserien. Två provkroppar har markant 

lägre hållfasthet i provserien. Utöver dessa två avviker hållfastheten lite i 

provserien. Efter den maximala spänningen är uppnådd uppstår ett brott och 

materialet tappar sin hållfasthet. 

Standardavvikelsen för spånskiva är låg i styvhet och medför en låg 

variationskoefficent (CV) för 𝐸𝑓. Figur 25c visar ett medelvärde på 

2 488 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 34 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 25d med ett medelvärde på 12,44 MPa och 

en standardavvikelse på 1,11 MPa. 

 

Spånskiva 𝝈𝒎𝒂𝒙 Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
12,44 2488 

SD (MPa) 1,11 34 

CV (%) 8,92 1,37 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 25. Resultat för testserien spånskiva. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet 

och böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse 

med streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje).  
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4.2.5 OSB (Oriented strand board) 

I provserien OSB testades 11 provkroppar. Materialet har en medeldensitet 

på 640 kg/m3. Figur 26 visar värden för styvhet, hållfasthet samt samband 

mellan spänning och töjning. Det saknar linjärt samband mellan spänning 

och töjning för provserien. En provkropp har en markant högre hållfasthet 

och avviker från de övriga provkropparna. Materialet behåller sin styvhet till 

brottgränstillstånd och efter brott sjunker hållfastheten markant. 

Standardavvikelsen för OSB är hög och medför en hög variationskoefficent 

(CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 26c visar ett medelvärde på 4 515 MPa för 

styvheten med en standardavvikelse på 482 MPa. Hållfastheten redovisas i 

Figur 26d med ett medelvärde på 28,00 MPa och en standardavvikelse på 

5,40 MPa. 

 

OSB 𝝈𝒎𝒂𝒙 Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
28,00 4515 

SD (MPa) 5,40 482 

CV (%) 19,29 10,68 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 26. Resultat för testserien OSB. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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4.2.6 Furuplywood 

I provserien furuplywood testades 12 provkroppar. Materialet har en 

medeldensitet på 618 kg/m3. Figur 27 visar värden för styvhet, hållfasthet 

samt samband mellan spänning och töjning. Furuplywood är ett inhomogent 

material med differens mellan mätvärden för provserien. Materialets styvhet 

försämras under belastning där kurvornas lutning sänks innan maximal 

spänning har uppnåtts. Den hållfastheten varierar för provserien. Efter den 

maximala spänningen är uppnådd uppstår ett brott där materialets hållfasthet 

sjunker markant. Töjningen varierar mellan provkropparna vid den punkt där 

maximal spänning har uppnåtts. 

Standardavvikelsen för furuplywood är hög och medför en hög 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 27c visar ett medelvärde 

på 7 470 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 1157 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 27d med ett medelvärde på 73,24 MPa och 

en standardavvikelse på 6,80 MPa. 

 

Furuplywood 𝝈𝒎𝒂𝒙 Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
73,24 7470 

SD (MPa) 6,80 1157 

CV (%) 9,28 15,49 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 27. Resultat för testserien Furuplywood. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för 

hållfasthet och böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen 

linje, standardavvikelse med streckad linje). 
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4.2.7 Björkplywood 

I provserien björkplywood testades 12 provkroppar. Materialet har en 

medeldensitet på 674 kg/m3. Figur 28 visar värden för styvhet, hållfasthet 

samt samband mellan spänning och töjning. Björkplywood är ett homogent 

material med låg avvikelse av provserien. Det finns ett linjärt samband 

mellan spänning och töjning för provserien fram till en spänning på 

ca. 90 MPa, därefter försämras materialets styvhet fram till brott. 

Hållfastheten varierar för provserien. Efter den maximala spänningen är 

uppnådd uppstår brott där materialet ej kan ta upp någon last. En provkropp 

avviker från provserien med en högre töjning. Utöver den är det en låg 

avvikelse på provseriens töjning vid maximal spänning. 

Standardavvikelsen för björkplywood är låg och medför en låg 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 28c visar ett medelvärde 

på 13 390 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 475 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 28d med ett medelvärde på 118,50 MPa och 

en standardavvikelse på 7,30 MPa. 

 

Björkplywood 𝝈𝒎𝒂𝒙 Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
118,50 13390 

SD (MPa) 7,30 475 

CV (%) 6,16 3,55 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 28. Resultat för testserien björkplywood. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för 

hållfasthet och böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen 

linje, standardavvikelse med streckad linje). 
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4.2.8 Flygplansplywood 

I provserien flygplansplywood testades 12 provkroppar. Materialet har en 

medeldensitet på 743 kg/m3. Figur 29 visar värden för styvhet, hållfasthet 

samt samband mellan spänning och töjning. Flygplansplywood är ett 

homogent material med låg avvikelse i provserien. Styvheten för varje 

provkropp är oförändrad fram till en spänning på ca. 100 MPa, därefter 

försämras materialets styvhet fram till brott. Hållfastheten har en låg 

avvikelse för provserien. Efter den maximala spänningen är uppnådd uppstår 

ett brott där materialet ej kan ta upp någon last. En provkropp avviker från 

provserien med en lägre töjning vid maximal spänning. Bortsätt från den 

provkroppen är det en låg avvikelse på provseriens töjning vid maximal 

spänning. 

Standardavvikelsen för flygplansplywood är låg och medför en låg 

variationskoefficent (CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 29c visar ett medelvärde 

på 14 250 MPa för styvheten med en standardavvikelse på 864 MPa. 

Hållfastheten redovisas i Figur 29d med ett medelvärde på 146,10 MPa och 

en standardavvikelse på 7,80 MPa. 

 

Flygplans- 

plywood 
𝝈𝒎𝒂𝒙 Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
146,10 14250 

SD (MPa) 7,80 864 

CV (%) 5,34 6,06 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 29. Resultat för testserien Flygplansplywood. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för 

hållfasthet och böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen 

linje, standardavvikelse med streckad linje). 
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4.2.9 MDF (Medium density fibreboard) 

I provserien MDF testades 12 provkroppar. Materialet har en medeldensitet 

på 762 kg/m3. Figur 30 visar värden för styvhet, hållfasthet samt samband 

mellan spänning och töjning. MDF är ett homogent material med låg 

avvikelse i provserien. Det finns ett linjärt samband för spänning och töjning 

fram till ca. 10 MPa. Styvheten i materialet försämras under tiden. 

Hållfastheten har låg avvikelse i provserien. Efter den maximala spänningen 

är uppnådd uppstår ett brott där materialet tappar sin hållfasthet. Bortsätt 

från en provkropp är det en låg avvikelse på provseriens töjning vid maximal 

spänning. 

Standardavvikelsen för MDF är låg och medför en låg variationskoefficent 

(CV) för 𝜎𝑚𝑎𝑥 och 𝐸𝑓. Figur 30c visar ett medelvärde på 3 099 MPa för 

styvheten med en standardavvikelse på 78 MPa. Hållfastheten redovisas i 

Figur 30d med ett medelvärde på 38,42 MPa och en standardavvikelse på 

1,57 MPa. 

 

MDF 𝝈𝒎𝒂𝒙 Ef 

Medelvärde 

(MPa) 
38,42 3099 

SD (MPa) 1,57 78,00 

CV (%) 4,08 2,52 
 

a) b) 

  

c) d) 

Figur 30. Resultat för testserien MDF. a) Spännings-/töjningsdiagram. b) Värden för hållfasthet och 

böjmodul. c) Böjmodul för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, standardavvikelse med 

streckad linje). d) Hållfasthet för varje provkropp (medelvärdet med heldragen linje, 

standardavvikelse med streckad linje). 
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5 Analys 

Det redovisade resultatet analyseras genom att jämföra materialen. 

Provserierna presenteras i tabeller och diagram. En sammanställning av 

styvhet, hållfasthet och densitet för samtliga material i studien visas i Tabell 

2.  

Hållfasthet och styvhet skiljer sig mycket mellan materialen. Högst styvhet 

har flygplansplywood som även har den högsta hållfastheten. Lägst styvhet 

har AL 3.4 och lägst hållfasthet har spånskivan. De nio provserierna för AL 

har en stor differens i styvhet från den lägsta på 1 494 MPa till den högsta 

3 154 MPa, medelvärdet ligger för AL på ca. 2 800 MPa.  I hållfasthet är det 

en skillnad på drygt 13 MPa. I de fyra VF serierna är det en differens på ca. 

800 MPa i styvhet och ca. 7 MPa i hållfasthet. 

Referensmaterialen har stora skillnader i styvhet, hållfasthet och densitet. 

Det är inte oväntat då materialen skiljer sig i materialsammansättning och 

tillverkningsmetod. De olika plywoodskivorna har högst styvhet och 

hållfasthet bland referensmaterialen. 

Tabell 2. Sammanställning av styvhet, hållfasthet och densitet för samtliga material i studien. 

Medelvärden för styvhet, hållfasthet och densitet visas. För styvhet och hållfasthet redovisas även 

standardavvikelse SD och variationskoefficient CV.  

Typ Del Styvhet Ef Hållfasthet σmax Densitet 

  Medel SD CV Medel SD CV Medel 

  (MPa) (MPa) (%) (MPa) (MPa) (%) (kg/m3) 

TF 1.3 7125 125 1,75 97,28 1,74 1,79 1152 

         

AL 

1.3 2570 589 22,92 49,04 7,34 14,97 986 

1.4 2997 396 13,21 47,70 6,48 13,58 979 

2.3 2572 506 19,67 51,37 3,48 18,42 1023 

2.4 2664 540 20,27 40,54 6,37 13,71 1017 

3.3 2609 528 20,24 46,60 7,20 15,45 993 

3.4 1494 631 42,24 38,25 8,18 21,39 935 

4.3 2479 494 19,93 47,82 8,73 18,26 976 

5.2 3109 759 24,41 46,52 10,71 23,02 990 

6.2 3154 532 16,87 49,56 8,19 16,53 1056 

         

VF 

2.3 3461 467 13,49 53,64 7,09 13,22 853 

2.4 3143 614 19,54 53,66 10,03 18,69 864 

3.3 3935 529 13,44 60,80 10,77 17,71 922 

3.4 3309 675 20,40 50,68 13,27 26,18 834 

         HB 1.2 2517 79 3,14 29,18 0,92 3,15 977 

HB.H 1.2 3620 145 4,00 42,07 2,97 7,06 1015 

K-ply. 1.2 6374 1195 18,75 52,56 9,58 18,23 425 

Spånskiva 1.2 2488 34 1,37 12,44 1,11 8,92 700 

OSB 1.2 4515 482 10,68 28,00 5,40 19,29 640 

Furuply. 1.2 7470 1157 15,49 73,24 6,80 9,28 618 

Björkply. 1.2 13390 475 3,55 118,50 7,30 6,16 674 

Flygply. 1.2 14250 864 6,06 146,10 7,80 5,34 743 

MDF 1.2 3099 78 2,52 38,42 1,57 4,08 762 
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En sammanställning från resultat av materialens hållfasthet och styvhet 

redovisas även i Figur 31. Diagrammet är uppdelat i två huvudgrupper: 

Durapulp och referensmaterialen. Durapulp indelas i de tre kategorierna 

torrformad, Airlaid och våtformad. Diagrammet är ett ”boxplot” diagram där 

boxen innehåller 50% av mätvärdena, 25% ligger under resp. över boxen. 

Stjärnan markerar medelvärdet och det heldragna strecket i boxen markerar 

medianen för mätvärdena. Mätvärden som skiljer sig markant från 

provserien tas ej hänsyn till men markeras ut med ett plustecken. Mer 

homogena material har mindre spridning och därmed en mindre box och de 

inhomogena materialen har en större spridning och box. 

 

a) 

 

b) 

Figur 31. Boxplot diagrammen för Durapulp och referensmaterialen. a) Hållfasthet för testade 

material. b) styvhet för testade material. 
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Figur 31 visar att referensmaterialen är både homogena och inhomogena. 

Stora spridningen i de inhomogena referensmaterialen kan bero på 

variationer i träets kvalitet och att kvistar kan förekomma. HB, spånskiva 

och MDF är mycket homogena material med en liten spridning mellan 

provkropparna. Dessa material är alla träfiberskivor som resulterar i en jämn 

materialsammansättning. Flygplansplywood och björkplywood har en större 

spridning av mätvärden, men trots sin stora spridning har alla hög hållfasthet 

och styvhet. Medelvärden visar att spånskivan har lägst hållfasthet och 

styvhet av de testade materialen. 

Det är en stor spridning mellan mätresultaten för airlaid och våtformad, men 

en mindre spridning för torrformad Durapulp. Det kan bero på att torrformad 

Durapulp tillverkas med en mer välutvecklad och automatiserad 

produktionsprocess som leder till ett homogenare material. 

Densiteten varierar mellan de olika materialen. Figur 32 rangordnar 

materialens medeldensitet över provserien i ett stapeldiagram. Det visar sig 

att konstruktionsplywood har den lägsta densiteten och torrformad Durapulp 

har högst. AL och VF innehåller flera provserier där stapeldiagrammet 

redovisar en medeldensitet för alla provserier. För AL varierar densiteten 

mellan 935 och 1023 kg/m3, VF har en densitet mellan 834 och 922 kg/m3. 

Alla varianter av Durapulp har hög densitet i jämförelse med 

referensmaterialen. Den höga densiteten beror på materialets 

sammansättning och tillverkningsteknik. Durapulp pressas ihop till en 

kompakt massa och eventuellt tomrum pressas bort. HB och HB.H som 

tillverkas av träfibrer och pressas ihop har en densitet som ligger i nivå med 

Durapulp. Torrformad Durapulp har nästan tre gånger så hög densitet som k-

plywood, 1123 kg/m3 resp. 425 kg/m3. 

 

Figur 32. Densitet för samtliga material i studien. 
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Materialens styvhet och hållfasthet har i Figur 33 rangordnats från lägsta till 

högsta medelvärde. Airlaid och våtformad Durapulp innehåller flera 

provserier, stapeldiagrammet redovisar ett medelvärde för alla provserier. 

De olika plywoodmaterialen visar på hög styvhet och hållfasthet jämfört 

med övriga material, där björk- och flygplywood sticker ut. De spånbaserade 

skivorna (spånskiva, OSB) och träfiberskivorna (MDF, HB, HB.H) visar på 

en betydligt lägre styvhet. Plywoodmaterialen är testade i sin starka riktning 

vilket påverkar jämförelsen. Tester på plywooden i den svagare riktningen 

hade medfört minskad styvhet och hållfasthet. Durapulp, träfiber- och 

spånskivorna är homogena och det finns ingen skillnad i styrka beroende på 

riktning.  

 

a) 

 

b) 

Figur 33. Rangordnade medelvärde i stapeldiagram för a) styvhet och b) hållfasthet.   
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5.1 Torrformad Durapulp 

Torrformad Durapulp har en högre hållfasthet och styvhet i jämförelse med 

Airlaid och våtformad Durapulp. Det är styvare än sex av de testade 

referensmaterialen, se Figur 33. I jämförelse med k-plywood har torrformad 

Durapulp ett högre medelvärde i både styvhet och hållfasthet. Enligt 

Davachi et al. (2017) så har PLA problem med skörhet och är därför inte 

pålitligt som konstruktionsmaterial. Försöken i denna studie har påvisat att 

Durapulp bör kunna användas som ett skivmaterial med en bärande 

funktion, ur ett hållfasthetsperspektiv. Torrformad Durapulp är ett homogent 

material som beter sig på likartat sätt över hela provserien och även i olika 

riktningar.   

5.2 Airlaid och våtformad Durapulp 

Mätvärden för airlaid och våtformat Durapulp varierar där varje provserie 

har hög standardavvikelse. Det går att utläsa i Figur 33 att torr- och 

våtformat Durapulp står sig bättre i hållfasthet än styvhet jämfört med 

referensmaterialen. I båda fallen så har VF högre värden än AL. Det kan 

bero på att det våtformade materialet blandas noggrannare under 

tillverkning.  

Stapeldiagrammet i Figur 33 visar att AL har ett högre medelvärde på 

styvheten och hållfastheten än spånskiva och HB. AL har även högre 

hållfasthet än OSB, MDF och HB.H. 

Skiva 2 av VF har testats i två provserier, VF 2.3 och 2.4. De två 

provserierna skiljer sig lite till skillnad från skiva 3. Skiva 3 visar på stor 

skillnad mellan provserierna 3 och 4. För VF 3.3 och VF 3.4 är det en 

skillnad på drygt 10 MPa mellan medelvärdet i hållfasthet. I styvhet är det 

en skillnad på 0.5 GPa för de två provseriernas medelvärde. Enligt Figur 33 

är VF styvare och har högre hållfasthet än AL.  

Våtformad Durapulp har sammanlagt ett högre medelvärde på hållfastheten 

jämfört med Airlaid och k-plywood. Våtformat är dock inte lika styvt som k-

plywood. Våtformad Durapulp har lite lägre styvhet men högre hållfasthet 

än HB.H. De två materialen har liknande böjegenskaper, skillnaden är att 

HB.H är ett homogent material med en mycket mindre spridning. 

5.3  Förhållandet mellan styvhet och hållfasthet 

Medelvärden i de två stapeldiagramen i Figur 33 används i Figur 34 för att 

granska förhållandet mellan styvhet och hållfasthet. En jämförelse utförs 

med hjälp av en trendlinje. Punkter som ligger över linjen, övre området, 

klassas som mer hållfasta än styva medan material som ligger under linje, 

undre området, klassas som mer styva än hållfasta.  
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En punkt som ligger på linjen eller mycket nära, visar på ett jämnt 

förhållande mellan hållfasthet och styvhet. 

 

Figur 34. Förhållande mellan styvhet och hållfasthet. 1: HB 2: HB.H 3: K-plywood 4: Spånskiva 5: 

OSB 6: Furuplywood 7: Björkplywood 8: Flygplansplywood 9:MDF, följt av AL, VF och TF. 

Trendlinje används som referenslinje vid jämförelsen. 

De tre Durapulp varianterna visar i Figur 34 på förhållandevis högre 

hållfasthet än styvhet. Dessa tre material har den högsta skillnaden mellan 

hållfasthet och styvhet då punkterna ligger längst ifrån trendlinje i det övre 

området. Analysen resulterar i att Durapulp är det mest töjbara materialet. 

Punkter för referensmaterialen HB, HB.H, MDF och flygplansplywood 

ligger också på övre delen om linjen. Bortsett från Flygplansplywood som 

ligger nära linjen är dessa referensmaterial träfibermaterial, som Durapulp.  

Bortsett från flygplansplywood har alla träfibermaterial större töjning 

jämfört med träspån- och plywoodmaterial. Träspån och plywood har 

liknande förhållande mellan styvhet och hållfasthet. Spänning-

/töjningsdiagram visar träfibermaterialens töjningsförmåga. 

Träfibermaterialen befinner sig längre i plastiskt tillstånd och när 

maxspänning är uppnådd fortsätter materialet att töjas och klarar att ta upp 

belastning. Träspån- och plywoodmaterialen befinner sig mer i elastiskt 

tillstånd och en kortare tid i det plastiska tillståndet innan maximala 

spänningen uppnås.  
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När den maximala spänningen uppnås tappar träspån- och plywoodmaterial 

sin hållfasthet där materialet knappt klarar att ta upp någon belastning. 

Studien har utförts med konstant töjningshastighet, ändringar av 

belastningshastigheten har inte utförts. Kompositmaterial visar dock på 

tidsberoende egenskaper i vanliga förhållanden som blir synliga under t.ex. 

konstant belastning (Hamel et al. 2012).  

I teorin nämns att det finns en viss problematik med biobaserade limmer. 

Ferdosian et al. (2017) påpekar att biobaserade bindemedel saknar den 

starka bindningsförmåg som syntetiska limmer besitter. Resultatet för 

Durapulp visar inte på några svagheter i hållfasthetssynpunkt. Detta betyder 

att om bindemedlet i Durapulp skulle besitta en sämre bindningsförmåga så 

står sig tryckhållfastheten ändå bra mot material innehållande syntetiska 

limmer.  

Kompositmaterial med en hög andel plast övergår från linjärt till plastiskt 

beteende så stora deformationer kan uppträda innan den maximala lasten 

uppnås och provkroppen går till brott (se Figur 4). Detta beteende finns i alla 

varianter av Durapulp, oberoende av tillverkningssättet, och är i likhet med 

andra studier som t.ex. Tamarakar et al. (2015). 
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6 Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

Det finns troligen flera alternativa metoder för att få fram böjmotstånd på de 

testade materialen. Resultatet av de experimentiella försöket kan skilja 

beroende på val av metod, där metodiken i Svensk standard endast är ett 

möjligt utförande. 

Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt. Projektets syfte är att 

ta fram mekaniska egenskaper för Durapulp och där metodiken följer Svensk 

Standard. Valet att använda Svensk Standard i denna studie ansågs därför 

logiskt. 

Antalet provkroppar per serie var högre än minimikravet enligt Svensk 

Standard på fem stycken prov per provserie. Kvantiteten resulterade i fler 

resultat och mer tillförlitliga värden att använda sig av. Detta gjordes även 

för att få testvärden från en större yta av skivan. Variationer i skivan kan 

förekomma och tas då med i testet. Provkropparnas längd bestämdes enligt 

Formel 4. Det gjordes för att uthänget varierade beroende på deras tjocklek. 

De tunnare provkropparna krävde mycket mindre upplagslängd vilket gjorde 

att en större del av provkroppen hamnade utanför upplagen. Problemet med 

ett för stort uthäng är att det kan bilda en förspänning. Förspänningen gör att 

olika material får olika förutsättningar beroende på dess tjocklek. Formel 4 

användes dock ej på de tjockaste provkropparna. En väldigt liten del av 

provkroppen hamnade då utanför upplagen och antogs inte skapa någon 

förspänning. 

Beräkning av hastighet vid belastning enligt Formel 6 frångick Svensk 

standard. En mindre avrundning för den framtagna hastigheten gjordes 

jämfört med den i Svensk standard. Detta för att få en mer exakt jämförelse 

beroende på provkroppens dimensioner. 

Den mänskliga faktorn kan ha påverkat mätningen av provkropparna. En 

uppskattning krävdes då materialet inte har jämna mått längs hela 

provkroppen. Under försöket ska provkroppen placeras med dess långsida 

vinkelrät mot kraftblocket i maskinen. Det är svårt att kontrollera och den 

mänskliga faktorn kan ha påverkat. Den mänskliga faktorn reduceras något 

då försöken alltid utfördes med två personer på plats som kunde kontrollera 

provkroppens placering. 

Referensmaterialen valdes för att testa Durapulp mot ett brett urval av 

träbaserade skivmaterial. Det var viktigt att få med de vanligast 

förkommande materialen men också en bred variation mellan egenskaperna. 
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I analysen har sammanställda diagram för provkropparna använts. 

Stapeldiagram gjordes för att få en tydlighet i rangordningen av hållfasthet, 

styvhet och densitet för provserierna. Här användes medelvärden för 

respektive material. För de två typerna AL och VF har medelvärdet för varje 

testserie beräknats, detta medelvärde redovisas i resultatet. Därefter har 

medelvärdet för samtliga testserier av en typ tagits fram och använts i 

analysen. Det medelvärdet valdes för att jämföra de olika 

tillverkningsmetoderna och få ett mer överskådligt resultat. För AL finns det 

stora skillnader mellan de olika testserierna och ett medelvärde för samtliga 

testserier kan vara missvisande. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar på mer och mindre homogena provserier. Det finns 

mätvärden som avviker från provserien, detta kan bero på att kvistar i 

materialet påverkar dess hållfasthet. Medelvärdet för ett inhomogent 

material där det är stor spridning i provserien kan vara svårbedömt. Det 

betyder att det finns delar i materialet som har betydligt sämre hållfasthet än 

medelvärdet. En ojämn provserie betyder att en högre säkerhetsmarginal bör 

tillämpas och materialets styvhet och hållfasthet reduceras. 

Jämförelsen mellan flygplansplywood och björkplywood med TF visade att 

de två plywood varianterna är mer inhomogena. Detta betyder att det 

kommer krävas en större säkerhetsmarginal än för den mer homogena 

provserien TF. En högre säkerhetsmarginal resulterar i att materialets värde 

på styvheten kommer att sänkas. Detta kommer att leda till att styvheten för 

TF kommer att få en mindre sänkning än de två plywoodmaterialen. Oavsett 

om denna säkerhetsåtgärd utförs kommer dock björk- och flygplansplywood 

vara de styvare materialen i den starka riktningen. Men i vissa fall krävs 

kanske inte den styvhet som de två plywood materialen har utan det räcker 

med den styvhet som TF besitter. 

Rapporten utreder endast hållfasthet och styvhet i böjning för Durapulp och 

de olika referensmaterialen. Jämförelse av styvhet räcker inte för att kunna 

ge ett svar på om Durapulp kan ersätta ett referensmaterial. Mindre styva 

och hållfasta referensmaterial kan ha en annan funktion där de mekaniska 

egenskaperna inte värdesätts lika mycket. Ett exempel är MDF som ej 

används för sin hållfasthet och styvhet. MDF får en fin yta som går att måla 

direkt på. Detta betyder att Durapulp ej kan ersätta MDF vid alla 

användningsområden då Durapulp har en annan yta i jämförelse med MDF. 

Durapulp visade även sig vara ett tyngre material då det har en högre 

densitet än majoriteten av referensmaterialen. Detta kan vara en nackdel vid 

användning som icke bärande funktion då t.ex. spånskiva, MDF och OSB är 

lättare och därmed mer lätthanterligt material ur viktsynpunkt. Durapulp kan 

dock med sin högre hållfasthet och styvhet användas i tunnare skivor vilket 

kan leda till ett lika lätthanterligt skivmaterial som referensmaterialen.   
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Det finns andra viktiga faktorer som påverkar dess användning. Att bygga 

till ett lågt pris kräver billiga material. På grund av den begränsade 

användningen av Durapulp idag så är produktionen väldigt låg och resulterar 

troligen i en dyr framställning. Resultatet i rapporten visar på högt 

böjmotstånd vilket kan leda till en ökad användning av materialet. Det är 

också viktigt att visa de positiva effekterna vid minskad användning av 

fossilt framställda limmer. Träbaserade material är i grunden bra men de 

syntetiska bindemedlen försvårar återvinning och leder till ökade utsläpp vid 

tillverkning. Att påvisa hälsofaran med syntetiska bindemedel och 

Durapulps låga miljöpåverkan kan leda till ett ökat intresse för användning 

av Durapulp. För att kunna följa miljömålen och skapa hållbar utveckling 

krävs nya material i byggbranschen. Skivmaterialens negativa påverkan ur 

både ett hälsoperspektiv och hållbart perspektiv är inte känt av 

konsumenterna. Det kan göra att intresset för att använda nyutvecklade 

material är låg. Det krävs därmed mer utredningar om materialet både ur 

hållbarhetsperspektiv men även ur ekonomiska perspektiv som nämnts 

tidigare. Durapulps deformering över längre tid bör utredas då PLA har 

dokumenterad deformation över tid. 

En observation gjordes under utsågning av provkroppar för 

densitetbestämning. Vid utsågningen blev materialetn upphettade i kanten 

där sågklingan legat an. Det gjorde att Durapulpmaterialet fick en speciell 

yta i kanterna. Flera provkroppar sågades ut samtidigt på bredden och satt 

efter utsågning fast i varandra. Bindemedlet i Durapulp hade alltså mjuknat 

vid utsågning och sedan stelnat. Detta kan vara något som behöver 

undersökas för att vidare förstå för- och nackdelar för materialet. 
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7 Slutsatser 

Böjegenskaper har testats för olika varianter av Durapulp och sammanlagt 

nio referensmaterial. Studien jämförde böjmotstånd för de olika materialen. 

Styvhet, hållfasthet och densitet studeras. Materialen behåller sin fuktighet 

och sitt klimat genom att förvaras i klimatskåp under försöket. 

De testade materialen skiljer sig i hållfasthet och styvhet. Flygplansplywood 

och björkplywood är de två styvaste och mest hållfasta referensmaterialen. 

Durapulp saknar det höga böjmotståndet som de två referensmaterialen 

besitter. TF är den mest homogena och starkaste varianten av Durapulp. TF 

har högre hållfasthet och styvhet i jämförelse med k-plywood. AL och VF 

har högre hållfasthet och styvhet än referensmaterialen MDF, HB och 

spånskiva. Det går inte att konstatera om Durapulp kan ersätta de testade 

referensmaterialen då fler studier krävs på dess mekaniska och även icke 

mekaniska egenskaper. En utökad studie där man testar plywood och 

Durapulp i motsatt riktning hade varit intressant, då Durapulp har liknande 

böjegenskaper i alla riktningar. 

Durapulp har i jämförelse med referensmaterialen hög densitet. De studerade 

materialen är mer eller mindre homogena, där AL och våtformad Durapulp 

är mer inhomogena material än TF. TF har en böjstyvhet på ca. 7,1 GPa. AL 

och VF har ett medelvärde för böjstyvhet på ca. 2,8 respektive 3,5 GPa.  

Vidare studier om materialets produktionsprocess kan utföras för att 

optimera materialet ur en ekonomisk synpunkt. Flera studier och 

effektiviseringar av materialet kan leda till ett mer utvecklat material som 

kan öka efterfrågan och antalet användningsområden på marknaden. Att 

upplysa om Durapulp bidrar till en ökad ekologisk hållbarhet vilket kan leda 

till ett större intresse för materialet.  
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