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Sammanfattning 
Den nya synen kring utsläppen av växthusgaser har påverkat fordonsindustrin där 
nya lösningar måste sökas för att möta de nya strängare kraven samt förfrågan på 
mer miljövänliga fordon.  Ett sätt har varit att ta fram de batteridrivna elbilarna som 
dessvärre har begränsningar i räckvidd. Batterianordningarna är i dagens läge till 
största delen tillverkade i metall, dessa har en stor viktminskningspotential som leder 
till en större räckvidd för bilen. För att uppnå detta mål har en undersökning 
genomförts kring möjligheten till en materialövergång från metall till 
kompositmaterial för en batterilåda och vilka eventuella strukturella förändringar 
som detta medför. En kravspecifikation för produkten togs fram och olika koncept 
rörande lådans struktur samt infästning i karossen undersöktes med hjälp av 
strukturberäkningar. Ett sandwichkoncept valdes för underdelen. Det genomfördes 
också en litteraturstudie kring material och tillverkningsmetoder. Med hjälp av 
resultaten valdes kolfiberförstärkt vinylester och en sandwichkärna av SAN som 
material för underdelen medan glasfiberförstärkt polypropylen valdes för överdelen.  
De tillverkningsmetoder som ansågs lämpligast var RTM för underdel, pultrudering 
för förstyvande profiler och formpressning för överdel. Det valda materialet testades 
med olika materialprov vars resultat användes till de slutgiltiga stukturberäkningarna 
för slutprodukten. Jämförs slutprodukten med föregående batterilåda i metall 
uppnåddes en total viktminskning på cirka 50%. 

Abstract 

Over the last years the emission of greenhouse gases have come to the attention of 
the transportation industry, which have caused a search for new solutions along with 
an interest in environmentally friendly vehicles. One solution is the electric car which 
unfortunately cannot compete with the conventional car in terms of range. Their 
batteries are today placed in metal cases, which have a large potential for weight 
reduction leading to a longer driving range. To achieve this goal, an investigation was 
done regarding the possibility of a change of material from metal to composites for a 
battery case and what types of structure changes this would cause. A specification of 
requirements was made as well as different structural concepts were reviewed with 
the help of structural calculations. A sandwich concept was chosen. Furthermore a 
literature survey was carried out on the topics of possible materials and production 
methods. For the bottom part carbon fiber reinforced vinyl ester together with a SAN 
sandwich core were chosen, while glass fiber reinforced polypropylene was preferred 
for the upper part. The production methods that seemed most beneficial were RTM 
for the bottom, pultrusion for stiffening profiles and compression molding for the 
upper part. The selected material was tested and the results were used in the final 
structural calculations for the product. In comparison, the new product became 
approximately 50% lighter.   
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1. Inledning 
I början på 2000-talet steg oljepriset kraftigt vilket ökade intresset för elbilar. Det började 
utvecklas mer bränslesnåla och miljövänliga bilar. Företag började erbjuda elbilar med 
blybatterier som var tunga vilket ledde till begränsad körsträcka. Elbilen nådde begränsad 
framgång och hybridtekniken utvecklades istället. Batteritekniken utvecklades och batterierna 
gick från nickelkadmium till lätta och energitäta litiumjonbatterier. Dessa nya batterier 
lämpade sig bättre för den rena elbilen och år 2010 gick priset ”Årets bil” till en renodlad elbil. 
I Sverige finns det idag 4.4 miljoner bilar. De svenska energibolagen har som mål att år 2020 
ska 600 000 av dem vara el eller hybridbilar. Regeringen har satt som mål att 2030 ska fossila 
bränslen vara utfasade och EU har som mål att all tätortstrafik ska vara utsläppsfri år 2050. [1] 

För att dessa mål ska kunna uppnås måste elbilen bli ännu bättre. För att öka körsträckan per 
laddning för elbilar finns det mycket som kan förbättras och eftersom många av dagens bilar är 
konstruerade i någon form av metall, finns det stor potential för viktreduktion om 
kompositmaterial används istället. Konceptet är enkelt: kan vikten minskas, kan körsträckan 
förlängas.  

En av Sveriges två stora biltillverkare, NEVS, har insett potentialen som elbilarna har och nya 
koncept för att tillverka dessa har börjat komma. Konsultföretaget LeanNova har tillsammans 
med NEVS utrett möjligheten att ta fram en batterilåda som är mycket lättare än den 
befintliga. Som ett kandidatexamensarbete har sex studenter från KTH fått möjligheten att 
utföra en egen undersökning kring detta. I denna rapport presenteras ett förslag på ett nytt 
viktreducerat alternativ i komposit.  

1.1. Problemformulering och begränsningar 
Den produkt som tagits fram under detta arbete är en batterilåda i kompositmaterial som är 
ett förslag på en lättviktslösning till den i dagsläget använda lådan utförd i metall som tagits 
fram av LeanNova. Målet har varit att undersöka huruvida det är möjligt att byta ut dagens 
stålkonstruktion mot en i kompositmaterial, det vill säga genomföra en studie kring vilka 
material som är möjliga och hur en produkt av dessa material kan tillverkas. Den lättare 
produkten ska i största möjliga mån ha samma utförande och kunna utsättas för samma 
påfrestningar som den befintliga lådan. I dagsläget är lådans mått ungefär 1 m x 1.8 m, med en 
lastbärande underdel och en skyddande överdel. Mer detaljer kring utformning och krav hittas 
nedan i kravspecifikationen. 

Utredningen som har gjorts i rapporten innefattar och begränsas till kompositer då 
viktminskningen har potential att bli stor med dessa. 

Framtagande av en så komplex produkt som en batterilåda är mycket omfattande. Detta 
medförde att gruppen har behövt göra ett antal begränsningar vid framtagandet, mycket på 
grund av den begränsade tiden för kandidatexamensarbetet och resurserna på institutionen. 
Som följd av detta bör ytterligare tester på den kompletta produkten genomföras för att 
säkerställa att alla krav på den uppfylls.  

En av de största begränsningarna som gjordes var att fokus lades på underdelen av lådan för 
vilken noggranna beräkningar och test av material genomfördes. Detta eftersom denna del 
utsätts för mest mekaniska laster vilket ställer höga krav på dess prestanda. För överdelen togs 
endast beslut om material och förslag på tillverkningsmetod utan att genomföra 
materialtester.  

Ytterligare en stor begränsning var tillgången på material vid tillverkning av provmaterial på 
KTH. De fibrer som användes var ej komplett märkta, varför det var svårt att veta exakt vilken 
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typ som användes och egenskaper såsom densitet behövde uppskattas. Den information som 
fanns att tillgå presenteras under avsnitt 6 Materialtester.  

1.2. Metoder 
Rapporten behandlar först alla prestationskrav för lådan i form av en kravlista. Därefter 
studeras möjliga material utifrån framtagna design- och konceptförslag och slutligen undersöks 
passande tillverkningsmetoder för lådan. Samtliga av dessa områden har utvärderats utifrån 
kriterierna i kravspecifikationen men även kostnad och funktionalitet. Materialen tillverkades 
och testades. Resultaten från de genomförda materialproven redovisas nedan och utifrån 
dessa har beräkningar genomförts för att kunna ge ett förslag på en slutgiltig design. Slutligen 
kommer även en demonstrator att byggas. 

De metoder som använts under projektets gång för att ta fram information är i första hand 
litteraturundersökningar samt vetenskapliga artiklar från Internet. De materialdata som 
använts har hämtats från litteratur alternativt från tillverkares hemsidor. För FEM-beräkningar 
användes programmet ANSYS-workbench och för CAD-modeller Solid Edge. 

All nomenklatur återfinns i Bilaga 2 - Nomenklatur. 

2. Produktspecifikation 
Batterilådans syfte är att bära upp och skydda bilens batterier. Lådan består av en lastbärande 
underdel och en förslutande överdel. Den skall innehålla battericeller vars sammanlagda 
massa är minst 400 kg. För att möjliggöra underhållningsarbeten ska det, med hjälp av 
lämpliga verktyg, gå att öppna lådan för batteribyte och dylikt. Det skall även gå att 
återförsluta lådan på ett sådant sätt att den fortfarande uppfyller kraven för vatten- och 
gastäthet som tas upp i kravspecifikationen nedan.  

2.1. Kravspecifikation 

De krav som kommer att ställas vid framtagningen av batterilådan är följande: 

2.1.1. Mekaniska krav 
Styvhetskrav 
Lådan får ej deformeras på sådant sätt att batterierna tar skada. Vid en acceleration på 5 G-
krafter i vertikalled skall maximal kvarstående deformation vara max 5 mm och maximal 
deformation får ej överstiga 10 mm. 

Hållfasthet 
En säkerhetsfaktor på minst 2 skall uppnås mot brott, d.v.s. spänningen får ej överstiga 50% av 
brottgränsen vid en acceleration på 3.5 G-krafter. 

Utmattning/Skakning 
Lådan med last skall klara ett vibrationstest i enlighet med R100. Efter utfört test får det ej 
finnas tecken på brott, eldsvåda eller explosion. Ej heller får det förekomma några synliga 
tecken på elektrolytläckage på utsidan av lådan. [2] 

Lådan med last skall klara 100 000 cykler vid en acceleration på 3 G-krafter, utan att sprickor 
uppstår. 

Nötning 
Lådan skall tåla att utsättas för upprepade stötar från trottoarer, farthinder och liknande, utan 
att spricka eller att dess mekaniska egenskaper försämras. 
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Lådan skall på samma sätt även klara nötning från grussprut. 

 
Externa krafter 
Lådan skall klara att utsättas för ett krocktest i enlighet med R100 då en platta som har måtten 
600 mm × 600 mm används. Ett klarat test innebär inga tecken på brott, eldsvåda eller 
explosion samt inga synliga tecken på elektrolytläckage på utsidan av lådan.  [2] 

Krafter på infästningar 
Alla lådans infästningar till bilen skall klara att utsättas för en acceleration på 3.5 G-krafter. 

2.1.2. Miljökrav 
Temperaturkrav 
Lådan skall klara en förändring i temperatur från -40°C till 70°C då denna förändring sker på 
högst 30 minuter. [2] 

Lådan skall även tåla att utsättas för -40°C respektive 70°C under tidsperiod på minst 6 timmar. 
[2] 

Efter utförda test får det ej finnas tecken på brott, eldsvåda eller explosion. Ej heller får det 
förekomma några synliga tecken på elektrolytläckage på utsidan av lådan. 

Täthetskrav 
Lådan skall vara gastät enligt IP 69. 

Lådan skall även vara vattentät enligt IP 69. 

Brandkrav 

Lådan ska klara det brandtest som finns beskrivet i R100 utan några tecken på brott, eldsvåda 
eller explosion. Det får heller inte får det förekomma några synliga tecken på elektrolytläckage 
på utsidan av lådan. [2] 

Dessutom bör innertemperaturen i lådan med innehåll ej överstiga 70°C vid kontakt med lågor 
underifrån under 2 minuter.  

Korrosion 
Det får ej förekomma galvaniska strömmar på lådan som kan leda till korrosion. 

Inuti lådan skall det ej finnas tecken på saltinträngning efter totalt 1 000 timmar i saltlösning 
med koncentrationen 5%. 

Kemikaliekrav 
Lådan skall tåla att utsättas för kemikalierna angivna i Bilaga 1 – Kemikalielista från LeanNova 
utan att de mekaniska egenskaperna försämras mer än 5%. De bör inte försämras mer än 1%. 

2.1.3. Geometrikrav 
Dimensioner 
Max längd: 2068 mm. 

Max bredd: 1280 mm. 

Max höjd: 295 mm. 

Lådans innervolym skall som minst vara 176 dm3.  

Lådan skall ha en plan framkant för montage av exempelvis kablar och kylsystem. Det skall 
även finnas utrymme för ett hål på lådans ovansida stort nog för en säkring. 
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Figur 1: översikts bild av lådans underdel. 

2.1.4. Produktionskrav 
Tillverkningskrav  
Lådan skall kunna tillverkas i minst 10000 enheter/år. 

Kostnadskrav 
Kostnaden per tillverkad produkt skall minimeras. 

Viktreduktion 
Vikten skall reduceras med 50% jämfört med den ursprungliga lådan som väger 69 kg. 

Vikten bör kunna minskas med 60%. 

Materialkrav 
Lådan får ej innehålla de ämnen som listas i STD-A0051. 

2.1.5. Övrigt 
Livslängd 
Lådans livslängd skall vara minst 8 år eller 16000 mil 

2.2. Regelverk 
IP69 är en gas- och vattentäthetscertifiering som utgår ifrån att 
produkten ska klara ett test. Testet är utformat på så sätt att 
produkten placeras på ett roterbart bord som roterar med en 
hastighet av 5±1 varv per minut. Produkten skall sedan 
besprutas med vatten från ett avstånd på 100 mm till 150 mm, 
med ett tryck på 100 bar, en temperatur på 80°C, med ett 
volymflöde av cirka 16 liter per minut och från 0°, 30°, 60°, 90° 
runt om hela produkten, se Figur 2. Produkten skall besprutas i 
minst 30 sekunder från varje vinkel. Testet är godkänt om det 
inte finns något tecken på att vatten trängt in i produkten. [3] 

R100, (Regulation No. 100 - Uniform provisions concerning the 
approval of vehicles with regard to specific requirements for the 
electric power train) [2] är det officiella regelverket med lagkrav 
för elsystem hos elbilar som tagits fram av UNECE. Många krav i 
kravspecifikationen kommer från R100 regelverket vilket är 
viktigt att det följs.  

Figur 2: En principbild på hur testet för 
IP69 certifiering får till. Bilden är hämtad 
från [3]. 
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3. Konceptförslag 
Att övergå från en produkt konstruerad i stål till en konstruerad i kompositmaterial kan i regel 
inte göras genom att bara byta materialet, då kompositmaterial har andra egenskaper. Därför 
har ett antal designkoncept tagits fram som förslag till hur kraven i kravspecifikationen kan 
uppnås. 

3.1. Bottenplattan 
För att uppnå de i kravspecifikationen uppställda kraven på deformation för bottenplattan har 
fyra stycken koncept tagits fram. Målet med koncepten var främst att minimera utböjning och 
vikt samtidigt som tillverkningskostnaderna hålls nere. För att kunna jämföra olika koncept och 
slutligen välja ett av dem har utböjningen för de olika koncepten analyserats och jämförts både 
analytiskt och med FEM-metoder. I ordinarie låda är 6 stycken battericeller placerade i den 
större delen av lådan, se högra delen av Figur 1, och ytterligare 5 stycken i den smalare bakre 
delen, se vänstra delen av Figur 1. I mittenpartiet finns ett fritt område utan batterier. 

För FEM-beräkningar i ANSYS har en platta gjorts på 1000 mm x 700 mm. Det är tänkt att den 
skall representera den större främre delen av batterilådan som innehåller 6 batterier. Den har 
varit fast inspänd på båda kortsidorna och tyngden från batterierna har simulerats med ett 
jämnt tryck på de ställen där batterierna var tänkta att ligga. Totala vikten på det 
batteripaketet har satts till 500 kg. Vid simuleringarna har massan på modellerna varit närmast 
konstant för de olika koncepten, detta för att kunna jämföra de olika utböjningarna som 
erhölls från respektive koncept. Massan motsvarar en platta med måtten 1000 mm x 700 mm x 
3 mm i aluminium, vilket var det material som användes vid simuleringarna. Materialet är inte 
av stor betydelse då syftet med denna undersökning endast är att jämföra hur väl koncepten 
står sig mot varandra vad gäller utböjningskravet. I de analytiska beräkningarna valdes istället 
en last på 400 kg på en rektangulär platta 1.0 m x 1.8 m som representerar hela underdelen. 

3.1.1. Övergång från stål till komposit  
Det första som undersöktes var möjligheten att byta ut dagens stålkonstruktion mot en 
kompositkonstruktion utan att behöva några strukturella förändringar. Vid denna övergång får 
givetvis inte lådans övriga egenskaper, i synnerhet de mekaniska, försämras avsevärt. Detta är i 
regel inte möjligt men möjligheten undersöktes i alla fall då det förmodligen skulle generera en 
mycket enkel designlösning. 

3.1.1.1. Beräkningar för kompositmaterial 
Analysen begränsades till lådans botten då botten bär mest last och har högst mekaniska krav.  
Denna gick ut på att ta reda på vilken elasticitetsmodul som kompositmaterialet skulle behöva 
för att kunna bära upp den föreskrivna lasten och vad den maximala utböjningen som funktion 
av bottnens tjocklek blir. Den matematiska modell som användes utgjordes av en plan 
rektangulär jämntjock platta (1.0 m x 1.8 m x 𝑡) med en jämnt fördelad last, se Figur 3. Plattans 
dimensioner valdes så att hela lådbotten modellerades. Kompositmaterialet homogeniserades 
och antogs vara isotropt. Både fallet med en fritt upplagd och på samtliga sidor fast inspänd 
platta betraktades eftersom det var okänt vilket fall som bäst överensstämmer med 
verkligheten.  

Vidare gjordes en undersökning av hur både locket och bottens massa varierade med dess 
tjocklekar. Till dessa beräkningar användes areorna och massorna från de båda befintliga 
ståldelarna.    

Den maximala utböjningen ges för de båda randvillkoren gemensamt av [4]: 

 
4

3max
qby

Et
α

=   (1) 
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Denna ekvation kan omformuleras till: 

 
4

3| |max

qbE
y t
α

=   (2) 

En graf över plattans tjocklek som funktion av dess elasticitetmodul återfinns i Figur 4. 

 
Figur 3: Den modellerade rektangulära kompositplattan. De svartstreckade områdena motsvarar fast 

inspänning och de röda anger den applicerade homogent fördelade lasten som utgörs av ett tryck på ytan. 

Ur kravspecifikationen gäller det att den maximala deformationen 𝑦𝑚𝑎𝑥 ej får överstiga 10 mm 
vid en last på 400 kg vid en acceleration 5 G. För stål (𝐸 = 200 GPa) blev tjockleken på den fritt 
upplagda plattan ca 14 mm (𝛼 = 0.1017) och ca 9 mm för den fast inspända (𝛼 = 0.0267), se 
Figur 4.  

 
Figur 4: Tjockleken av bottenplattan som funktion av dess E-modul för fallet fast inspänd och fritt upplagd. 

Plattan utgörs här av ett 1 m x 1.8 m x t homogent platt laminat lastat med 400 kg samt 5 G-krafter. 

Den förväntade massan på de olika delarna som funktion av deras respektive tjocklekar togs 
dessutom fram. Detta gjordes genom att använda sambandet: 

𝑡 
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 m Vρ=   (3) 

Volymen beräknades enligt: 

 V At=   (4) 

Delarnas areor skattades utifrån de tillhandahållna CAD-modellerna. För att beräkna massan 
ansattes matrisens densitet till 1200 kgm-3 vilket motsvarar en genomsnittlig matris och övre 
respektive undre delen av lådan antogs bestå till 30% respektive 70% av fibrer. 

Den normaliserade massan, d.v.s. den nya reducerade massan dividerat på den ursprungliga, 
för de båda delarna samt olika fibertyper återfinns i Figur 5 och Figur 6. 

 
Figur 5: Bottenplattans massa i termer av den ursprungliga massan på underdelen som funktion av dess 

tjocklek, samt olika fibertyper. Massan på matrisen ansattes till 1200 kgm-3. Vidare antogs plattan bestå av 
70% fiber. 

Enligt Figur 4 behövde lådans botten vara minst 9 mm för att klara utböjningskravet om den 
konstrueras i stål. Detta resultat antyder att lådans botten måste vara väldigt tjock i fallet med 
den aktuella materialövergången då kompositmaterial i regel har lägre elasticitetsmodul än 
stål. Denna viktsreduceringsåtgärd verkar med andra ord inte vara lämplig utan några 
strukturella modifikationer. Figur 5 påvisar även att en tjocklek på mer än ca 12 mm genererar 
en viktökning snarare än en viktminskning gentemot den befintliga stållådan. Dock är denna 
uppskattning väldigt grov eftersom tjockleken tagits fram för en plan platta medan massan 
baseras på den befintliga plattan som är korrugerad. Med andra ord överdimensioneras 
plattan och den nya massan blir således överskattad. 

Värt att notera är också att det skiljer runt 35% mellan de nödvändiga tjocklekarna för de båda 
randvillkoren som tyder på att randvillkoren spelar en ganska stor roll för plattans beteende 
enligt teorin. 
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Figur 6: Lockets massa i termer av den ursprungliga massan på locket som funktion av dess tjocklek, 
samt olika fibertyper. Massan på matrisen ansattes till 1200 kgm-3. Vidare antogs plattan bestå av 30% 
fiber. 

3.1.2. Bottenplatta koncept 1 

 
Figur 7: Första förslaget till en bärande bottenplatta. Ett exempel på en sandwichkonstruktion. 

Det första nya förslaget för underdelen bygger på en sandwichkonstruktion för bottenplattan 
och en kompositram som håller den uppe, se Figur 7. På sandwichens ovansida är tanken att L-
profiler ska placeras mot ramen för att öka styvheten. Dessutom kommer L-profilerna hjälpa 
till genom att ta upp en del av momentet som uppkommer då sandwichen utsätts för böjning. 

Sandwichkonstruktionen har som främsta styrka att den har hög böjstyvhet vilket gör att den 
inte behöver vara lika tung som andra lösningar. Sandwichkonstruktionens höga böjstyvhet är 
en konsekvens av att, så att säga, ”rätt material satts på rätt plats”. Spänningsfördelningen i en 
konstruktion som utsätts för böjning kommer att variera utifrån neutrallagret och vara som 
störst i dess ytskikt där det väsentligen utgörs av drag- och tryckspänningar. Nära neutrallagret 
utgörs spänningen till största delen i stället av skjuvning. Genom att kombinera ett material 
med goda skjuvegenskaper för konstruktionens inre och med ett mycket drag- och 
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tryckhållfast material för dess yttre kan ett mycket böjstyvt material uppnås. Med hjälp av 
kompositmaterial, vars egenskaper kan skräddarsys, kan såväl mycket böjstyvt som väldigt lätt 
material uppnås med en sandwichkonstruktion.  

Nackdelarna med detta koncept är att delarna kan behöva tillverkas separat och sedan 
monteras vilket förlänger och kan fördyra tillverkningsprocessen. Ytterligare en nackdel med 
en sandwichkonstruktion är att den måste vara ganska tjock och därför kommer ta mycket 
plats jämfört med andra koncept.  

3.1.2.1. Analytiska beräkningar för sandwich 
Det huvudsakliga och dimensionerande lastfallet på lådans botten utgörs av utböjning vilket 
gjorde att en sandwichkonstruktion skulle kunna vara lämplig. För att i ett tidigt stadium 
undersöka ifall detta koncept skulle lämpa sig ställdes en modell upp och den maximala 
utböjningen beräknades, i enlighet med ekvation (1). Sandwichplattan antogs även här vara 
rektangulär fast nu med dimensionerna 1 m x 1.8 m x 𝑑, se Figur 8.  

 
Figur 8: Den modellerade rektangulära sandwichplattan. De svartstreckade områdena motsvarar fast 

inspänning och det röda anger den applicerade homogent fördelade lasten som här utgörs av ett tryck på 
den angivna ytan. 

Sandwichplattans böjstyvhet 𝐷 ges enligt Ashby [5] av: 

 ( )
3

3 3

12 12f c
b bcD h c E E= − +   (5) 

där 

 2h c t= +   (6) 

Dess skjuvstyvhet 𝑆 ges vidare av [5]: 

 
2

c
bhS G
c

=   (7) 

Den maximala utböjningen kunde till sist beräknas med hjälp av elementarfall [5]: 

 
3

1 2
max

qa qay
B D B S

= +   (8) 

En graf över den maximala deformationen för en sandwichkonstruktion, med täckskikt 
bestående av varierande fibertyper, som funktion av tjockleken på kärnmaterialet återfinns i 
Figur 9.  

𝑑 

𝑐 

𝑡 = 2 𝑚𝑚 
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Vid dessa beräkningar antogs följande: 

• täckskikten bestod av 70% fibrer och hade en tjocklek på 2 mm 
• täckskiktets matris hade en elasticitetsmodul på 3 GPa 
• kärnan bestod av ett homogent skum med en elasticitetsmodul på 60 MPa och en 

skjuvmodul på 20 MPa 
• en last på 400 kg och 5 G-krafter 
• konstruktionen var fast inspänd i kortändorna (B1=384 och B2=8) 
• sandwichkonstruktionen var symmetriskt uppbyggd med två jämntjocka täckskikt på 

vardera sidan om kärnan 

Det har tidigare konstaterats att konstruktionens randvillkor spelar en betydande roll vid 
beräkningen av dess utböjning men i detta fall antogs den vara fast inspänd för att minska 
mängden beräkningsarbete. De framtagna resultaten utgör således endast en uppskattning av 
den maximala utböjningen.   

 
Figur 9: Maximala deformationen av en 1 m x 1.8 m stor sandwichplatta som funktion av dess 

kärntjocklek. Utböjningen visas för olika fibertyper i de 2 mm tjocka täckskikten. Den applicerade lasten är 
här 400 kg samt 5 G-krafter.    

Vikten av denna konstruktionslösning uppskattades med hjälp av ekvation (3) och (4). Vid 
beräkningarna uppskattades arean på bottenplattan utifrån den av LeanNova tillhandahållna 
CAD-modellen. Då CAD-programmets areafunktion endast gav den totala arean på hela 
underdelen subtraherades de delar som ej var intressanta från denna. Dessa var bland annat 
bidragen från de vertikalt stående väggarna samt räfflorna i bottnen, eftersom 
sandwichkonstruktionen tänkts vara slät. Vidare subtraherades vikten på ramen från den 
ursprungliga massan då denna ej tänkts göras om till en sandwichkonstruktion. Resultaten från 
dessa beräkningar återfinns i Figur 10. 
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Figur 10: Massan av sandwichplattan i termer av bottenplattans ursprungliga massa som funktion av 
sandwichkärnans tjocklek. Massan visas för olika fibertyper i de 2 mm tjocka täckskikten. Den applicerade 
lasten är här 400 kg samt 5 G-krafter. 
 

3.1.2.2. FEM-beräkningar koncept 1 
 

 
Figur 11: FEM-modellering i ANSYS av en sandwich platta med deformationen uträknad. 
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När sandwichplattan analyserades har det gjorts genom att två plattor i aluminium satts på 
varje sida av ett kärnmaterial, se Figur 11. Detta kärnmaterial var tänkt som ett skum men 
densiteten 100kgm-3. Tyngden från batterierna har modellerats som ett jämnt tryck på hela 
plattan. Med denna analys erhölls en maximal deformation på cirka 4.8 mm som är en första 
indikation på hur konceptet fungerar, vilket tyder på en relativt bra styvhet.  

3.1.3. Bottenplatta koncept 2 

 
Figur 12: Andra förslaget till en bärande bottenplatta. En eller flera bärande balkar hjälper till att bära 
lasten. 

Det andra förslaget för underdelen bygger istället på bärande balkar under vissa delar av 
lådan, se Figur 12. Dessa hjälper till att bära batteriernas tyngd vilket leder till att plattans 
tjocklek och då även vikt kan minskas. De största nackdelarna är att ytterligare delar 
tillkommer som måste monteras samt att balken själv tillför en vikt. Balkarna kommer också 
att ta upp plats vilket begränsar var de kan placeras. Dessutom uppstår problem med 
infästningarna då tanken är att dessa placeras i de tillgängliga infästningspunkterna.  

3.1.3.1. FEM-beräkningar koncept 2 

 
Figur 13: FEM-modellering i ANSYS av en plan platta med deformationen uträknad. 

Här har det genomförts beräkningar för konceptet då en balk sattes in mitt under lådan, se 
Figur 13. Över den skulle en plan bottenplatta med en tjocklek på 3 mm agera som golv. I 
enlighet med tidigare sätt att analysera har även sidan med balken blivit fast inspänd, vilket är 
ett något grovt antagande. Här erhölls en deformation på cirka 11 mm.  
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3.1.4. Bottenplatta koncept 3 

 
Figur 14: Tredje förslaget till en bärande bottenplatta. Genom att korrugera botten kan man öka styvheten. 

Det tredje förslaget bygger på en korrugerad platta, se Figur 14. Genom att korrugera plattan 
kan man öka styvheten och på så sätt minska vikten. Detta är något som används i många 
stålproduktioner i dagsläget. Fördelen med konceptet är att plattan tar relativt lite plats 
jämfört med de andra koncepten. De största nackdelarna är oklarheten i hur mycket man kan 
öka styvheten samt hur veckningen skall göras för att bli optimal. Här uppstår lite av ett 
optimeringsproblem.  
 

3.1.4.1. FEM-beräkningar koncept 3 

 
Figur 15: FEM-modellering i ANSYS av en korrugerad platta med deformationen uträknad. 

Här har det modellerats en korrugerad platta i aluminium med tre förhöjda ytor, se Figur 15. 
Den har samma höjd som sandwichplattan men istället för två separata plattor så har det nu 
använts en platta med dubbla tjockleken. Trycket från batterierna har applicerats på de tre 
förhöjda ytorna. Med denna analys ser man att deformationen blir cirka 14 mm. Av 
beräkningarna framgår det tydligt att just denna modell inte alls har fördelen med att ta 
mindre plats samt att deformationen blir relativt stor. Här kan bättre modeller behövas för att 
få en mer rättvis bild av deformationen. 
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3.1.5. Bottenplatta koncept 4 

 
Figur 16: Fjärde förslaget till en bärande bottenplatta. Genom att förstärka plattan med T-balken kan man 
öka styvheten. 

Det fjärde förslaget bygger på förstärkande T-balkar, se Figur 16. Genom att lägga till T-balkar 
på plattan kan man öka styvheten och på så sätt minska tjockleken vilket medför att även 
vikten för plattan minskar. Fördelen med konceptet är att T-balkarna kan placeras mellan 
batterierna och på så sätt ta lite plats. Den största nackdelen är att batterierna begränsar var 
man kan placera T-balkarna. Det blir också ytterligare komponenter som måste tillverkas vilket 
kan förlänga och fördyra tillverkningsprocessen.  

3.1.5.1. FEM-beräkningar koncept 4 

 
Figur 17: FEM-modellering i ANSYS av en platta med t-balkar med deformationen uträknad. 

Här har det gjorts en plan platta med tre T-balkar som löper på denna, se Figur 17. Trycket har 
applicerats på den platta delen av T-balkarna som ligger mot botten eftersom det är där det är 
tänkt att batterierna ska ligga, se Figur 18. T-balkarna har varit fast inspända i plattan. Detta 
har gett en maximal utböjning på 5.7 mm. Utböjningen är relativt liten men balkarnas 
slutgiltiga placering kan ändra denna. 
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Figur 18: En schematisk bild av hur T-balen är uppbyggd för FEM-beräkningar. Plattan i sig är 2 mm tjock 
och T-balkarna är 60 mm breda och 40 mm höga. Höjden på 60 mm-delen är 2 mm och bredden på 40 
mm-delen är 2.83 mm. 

3.2. Infästning 
En bärande struktur behöver någon form av infästning. Fem stycken olika konceptförslag har 
tagits fram för hur de två delarna, över- och underdel av lådan, kan fästas ihop samt hur hela 
lådan kan monteras i bilens kaross. Det huvudsakliga målet med koncepten var att de ska göra 
infästningen enkel, minimera vikten samt att ha hög hållfasthet. Eftersom lådan enligt 
kravspecifikationen måste vara tät ska det finnas en möjlighet att montera en tätning. Detta 
kan lösas med en tätningslist strax innanför infästningarna. Ett av problemen med infästningar 
är att eventuella hål i kompositmaterialet medför stora lokala spänningar och försvagar dess 
egenskaper. Ett annat är att för stora infästningar i metall tillför vikt. 

3.2.1. Infästning koncept 1 

 

Figur 19: Första förslaget till en infästning. Hål för bärande bultar sticker ut utanför kompositen. 

Detta koncept innebär att metallinfästningar används för att dels fästa lådan i bilen, dels hålla 
ihop lådans lock och botten, se Figur 19. Fördelen är att de bärande infästningspunkterna 
hamnar utanför lådan vilket innebär att höga lokala spänningar i kompositen undviks. Dock 
måste skruvar som håller ihop lock och botten gå genom kompositen. Nackdelarna är att det 
är osäkert om tillräckligt stort tryck och friktion kan uppnås mellan lådan och metallen. 
Dessutom kan detta förslag innebära att en del vikt tillförs eftersom metalldelarna måste vara 
relativt stora för att kunna skruvas fast i bilen. 
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3.2.2. Infästning koncept 2 

 
Figur 20: Andra förslaget till en infästning. Hål för bärande bultar går igenom kompositen. 

Detta förslag innebär att metallbrickor används för att klämma ihop över - och underdel samt 
fästa lådan i bilen, se Figur 20. Fördelen med detta koncept är att det är enkelt att tillverka och 
implementera. Dessutom är materialåtgången liten. Nackdelen är att det krävs borrning och 
skruvning i kompositen vilket kommer försvaga den. Här kan det vara fördelaktigt att på ställen 
där inga infästningar mot bilen finns använda sig av mindre muttrar och brickor för att klämma 
ihop lock och botten. Detta är i princip den nuvarande lådans lösning. 

3.2.3. Infästning koncept 3 

 
Figur 21: Tredje förslaget till en infästning. Hål för bärande bultar går ut utanför kompositen. Kompositen 
sammanfogas genom ett tryck från en skruv. 

Koncept 3 innebär att lådans över- och underdel hålls ihop med skruvar som trycker ihop dem 
utan att gå igenom kompositen, se Figur 21. Lådan sitter fast i bilen genom yttre skruvar i 
samma anordning. Fördelen med detta förslag är att det ej krävs borrning genom kompositen. 
Nackdelarna innefattar att det är osäkert om trycket från skruven blir stort nog för att uppfylla 
täthetskraven. Dessutom måste friktionen mellan skruv och låda vara så pass stor att denna tar 
upp skjuvkrafterna så att skruven inte går sönder. 
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3.2.4. Infästning koncept 4 

 
Figur 22: Fjärde förslaget till en infästning. En metallbit används för att klämma ihop kompositen. 

Detta koncept innebär att en metallbit används för att klämma ihop över och underdel, samt 
fästa lådan i bilen. För att göra detta måste delar av ramen sågas till enligt Figur 22 ovan. 
Fördelarna är att borrning i kompositen undviks samt att trycket på kompositen borde bli mer 
utbrett än för de övriga förslagen. Nackdelarna är ett relativt stort materialsvinn, och att det är 
osäkert hur stora tryck och friktioner som kan uppnås mellan lådan och metallen. 

3.2.5. Infästning koncept 5 

 

Figur 23: Femte förslaget till en infästning. Kompositen skruvas ihop vertikalt. 

Detta förslag innebär att lock och botten fästs ihop i vertikalled med hjälp av en skruv och 
lådan fästs i chassit med en vinklad metallpjäs, se Figur 23. Fördelen är att stora moment i 
kompositen undviks med denna lösning. Dessvärre kan metallfästet komma att utsättas för 
stora moment istället. Dessutom krävs borrning i kompositen och eftersom anordningen 
kräver att en gängad metallplatta fästs på insidan av lådan kan montering bli komplicerad. 

3.3. Konceptval 
Det koncept som har valts är sandwichkonceptet då detta ansågs vara det koncept som är 
enklast att genomföra och hade bäst egenskaper med avseende på deformationen, vilket 
framgår av Tabell 1.  
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Tabell 1: Maximal utböjning för de olika bottenkoncepten. 

Koncept nr 1 2 3 4 
Nedböjning [mm] 4.8 105 14 5.7 

 

Den plana plattan kan förkastas då deformationen blir väsentligt större än med några av de 
andra koncepten. Den korrugerade plattan förkastas eftersom deformationen blir större än för 
sandwichkonceptet trots att de två har ungefär samma massa och tar upp lika stor plats. Det 
ska dock påpekas att konceptet med korrugerade plattan rekommenderas att undersökas 
vidare i framtiden då en genomtänkt veckning skulle kunna spara en del plats och vikt. 

T-balkkonceptet är praktiskt sett svårt att genomföra då det bygger på att batterierna skall 
ligga på T-balkarna. Detta kan endast genomföras genom att lägga T-balkarna mellan 
batterierna där det finns plats. För att använda T-balkskonceptet optimalt behöver batterierna 
troligen omplaceras. Det finns även stor risk att bottenplattan blir känslig för stötar, vilket inte 
är önskvärt. Dock förkastas konceptet inte helt då det kan användas T-balkar som förstyvning 
om sandwichkonceptet inte ger tillräcklig styvhet.  

Konceptet med bärande balkar förkastades då det för det första är svårt att genomföra då 
batterierna begränsar var balkarna kan läggas. Konceptet gav också stor utböjning i 
beräkningarna vilket gjorde att det ansågs att konceptet inte behövde undersökas vidare.  

När det gäller infästningen har koncept 2 valts, det enklaste konceptet som enbart bygger på 
bultar och brickor. En tätningslist kan placerad på insidan om infästningen för att möta 
täthetskraven. Konceptet valdes på grund av att det är enkelt att montera och inte tillför lika 
stor vikt som övriga koncept. Några konkreta beräkningar för konceptet har dock inte kunnat 
göras vilket gör att konceptvalet inte blir självklart. Konkreta beräkningar och tester skulle 
behöva göras för att bekräfta att konceptet kan användas. 

4. Materialstudie 
Ett kompositmaterial består av två eller flera olika beståndsdelar och kan vara uppbyggt på 
olika sätt. En vanligt förekommande struktur är att kompositen dels består av någon sorts fiber 
dels av en matris. Fibrernas syfte är att ge styvhet och styrka åt materialet medan matrisen 
framförallt är till för att binda samman fibrerna samt skydda dem från yttre påverkan såsom 
slag och hög temperatur. [6] 

I den här materialstudien har ett antal olika fibertyper undersökts såväl som ett flertal matriser 
med ändamålet att finna det materialsystem som bäst uppfyller de kriterier som är angivna i 
kravspecifikationen. 

4.1. Fibrer  
Fibrernas funktion är, som nämnt, att ge styvhet och styrka åt kompositmaterialet. Som ett 
mått på styvhet används ofta elasticitetsmodulen eller E-modulen, även kallad Youngs modul. 
När det gäller kompositmaterial är det mest intressant att tala om styvhet per vikt, specifik E-
modul, då det vanligtvis är viktminimering som är intressant. Ett annat mått som det är av stor 
vikt att studera är brottöjningen 𝜀𝑚𝑎𝑥 vilken brukar anges i procent. Brottöjningen anger hur 
mycket materialet kan förlängas innan det går sönder och hänger även ihop med hur starkt 
materialet är, dvs. vad det har för draghållfasthet. Det är viktigt att notera att ett material inte 
kan vara både väldigt styvt och ha hög draghållfasthet och brottöjning samtidigt då dessa 
egenskaper strider mot varandra [7]. 
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Övriga egenskaper som är betydande för vilken sorts fiber som bör användas är bland annat 
temperaturtålighet och i en del fall även elektrisk ledningsförmåga.  
De fibrer som har studerats i den här materialstudien är framförallt de tre vanligast 
förekommande typerna av fiber, dvs. kolfiber, glasfiber och aramidfiber (även känd som 
Kevlar), men även naturfiber och då i första hand hampa har undersökts. En sammanställning 
av fibrernas egenskaper återfinns nedan i Tabell 2. 

4.1.1. Glasfiber 
Glasfiber är den överläget mest använda fibern inom industrin, undantaget 
flygindustrin [8]. Detta beror till stor del på att priset är lägre än för många 
andra typer av fiber som t.ex. kolfiber. Andra fördelar med glasfiber innefattar 
att dess kemikalieresistens är hög och att den har bra slagtålighet. Den största 
nackdelen är att dess specifika E-modul är relativt låg, men även att glasfiber är 
ganska fuktkänsligt. Det finns flera olika sorters glasfiber med varierande 
egenskaper, bland de vanligare varianterna finns E-glas, S-glas och C-glas. E-
glas är den vanligast förekommande typen av glasfiber såväl som den billigaste 
och den är även elektriskt isolerande, vilket kan vara en stor fördel i vissa 
applikationer. S-glas används när det ställs högre krav på framförallt 
draghållfastheten, men i korrosiva miljöer kan C-glas istället vara att föredra då 
det har extra god kemikalieresistens. Se Figur 24 för ett exempel. [7] 

4.1.2. Kolfiber 
Kolfiber, se Figur 25 för ett exempel, kännetecknas genom mycket bra 
mekaniska egenskaper och då framförallt hög E-modul. Kolfiber delas ofta 
upp i olika grupper beroende på hur hög elasticitetsmodul de har och de benämns då med 
beteckningar såsom HS (”high strength”) och HM 
(”high modulus”). Fördelarna med kolfiber, förutom 
de goda mekaniska egenskaperna, är bland annat att 
de har hög temperaturtålighet och att de inte är 
känsliga för fukt. Kolfiber används framförallt inom 
områden där kraven på prestanda är höga och 
viktreducering har hög prioritet. Nackdelarna med 
kolfiber är först och främst priset, som är betydligt 
högre än för glasfiber, samt att kolfiber kan vara 
ganska sprött. Ytterligare en nackdel kan i vissa fall 
vara att det är elektriskt ledande. [7]   

4.1.3. Aramidfiber 
Ytterligare en typ av fiber är aramidfiber, mer känt som Kevlar, som utmärker sig genom att 
den har förmåga att absorbera stora energimängder vid stötar och liknande. Övriga fördelar 
med aramidfiber bortsett från slagtålighet är goda mekaniska egenskaper, låg densitet samt 
relativt hög temperaturtålighet. Största nackdelarna är att de är mycket känsliga för 
kompression i den longitudinella riktningen och att de vanligtvis inte fäster särskilt bra till 
matrisen. En annan nackdel med aramidfiber är att de är svåra att skära av, vilket innebär att 
det krävs speciella verktyg och tekniker när man arbetar med dem. Ytterligare nackdelar 
innefattar fuktkänslighet och det höga priset. [7] 
  

Figur 24: Ett exempel på 
hur glasfiber kan se ut. 
Bilden är hämtad från [25].  

Figur 25: Ett exempel på hur kolfiber kan se ut. 
Bilden är redigerad och hämtad från [24]. 
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4.1.4. Naturfiber 
Olika typer av fiber är vanligt förekommande i naturen, de 
naturfibrer som kan användas till kompositmaterial 
kommer från bland annat hampa, jute och kokosnöt. 
Fördelarna med naturfiber är flera, däribland att de är ett 
miljövänligt alternativ och går att återvinna. [8] Naturfiber 
har låg densitet vilket gör att de har relativt hög specifik 
E-modul, till exempel har hampafiber en specifik E-modul 
som är högre än för många typer av glasfiber. 
Nackdelarna med naturfiber är framförallt att de drar åt 
sig fukt och att de vanligtvis inte fäster särskilt bra till 
matrisen. [9] 

I dagsläget används naturfiber företrädesvis i 
komponenter som förut tillverkades i ren plast. Dessa 
används framförallt på platser där de inte riskerar att 
utsättas för så mycket fukt, exempelvis i insidan av 
bildörrar och liknande. [8] Se Figur 26 för ett exempel. 

Tabell 2: Mekaniska egenskaper i longitudinella riktningen för olika fibrer. [7] [9] 

Fibertyp 𝑬/𝝆 
[MPa/(kg/m3)] 

𝝈𝒎𝒎𝒎/𝝆 
[MPa/(kg/m3)] 

𝜺𝒎𝒎𝒎 
[%] 

E - glas 28-29 1.3 4.5 – 4.9 
S-2 glas 35 1.8 5.4 – 5.8 
Kolfiber (HS/S) 84-147 0.7 – 2.9 0.8 -1.9 
Kolfiber (IM) 151-186 1.28 – 4.16 0.8 – 2.2 
Kolfiber (HM) 169-249 0.95 – 3.15 0.5 – 1.4 
Kolfiber (UHM) 220-442 0.93 – 1.84 0.4 – 0.5 
Kevlar 49 91 1.8 2.8 
Kevlar 149 127 2.5 – 2.8 2.0 
Hampa 47 0.47 2 – 4 
 

4.2. Matriser 
Matrisens huvudsakliga syfte är att hålla ihop och skydda fibrerna. En avgörande faktor för ett 
kompositmaterials egenskaper är hur bra fibrerna fäster till matrisen. Matrisen ska även 
fördela pålagda laster mellan fibrerna så att belastningen blir så jämnt utbredd som möjligt. [6] 
Eftersom matrisen ska fungera som skydd för fibrerna är det viktigt ta hänsyn till både 
termiska och kemiska egenskaper vid val av matris så att den tål de påfrestningar den kommer 
att utsättas för. Det är även av stor betydelse att studera de mekaniska egenskaperna då dessa 
avgör bland annat slagtålighet och tryckbärande förmåga. Ytterligare aspekter att ta i 
beaktande är tillverkningsmetod och tillverkningstid samt kostnad både för tillverkningen och 
för själva matrisen. 

De egenskaper som framförallt utreddes hos de undersökta matriserna var bland annat 
elasticitetsmodulen och i vilka temperaturintervall de kan användas, men också vilken 
kemikalieresistans de har. 

De matriser som undersökts i den här materialstudien är alla antingen härdplaster eller 
termoplaster. Härdplaster har generellt sett bättre mekaniska och termiska egenskaper 
jämfört med termoplaster och är dessutom ofta billigare. Ytterligare en fördel med härdplaster 
är att de har lägre viskositet vilket innebär att det är lättare att impregnera fibrerna och få 

Figur 26: Ett exempel på hur 
naturfiber kan se ut. I bilden visas 
Hampafiber. Bilden är hämtad från 
[26]. 
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matrisen att fästa bra till dem. Fördelarna med termoplast är att de vanligtvis har bättre 
kemiska egenskaper och att de har kortare tillverkningscykler samt är mindre hälsofarliga att 
handskas med. [7]  

4.2.1. Termoplaster 
Termoplaster är en undergrupp till de polymera materialen och är uppbyggda av långa 
polymerkedjor. Kedjorna binder till varandra med hjälp av van der Waals bindningar som är 
mycket svaga vilket resulterar i att termoplasterna i regel har mediokra mekaniska och 
termiska egenskaper. Väldigt utmärkande med termoplasterna gentemot härdplasterna, se 
nedan, är också att de smälter vid upphettning. Detta öppnar möjligheten att återvinna och 
omforma gamla termoplastbaserade komponenter med hjälp av värmetillförsel. [7] 

4.2.1.1. Förkastade termoplaster 
PMMA – Spröd, fungerar dåligt i låga temperaturer samt har dålig resistans mot kemikalier.  

PEK/PEKK/PEEK – En mycket bra plast som är mycket dyr. Förkastas på grund av att det finns 
billigare plaster som också uppfyller kraven.  

PEI/PI/PAI – Hög kostnad kombinerat med hög vattenabsorption gör att dessa plaster kan 
förkastas. 

PVC – Har ett väldigt smalt temperaturanvändningsintervall som inte uppfyller kraven för låga 
temperaturer.  

PE – Har väldigt dåliga mekaniska egenskaper vilket gör den olämplig att användas i bärande 
konstruktioner, såsom batterilådan.  

PSU/PES/PAS – Har dålig tålighet mot utmattning och har hög risk för sprickbildning under 
belastning. De har också hög vattenabsorption vilket leder till att de mekaniska egenskaperna 
kan variera.  

Nylon (PA) – Absorberar vatten vilket bidrar till varierande mekaniska egenskaper. Har också 
dålig resistans mot vissa kemikalier.  

4.2.1.2. Möjliga termoplaster 
De termoplaster som inte kunde uteslutas utvärderas nedan mer utförligt. Deras materialdata 
hittas i Tabell 3. 

Tabell 3: Överskådligt diagram för lämpliga termoplaster för tillverkningen av en batterilåda. Värdena är 
ungefärliga och hämtade från Goodfellow. [10] 

Material Vatten-
absorption 
(24h) [%] 

𝑬 [GPa] 𝝈𝒎𝒎𝒎 
[MPa] 

𝜺𝒎𝒎𝒎 
[%] 

𝝆 
 [kgm-3] 

Övre temp. 
gräns [°C] 

Undre temp. 
gräns [°C] 

PPS 0.02 4.2 33 - 1350 170 - 

PET 0.1 2.0 – 4.0 80 20 1350 115 – 170 -40 – -60 

PP 0.03 0.9 – 1.5 25 – 40 70 900 90 – 120 -10 – -60 

 

PP - Polypropylen 

Fördelen med PP är att den absorberar nästan inget vatten och att den har lägre densitet än de 
andra plasterna. En nackdel med PP är att den brinner, så tillsatser för att hämma 
brännbarheten behövs. PP kan också påskynda oxidation av ihopkopplade metallkomponenter. 
Dessutom är PPs slagtålighet dålig vid låga temperaturer. Några vanliga användningsområden 
är diverse paket och behållare, båtskrov, stolställ och batterilådor [10]. 
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PPS - Polyfenylensulfid 

Fördelen med PPS är främst att det är den starkaste av de valda plasterna. Det är en bra plast 
utan kemiska svagheter, men också den dyraste. Det är också den plasten med högst 
smältpunkt vilket medför att den blir dyr att bearbeta. Några vanliga användningsområden är 
diverse paket, kolpannor, papperstillverkningsfiltar och membran. [10] 

PET - Polyetylentereftalat 

Fördelen med PET är att det är billigt samt att PET har hög draghållfasthet medan nackdelarna 
innefattar att det är den av de valda plasterna som absorberar mest vatten. PET är även 
känsligt mot alkalier. Några vanliga användningsområden är diverse packet och behållare, 
segel, kondensatorer och inspelningsband. [10] 

4.2.2. Härdplaster 
Härdplaster kännetecknas av att plasten inte går att smälta eller omforma efter att de har 
härdats. Anledningen till detta är att under härdningen så bildas tvärbindningar mellan de 
långa polymerkedjorna och då tvärbindningarna är av kovalent typ och är de därmed mycket 
starka. Skillnaden i bindningstyp mellan härd- och termoplaster leder till att de får olika 
egenskaper, t.ex. så är de förstnämnda vanligtvis ganska spröda medan de sistnämnda har 
högre brottstöjning och är mer slagtåliga. [7]  

De härdplaster som har utretts i den här studien är omättad polyester, epoxi, vinylester och 
fenolplast. Se Tabell 4 för en sammanfattning av materialdata för dessa plaster. 

Tabell 4: Överskådligt diagram för lämpliga härdplaster för tillverkningen av en batterilåda. Värdena är 
ungefärliga och hämtade ifrån Åström. [7] 

Polymer 𝑻𝒈 [°𝑪] 𝑬 [GPa] 𝝈𝒎𝒎𝒎 [MPa] 𝜺𝒎𝒎𝒎 [%] 𝝆 [kg/m3] 

Polyester 70 3.1–4.6 50–75 1.0–6.5 1100–1230 

Epoxi 65-175 2.6–3.8 60–85 1.5–8.0 1100–1200 

Vinylester 70 3.1–3.3 70–81 3.0–8.0 1120–1130 

 

4.2.2.1. Omättad Polyester 
Omättad polyester är en härdplast som är mycket använd då den har ganska bra egenskaper 
och är relativt billig i förhållande till andra härdplaster.  

Det finns många fördelar med den omättade polyester varav en av de främsta är att den kostar 
ungefär hälften så mycket som vinylester och ungefär en femtedel så mycket som epoxi. Den 
har goda mekaniska egenskaper, dock inte riktigt lika bra som vinylestern och epoxin. Omättad 
polyester har inte lika hög temperaturtålighet som övriga härdplaster, men den uppfyller 
temperaturkravet som är från -40°C till 70°C. Ur produktionssynpunkt har den även en stor 
fördel, vilken består i att den härdar betydligt snabbare än epoxi. Detta gör den mer ekonomisk 
att använda till produktion i stor skala då tidsåtgången blir mindre. 

Några nackdelar som finns med den omättade polyestern är den höga halten av styren som 
avdunstar vid härdning. Styrenet är inte bra att andas in vilket måste beaktas vid tillverkning. 
En annan nackdel med den höga halten av styren är att avdunstningen gör att materialet 
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kommer krympa 6-15% vid härdning [11].  På grund av detta kan strukturen bli mindre vid 
härdningen eller vrida sig vilket kan medföra problem vid montering. Det kan även uppkomma 
interna spänningar till följd av krympningen vilket kommer att försämra strukturens hållfasthet. 
[7] 

4.2.2.2. Epoxi  
Epoxi är den härdplast som har bäst mekaniska egenskaper, men det är också den dyraste, den 
är ungefär fem gånger så dyr som omättad polyester [12]. Detta har medfört att epoxi 
framförallt används inom flygindustrin och sportindustrin där hög prestanda prioriteras. 
Eftersom epoxi oftast används till produkter där kostnaden är underordnad kraven på 
prestanda så används den oftast tillsammans med kolfiber. Nackdelen med epoxi förutom 
priset är att härdningstiden är längre än för övriga härdplaster samt att det kan vara 
hälsovådligt att arbeta med då den kan framkalla allergi vid hudkontakt. [7] 

4.2.2.3. Vinylester 
Vinylester är kemiskt besläktad med både omättad polyester och epoxi och dess egenskaper är 
en blandning av dessa två. Vinylester har nästan lika goda mekaniska egenskaper som epoxi 
och den har även bättre kemiska och termiska egenskaper än omättad polyester. Precis som 
omättad polyester så innehåller vinylester styren vilket är skadligt att andas in och det måste 
tas hänsyn till vid tillverkning. Härdningstiden för vinylester är ungefär samma som för 
omättad polyester, men krympningen är mindre. Precis som kan förväntas, ligger även priset 
mellan det för omättad polyester och epoxi. [7] [13] 

4.2.2.4. Fenolplast 
Fenolplast består av fenol och formaldehyd och finns i två olika varianter, novolack och resol. 
Fenolplast utmärker sig framförallt genom att den har mycket goda termiska egenskaper och 
är motståndskraftig mot brand samt att den har låg rökutveckling i händelse av brand. Den har 
däremot inte särskilt bra mekaniska egenskaper och är en förhållandevis spröd plast. På grund 
av detta används den oftast tillsammans med glasfiber och förekommer oftast i produkter där 
de mekaniska kraven inte är så pass höga men hög temperaturtolerans eller god 
motståndkraftighet mot brand efterfrågas. [7] 

4.3. Sandwichkärnor 
Sandwichkärnans huvudsakliga syfte är att öka sandwichens styvhet utan att göra den markant 
tyngre. De krav som är speciellt viktiga för kärnan att uppfylla är vattentäthet och stöttålighet. 
All information i detta avsnitt är hämtad från Azom [14].  

4.3.1. Honeycombs  
En vanlig kärna för sandwichstrukturer är en honeycombkärna. Det 
finns ett stort utbud av honeycombs, från svaga till starka, billiga till 
dyra. Honeycombs har mycket hög styvhet per vikt och används ofta 
inom flygindustrin. Det krävs högpresterande matriser såsom epoxi för 
att fästa honeycomben då den har begränsat limningsområde.  Se Figur 
27 för ett exempel. 

4.3.1.1. Aluminiumhoneycomb 
Aluminiumhoneycombs är ett av de konstruktionsmaterial som har högst hållfasthet per vikt. 
Det är också relativt billigt men dess största problem är känslighet för korrosion. 
Korrosionskänsligheten gör materialet olämpligt att använda i miljöer där det finns vatten eller 
i kombination med kolfiber. Ytterligare ett problem med aluminiumhoneycombs är att de lätt 
får kvarstående deformation vid stötar. Detta kan leda till försämrade mekaniska egenskaper i 
längden.  

Figur 27: Ett exempel på hur 
Aluminiuhoneycombs kan se 
ut. Bilden är hämtad från [27] 
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4.3.1.2. Nomex Honeycomb 
Nomex honeycombs är gjorda av Nomexpapper, ett pappersskum baserat på Kevlar. De har 
hög hållfasthet och bra flamtålighet och används oftast till paneler på insidan av flygplan. 
Nomexs största nackdel är att det är ett av de dyraste honeycombkärnmaterialen.   

4.3.1.3. Honeycomb i termoplast 
Honeycombs gjorda i termoplast är lätta och har varierande bra egenskaper beroende på 
vilken plast som används. Termoplasten är också återvinningsbar. Största nackdelen är att det 
är svårt att uppnå en bra fästning mellan honeycombkärnan och kompositen i sandwichen. 
Honeycombs gjorda i termoplast har generellt lägre styvhet per vikt än många andra 
honeycombs. 

4.3.2. Polymerskum 
Polymerskum är ett av de vanligaste kärnmaterialen. Det kan 
tillverkas av en mängd olika syntetiska polymerer såsom 
polyvinylklorid (PVC), polystyren (PS), polyuretan (PU), 
polymetylmetakrylamid, polyeterimid (PEI) och styrenakrylnitril 
(SAN). Skumkärnornas densitet varierar från cirka 30 kg/m3 till 
300 kg/m3. Se Figur 28 för ett exempel.  

4.3.2.1. PVC-skum 
PVC-skum är ett av de vanligaste använda kärnmaterialen för 
högpresterande sandwichkonstruktioner. Det finns olika typer 
av PVC-skum, det vanligaste är en blandning av PVC och PU. 
PVC-skum har en balanserad kombination av statiska och 
dynamiska egenskaper och är dessutom mycket vattentåligt. Temperaturanvändningsområdet 
sträcker sig vanligen från -240°C till 80°C. PVC-skum har också bra kemisk resistans. En nackdel 
är att det brinner bra, men det finns tillsatser som kan hämma detta.  

Det finns två typer huvudtyper av PVC-skum, tvärbundet och ej tvärbundet.  Det som ej är 
tvärbundet är enklare att använda till böjda strukturer medan det tvärbundna har bättre 
mekaniska egenskaper. 

4.3.2.2. Polystyrenskum 
Polystyrenskum används nästan enbart inom seglings- och surfingbrädor. Det är billigt och har 
låga mekaniska egenskaper. 

4.3.2.3. Polyuretanskum 
Polyuretanskum har måttliga mekaniska egenskaper och försämras med åldring. Det används 
mest till att tillverka former som i sin tur används för att tillverka något annat. Vidare används 
det också som termisk isolering. 

4.3.2.4. Polymetylmetakrylamidskum 
Polymetylmetakrylamidskum har bland de högsta mekaniska egenskaperna av 
skumkärnmaterialen. Det är dock dyrt och används därför mest inom flygindustrin. 

4.3.2.5. Styrenakrylnitrilskum (SAN) 
SAN-skum är jämförbara med tvärbundna PVC-skum, de har liknande statiska mekaniska 
egenskaper. Men SAN-skum tillåter större töjningar och är mer slagtåligt. SAN-skum kan därför 
ta stora stötar som skulle skada PVC-skum. SAN-skum klarar också av ett bredare 
temperaturspan samt det åldras bättre än PVC-skum. SAN-skum har därför börjat ersätta PVC-
skum inom många användningsområden. 

Figur 28: Ett exempel på ett 
polymer skum. I bilden visas en 
polyeterskumkärna. Bilden är 
hämtad från [28]. 
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4.3.3. Träfibrer 
Trä kan beskrivas som naturens honeycombs. Kärnor av trä fungerar på liknande sätt som en 
honeycomb fast på mikroskopisk skala. Det är generellt billigt och högpresterande men en stor 
nackdel är att de är vattenkänsliga.  

4.3.3.1. Balsa 
Balsa är den mest använda träkärnan. Den har höga mekaniska egenskaper, är termiskt och 
akustiskt isolerande samt så deformeras den inte vid höga temperaturer. Det är billigt då det 
är lättarbetat. Men som allt trä är det fuktkänsligt. 

4.3.3.2. Ceder 
Ceder är ett alternativ till balsa. Den brukar användas inom marina industrin och brukar läggas 
längs med laminatet. Precis som balsaträ är ceder fuktkänsligt.  

4.4. Val av material 
Eftersom konceptet som valts för lådan är modulbaserat är det möjligt att använda olika 
material till de enskilda delarna beroende på vilket material som är bäst lämpat för en viss del 
av lådan. 

Som tidigare redogjorts för består lådan av fyra olika delar, nämligen en överdel, en 
bottenplatta, L-profiler och en ram som håller upp bottenplattan. Kraven som ställs på de olika 
delarna skiljer sig mycket åt och därför är det lämpligt att använda olika material till dem för 
att få bra prestanda och samtidigt hålla nere kostnaderna. Nedan följer en beskrivning av vilket 
material som valdes till de enskilda delarna samt en förklaring till varför det valdes. 

4.4.1. Val av material till bottenplatta 
På bottenplattan ställs höga mekaniska krav i form av att den måste vara mycket styv för att 
kunna bära upp batterierna samtidigt som den måste vara slagtålig. Då utrymmet är begränsat 
under bilen ställs även kravet att den inte får vara för tjock. För att tillmötesgå styvhetskraven 
valdes en sandwich till bottenplattan, se 3.3 Konceptval för detaljer. 

Eftersom plattans tillåtna tjocklek är begränsad behöver materialet i täckskikten i sandwichen 
ha relativt hög styvhet för att minimera tjockleken och på grund av detta bestämdes att 
kolfiber ska användas i täckskikten. För att ytterligare säkerställa att de mekaniska 
egenskaperna hos täckskikten är tillfredställande valdes vinylester som matris, då vinylester 
erbjuder mycket goda mekaniska egenskaper till ett förhållandevis lågt pris. Vinylester 
förväntas även uppfylla de krav som finns avseende kemikalieresistens och temperaturtålighet. 
Då krafterna på bottenplattan antas vara ungefär samma i alla riktningar bör ett kvasi-isotropt 
material vara mest lämpligt och därför kommer ett fiberupplägg med lika mycket fiber i varje 
riktningarna 0°, 90° och ±45° att användas. 

Kärnan i sandwichen bör vara ett så lätt material som möjligt för att minimera vikten, men den 
ska också kunna ta upp eventuella skjuvkrafter i bottenplattan och den bör även tåla mindre 
stötar utan att förlora sina egenskaper. Ovan har en mängd olika kärnmaterial behandlats, 
men då kraven på vattentäthet för lådan är väldigt höga kan många av materialen uteslutas på 
en gång. De material som kan uteslutas är dels de som bygger på honeycombs och dels de som 
består av trä eftersom dessa är vattenkänsliga. De material som återstår är olika typer av skum 
och det som slutligen valdes var SAN. Polyuretan och polystyren bedömdes ha för dåliga 
mekaniska egenskaper medan polymetylakrylamid ansågs vara onödigt dyrt. Anledningen till 
att SAN är att föredra framför PVC-skum är att SAN är mer slagtåligt och eftersom ett krav på 
lådan är att den ska tåla stötar ansågs SAN vara det bättre alternativet även om det är dyrare 
än PVC. 
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4.4.2. Val av material till ram 
Som beskrivits tidigare så är ramens huvudsakliga funktion att hålla upp bottenplattan och 
belastningen på den kommer därför att främst bestå av dragspänning i vertikalled, även om 
vissa andra lastfall också kan tänkas förekomma. Från detta följer att en hög E-modul i denna 
riktning är önskvärd och därför föreslogs att fiberuppläggningen skulle se ut enligt följande: 
70% fiber i 0°-riktningen och 10% i övriga riktningar (90°och ±45°). Då de mekaniska kraven på 
ramen är höga föll valet av material på kolfiber och vinylester, precis som för täckskikten. Det 
skulle även kunna fungera med någon annan typ av fiber, t.ex. glasfiber, men då syftet med att 
använda kompositmaterial i lådan är att minska vikten är det fördelaktigare att ha kolfiber då 
det har mycket högre specifik E-modul än andra fiber. Förutom att det är viktsbesparande att 
använda kolfiber så är det även volymsbesparande eftersom väggarna inte behöver göras lika 
tjocka. 

4.4.3. Val av material L-profil 
På L-profilerna ställs liknande krav som på ramen och därför kommer samma material, 
kolfiberförstärkt vinylester, att användas men med ett annat upplägg än i ramen.  Det upplägg 
som förordas är ett 0°/90°-upplägg i form av en sydd matta alternativt en väv. Detta för att 
dels ta upp de reaktionsmoment som uppkommer vid nedböjning av sandwichen, dels för att 
bättre förhindra eventuella lokala deformationer vid kollisioner med exempelvis en påle från 
sidan. 

4.4.4. Val av material till överdel 
Lådans överdel kommer inte att utsättas för samma mekaniska påfrestningar som övriga delar 
av lådan. Detta innebär att valet av material inte främst beror på dess mekaniska egenskaper 
utan kan i större utsträckning baseras på faktorer såsom tillverkningsmetod och pris. Det 
material som valdes var därför glasfiber och PP. Anledningen till detta var framförallt det låga 
priset på glasfiber samt att tillverkningen kan underlättas med en termoplast som matris. 
Fördelen med PP framför många andra termoplaster är att den har lägre densitet samt att den 
är relativt billig. PP används redan idag till många applikationer i bilar. [7] Detta innebär att det 
är rimligt att anta att PP klarar att utsättas för den typen av miljö och det förutsätts därför att 
PP kommer leva upp till de krav på kemikalietålighet som finns på lådan. 

4.4.5. Förkastade material 
Nedan följer en kort sammanfattning av varför en del av de material som studerats ej ansågs 
kvalificerade att ingå i batterilådan. Dock skall sägas att en del av de förkastade materialen 
förmodligen skulle gå att använda men att det ansågs finnas bättre alternativ. 

4.4.5.1. Matriser 
Epoxi förkastades på grund av det höga priset eftersom vinylester har nästintill lika bra 
egenskaper men är betydligt billigare. 

Fenolplast förkastades på grund av att den inte har så bra mekaniska egenskaper. 

Polyester förkastades eftersom den har sämre mekaniska egenskaper än vinylester och då den 
fiber som valdes var kolfiber bör matrisen ha relativt goda mekaniska egenskaper för att man 
ska få ut så mycket som möjligt av kolfiberns prestanda. 

Termoplaster valdes bort helt för underdelen av lådan på grund av att de har sämre mekaniska 
egenskaper än härdplaster. För överdelen ansågs termoplast däremot vara ett bra alternativ 
och av de tidigare beskrivna termoplasterna var det tre stycken som inte förkastades direkt. 
Anledningen till att PPS och PET valdes bort till förmån för PP var framförallt att PPS är dyrare 
än PP samt att PET är känslig mot alkalier och absorberar mer vatten än PP. Både PPS och PET 
har dessutom högre densitet än PP vilket skulle leda till att viktminskningen blir mindre. 
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4.4.5.2. Fibrer 
Aramidfiber förkastades på grund av att det är mycket dyrt och att det ej har lika hög styvhet 
som kolfiber, samt att tillverkningen kan försvåras med aramidfiber. 

Naturfiber förkastades främst för att de drar åt sig fukt och därför inte är lämpligt för 
produkter som förmodas utsättas för mycket fukt. Dessutom har naturfiber liksom glasfiber för 
dåliga mekaniska egenskaper för att kunna användas i bottenplattan eller ramen. Dock skulle 
naturfiber kunna bli ett mycket bra miljövänligt alternativ till överdelen av lådan om det fanns 
ett sätt att skydda fibrerna från fukt.  

5. Tillverkningsmetoder 
Olika material medför olika tillverkningsmetoder, oberoende av om det gäller stål, aluminium 
eller kompositmaterial. De material som valdes i föregående kapitel ger både möjligheter och 
begränsningar, men precis som med andra val måste även val av en tillverkningsmetod styras 
av vissa faktorer. I denna undersökning har fokus lagts på kostnad, mekaniska egenskaper och 
tillverkningstid som alla är viktiga ur bilindustrins perspektiv.  

Idag finns ett stort antal olika tillverkningsmetoder och nya tas ständigt fram. För den tänkta 
produkten har dock endast de mer etablerade metoderna undersökts. Dessa innefattar enligt 
Åström [7] bland annat formpressning, olika typer av injicering, pultrudering och 
diafragmaformning, som alla kan vara lämpliga för olika delar av slutprodukten.  

Eftersom konceptet för batterilådan är en sandwichbotten som hålls upp av ram utförd av 
kolfiberförstärkt vinylester och ett lock av glasfiberförstärkt polypropylen, kommer olika 
tillverkningsmetoder behövs för de olika delarna.  Ramen, profiler och sandwich i underdelen 
kan även de med fördel tillverkas på olika sätt så att bra prestanda och rimligt pris erhålls. 
Givetvis medför användande av härd- respektive termoplast att olika metoder måste 
användas, där de två plasttyperna har sina för- och nackdelar utifrån tillverkningsperspektiv. 
Allmänt är fördelen med härdplaster att dessa har låg viskositet vilket gör impregnering relativt 
enkel. Vidare kan lägre tryck och temperaturer användas för att härdning ska ske. Allt detta 
medför att relativt enkla och billiga gjutformar kan användas. Å andra sidan är termoplaster 
oftast mindre hälsofarliga vid bearbetning och kan efterformas ifall behov finns. Dessutom är 
tillverkningstiderna för termoplaster oftast kortare då ingen tvärbindning behöver ske. Allt 
detta har även bidragit till att material valdes som det gjordes. [7] 

Nedan följer en närmare beskrivning av de nämnda tillverkningsmetoderna som kan tänkas 
vara lämpliga för batterilådan. 

5.1. Formpressning 
Formpressning innebär som namnet antyder att en fiberförstärkt matris pressas till önskad 
form, mycket likt den pressning av metallkomponenter som används idag. Detta är en metod 
som är anpassad både för termo- och härdplaster. Metoden går till så att pressar gjorda av stål 
har formade under- och överdelar mellan vilka materialet läggs för att sedan pressas ut till 
önskad form. Detta är den mest använda tillverkningstekniken för kompositdelar och den 
används i princip alltid med glasfiber som förstärkning. [7] 

För termoplaster finns två huvudsakliga metoder; en med ”GMT” och en med laminat. 

GMT står för ”Glassmat reinforced thermoplastic” som innebär att man skapar en 
sandwichliknande matta med fibrer som innesluts av polymerer. Fibrerna i en GMT kan 
antingen vara ordnade eller oordnade med en längd på mellan 10 mm och 30 mm. Vid 
pressning av GMT placeras den valda biten på ett rullband som för in den i en ugn. Däri värms 
termoplasten upp tills att dess smältpunkt nås så att plasten blir formbar, varpå biten snabbt 
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placeras i en hydraulisk formpress som stängs. Trycket gör att materialet trycks ut i den 
nedkylda formen där den kyls ner och stelnar i önskad form. Själva pressningen går väldigt 
snabbt, ungefär 1 minut per komponent, men eftersom uppvärmningen av matrisen tar lång 
tid krävs det långa sträckor för ugnarna. Dessutom är den erhållna fibervolymfraktionen 
relativt låg, 0.1-0.3. Pressningen sker ofta med tryck på mellan 10-29 MPa och pressarnas 
temperatur är oftast mellan 30-70°C, innan har dock termoplasterna värmts upp till sin 
smältpunkt som för det flesta är över 200°C. [7] 

Den andra typen för termoplaster är pressning av prepregs, det vill säga för-impregnerade 
material, och platta laminat. Denna metod uppstod efter att man märkt att för material med 
ordnade och kontinuerliga fibrer dels kunde matrisen inte tryckas ut i formen lika bra som med 
GMT, dels bröts fibrer under pressningen.  Största skillnaden när det gäller pressning av GMT 
och prepregs är att de senare har mycket större restriktioner vad gäller vilka geometrier som 
kan pressas samt att biten som skall formas täcker i princip hela pressen redan från början. 
Detta innebär att matrisen inte behöver strömma ut lika mycket vid pressningen. Vidare har 
man kommit fram till att de industriellt applicerbara tillverkningsmetoderna med prepregs och 
platta laminat har pressar där enbart underdelen är formad. Överdelen har istället antingen ett 
gummiblock eller vattenfyllt membran som vid pressningen anpassar sina former till den undre 
delen, varpå den fiberförstärkta matrisen emellan får sin rätta form. Trycket för denna process 
ligger på under 1 MPa. [7] 

När det gäller pressning av härdplaster är de vanligast förekommande metoderna att 
pressningen sker med ”SMC” eller ”BMC” som material. 

SMC står för ”Sheet Molding Compound” och är det mest använda härdplastbaserade 
materialet vid pressning. SMC tillverkas på liknande sätt som GMT, fibrerna adderas till en 
blandning av färdigformad harts, fyllnadsmaterial, förtjockningsmedel och andra additiver som 
distribuerats på två plastfilmer. Dessa förs sedan samman och den sandwichliknande plasten 
lindas upp på en rulle för att impregnering ska kunna ske. Det finns ett antal alternativ för hur 
fibrerna som används kan vara utformade, vilket har betydelse för de mekaniska 
egenskaperna. SMC-R innehåller slumpmässigt orienterade, 13-25 mm långa fibrer och har 
normalt en volymfraktion på 0.1-0.3, medan SMC-C innehåller kontinuerliga fibrer, och kan ha 
en volymfraktion på upp till 0.5. Det är i princip alltid glasfiber som används i SMC. [7] 

Skillnaden mellan SMC och BMC, ”Bulk Molding Compound”, är att BMC tillverkas genom att 
råmaterialet blandas med fyllningen i en ”degliknande” process. Beståndsdelarna i BMC är 
huvudsakligen desamma som i SMC, men fiberinnehållet är lägre. Fibrernas längd är normalt 
under 13 mm, de är slumpmässigt orienterade och deras volymfraktion är runt 0.1-0.2. Detta 
medför att BMC blir mindre trögflytande än SMC vilket gör det lättare att tillverka mer 
komplexa former vid pressning. BMC med omättad polyester som matris behöver heller inte 
lagras utan kan användas direkt efter tillverkning. [7] 

När SMC och BMC pressas placeras den så kallade laddningen, som vanligtvis täcker mellan 20-
90 procent av gjutformen, på den undre delen av formen varpå denna snabbt och kraftigt 
stängs. Formen hettas sedan upp till en temperatur mellan 120-180°C för att 
tvärbindningsprocessen ska initieras och slutföras. Trycket och tillverkningstiden vid 
pressningen varierar mellan 3-20 MPa respektive 1-4 minuter beroende på ett antal olika 
faktorer såsom delens tjocklek, storlek och vilken typ av harts som används. [7] 

För all typ av pressning är fördelarna att tillverkningen är väldigt snabb och oftast kan relativt 
komplexa geometriska former fås fram utan större problem. [7] Även sandwichstrukturer går 
att tillverka relativt fort men det är viktigt att kärnan klarar av trycket under pressningen. [15] 
Tyvärr är vertikala väggar eller skarpa hörn inte möjliga vid pressning. Vidare blir ytan på 
materialet möjligen inte så fin men då produkten är avsedd att fästas på undersidan av en bil, 
kan detta ses som irrelevant i detta fall. Gällande kostnader är själva pressarna dyra men 
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anställningskostnader blir inte lika stora ty det mesta sker automatiskt. Detta lämpar sig 
således mot stora produktioner. Största nackdelen är att de mekaniska egenskaperna kan bli 
relativt dåliga vid pressning.  [7] 

5.2. Diafragmaformning  
Diafragmaformning påminner mycket om formpressningsmetoden och är en av få metoder 
som utvecklats specifikt för termoplaster. I stora drag går metoden ut på att en fiberförstärkt 
matris formas mellan två sträckta membran varpå luften sugs ut och vakuum skapas mellan 
dem. Det finns idag två huvudmetoder för hur detta går till. I den första är hartsen innesluten 
av membran som placeras i en ugn som mjukar upp polymeren. Materialet är sedan placerat i 
en autoklav med en formad och kyld underdel. I autoklaven bildas vakuum mellan materialet 
och underdelen, samtidigt som det trycks in luft med högt tryck på ovansidan av membranet. 
Detta tvingar polymeren till att anta samma form som underdelen av autoklaven och sedan 
stelnar produkten då temperaturen för polymeren minskar. I det andra fallet placeras den 
membraninneslutna hartsen direkt i autoklaven som först värms upp och sedan när materialet 
väl formats kyls ned av kall gas. [7] 

För denna produktionsmetod brukar oftast hela autoklaven vara specialbyggd för just den 
komponenten, något som kan vara omotiverat dyrt i fallet som arbetas med i denna rapport. 
[7] Membranen som används vid formningen är antingen gjorda av gummi, polyimidfilm eller 
superplastisk aluminium, där gummimembran är att föredra eftersom de kan återanvändas ett 
antal gånger. [16] 

Diafragmametoden erbjuder komplexa former utan att behöva kompromissa för mycket med 
mekaniska egenskaper. Metoden har förvisso låga utrustnings- och materialkostnader men 
personalkostnaderna är stora. Tillverkningstiden varierar från kort till lång och överlag anses 
metoden passa mindre tillverkningsserier. 

5.3. Vätskebaserade tillverkningsmetoder 
För härdplaster finns ett antal olika typer av flytande gjutning tillgängliga. De som är mest 
intressanta i detta fall är ”Resin Transfer Molding”, RTM, och ”Structural Reaction Injection 
Molding”, SRIM. 

RTM fungerar så att fiberförstärkningen och eventuella andra tillsatser, till exempel en 
sandwichkärna, placeras i den undre delen av en gjutform, varpå den övre delen sätts på och 
flytande harts sprutas in i formen. Fibrerna kan således vara av längder som ryms i formen och 
läggas i godtycklig riktning. En fiberkoncentration på upp till 0.6 kan uppnås vilket innebär att 
metoden ger bra mekaniska egenskaper. De två formhalvorna kan hållas ihop med hjälp av till 
exempel hydrauliska pressar eller klämmor längs formens sidor. Hartsen sprutas in under tryck 
kring 0.1-1 MPa beroende på bland annat fiberkoncentration. För att alla fibrer i komponenten 
skall impregneras är det viktigt att hartsen inte sprutas in för snabbt, eftersom den då bara 
kommer fylla de områden där större utrymme finns och dessutom kan det då uppstå hålrum. 
Tidsåtgången för processen varierar därför mycket, från minuter till timmar, beroende på 
komponentens storlek och geometriska komplexitet. RTM är dock en flexibel metod vad gäller 
storlek och geometri på den tillverkade komponenten, och dessutom är den kostnadseffektiv. 
Processen lämpar sig bäst för små till mellanstora produktionsserier. [7] 

SRIM liknar RTM, formen fylls med fiberförstärkning och sedan sker impregneringen, med 
skillnaden att utrustningen är dyrare, men tillverkningstiden är kortare. De två 
härdplastkomponenterna trycks ut ur varsin behållare och blandas i hög hastighet, varvid 
tvärbindningsprocessen initieras. Metoden lämpar sig bäst för komponenter som inte är alltför 
stora, eftersom den stelnande massan måste hinna fylla upp hela formen innan den blir för 
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trögflytande. Eftersom utrustningen är dyr bör metoden användas vid längre 
produktionsserier. [7] 

För termoplaster, som har väldigt hög viskositet när de är smälta, kan inte traditionella 
vätskeinjiceringsmetoder användas utan oftast används så kallad formsprutning. Vid 
tillverkning av en komponent används en spruta som inuti har en uppvärmd samt roterande 
skruv och på ovansidan en behållare med en blandning av korta fibrer, med längd ca 0.5-5 mm, 
och smält termoplast. Vid formsprutning läggs sprutan in mot formen och en hydraulisk pump 
skruvar på skruven så att harts trycks in i formen. Eftersom formen är nedkyld kommer hartsen 
att stelna snabbt och önskad komponent är skapad. [7] Metoden är cyklisk med tider från 20 
sekunder upp till 2 minuter beroende på produkt. [16] Det är lätt att få fram komplexa 
geometriska strukturer med denna metod så länge man kan skapa en sådan form. Dessutom är 
metoden relativ snabb och kan med fördel användas vid långa produktionsserier. Överlag har 
produkterna tillverkade med denna metod inte de bästa mekaniska egenskaperna då endast 
korta fibrer kan användas och att dessa vid processen ställer in sig på grund av flödet.   
Nackdelarna innefattar bland annat att maskinerna för tillverkning är väldigt dyra och att det 
för termoplaster endast går att använda korta fibrer samt att dessa inte kan arrangeras i 
specifika riktningar. [7]  

5.4. Pultrudering 
Pultrudering är en av de billigaste och mest använda metoderna inom industrier där stora 
kvantiteter behövs på väldigt kort tid, så som bilindustrin. [17] Den används främst med 
härdplaster men det har på senare år gjorts många försök till att få fram en liknande metod för 
termoplaster. En av anledningarna till försöken att hitta en industriellt hållbar metod för 
pultrudering med termoplaster har att göra med hälsofaktorer. Som det har nämnts tidigare i 
denna rapport medför arbete med härdplaster ofta hälsoproblem. Det konstanta tvärsnittet 
hos komponenterna är kännetecknet för denna tillverkningsmetod. [7] 

Tillverkningsprocessen påbörjas med att kontinuerliga fibrer eller fibermattor, med olika 
fiberriktningar, dras ut från ett lager och förs samman till ett arrangerat stycke för att undvika 
hoptrassling vid processen. [17] Fibrerna förs sedan genom ett bad där matris och andra 
nödvändiga tillsatser blandats för att impregneras, varefter de förs samman till önskat tvärsnitt 
för komponenten.  Vidare förs materialet genom en uppvärmd zon där härdningen påbörjas. 
När materialet kommer ut ur den uppvärmda zonen har det blivit ett fast material. Därefter 
kyls materialet ner och skärs upp i godtyckligt långa komponenter. [7] Hur snabb processen är 
beror mycket på vilken form som ska erhållas, snabbheten styrs av en dragmekanism. [17] 

Impregneringen kan genomföras på ett antal olika sätt för härdplaster. Den vanligaste innebär 
att fibrerna förs genom ett öppet bad där stänger ser till att fibrerna hela tiden är nedsänkta i 
matrisen varpå de kapillära krafterna ser till att impregneringen sker. Detta är simpelt och ger 
bra impregnering men utsläpp av styren förekommer. Metod nummer två innebär att fibrerna, 
istället för att sänkas ner i ett bad, dras horisontellt genom badet, då det finns slussar i badets 
väggar. Här är ristken för exponering för styren ännu större men fördelarna är att fibrerna inte 
behöver böjas. Detta minskar risken för hopskrynkling eller till och med fiberbrott då till 
exempel fibermattor med även vertikala fibrer används.  Den tredje vanligaste metoden som 
används bygger på injicering och kallas oftast för RIM-pultrudering. Där förs de direkt in i den 
uppvärmda härdningszonen genom en liten öppning. Väl inne vidgas omgivningen varpå matris 
injiceras under högt tryck men temperaturen hålls relativt låg så att härdningen inte påbörjas 
för tidigt. Materialet fortsätter sedan till en smalare sektion där temperaturen höjs och 
härdningen påbörjas. Här sker väldigt lite matrisspill och processen är innesluten vilket ger 
bättre arbetsmiljöer då nästintill inga utsläpp av hälsofarliga ämnen från matrisen sker  [7] 

För termoplasters pultrudering finns många likheter med den ovan beskriva processen men på 
grund av den höga viskositeten hos termoplaster finns några skillnader. Bland annat nämner 
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Akovali [17] att det oftast behövs minst två stycken former, en uppvärmd och en kyld.  En 
annan aspekt som måste beaktas då är att det här sker icke-Newtonska mastrisströmningar, 
det vill säga att viskositeten för matrisen beror på flödeshastigheten. En av de stora fördelarna 
med pultrudering av termoplaster är, förutom de tidigare nämnda fördelarna över härdplaster, 
att de kan smältas om för att formas om eller sättas ihop med andra delar efter tillverkningen. 
[17] 

Utifrån produktionsfaktorerna är fördelarna att processen är relativt billig, både vad gäller 
utrustning och personal, och att fibermattor med arrangerade riktningar kan användas. Vidare 
kan bra mekaniska egenskaper erhållas och det är mögligt med relativt hög fibervolym. 
Nackdelarna är tyvärr att processen kan ta lång tid och produkterna kan bara användas som 
mindre komponenter av en större produkt. 

5.5. Val av tillverkningsmetod 
Utifrån de val av material som genomfördes tidigare är det fördelaktigt att använda olika 
tillverkningsmetoder för under- respektive överdel för att optimera produkten med hänsyn till 
prestanda och pris. Nedan i Tabell 5 följer en kort sammanfattning av de undersökta 
metodernas egenskaper. 

Tabell 5: Sammanfattande tabell för de undersökta tillverkningsmetoderna. TP=termoplast, HP = 
härdplast [7] 

Process Plasttyp Fiber-
volym 

Geometr-
iska 
begränsn-
ingar 

Mekaniska 
egenskaper 

Kostnad Tillverk-
ningstid 

Serie-
längd 

Form-
pressning 

HP (SMC, 
BMC) 

TP (GMT, 
Pre-
pregs) 

10 – 20% 

10 – 30% 

Begränsas av 
formpressarn
a och inga 
90° vinklar 

Låga Hög för 
maskiner
i, låg för 
personal 

Kort Lång  

Diafragma
-formning 

TP 35 – 60% Begränsas av 
ugnar/autokl
aver. Inga 
färdiga hål är 
möjliga. 

Höga Låg för 
maskiner
i, hög för 
personal 

Kort-lång Kort 

Formsprut
ning 

TP - Inga 
bergränsn-
ignar 

Relativt låga Hög Kort-
medel  

Lång 

RTM HP Upp till 
60% 

Inga större 
begränsning-
ar. 

Höga Låg Kort-
medel 

Medel 

SRIM HP Upp till 
40% 

Inte alltför 
stora kompo-
nenter 

Medel Hög för 
maskiner
i, låg för 
personal 

Kort Lång 

Pultruder-
ing 

HP 

TP 

20 – 65% 
beroende 
på materi-
al 

Konstanta 
tvärsnitt 

 

Låga-höga 

 

Låg-
medel 

 

Lång 

 

Lång 
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5.5.1. Val för överdel 
För överdelen som ska vara tillverkad av termoplasten PP och glasfibermatta anses GMT-
formpressning vara en fördelaktig process. Detta främst då överdelen har en mycket komplex 
geometrisk struktur som med formpressning kan erhållas relativt enkelt om en bra form 
skapas. Trots att det sägs att metoden riktar sig mot större produktionsserier på grund av de 
hyfsat stora kostnaderna för formarna gör snabbheten att tillverka varje komponent att den är 
väldigt önskvärd. Om det kan tänkas att delen beställs från en underleverantör till ett rimligt 
pris kan det vara bra om många enheter kan skapas på kort tid för att senare monteras ihop 
med resterande delar av lådan hos batteritillverkaren. Vidare kan även något sämre mekaniska 
egenskaper hos överdelen accepteras då den inte tar lika stora laster som underdelen samt att 
dess främsta syfte är att få lådan tät och lite mer stabil. 

Formsprutning är den andra metoden som är lämplig för termoplaster, men denna valdes bort 
få den kan anses något dyrare och tar lite längre tid än formpressningen. Annars är metoderna 
snarlika vad gäller kapacitet och produktkvalitet. De övriga tillverkningsmetoderna förkastas 
främst på grund av att pultrudering ger produkter med ett konstant tvärsnitt, något som är i 
princip omöjligt att få ihop till den önskade baljformade geometrin. Diafragmaformningen 
hade ett antal fördelar, men den varierande tillverkningstiden för en komponent samt de höga 
personalkostnaderna gör att de högre mekaniska egenskaperna inte vägs upp, då dessa ej 
heller är så kritiska i denna del.  Dessutom lämpade sig metoden för korta serier vilket kan bli 
för få exemplar för målet på 10 000 enheter/år. 

5.5.2. Val för underdel 
Då man producerar underdelen utifrån det valda sandwichkonceptet, som är tänkt bestå av 
vinylester och kolfibrer, rekommenderas RTM som tillverkningsmetod för både ramen och 
sandwichplattan på grund av de många fördelar som metoden medför. En av de största 
fördelarna är möjligheten att kombinera hög fiberkoncentration med specifikt arrangerande 
fibrer, som ger väldigt bra mekaniska egenskaper. Dessa är av yttersta vikt för underdelen som 
ska kunna bära upp lådan och botten som ska bära upp batterierna. Dessa delar ska 
tillsammans utstå alla de påfrestningar som kan uppstå under bilkörning och mindre olyckor. 
Som även nämndes ovan är processen kostnadseffektiv och tillverkningstiden inte alltför lång, 
vilket ses som positivt ur produktionssynpunkt. Dessutom lämpar sig metoden för små till 
medelstora produktionsserier. Enligt kravspecifikationen är målet att tillverka ungefär 10 000 
enheter per år vilket kan ses som en medelstor serie och således passar metoden bra. Skulle 
dock efterfrågan öka bör produktionsmetoden ses över eller öka antalet RTM-pressar.  

Eftersom sandwichkonceptet vidare innehåller L-profiler anses det att pultrudering är den 
mest lämpliga tillverkningsprocessen för dessa. Detta eftersom det önskas bitar med konstanta 
tvärsnitt av olika längd, vilket är slutprodukten som erhålls med metoden. Samtidigt är den 
billig att genomföra och det är möjligt att få relativt hög fiberkoncentration. Ytterligare en 
möjlig fördel är att fiberriktningen, som går utmed väggarna, kan bidra till förstyvningen av 
produkten vid krockar som medför deformation om profilerna kan läggas längs med hela 
lådans kanter. Den enda större nackdelen är som ovan nämnts att det vid produktion kan 
förekomma stora mängder av det hälsofarliga styrenet, men detta kan undvikas om slutna 
tillverkningssystem används. Det anses således att dessa profiler med fördel kan tillverkas av 
en underleverantör då många etablerade företag tillverkar dessa typer av profiler sedan 
många år och detta kan ge besparingar om bra avtal kan slutas. Det rekommenderas att 
tillverkare med slutna tillverkningssystem väljs för att minska hälsorisker för arbetare då 
produkten är avsedd att användas i ett miljövänligare fordon och då bör så många delar som 
möjligt av fordonet att vara miljö- och hälsomedvetna även vid tillverkning.    
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Att de övriga tillverkningsmetoderna valdes bort för underdelen beror framför allt på att de 
inte ger tillräckligt bra mekaniska egenskaper, speciellt formpressningen. Vidare är 
pultrudering för ram och bottenplatta inte möjlig av samma anledning som för överdelen, 
medan vätskeinjicering för profiler inte är fördelaktigt då det inte är kostnadseffektivt för den 
strukturen. Termoplastbaserade metoder kan förkastas av förklarliga skäl. 

6. Materialtester 
För att undersöka de valda materialen vidare och för att erhålla korrekt materialdata för det 
valda konceptet och materialet är det nödvändigt att genomföra materialtester. Målet med 
dessa är, förutom att erhålla materialdata, att se hur materialet påverkas av vissa laster och 
miljöpåverkan samt hur dessa aspekter påverkar produktens mekaniska egenskaper.  

En fråga som ofta uppkommer i samband med materialtester av olika slag är huruvida det är 
fördelaktigt att följa de vanligaste standardiserade testerna eller om mer okända, eller rent av 
egna, tester kan vara lika bra. Majoriteten av de standardiserade testen är dock framtagna av 
företag vars syfte inte alltid är att tillhandahålla optimala provmetoder. Detta medför ofta att 
kompletterande dokument måste införskaffas för att genomföra ett test exakt enligt 
standarden. Å andra sidan möjliggör standarderna att test på olika företag och organisationer 
kan jämföras tämligen bra. Detta är anledningen till att det i projektet valts att till största mån 
följa de vanligaste standardiserade testerna som finns med egna modifikationer vid behov. 

I och med produktens komplexitet är det önskvärt att genomföra många mekaniska tester men 
även de tester från dokumentet R100 som måste uppfyllas enligt kravspecifikationen i 
rapportens början. De tester som genomfördes var endast för materialet i underdelen och 
dessa innefattade dragprov, tryckprov, slagprov, brännprov och slutligen böjprov av 
sandwichmaterialet. Tyvärr har tids- och resursbrist lett till begränsade möjligheter för 
testerna och därför har endast de ovan nämnda testerna genomförts då dessa ansetts mest 
betydelsefulla. Precis som det nämndes i kapitel 1.1 Problemformulering och begränsningar 
medförde tillgänglighet på material och tillverkningsmetoder stora begränsningar. Det material 
som användes till provmaterialet var kolfibrer och vinylester som stämmer överens med det 
valda för slutprodukten. Dock tillhandahölls endast sydda mattor av okänd typ av kolfibrer 
med okänd densitet och styrka. Den information som fanns att tillgå om mattorna som 
användes var: 

• sydda enkelriktade mattor med ytvikt 300 g/cm2 
• sydda 0/90 mattor med ytvikt 600 g/cm2 
• sydda +45/-45 mattor med ytvikt 600 g/cm2 

Vidare medförde det valda konceptet att väggen skulle ha 70% fibrer i 0-riktningen och 10% i 
90- samt ±45-riktningarna. Detta medförde komplikationer vid tillverkande av provstavar som 
därför fått ett lite osymmetriskt upplägg för att hålla en rimlig tjocklek på dessa. För 
slutprodukten ska upplägget dock vara symmetriskt. Under alla prov utom slag- och böjprov 
användes följande fiberupplägg: 

• Botten: [0,90,45,-45,0,90,45,-45,-45,45,90,0,-45,45,90,0] 
• Vägg: [0,0,0,45,0,90,-45,0,0,0] 

Gällande tillverkningsmetoder fanns endast tillgång till vakuuminjicering som kan medföra lite 
annorlunda egenskaper än RTM för väggar och sandwich. 

Allt detta resulterar i att materialdatan från dessa undersökningar endast är approximativ och 
inte helt tillförlitlig, vilket innebär att innan konstruktion sker bör nya prover genomföras med 
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korrekt material och tillverkningsmetod. Nedan följer en utförligare beskrivning av de prover 
som genomförts och deras resultat. 

6.1. Brännprov 
I detta test undersöktes ifall det önskade fiber/matrisförhållandet hade uppnåtts i de 
tillverkade testlaminaten. Det eftersträvade förhållandet var 50% fiber och 50% matris vilket 
motsvarar samma förhållande som tänkts till den färdiga produkten. Detta gjordes genom ett 
brännprov där matrisen brändes bort och de frigjorda fibrerna sedan vägdes.  

6.1.1. Utförande och avvikelser från standard 
Testets utförande byggde på standarden ASTM D3171-11; Constituent Content of Composite 
Materials. [18] 

Till att börja med sågades fem provbitar ut, två utav vägg- och tre utav bottenlaminatet. 
Antalet utsågade provbitar begränsades av mängden tillgängligt material då endast överblivna 
laminatbitar fanns att tillgå. Dessa vägdes sedan och deras densitet bestämdes med hjälp av 
ekvation (1). Därefter togs fyra keramikskålar fram som rengjordes och vägdes. I skålarna 
placerades proverna och ställdes in i en uppvärmd ugn på 450℃. Temperaturen valdes med 
hänsyn till kolfibern i proverna eftersom de också påverkas och bryts ner av alltför hög värme. 
Kolfiberns massförlust antogs dock vara så pass liten vid denna temperatur så att tillräckligt 
noggranna resultat skulle erhållas. Proverna förvarades sedan i ugnen tills dess att matrisen 
visuellt bedömdes vara bortbränd, varpå de kvarstående fibrerna vägdes. När fibrerna hade 
vägts kunde de sökta parametrarna bestämmas. Andelen av den totala massan som fibrerna 
utgör i materialet ges av:  

 100f
r

i

N
N

W = ⋅   (9) 

och fibrernas volymsandel gentemot den totala volymen ges av: 
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Motsvarande storheter för matrisen ges således av: 
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och  
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Till sist ges nu mängden slagg och hålrum av: 

 ( )100v r mQ Q Q= − +   (13) 

6.1.2. Resultat 
De sökta parametrarna för vägg- respektive bottenmaterialet finns listade i Tabell 6 och Tabell 
7. Data från samtliga provbitar återfinns i Tabell 18 i Bilaga 3: Resultat från brännprov. 
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Tabell 6: Brännprovsresultat för väggmaterial. 

Laminatets densitet 𝝆𝒄 [kg m-3] 1438.0 ± 6.0 

Fiberns massfraktion 𝑾𝒓 [%] 65.2 ± 0.8 

Matrisens massfraktion 𝑾𝒎 [%] 34.9 ± 0.8 

 Fiberns volymprocent  𝑸𝒓 [%] 52.0 ± 0.8 

Matrisens volymprocent 𝑸𝒎 [%] 44.5 ± 0.8 

Volymprocenten hålrum 𝑸𝒗 [%] 3.5 

 

Tabell 7: Brännprovsresultat för bottenmaterial. 

Laminatets densitet 𝝆𝒄 [kg m-3] 1447.0 ± 8.0 

Fiberns massfraktion 𝑾𝒓 [%] 68.7 ± 1.0 

Matrisens massfraktion 𝑾𝒎 [%] 31.3 ± 1.0 

 Fiberns volymprocent  𝑸𝒓 [%] 55.3 ± 1.1 

Matrisens volymprocent 𝑸𝒎 [%] 40.1 ± 1.0 

Hålrummens volymprocent 𝑸 [%] 4.5 ± 0.2 

 

Som ses i tabellerna hade ett fiber/matrisförhållande på ca 52% fiber och 44% matris (samt 4% 
luft) respektive ca 55% fiber och 40% matris (samt 5% luft) uppnåtts i vägg- respektive 
bottenlaminatet. 

6.2. Kemikalieabsorption 
Syftet med detta test var att se huruvida materialet påverkas av vissa kemikalier, miljödiesel 
och saltlösning, både vad gäller absorption och utseende. Miljödiesel valdes då det efter 
samråd med handledare fastställdes att det är ett av de mer aggressiva ämnena för denna typ 
av kompositmaterial, medan saltlösning valdes då en bil kan tänkas utsättas för detta i relativt 
stor utsträckning. Efter utfört test genomfördes dragprov på dessa provbitar för att se hur de 
mekaniska egenskaperna hade påverkats av respektive kemikalie.  

Använda kemikalier: 

• 5% saltlösning  
• miles diesel  bio (ca 30%), Statoil 

Provet utfördes under 93.5 timmar och resultaten av vikt och visuell inspektion blev som följer 
i Tabell 8. 
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Tabell 8: Resultat från exponering för biodiesel respektive saltlösning. 

Provstav Lösning Vikt innan 
[g] 

Vikt efter 
[g] 

Visuell inspektion 
efter 

1 Diesel 42.5 43.0 Inga förändringar 

2 Diesel 42.5 42.5 Inga förändringar 

3 Diesel 42.5 42.5 Inga förändringar 

4 Diesel 42.5 43.0 Inga förändringar 

5 Diesel 42.5 42.5 Inga förändringar 

6 Salt 42.0 42.0 Inga förändringar 

7 Salt 42.0 42.5 Inga förändringar 

8 Salt 42.5 43.0 Inga förändringar 

9 Salt 42.0 42.0 Inga förändringar 

10 Salt 41.5 41.5 Inga förändringar 

 

Som tabellen visar kan det med säkerhet sägas att under tiden 93.5 timmar skedde i stort sett 
ingen absorption av respektive lösning, speciellt då noggrannheten för vågen endast var 0.5 g. 
Ej heller påverkades materialet visuellt. Möjligen skulle en längre exponering behövts för att se 
en större påverkan. 

6.3. Dragprov 
Dragprov är enligt Åström [7] ett av de viktigaste och mest använda testerna för att bestämma 
ett materials styrka och mekaniska egenskaper. De storheter som testet ger värden på är 
elasticitetsmodul, Poissons tal, brottspänning och brottöjning för drag i kompositmaterialet. 
För att kunna slutföra FEM-baserade strukturberäkningar för produkten är dessa värden 
mycket viktiga. 

Liksom många andra testtyper används det väldigt ofta i industrin så kallade standardiserade 
prov där det vanligaste för dragprov är ASTM D 3039; Standard Test Method for Tensile 
Properties of Polymer Matrix Composite Materials, [19] som tillhandahåller ett tydligt 
genomförande och sätt att beräkna de önskade storheterna. Många andra testvarianter finns 
att tillgå men då detta är ett av de vanligaste som även lämpar sig bra till det material som 
valts, ansågs det vara ett befogat val.  

Enligt ASTM D 3039 bör det finnas minst 5 prover för att ha statistiskt säkert underlag. 
Proverna tillverkades, i enlighet med det som sagts ovan, så att fiberupplägget var symmetriskt 
i den mån det gick. Dragprov genomfördes på väggmaterial och bottenmaterial (ytskikten för 
sandwichen).  Dessutom genomfördes prover vid högre värme (70°C) och på material som 
utsatts för kemikalieprovet ovan för att se om någon större påverkan av hållfastheten fanns. 
Sammanlagt genomfördes dragprov på följande typer av prover: 

• Bottenmaterial – kvasi-isotropt material 
• Väggmaterial – drag i riktning med 70% fibrer 
• Väggmaterial – drag vinkelrätt mot riktning med 70% fibrer 
• Väggmaterial – drag i diagonal riktning med 10% fibrer 
• Väggmaterial - drag vinkelrätt mot riktning med 70% fibrer uppvärmt till 70°C under 1 

timme 
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• Väggmaterial - drag vinkelrätt mot riktning med 70% fibrer efter biodieselbad 
• Väggmaterial - drag vinkelrätt mot riktning med 70% fibrer efter saltlösningsbad  

Testet är giltigt för kontinuerliga och diskontinuerliga fibrer som har symmetriskt fiberupplägg 
kring dragriktningen.  För det kvasi-isotropa bottenmaterialet uppfylls kriteriet men för 
väggmaterialet, med det tidigare nämnda osymmetriska fiberupplägget, kan inte testet anses 
helt tillförlitligt men ger en approximation av materialets egenskaper.  

6.3.1. Uppställning 
Testet utfördes: 28/4 – 29/4 2014, Laboratoriet för Lättkonstruktioner, Farkost och Flyg, KTH 

Följd standard: ASTM D 3039 
Provmaskin: Instron 4505 
Lastcell: Instron 100 kN  
Extensometer: Instron 2620-601, Serie nr. 205210, längd 50 mm  

Testet utfördes under laboratorieförhållanden. 
Temperatur vid provets utförande: 23 ± 1°C 
Luftfuktighet vid provets utförande: 50 ± 1% 

Önskad storlek på provstavar i enlighet med ASTM D 3039: ca 25 mm x 250 mm 
Tjocklek på provstavar enligt eget bestämmande. 
Tillverkningsmetod för provstavar: Vakuuminjicering  
Densitet och fibervolym för materialen: se 6.1.2 Resultat från brännprovet 

Nedan i Tabell 9 följer med information för de olika provstavarna. Dragriktningen följer 
upplägget som presenterades ovan. 

Tabell 9: Överskådligt upplägg för material och typ av konditionering för respektive provstav 

Prov nr Material och 
Dragriktning 

Konditionering Avvikelser  

1-6 Botten - 0° - - 

7-9 Vägg - 0° - Ej symmetriskt 

10-15 Vägg - 90° - Ej symmetriskt 

16-21 Vägg - 45° - Ej symmetriskt 

22-27 Vägg - 90° 70°C Ej symmetriskt, ingen 
extensometer 

28-32 Vägg - 90° Biodiesel Ej symmetriskt 

33-37 Vägg - 90° Saltlösning Ej symmetriskt 

 

Konditionering 
Biodiesel: miles diesel bio (ca 30%), konditionering pågick: 93.5h 
Saltlösning: 5% saltlösning, konditionering pågick: 93.5h 
Värme: utfördes vid ca 70°C då provstavarna varit i miljön ca 1 timme. Detta dragprov utfördes 
som resterande prov men utan extensometer. 

Tabs 
Tabbar användes på prover nr: 1-9 
Material: Glasfiber och polyester 
Lim till tabbar: Araldite 2015 - tvåkomponent-epoxi 
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6.3.2. Utförande och avvikelser 
Alla provstavar mättes och numrerades. De som utsattes för kemikalier torkades av och tilläts 
torka i ca 1 timme innan dragprovet påbörjades. Provstavarna placerades i dragmaskinen som 
var inställd på att dra 2 mm/minut i enlighet med rådande standard. Drag med extensometrar 
gjordes fram till att provet töjts 0.2 mm varpå extensometern avlägsnades och dragkraft 
applicerades tills brott skedde. Detta medförde att den erhållna brottöjningen är approximativ. 

Avvikelser från provstandarden var att inga elektroniska töjningsgivare användes för att mäta 
töjningarna i andra riktningar än dragriktningen, där en extensometer användes. Detta 
medförde att Poissons tal inte kunde beräknas. I övrigt följde utförandet standarden för ASTM 
D 3039. 

6.3.3. Resultat 
Med tvärsnittsarean, A, och den applicerade lasten beräknades brottspänningen enligt: 

 max
max

F
A

σ =   (14) 

Detta ty det för respektive mätpunkt i gäller: 

 i
i

F
A

σ =   (15) 

På samma sätt erhålls töjningen i varje mätpunkt med hjälp av extensometerar i enligt: 

 i
i

gL
δε =   (16) 

Här är 𝐿𝑔 längden på extensometern. För brottöjningen för proven utan extensometer 
uppskattades värdena utifrån mätområdets initiala längd, 𝐿, och förflyttningen av 
provmaskinens tvärbalk, 𝛿𝑖  . Detta gjordes för varje punkt enligt:  

 i
i L

δε =   (17) 

Elasticitetsmodulen beräknas slutligen enligt: 

 E σ
ε

∆
=
∆

  (18) 

Resultaten kan sammanfattas i följande Tabell 10. För resultat för enskilt prov se Tabell 19 i 
Bilaga 4: Resultat från dragprov. 

Som det framgår ur resultaten nedan har ett antal storheter kunnat räknas ut, om än något 
approximativt. Värdena ger dock en bild av hur materialegenskaperna är för kombinationen 
vinylester och kolfibrer. Som det framgår ur tabellen kan ingen större mekanisk påverkan 
(brottspänning) påvisas för de provstavar som utsatts för konditionering. Å andra sidan har 
enbart 5-6 prover genomförts för varje omgång vilket kan var något lite för att få tillförlitliga 
resultat. Om testet skulle genomförts igen skulle konditioneringen av provstavarna skett under 
en längre tid och fler provstavar för varje serie skulle ha testats.  

Förhållandet mellan andel fibrer i dragriktningen och erhållen E-modul var dock som förväntat; 
ju mer fibrer det fanns i dragriktningen desto högre blev E-modulen. Detta är inte förvånande 
då fler fibrer medför större styrka och styvhet för materialet.  
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Tabell 10: Sammanfattad resultattabell för de olika dragproven med uträknade medelvärden för 
storheterna. 

Prov 
nr 

Dragriktning 
och material 

E-modul 
[GPa] 

𝝈𝒎𝒎𝒎 
[MPa] 

𝜺𝒎𝒎𝒎 
[%] 

Kommentarer 

1-6 Botten - 0° 42 ± 1.4 462 ± 54 4.4 Tabs lossnade på 2 prover 

7-9 Vägg - 0° 80 ± 1.4 1269 - Enbart 3 prover. Giltigt brott endast för en 
stav, 𝜎𝑚𝑎𝑥  endast från ett värde, gliding gav 
inget 𝜀𝑚𝑎𝑥. 

10-15 Vägg - 90° 19 ± 0.38 256 ± 9 4.4 Bra resultat från alla prover 

16-21 Vägg - 45° 23 ± 0.73 243 ± 10 3.7 Några brott lite nära infästningar men alla 
giltiga 

22-27 Vägg - 90° 
70°C 

6 ± 0.19 260 ± 7 6.8 Bra resultat från alla prover men glidning är 
möjlig. Ingen extensometer innebar en 
approximativ töjning som gör att E-modulen 
ej är helt tillförlitlig. 

28-32 Vägg - 90° 
biodiesel 

19 ± 0.46 259 ± 5 4.5 Bra resultat från alla prover 

33-37 Vägg - 90° 
saltlösning 

19 ± 0.47 261 ± 10 4.6 Bra resultat från alla prover 

 

En nämnbar felkälla som uppkom under provningen är för beräkningarna av E-modul och 
brottöjning för väggmaterialet i 90° riktningen som utfördes vid temperaturen 70°C. I och med 
den approximativa uträkningen av töjningen, då ingen extensometer används, kommer även 
provriggens egen deformation med i uträkningarna eftersom även metallen som håller i 
provstaven dras ut lite. Detta kan ha lett till den högre uppmätta töjningen i materialet som i 
sin tur medförde en lägre E-modul.  Självklart kommer töjningen vid högre temperaturer vara 
högre då materialet blir segare men brottöjningen är nästan 2 procentenheter större än då 
materialet inte värmdes upp vilket är nästan dubbelt så mycket. Om det kan antas att felet är 
en faktor två på töjningen så medför det att även E-modulen är en faktor två för liten vilket 
innebär att ett mer rimligt värde är 12 GPa. Slutligen, eftersom Poissons tal inte kunde 
beräknas kommer det approximativa värdet på 0.3 användas i beräkningar framöver. 

6.4. Tryckprov 
Syftet med ett tryckprov är att bestämma ett materials mekaniska egenskaper då det utsätts 
för trycklaster. De egenskaper som vanligtvis är av intresse är brottspänning och E-modul för 
tryck samt brottöjning och Poissons tal för tryck. Den teststandard som användes var ASTM 
D3410; Standard Test Method for Compressive Properties of Polymer Matrix Composite 
Materials with Unsupported Gage Section by Shear Loading. [20] Det finns även andra 
standarder för tryckprov och det som skiljer dem åt är framförallt hur lasten överförs till 
provstaven och vilken utrustning som krävs. Anledningen till att ASTM D3410 valdes var att det 
fanns tillgång till den utrustning som standarden förespråkar samt att denna var relativt enkel 
att använda. 

6.4.1. Begränsningar 
På grund av tidsbegränsningar och begränsad tillgång till testutrustning testades endast det 
kvasi-isotropa materialet till bottenplattan, det vill säga det material som kommer vara i 
täckskikten på sandwichen.  
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Ytterligare en begränsning som gjordes var att inga extensometrar användes vid testet, detta 
för att förenkla provningen. Detta innebar att det ej var möjligt att bestämma E-modul, 
brottöjning och Poissons tal för tryck på ett tillförlitligt sätt. Genom att använda värdena på 
positionsmätningen från provutrustningen skulle töjningen kunna uppskattas och därmed även 
E-modulen, men då den uppskattade töjningen troligtvis inte motsvarar den verkliga töjningen 
beslöts det att ej ta med den i provrapporten. Anledningen till att förskjutningen inte ger rätt 
töjning är i första hand att provstavarna drabbades av glidning gentemot utrustningen, men 
det kan även tänkas att det skedde interna förskjutningar i provriggen. Dock beslöts att E-
modulen skulle uppskattas ur lutningen på det linjära området i spänning-töjningskurvan för 
att ge en uppfattning om vilken E-modul som kan uppnås. Eftersom det framförallt var 
brottspänningen vid tryck som var intressant för fortsatta beräkningar är det endast dessa som 
kommer redovisas i denna rapport. Data från extensometrarna brukar dessutom användas för 
att avgöra om Eulerknäckning har inträffat och därigenom se om testet kan betraktas som 
giltigt, vilket alltså inte kunde kontrolleras vid denna provning. 

6.4.2. Uppställning 
Testet utfördes: 28/4 – 29/4 2014, Laboratoriet för Lättkonstruktioner, KTH 

Följd standard: ASTM D3410 
Provmaskin: Instron 4505 
Lastcell: Instron 100 kN 

Testet utfördes under laboratorieförhållanden. 
Temperatur vid provets utförande: 23 ± 1°C 
Luftfuktighet vid provets utförande: 50 ± 1%  

Material: Bottenmaterial med det tidigare beskrivna upplägget. 
Testriktning: Materialet testades för trycklaster i 0°-riktningen. 
Tillverkningsmetod för laminatet: Vakuuminjicering. 
Önskad storlek på provstavar i enlighet med ASTM D3410: ca 13 mm x 140 mm  
 
Eftersom testet skulle utföras i enlighet med ASTM D3410 genomfördes en provserie med fem 
provstavar för att få tillförlitliga mätdata. 

6.4.3. Utförande och avvikelser 
Provstavarnas tvärsnittsarea mättes innan testet påbörjades. Arean bestämdes genom att 
provstavens bredd och tjocklek mättes tre gånger vardera inom testområdet och sedan 
användes medelvärdet av dessa för att beräkna tvärsnittsarean. 

Utifrån de mätdata som sedan erhölls kunde brottspänningen för tryck beräknas precis som för 
drag enligt ekvation (14) och (15). Därefter beräknades även medelvärdet på brottspänningen 
för provstavarna samt standardavvikelsen för dessa. 
För att kunna beräkna E-modulen för provstavarna var det nödvändigt att först bestämma 
töjningen hos dessa. Töjningen uppskattades i varje punkt som  

 i
i L

Lδε =
+

  (19) 

där L är den ursprungliga längden av provstaven i mätområdet och 𝛿𝑖  är förskjutningen hos 
provmaskinens tvärbalk. Därefter kunde en kurva över töjning mot spänning ritas och ur 
lutningen på den linjära delen av kurvan uppskattades E-modulen. Även i detta fall beräknades 
medelvärde och standardavvikelse. 

De avvikelserna som gjordes från standarden är de som nämns i 6.4.1 Begränsningar och att 
en annan hastighet än den som är rekommenderad användes. Hastigheten som maskinen 
tryckte med var 0.5 mm/min. 
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6.4.4. Resultat 
Resultat från tryckprovet är sammanfattade nedan. För data för enskilda provstavar se Tabell 
20 i Bilaga 5: Resultat från tryckprov . 

Medelvärdet för brottspänning vid tryck beräknades till 142 MPa med standardavvikelsen 7 
MPa. 

Medelvärdet för E-modulen vid tryck uppskattades till 815 MPa med standardavvikelsen 82 
MPa. 

De resultat som erhållits är främst att betrakta som en fingervisning om vilka mekaniska 
egenskaper som kan uppnås för det valda materialet och upplägget. De värden som erhölls för 
brottspänningen bedöms vara rimliga, men är något lägre än vad som kan förväntas utifrån 
teorin. Även de uppskattade värdena för E-modulen bedömdes som rimliga men noggrannare 
mätningar krävs för att få exaktare värden. 

6.5. Slagprov 
Ett slagprov utfördes med avsikt att dels undersöka sandwichbottnens så kallade 
resthållfasthet, dels jämföra sandwichen gentemot ett vanligt fiberlaminat gällande 
slagtålighet. I korthet släpptes en samling vikter av olika form och massa från några 
förutbestämda höjder. Analysen av skadorna efter testet skedde visuellt. 
Resthållfasthetstesterna beskrivs vidare i avsnitt 6.6 Böjprov nedan.  

Resthållfasthetsundersökningarna förbereddes inför böjprovet med 28 cm x 9 cm x 1.2 cm 
stora plattor som skulle efterlikna den slutliga sandwichbottnen i batterilådan. Dessa bestod av 
två symmetriskt placerade täckskikt på ca 3 mm på vardera sidan om en 6 mm tjock kärna av 
vad som tros vara PMI. Provbitarnas dimensioner styrdes av både slag- och böjprovsriggen och 
valdes därefter. Täckskicktens fiberupplägg var i enlighet med bottenlaminaten men med 
hälften av lagren. Tveksamheten kring kärnmaterialet härsammar från att den önskade 
tjockleken på 6 mm begränsade utbudet av tillgängligt material till oidentifierade spillbitar. 

Testerna som gjordes i jämförelsesyfte mellan sandwich och kompositlaminat utfördes enligt 
samma procedur som ovan. Till dessa tester användes dock 15 cm x 10 cm x 0.5 cm 
fiberlaminat med fiberupplägg motsvarade vägg- och bottenlaminaten. Även dessa provbitar 
efterliknade de i den slutliga produkten för att testresultaten skulle blir så trovärdiga som 
möjligt. 

6.5.1. Uppställning 
Testet utfördes: 9/5 2014, Laboratoriet för Lättkonstruktioner, Farkost och Flyg, KTH 

I detta test följdes ingen teststandard eftersom inga parametrar eftersöktes utan endast 
jämförelser mellan material var aktuell.  

Önskad storlek på provplattor för sandwich: ca 90 mm x 280 mm 
Önskad storlek på provplattor för laminat: ca 100 mm x 150 mm 
Tillverkningsmetod för provplattor: Vakuuminjicering för båda. 

Sandwich: 
Material kärna: PMI, ca 6 mm tjocklek 
Material ytskikt: vinylester och kolfibrer, ca 2.5 mm/skikt 
Fiberupplägg ytskikt: Modifierad botten, [0,90,45,-45,-45,45,90,0] 

Laminat: 
Enligt drag och tryckprov. 

Antal genomförda slagprov presenteras i Tabell 11 och använda slagprofiler med energier i 
Tabell 12. Se Figur 29 för de använda profilerna. 
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Tabell 11: Överblick av antal genomförda tester för varje profil och materialtyp 

Vikt 
nr  

Profil 

 

Antal tester på 
sandwichprover 

Antal tester på 
kompositlaminat 

– vägg   

Antal tester på 
kompositlaminat 

– botten  

1 Rundad 3 2 0 

2 Liten smal spets 3 2 0 

3 Större smal spets 2 0 0 

4 Rundad spets 1 0 1 

 

Tabell 12: Data för de olika profilerna samt nedslagsenergier som skulle uppnås 

Vikt 
nr 

Profil 

 

Vikt [kg] Fallhöjd [m] Nedslagsenergi [J] 

1 Rundad 0.718 1.4 9.9 

2 Liten smal spets 0.765 1.31 9.9 

3 Större smal spets 1.002 1.4 13.8 

4 Rundad spets 5.086 1.4 69.9 

 

6.5.2. Utförande 
Totalt utfördes tester med fyra stycken olika vikter, en rundad profil med en massa på drygt 
0.7 kg, en spetsig profil på drygt 0.7 kg, en lite större spetsig profil på cirka 1 kg och till sist en 
större profil med en avrundad spets på cirka 5 kg. Ovanför den inspända provbiten satt ett rör 
vars uppgift var att se till att vikterna föll rakt. Dessutom underlättade röret att vikterna 
släpptes från de avsedda höjderna. Fallhöjderna bestämdes i förväg och baserades på vilken 
nedslagsenergi som efterfrågades. Eftersom röret hade en begränsad längd kunde endast en 
fallhöjd på ca 1.4 m uppnås vilket för de mindre vikterna begränsade nedslagsenergin till ca 10 
J. Energierna beräknades enligt: 

 mgzψ =   (20) 

Till följd av detta valdes att utnyttja hela rörets längd för att maximera nedslagsenergierna, 
eftersom 10 J i sammanhanget inte är speciellt mycket. Det motsvarar approximativt 
nedslagsenergin från en skiftnyckel som faller 3 m. Mer utförlig data kring de använda vikterna 
återfinns i Tabell 12. 

Utöver sandwichproverna utfördes fem test på vanliga kompositlaminat. Dessa tester utfördes 
på samma sätt som för sandwichtesterna. För vilka vikter som användes och hur många tester 
som utfördes på dessa laminat se Tabell 11. 
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Figur 29: De profiler som användes under slagprovet. 

6.5.3. Resultat 
Efter den visuella inspektionen av sandwichprovstavarna fastslogs att vikt nummer 1, den 
rundade profilen, hade orsakat en bred men ganska ytlig buckla. De spetsiga vikterna, nummer 
2 och 3, hade till skillnad från vikt 1 lämnat begränsade men relativt djupa bucklor på runt 1 
mm. Den sista vikten, nummer 4, hade knäckt det övre täckskiktet och deformerat kärnan 
något. Det undre täckskiktet var dock fortfarande intakt. Slutsatsen från detta är att 
sandwichmaterialet är ganska motståndskraftigt mot slag och stötar när det gäller det visuella. 
Vidare verkar sandwichens vatten- och gastäthet inte äventyras till följd av slag och stötar av 
den karaktär som undersökts. Detta eftersom det undre täckskiktet lämnats intakt i samtliga 
tester. Några tester för att verifiera huruvida vatten- och gastätheten faktiskt var bevarad har 
dock inte utförts.  

Jämförelsen mellan laminat och sandwich påvisar att sandwichen ger en större säkerhet för att 
tätheten kan bevaras. Tjockleken på laminatet motsvarar den sammanlagda tjockleken på 
sandwichens ytskikt. För ett skadat sammanhängande laminat kan förutom den synliga 
delamineringen i vissa delar även mikroskopisk delaminering ha skett genom hela tvärsnittet 
vilket ej garanterar tätheten. Hos sandwichen, å andra sidan, finns denna osäkerhet endast i 
ett av ytskikten och i kärnan där tydliga skador kunde ses. De mikroskopiska delamineringarna 
i det andra ytskitet är möjliga men mycket mindre troliga, vilket som sagt leder till att en täthet 
kan antas råda. 

Resultaten från sandwichens resthållfasthet presenteras under avsnitt 6.6.3 Resultat nedan.  

6.6. Böjprov 
Som en sista undersökning genomfördes ett fyrpunktsböjprov i syfte att kvalitativt undersöka 
hur stor skillnaden var mellan en skadad bit från slagprovet och en oskadad provbit. 
Anledningen till att det endast gjorts en kvalitativ jämförelse är att det vid tillverkning av 
provmaterial inte fanns tillgång till det för slutprovet tänkta kärnmaterialet i enlighet med det 
som förklarats i avsnitt 6.5 Slagprov. Endast de tänkta dimensionerna stämmer till den grad 
som tillverkningen tillät. Uppbyggnaden för provbitarna och de dimensioner som dessa hade 
förklaras även de i avsnittet ovan.  

För att få en fungerande provmetod valdes det här att till viss del följa ASTM C 393-00; 
Standard Test Method for Flexural Properties of Sandwich Constructions. [21] Detta då denna 
ansågs bäst lämpad för denna undersökning och de provriggar som fanns att tillgå. Provet går i 
stora drag ut på att provbiten vilar på fyra stöd, två ovan och två under, som rör sig mot 
varandra vilket leder till momentlaster som böjer provbiten. Ur testet kan följande storheter 
bestämmas; böjstyvheten för sandwichen, skjuvspänning och skjuvmodul för kärnan samt 
drag- och tryckbrottspänning för täckskikten. Eftersom data för täckskikten redan innehas och 
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kärnan ej är gjord i rätt material är endast skillnaden mellan de olika provernas böjstyvhet 
intressant.   

6.6.1. Uppställning av böjprov 
Testet utfördes: 9/5 2014, Laboratoriet för Lättkonstruktioner, Farkost och Flyg, KTH 

Följd standard: ASTM C 393-00 
Provmaskin: Instron 4505 
Lastcell: Instron 100 kN  

Testet utfördes under laboratorieförhållanden. 
Temperatur vid provets utförande: 23 ± 1°C 
Luftfuktighet vid provets utförande: 50 ± 1% 

Önskad storlek på provstavar: ca 90 mm x 280 mm 
Tillverkningsmetod för provstavar: Vakuuminjicering av ytskikt med kärnan emellan. 
Material kärna: PMI, ca 6 mm tjocklek 
Material ytskikt: vinylester och kolfibrer, ca 2.5 mm/skikt 
Fiberupplägg ytskikt: Modifierad botten, [0,90,45,-45,-45,45,90,0] 

6.6.2. Utförande och avvikelser 
Provbiten placerades i testmaskinen. De provbitarna med ytskador från slagprovet placerades 
så att det skadade täckskiktet utsattes för kompression vid provet. Förhållandet mellan 
tryckpunkterna var 7 cm mellan de som var närmast varandra och 24 cm mellan de yttersta. 
Därefter trycktes provbiten ihop med en hastighet av 5 mm/minut tills den tappade sin 
bärande förmåga. Brottmod och maximal last antecknades.  

Eftersom endast den relativa böjstyvheten samt hur stor last en skadad bit klarar jämfört med 
en hel är av intresse har vissa avvikelser från standarden att gjorts. Inga precisionsmått för 
töjningar i ytskikten användes. Detta medförde att även provbitarna inte helt följde 
standarden utan var mer anpassade efter provriggarna för böj- och slagproven. För att få så 
stora moment som möjligt användes andra mått mellan tryckpunkterna än vad standarden 
säger. 

6.6.3. Resultat 
Resultaten presenteras i Tabell 13. För resultat för enskild provbit se Tabell 21 i Bilaga 6: 
Resultat från böjprov. 

Alla brott skedde i princip i kärnan, vilket tyder på att kärnan kommer ge vika först vid 
eventuella överlaster eller skador. Detta medför att tätheten i lådan kan bevaras. Vidare måste 
det påpekas att materialegenskaperna för PMI-kärnan är annorlunda än den för slutprodukten, 
SAN, varför de numeriska värdena för lasterna endast ska betraktas relativt de olika 
skadeprofilerna.  

Det statistiska underlaget för hela testet är något litet för att vara helt tillförlitligt men det ger 
en bild av att tre av fyra skadeprofiler inte påverkar hållfastheten för denna typ av sandwich 
med dessa dimensioner. Den sista skadeprofilen ger bilden av försämrade egenskaper vilket 
även kunde kännas då den kunde böjas relativt lätt, men då ena täckskiktet fortfarande var 
helt intakt efter böjprovet behålls troligtvis tätheten även här.  
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Tabell 13: Böjprovsresultat för prover med olika skador som jämför maximal last som kunde uppnås innan 
brott. 

Prov nr Skada Genomsnittlig 
maxlast [N] 

Brottmod Kommentar  

1-3 Ingen skada 1716 ± 36 Kärna 3 prover 

4-6 Rund profil 1633 ± 14 Kärna 3 prover 

7-9 Liten smal 
spets 

1710 ± 9 Kärna 3 prover 

10-11 Större smal 
spets 

1666 ± 15 Kärna 2 prover 

12 Rundad 
spets 

1402 - 1 prov 

Provet kunde ej slutföras 
då körning avbröts på 
grund av att 
tryckmekanismerna kom 
för nära varandra. 

7. Dimensionering 
För att dimensionera lådans olika delar mot deformation- och spänningskraven användes både 
analytiska beräkningar samt FEM. Nedan följer en beskrivning hur dessa har genomförts och 
vad dessa resulterade i. 

7.1. Spänningsberäkningar 
Följande avsnitt är främst en jämförelse mellan sandwich och enkelskal med avseende på 
spänningar, men ger även en uppfattning om hur tjock plattan behöver vara. Det som 
framförallt är intressant att se är skillnaden i hur tjock plattan behöver vara i de båda fallen för 
att uppfylla hållfasthetskraven samt hur mycket de då kommer väga.  

För att göra jämförelsen har analytiska beräkningar genomförts för ett idealiserat fall. De 
förenklingar som gjorts är att botten har modellerats som en rektangulär platta med måtten 
1.8 m x 1.0 m. Vidare antogs plattan vara fritt upplagd samt att lasten var jämnt fördelad över 
plattan. Då lådan skulle dimensioneras för att klara 3.5 G utan att 50% av brottspänningen 
uppnåddes sattes lasten till tyngden från batterierna per areaenhet vid 3.5 G. I beräkningarna 
har samma lastfall och dimensioner använts för både sandwichen och enkelskalet. För att 
genomföra beräkningarna har resultat från provningen av det valda materialet använts. 

I en sandwich är det oftast drag- och tryckspänning i täckskikten medan det i kärnan är 
skjuvspänning som dominerar. För att se hur tjock sandwichen behövde vara betraktades först 
spänningarna i täckskikten för att få ut en tjocklek och sedan verifierades det att 
skjuvspänningen inte blev för stor med den erhållna tjockleken. 

Den maximala spänningen som verkar i täckskikten på plattan fås enligt:  [15] 

 ,

d
2

max f
f max

M E
D

σ =   (21) 

Då täckskikten är tunna relativt kärnan kan 𝐷 approximeras med: 
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Denna approximation leder till en överskattning av den maximala spänningen i täckskikten 
vilket är bra då det ger en övre gräns för vilka spänningar som kan tänkas uppkomma. 
Insättning av 𝐷 i ekvation (21) ger: 

 ,
max

f max
f

M
t d

σ =  (23) 

Momentet kan bestämmas utifrån en tabell över elementarfallet att en rektangulär platta 
utsätts för likformigt tryck: 

 2
maxM konstant qb= ⋅   (24) 

Konstanten i uttrycket är beroende av förhållandet mellan plattans sidor, med kvoten 1.8 
mellan sidlängderna fås: 

 20.0948maxM qb= ⋅   (25) 
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Eftersom en säkerhetsfaktor 2 ska användas vid dimensionering sätts 𝜎𝑓,𝑚𝑎𝑥 ≤
𝜎𝐵
2

 och med 
detta fås:  
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vilket leder till: 
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2 0.0948f
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Enligt data från provningen är medelvärdet av den uppmätta brottspänningen 142 MPa och 
med detta värde på 𝜎𝐵 tillsammans med 𝑞 och 𝑏 enligt tidigare fås:  

 5 21.02 10  ft d m−≥ ⋅   (29) 

Detta innebär att kravet på att spänningen inte får överstiga 50% av 𝜎𝐵 är uppfyllt för till 
exempel 𝑑 = 7 mm och 𝑡𝑓 = 1.5 mm, vilket ger en total tjocklek på 8.5 mm.  

Det är även nödvändigt att kontrollera att skjuvspänningen i kärnan inte blir alltför stor. Med 
samma lastfall som ovan fås att maximala skjuvspänningen i kärnan är  

 0.452  max
c

T qb
d d

τ = = ⋅   (30) 

där konstanten 0.452 fås ur tabell på samma sätt som för momentet i tidigare beräkning. Med 
𝑑 = 7 mm fås att 𝜏𝑐 = 0.49 MPa och med säkerhetsfaktorn 2 måste kärnmaterialet ha en 
skjuvbrottspänning som är minst 0.98 MPa. Detta kan bland annat uppnås genom att använda 
SAN i kärnan precis som det beslutades i materialvalet. [22] 

Den maximala spänningen för en plan platta kan även den beräknas analytiskt med hjälp av 
elementarfall. Det elmentarfall som användes finns listat i [4] och gäller för en rektangulär fritt 
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upplagd platta som utsätts för en jämnt fördelad trycklast. Enligt detta elementarfall fås den 
maximala spänningen i plattan som; 

 
2

2max
qb
t

βσ =   (31) 

där 𝛽 är en parameter som beror på förhållandet mellan plattans sidor. Med samma kvot som 
tidigare, 1.8, mellan sidlängderna fås 𝛽 = 0.5688. Med 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝐵

2
  fås; 
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vilket för samma last som i fallet med sandwichen och 𝜎𝐵 = 142 MPa ger att 𝑡 = 7.8 mm. 

Förutom att jämföra tjockleken på plattan med sandwich respektive enkelskal är det också 
relevant att jämföra vikten. Densiteten för materialet i täckskikten uppmättes till cirka 1447 
kg/m3 och densiteten för sandwichkärnan är cirka 100 kg/m3 om SAN används [22]. Med den 
tjocklek som erhållits för sandwich respektive enkelskal fås att enkelskalet blir cirka 2.3 gånger 
så tung som sandwichplattan. 

Utifrån beräkningarna ses att sandwichstruktur på botten resulterar i en ungefär lika tjock 
platta som om ett enkelskal används. Detta är nog tämligen realistiskt, men det kan diskuteras 
huruvida approximationen med tunna täckskikt är helt korrekt då täckskikten visade sig bli rätt 
tjocka relativt kärnan. Det går även att med relativt stor säkerhet konstatera att 
sandwichstruktur är att föredra om man vill minimera vikten. 

Det är också viktigt att tänka på att dessa beräkningar endast behandlar spänningarna i 
materialet och därför behöver även hänsyn tas till slagtålighet och beräkningar av deformation 
innan det går att avgöra hur tjock lådans botten måste vara.  

7.2. FEM 
Utöver de analytiska beräkningarna har även modellering av lådan gjorts i CAD som sedan 
användes för FEM beräkningar. 

7.2.1. Modellering 
Batterilådan har en mycket komplex struktur. Det gör att analytiska beräkningar är svåra att 
använda utan större förenklingar. För att beräkna större och mer komplexa strukturer så har 
FEM-programmet ANSYS använts. Även här måste vissa förenklingar och antaganden göras 
vilket kommer att tas upp i den aktuella delen. En sak som är genomgående här är att 
fibermaterialet har modellerats som ett ortotropt material. De övergripliga måtten som till 
exempel längd, brädd och höjd har tagits från den givna CAD-modellen av LeanNova. Arbetet 
har gått till så att CAD-modellen har gjorts i programmet SolidEdge och sedan har den 
analyserats i programmet ANSYS. För att förenkla modelleringen och analysen så har endast 
halva lådan modellerats. Den har då delats längs sin symmetriaxel vilket sedan tas hänsyn till i 
FEM-beräkningarna. 
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7.2.2. CAD  
I Figur 30 och Figur 31 visas de övergripliga måtten på lådan. Dessa mått är framtagna på så 
sätt att den utstickande flanken för monterings skall finnas på de ställen där infästningarna till 
bilen finns. Samtidigt skall monteringspunkterna vara relativt nära lådan för att momentet ej 
skall bli onödigt stort.  

 
Figur 30: De övergripande måtten på bottendelen av lådan i mm. 

 
Figur 31: Höjden på bottendelen av lådan i mm. 

7.2.2.1. Sandwichbotten 
De horisontella dimensionerna är bestämda av vilka infästningspunkter som finns och hur 
väggarna är designade efter dem. De vertikala måtten är anpassade efter vilka spänningar, 
deformationer och dimensioner som är tillåtna. Det har eftersträvats att få så liten höjd som 
möjligt på sandwichen vilket gjort att ytskikten är tämligen stora relativt kärnan vilket visas i 
Figur 33. Anledningen till att toppskiktet av sandwichen är uppdelad i tre delar är för att det 
inte ligger batterier jämnt över hela ytan utan de ligger i den vänstra och högra sektionen 
enligt Figur 32 och inte i den mittersta. 
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Figur 32: Övergripliga mått på hur sandwichen är uppdelad efter batteriplacering. 

 
Figur 33: Mått på tjocklekerna på samdwichens olika delar. 

7.2.2.2. Väggarna 
I CAD-modellen av väggens tvärsnitt så har fokus lagts på att väggen skall vara lika hög som 
den skall bli i den slutliga lådan. De två flankarna för montering av lådan till bilen och 
sandwichen till väggarna har endast fått rimliga mått. Den mer exakta längden på delarna som 
håller uppe sandwichen kommer få mer ingående beräkningar. Tjockleken av tvärsnittet är ej 
givet i Figur 35. Detta på grund av att det kommer att ändras senare i FEM-programmet vilket 
medför att endast formen på tvärsnittet är viktig för tillfället. Alla lådans väggar har sedan 
byggts upp av detta tvärsnitt. Väggbitarna har sedan fått olika längder, fått vinklade hörn och 
svepts runt en axel för att få rundade hörn, se Figur 34. 

 
Figur 34: En bild på ett roterat hörn på lådan. 
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Figur 35: Övergripande mått av profilen på väggen. 

 

7.2.2.3. L-profilerna 
För att lådan skall kunna ta upp krafter uppåt så skall L-profiler monterats på ovansidan på 
sandwichbotten och upp på väggarna. Måtten på profilen av dessa visas i Figur 36. Det gör att 
väggdelen under sandwichen avlastas vid krafter uppåt. De kommer även att fördela de 
spänningar som uppkommer på grund av moment från sandwichbotten i både väggen och i L-
profilerna. Även L-profilerna har gjorts med samma approach som väggarna. Det vill säga att 
det viktiga här är att höjden och formen på tvärsnittet är korrekta, inte tjockleken. 

 
Figur 36: Övergripande mått av profilen på L-profilerna. 

 

7.2.3. Indata 
Vilka egenskaper som materialet i lådan får bestäms av de resultat som erhölls från 
materialprovningen och dessa har sammanställts i Tabell 14 och Tabell 15. Eftersom två olika 
fiberupplägg valts så gäller i 90- och 0-riktning ett upplägg där det ligger 70% fiber i 0-
riktningen, 10% i 90-riktningen och 10% i respektive ±45-riktning. Det kvasi-isotropa är det 
andra upplägget där det ligger lika mycket fiber i de fyra olika riktningarna. Det kommer även 
att behövas en z-riktning ut ur materialet. Eftersom inga fibrer ligger åt det hållet används E-
modulen för vinylester i denna riktning. 
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Tabell 14: E-modul för olika fiberupplägg och martis 

 Riktning E-modul [GPa] 
90-Riktning(10% fiber) 19 
0-Riktning (70% fiber) 80 
Kvasi-isotrop 42 
Vinylester 3.4 
 
Densiteten för vägg- respektive golvmaterialet fås från brännprovet och sammanställs i Tabell 
15. De används för att ta hänsyn till lådans egenvikt och för att räkna ut vikten på lådan. 

Tabell 15: Densitet för de olika delarna i lådan 

Material 𝝆 [kg/m3] 

Vägg/L-profil 1438 

Sandwichytsikt 1447 

Sandwichkärna 100 

 
För att definiera ett ortotropt material så måste även skjuvmodulen beräknas vilket gjordes 
enligt följande: 

 
( )2 1

EG
ν

=
+

  (33) 

Poissons tal, ν, har enligt förklaringarna i avsnitt 6.6.3 Resultat från dragprovet satts till  
𝜈 = 0.3. Skjuvmodulen sammanställs sedan i Tabell 16. 

Tabell 16: Skjuvmodul för de olika planen 

 Skjuvmodul i plan Skjuvmodul [GPa] 
𝐺𝑥𝑦 7.3 
𝐺𝑥𝑧 1.3 
𝐺𝑦𝑧 30.8 

 

7.2.4. Design i FEM-programmet 
Den största delen av designen har utvecklats i CAD-programmet. Dock måste ett antal mindre 
justeringar göras i FEM-programmet innan analysen kan påbörjas. Som tidigare påpekats är 
tjockleken av väggarna och L-profilerna inte viktiga. Detta är på grund av att alla väggar och L-
profiler nu kommer göras om till skalelement, se Figur 37. Anledningen till att skalelement 
används är på grund av att i dessa delar kan inte det globala koordinatsystemet användas för 
att beskriva materialets egenskaper. Här måste istället lokala koordinatsystem skapas vilket 
görs med skalelement. En förutsättning för att ett skalelement ska kunna användas är att 
tjockleken är liten jämfört med de övriga sidornas längder, vilket de är i detta fall. För 
sandwichbotten kan det globala koordinatsystemet användas.  
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Figur 37: Här visas skalelementen i vägg och i L-profil. 

7.2.4.1. Koordinatsystem i FEM-programmet 
Nästa steg är att definiera koordinatsystem för alla skalelement. Alla skalelement behöver ha 
ett separat koordinatsystem. De lokala koordinatsystemen skall ligga på samma sätt som 
fibrernas 0- och 90-riktning. I detta fall har y-axeln valts att ligga längs väggens profil vilket 
visas i Figur 38.  

 
Figur 38: Längs den grönmarkerade linjen skall y-axeln i de lokala koordinatsystemen ligga. 

X-axeln läggs sedan längs med profilen vilket gör att z-axeln kommer peka ut från ytan. När 
den aktuella delen ges detta koordinatsystem fås de lokala koordinatsystemen för elementen 
enligt Figur 39.  
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Figur 39: Profil av väggen med de lokala koordinatsystemen.  

För de rundade hörnen så har nästan samma princip använts. Eftersom de hörnen är perfekt 
rundade så kan cylindriska koordinatsystem användas istället. Då placeras det cylindriska 
koordinatsystemet i rotationscentrum av hörnet enligt Figur 40. 

 
Figur 40: Placering av cylindriskt koordinatsystem 

När de cylindriska koordinatsystemen sätts på de aktuella delarna fås de lokala 
koordinatsystemen enligt Figur 41. De lokala koordinatsystemen ligger tyvärr inte riktigt som 
de ska. Koordinatsystemen i väggdelen har roterats 90 grader gentemot de plana delarna. 
Detta var svårt att ändra men det kommer dock inte påverka strukturen nämnvärt.  
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Figur 41: De lokala koordinatsystemen för att rundat hörn 

 

7.2.4.2. Kontakter och meshing 
Alla olika delar som lådan är uppbyggd av monteras ihop till en sammanhängande struktur. 
Delarna kommer att bli fast inspända i varandra. Mellan väggdelarna så kommer de sättas ihop 
längs profillinjen eftersom de är skalelement utan en tjocklek. Sandwichen och väggarna sätts 
sedan ihop på kontaktytorna vilket visas i Figur 42. 

 
Figur 42: Illustration av de olika typerna av kontakter mellan delarna. 

För att kunna påbörja en FEM-analys så måste strukturen meshas, det vill säga dela upp 
strukturen i många små element som då bygger upp helheten. Det finns olika slags element 
som strukturen kan delas upp i. Två av de vanligaste är tetraeder och hexahedrala element när 
det gäller 3-dinensionella strukturer, se Figur 43.  



Kungliga Tekniska Högskolan    Calle Eliasson, Emma Thilén, Mikael Hanneberg 
Kandidatexamensarbete VT-2014    Martin Mohlin, Nathalie Nowicki, Fredrik Löfblom 
    

55 
 

 
Figur 43: Till vänster syns ett tetraed element och till höger ett hexahedralt element. 

När det gäller skalelementen är de två vanligaste uppdelningarna triangulära och fyrhörniga 
element. Här är de hexahedrala och fyrhörniga elementen att föredra. Detta på grund av att de 
ger mer exakta resultat och resultaten konvergerar snabbare än de andra vid minskande 
elementstorlek. Detta har gjort att strukturen har försökt hållas relativt simpel för att förenkla 
mesharbetet. Ett par exempel på hur meshen kan se ut finns i Figur 44. 

 
Figur 44: Två exempel på hur meshen kan se ut. 

7.2.4.3. Krafter och stöd 
För att simulera de olika krafterna från batterierna och infästningarna sätts nu krafter och stöd 
in. Eftersom det finns olika krav för maximal deformation och maximal spänning måste olika 
krafter från batterierna sättas in. Här blir även uppdelningen av sandwichbotten viktig. För det 
är på den högra och vänstra delen av bottenplattan som krafterna skall sättas in eftersom det 
är där batterierna ligger. I den mittersta delen finns inga batterier placerade så där finns det 
ingen kraft applicerad. Infästningen av lådan till bilen har modellerats som två fasta 
inspänningar enligt Figur 45. Detta eftersom det är i dessa delar som lådan är inspänd i bilen. 

 
Figur 45: Längs de blåa linjerna var lådan inspänd. 

Lådan är som tidigare sagt delad i två delar längs sin symmetriaxel för att minska arbetet och 
beräkningstiden. Men för att kompensera för detta måste ett par saker göras. Först och främst 
måste kraften från batterierna halveras, sedan måste en glidinspänning sättas in längs 
sandwichens långsida där den är delad vilket visas i Figur 46. Detta för att simulera att den 
sitter ihop med en till del på andra sidan. Det som då händer är att den kanten endast kommer 
kunna röra sig i vertikalled och utan någon vinkeländring. Den kommer ej kunna röra sig i 
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horisontalled eftersom det skulle den andra halvan av strukturen förhindrat. Hur detta går till 
visas i Figur 47. 

 
Figur 46: Ytan på strukturen där ett frictionless support satts in. 

 
Figur 47: Illustration av hur en glidinspänning med yttre last kan simulera en hel struktur. 

Krafterna för de olika fallen skall nu sättas in. Viktfördelningen mellan framdelen och bakdelen 
kan antas vara 5/11 och 6/11 eftersom fem batterier ligger där bak och sex batterier sitter där 
fram. Sedan har lasten antagits vara jämnt utbredd på de två ytorna. Vid 
deformationsanalysen så appliceras en acceleration på 5 G-krafter nedåt för 400 kg batterier. 
Men eftersom endast halva lådan modelleras blir det bara 200 kg. Kraften på den bakre delen 
med fem batterier blir då 4545 N och på den främre delen med 6 batterier blir det 5455 N. 
Deformationen som då fås kan ses i Figur 48 och är cirka 10.5 mm. 
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Figur 48: Bild på deformationen av halva lådan uppifrån. 

Nu skall även en spänningsanalys genomföras. För denna analys appliceras istället en 
acceleration på 3.5 G-krafter för det 200 kg batterier som finns på halva lådan. Det gör att 
kraften på den främre delen av lådan påverkas av en kraft på 3818 N och den bakre delen av 
lådan påverkas av en kraft på 3182 N. För att detta krav skall vara uppfyllt får spänningen ej 
överstiga 50% av brottsspänningen. Brottsspänningen fås från materialtesterna och är 
sammanfattade i Tabell 10 i avsnitt 6.3.3 Resultat från dragproven.  

Dessa spänningar ska nu jämföras med de spänningar som fås fram i FEM-analysen. De 
maximala spänningarna i varje del återfinns i Tabell 17. Vilket nummer varje del/delar har fått 
ses i Figur 49. För bottenmaterialet är brottsspänningen 462 MPa vilket gör att den tillåtna 
spänningen blir cirka 230 MPa. De övre och undre ytskikten ligger långt under det på cirka 50 
MPa. Som brottsspänning i väggarna så tas det resultat som blev lägst, det vill säga 
brottsspänningen i 45°-riktningen som var 243 MPa. Det ger en tillåten spänning på 121.5 
MPa. Den största spänningen i väggmaterialet var 122 MPa. När både spänningen och 
deformationen tas in i beräkningarna kan även tjockleken för väggdelen och L-profilerna 
beräknas. För att uppfylla dessa krav behövdes en väggtjocklek på 5 mm och en L-
profilstjocklek på 4 mm. Ur detta kunde även fås att tjockleken för ytskikten på sandwichen blir 
2.5 mm och kärnan blir 6 mm.  
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Figur 49: Numrerade delar som kan kopplas ihop med det som står i Tabell 17 

Tabell 17: Den maximala spänningen som erhölls i de olika delarna 

Del nr Typ av del Maxspänning [MPa] 
1 Vägg 75 
1 L-profil 73 
2 Vägg 29 
2 L-profil 43 
3 Hörn 68 
4 Vägg 88 
4 L-profil 122 
5 Vägg 72 
5 L-profil 72 
6 Vägg 65 
6 L-profil 79 
7 Hörn 71 
8 Vägg 49 
8 L-profil 67 
9 Övre ytskikt 50 

10 Undre ytskikt 50 
 

7.3. Lim 
Sandwichplattan och L-profilerna måste på något sätt fästas i ramen. För att göra detta är 
tanken att lim skall användas. Detta medför en del positiva saker. Bland annat kommer limmet 
agera både som fäste och tätningsmaterial i fogen mellan sandwichplattan och ramen. 
Dessutom undviks den extra vikt som skulle tillkomma om delarna skulle skruvas ihop, vilket är 
den största fördelen med att limma och den främsta anledning till att limning i detta fall valts. 
Dock medför limningen en hel del problem. Bland annat är det mycket svårt att avgöra vilka 
krafter som uppkommer i limfogen och om den håller för dessa. 
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7.3.1. Limmens egenskaper 
Ett av problemen som uppstår med lim är att det är svårt att hitta ett bra sätt att dela in dem i 
olika grupper. Det finns dock många möjliga indelningssätt, till exempel kan lim delas in efter 
stelningssätt, hållfasthet, eller vilken typ av plast de är baserade på. [23] 

Det finns några generella kriterier som har använts i detta fall för att finna ett lämpligt lim:  

• Limmet skall fästa bra på materialen som skall limmas 
• Limfogen skall klara de laster som den utsätts för 
• Limningssteget skall vara möjligt att integrera i produktionsprocessen 
• Limmet skall fungera som tätning mellan sandwichplattan och ramen 
• Limmet skall ha bra resistans mot kemikalier 
• Limmet skall kunna användas i det aktuella temperaturintervallet 

Ett alternativ till de flytande limmen är tejper, men dessa utesluts på grund av de höga 
mekaniska kraven och täthetskravet. Även termoplastiska smältlim utesluts på grund av de 
mekaniska kraven.  

Lim kan övergå från fast till flytande form på huvudsakligen tre sätt: 

• Torkning – exempelvis genom att vatten löst i limmet avdunstar 
• Avsvalning – limmet är flytande när det är varmt 
• Härdning – till exempel genom att blanda två komponenter eller hetta upp limmet 

Alla tre stelningssätten är i detta fall acceptabla. Inom de olika grupperna finns det allt från lim 
som blir hårda plaster då de stelnar till varianter som blir gummiliknande. I detta fall är det en 
relativt stel slutprodukt som önskas. 

Det avgörande kriteriet för vilket lim som kommer användas, bland dem som inte omedelbart 
kan uteslutas på grund av dålig kemisk resistans och temperaturanvändningsområde, är vilka 
laster som limfogen kommer behöva klara. Detta på grund av att det är önskvärt att välja ett 
lim som är så svagt som möjligt, på grund av att det uppstår högre spänningskoncentrationer i 
styva än mjuka lim. Detta innebär att de limmade materialen utsätts för större påfrestningar 
då styvare lim används. [23] Exakt vilka spänningar som uppstår i fogen är dock svårt att 
avgöra då dessa påverkas av bland annat fogens utformning, aktuell temperatur, fogens 
tjocklek, förbehandling av limytorna och limmets hårdhet i stelnat tillstånd. Därför behövs det 
göras vidare FEM-analyser av vilka krafter som uppkommer i fogen. För att kunna göra dessa 
behövs utförliga tester av det aktuella limmet för att bestämma dess egenskaper med just det 
valda materialet, vinylester och kolfiber.  

7.3.2. Dimensionering av limfog 
I ett försök att dimensionera längden på limfogarna mellan sandwichplattan, ramen och L-
profilerna genomfördes analytiska beräkningar för ett förenklat fall. Detta för att få en 
uppfattning om limfogarnas nödvändiga dimensioner. I dessa beräkningar betraktades 
momentet på sandwichplattan från skjuvkrafterna i limfogarna. I den förenklade modellen som 
användes vid beräkningarna förutsattes att: 

• lådan är rektangulär (1 m x 1.8 m) och att endast kortsidan betraktades 
• de båda limfogarna (markerade med grönt) var placerade rakt ovanför varandra på 

vardera sidan om sandwichplattan samt att de upptar samma area 𝑘𝜂, se Figur 50 
• limfogarna var infinitesimalt tunna 
• de vertikala delarna av ramen och L-profilerna är fast inspända i varandra samt fixa 
• lasten 𝑞 per area enhet är jämt fördelad och kan ersättas med en resulterande kraft 

per längdenhet längs sandwichplattans fria överkant (blåa linjen), se Figur 50   
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• skjuvspänningen är homogent fördelad i limmet samt motsvarar limmets maximala 
upptagningsförmåga 𝜏𝑙  

 
Figur 50: Förenklad modell av lådans kortsida. Lådan antogs vara rektangulär med dimensionerna 1 m x 
1.8 m. 

Eftersom endast ett snitt av lådan betraktades försummades alltså eventuella förstyvande 
bidrag och påverkan på nedböjningen från batterierna. Det totala momentet på sandwichen 
från ges då av: 

 M qx=   (34) 

Momentet på sandwichen från skjuvkrafterna i limfogarna ges istället av:  

 2
2 l
hM kτ η= ⋅ ⋅′   (35) 

Vid momentjämvikt måste 𝑀 = 𝑀′ vilket ger ett uttryck för limfogarnas bredd på följande 
form: 

 
l

qx
hk

η
τ

=   (36) 

Limfogarnas bredd beräknades sedan genom att limmets skjuvbrottspänning antogs vara av 
storleksordningen 𝜏𝑙 = 10 MPa samt att dess längd var 𝑘 = 1 m. Vidare antogs det 
resulterande momentet 𝑀′ angripa längs sandwichens bakre kant, se Figur 50. Avståndet 
mellan denna linje samt angreppslinjen för batterilasten antogs vara 𝑥 = 0.8 m (halva 
avståndet till den motstående sidan). Sandwichens tjocklek ℎ sattes till 11 mm och lasten till 
400 kg med 3.5 G-krafter samt en säkerhetsfaktor 2 mot brott. Dessutom användes ytterligare 
en faktor 3 som kompensation för alla de antaganden som gjorts. Denna överdimensionering 
gjordes till följd av att limfogen inte kunnat modelleras i FEM. Utifrån dessa beräkningar 
fastslogs att en limfogsbredd på ca 6 cm och limmet bör ta skjuvspänningar på minst 10 MPa. 
Till exempel kan ett tvåkomponents epoxilim användas.   

  

𝑴′ 𝑴 
𝜏𝑙  

𝜏𝑙  𝐿 

𝑥 

𝜂 
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8. Resultat – Slutprodukt 
De valda koncepten är för bottenplattan en sandwich och för infästningen vanlig bult med 
brickor.  Slutprodukten ska ha väggar som är 5 mm och L-profiler som är 4 mm för att uppfylla 
deformations- och spänningskrav. Sandwichen ska vara totalt 11 mm med en kärna på 6 mm 
och ytskikt på 2.5 mm. Flanklängden för ramen och L-profiler ska vara 60 mm. 

Nedan följer en kort sammanfattning av de material och tillverkningsmetoder som 
rekommenderas för de olika komponenterna i batterilådan. 

För sandwichplattan föreslås att SAN används som kärnmaterial samt att kolfiberförstärkt 
vinylester används som material till täckskikten. Vidare rekommenderas att kontinuerliga 
fibrer används med kvasi-isotropt upplägg, det vill säga lika mycket fiber i 0°-, 90°- och ±45°-
riktningarna. Den tillverkningsmetod som anses vara mest lämplig för sandwichplattan är RTM. 

Även till ramen valdes kolfiberförstärkt vinylester med kontinuerliga fibrer, men med ett annat 
upplägg än för bottenplattan. Det upplägg som förordas är: 70% fiber i 0°-riktningen och 10% i 
övriga riktningar (90°och ±45°). Precis som för bottenplattan anses RTM vara den 
tillverkningsmetod som är att föredra. 

Som material till L-profilerna föreslås att samma som för ramen används men att ett annat 
upplägg används. Det som här förespråkas är ett upplägg där fibrerna ligger i 0°/90°-
riktningarna, 50% i vardera riktning.  Det rekommenderas även att en annan 
tillverkningsmetod används, nämligen sluten pultrudering. För att det valda fiberupplägget ska 
vara kompatibelt med pultrudering krävs att sydda mattor eller vävar används vid 
tillverkningen.  

Till locket rekommenderas en glasfibermatta med korta slumpmässigt orienterade fiber och 
som matris föreslås PP (polypropylen). Den tillverkningsmetod som förordas för locket är GMT 
formpressning. 

För att fästa sandwichplattan i väggen rekommenderas limning som kan klara en 
skjuvspänning på ca 10 MPa, exempelvis ett tvåkomponents epoxilim. Limfogen bör vara lika 
stor mot L-profilerna ovanför plattan som mot ramen under. 

Lådans under- och överdel ska slutligen fästas samman med skruvförband enligt det valda 
konceptet. Innanför dessa hål ska en tätningslist läggas. Vidare ska lådan fästas i karossen på 
liknande sätt men med större skruvförband.  

Den nya vikten för lådan är ca 28 kg för underdelen och drygt 6 kg för överdelen, exklusive 
infästningarnas vikt. Allt detta resulterar i en viktminskning på ca 50% jämfört med de 
befintliga produkten. 

9. Diskussion 
Produkten som har tagits fram under arbetets gång är ett möjligt men inte fullständigt förslag. 
De material och tillverkningsmetoder som valdes är således inte det enda spåret för denna typ 
av produkt, utan andra vägar och koncept kan vara tänkbara och undersökas vidare.  Trots 
detta lyckades en viktminskning på ca 50% uppnås vilket med lite grova beräkningar och 
värden från LeanNova kan leda till en ca 4 km längre körsträcka för den nya produkten. 
Kompositlösningar har således en stor potential inom bilindustrin där det finns möjligheter till 
fler materialförändringar som kan leda till längre körsträckor. En liten nackdel med denna typ 
av material har dock ett antal problem vid kollisioner där metaller kan deformeras och på så 
sätt ta upp energi, medan kompositer är mer spröda.  Materialet för en produkt är således av 
stor betydelse. 
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Det märktes tidigt under arbetets gång att valet av ett perfekt anpassat material är i princip 
omöjligt om hänsyn till alla aspekter rörande mekaniska egenskaper, priser, tillgänglighet, 
hälsa och möjlighet till återvinning ska tas. Det verkar i dagsläget inte finnas något 
kommersiellt använt material som uppfyller alla dessa krav på bästa sätt, utan en kompromiss 
vid planering och tillverkning måste göras. Då kompositmaterial är ett relativt nytt område vars 
användning tog ordentlig fart först de senaste tio åren finns det dock möjligheten att nya mer 
kompletta material är på ingång eller forskas om i dagsläget. Tyvärr skulle ett sådant material 
troligen vara väldigt dyrt samt att tillgängligheten inom närmaste framtiden inte är tillräckligt 
stor för att möta de förväntningar som bilindustrin har.  

Vidare kan det även sägas att de krav som bilindustrin ställer på sina produkter är ett lågt pris 
och snabb tillverkning. För slutprodukten i denna undersökning valdes kolfiber och vinylester 
som material vilket kan ses som ett något dyrt val, speciellt med tanke på priset för kolfibrer. 
Denna kompromiss ansågs dock vara godtagbar då det leder till mycket bättre mekaniska 
egenskaper per vikt jämfört med glasfibrer, som var det billigare möjliga alternativet. Dessa 
aspekter ansågs vara avgörande och förhoppningen är att bilindustrin kan acceptera dessa 
något högre priser mot en tillförlitlig och lättare produkt. Vad gäller tillverkningsmetod kan de 
valda anses godtagbara ur dessa två aspekter, trots att RTM för tillverkning av väggar i teorin 
beskrivs som något långsam erhålls mycket god kvalitet på produkterna. Eftersom 
produktionsmålet för denna produkt har varit medelstor på 10 000 enheter per år kan de valda 
metoderna ses som en bra kompromiss för tid och pris. Skulle denna produktionsvolym ändras 
kan det vara fördelaktigt att se över metoderna igen eller öka antalet produktionslinor.  

Precis som för material utvecklas det hela tiden nya produktionsmetoder och det är högst 
troligt att en uppdatering av dessa kan bli aktuell inom de närmaste åren. Här kan det dock 
anses troligt att de nya produktionsmetoderna är effektivare eller billigare än föregångarna, 
varför de nya trenderna kan vara värda att bevaka.  

9.1. Problem 
Som med de flesta arbeten uppkom det ett antal svårigheter och problem som behöver lösas. 
Ett av de problemen som uppstod under framtagningen av produkten var bland annat en 
batterilådan tillverkad av kolfiber är elektriskt ledande. Detta kan anses vara ett problem då 
lådan bär på batterier. Men eftersom den tidigare batterilådan är tillverkad av stål som också 
är elektriskt ledande ansågs det att det inte behövdes införa någon isolering på batterilådan. 
Skulle det visa sig att en isolering är önskvärd finns det möjlighet att isolera lådan med ett tunt 
lager plastfilm. 

Ett problem som uppstod vid bytet från metall till komposit är att det inte var lätt att hitta 
annars väl kända konstanter så som exempelvis Poissons tal som bland annat används till 
beräkningar av skjuvmodul. Den har blivit approximerats till 0.3 men bör testas fram för de 
olika kompositer som blir aktuella. 

En viktig aspekt rörande FEM-modelleringen är att modelleringen är ett förenklat problem på 
ett betydligt mer komplex struktur. Först och främst modellerades limningen som helt stel och 
fast inspända. Detta innebär att skjuvningen mellan vägg, sandwich och L-profiler försummas. 
Vidare har inte lokala spänningar i limfogen kunnat beräknas i FEM. Ytterligare förenklingar är 
att infästningarna modellerades som fast inspända, vilket innebär att eventuell vinkeländring 
på grund av deformation försummats. Om infästningarna inte är styva nog, kan utböjningen bli 
större än vad som tas hänsyn till. Förenklingarna i infästningsmodelleringen innebar också att 
några lokala spänningar på grund av exempelvis borrhål för infästningen inte kunde beräknas. 
Å andra sidan togs inte den infästningen som sitter på den främre kortsidan med i analysen. 
Skulle detta göras fås istället en maximal deformation på cirka 7.5 mm mot 10.5 mm. I 
modelleringen har batterierna dock satts till att ge en jämnt utbredd last fram och bak och 
kommer inte hjälpa till att styva upp konstruktionen. Detta stämmer inte riktigt ty batterierna 
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egentligen har en egen styvhet men det ansågs vara rimligt att försumma då dessa inte skall ta 
upp några större krafter. 

Det har även uppkommit en del problem vid modelleringen av det ortotropa väggmaterialet. 
För att modellera detta användes lokala koordinatsystem. Det har dock varit lite problematiskt 
vid de roterade hörnen som kan ses i Figur 41. Där följer inte koordinatsystemet 
fiberriktningen längs den S-formade väggprofilen utan är vriden i de två horisontella delarna. 
Det innebär att det i vissa hörn av de horisontella delarna uppkom stora lokala spänningar på 
grund av de diskontinuerliga egenskaperna mot nästa väggdel. Den vertikala delen i hörnen 
har dock fått det korrekta koordinatsystemet. Det är där som de stora påfrestningarna från 
batterierna verkar, resultatet kommer därför inte påverkas nämnvärt. En sak som däremot 
skulle kunna påverka resultatet, åt det bättre, är att det endast har gått att använda 
glidinspänning vid genomskärningen av sandwichen men ej vid väggdelarna. Detta på grund av 
att väggarna modellerats som skalelement, som inte ger någon yta vid genomskärning, vilket 
behövdes för att använda glidinspänning. Resultatet därifrån bör till största del ses som en 
indikation på att konceptet mycket väl har potential att fungera.  

Ytterligare ett problem som har uppkom var dimensioneringen av limfogarna mellan L-profil 
och sandwichplatta respektive ram. Den analys som genomförts var inte tillräcklig för att 
verifiera att fogen verkligen klarar alla påfrestningar den kommer utsättas för. Därför bör det 
göras konkreta tester av limningen och FEM-analyser för att ta reda på lokala spänningar i 
limmet.  En annan del som skulle kunna byggas vidare på är väggvinkeln som i dagsläget är 25° 
utifrån vertikalplanet. Det är ett mått som delvis kommer från LeanNovas orginallåda. De icke 
rätvinkliga kanterna är gynnsamma både vid upplägg av fibrer och för att minska 
spänningskoncentrationer i konstruktionen. Vidare medförde en konstant väggvinkel att 
analysen av lådan underlättades väsentligt eftersom meshen i FEM blir lättare att hantera. 
Detta ty övergång mellan olika vinklar större komplexitet för meshen som blir svårare att 
skapa. Egentligen skulle en annan vinkel kunna vara mer optimal, speciellt om den inte 
behöver vara konstant.  

9.2. Vad som kunde göras annorlunda 
Några problem har inte kunnat lösas medan andra delar istället kunde ha lösts på andra sätt. 
Först och främst av de bortvalda koncepten för botten ses även en stor potential i koncept 
nummer 3 och 4. Speciellt gäller detta för koncept nummer 3, det vill säga det med korrugerad 
botten. Om ett optimerat upplägg för veck kan uppnås finns möjligheten att bottenplattan kan 
göras tunnare än den för sandwichen med samma deformation. För koncept nummer 4, 
konceptet med T-balkar, kan en omarrangering av batterierna göra det möjligt att ha en 
mycket tunn bottenplatta. Detta kan dock bli svårt på grund av den begränsade volymen i 
batterilådan. Vidare är ett problem för båda koncepten att det finns en hög risk för att 
bottenplattan får låg slagtålighet, vilket inte är önskvärt. Ytterligare ett möjligt förslag är att 
kombinera fler av koncepten, till exempel sandwichen med T-profiler. Det ansågs däremot att 
en sådan lösning innebär att batterilådan skulle tillverkas av ännu fler olika delar. Fler delar 
leder till ytterligare produktionskrav men även monteringssvårigheter. Enbart en sandwich är 
emellertid tillräcklig för att uppnå de ställda kraven. 

De material som testades vid provningarna var inte alltid det material som föreslogs på grund 
av begränsat utbud på KTH. Kolfiber finns i en uppsjö av uppsättningar med olika egenskaper. 
Således bör beräkningar med ny materialdata från korrekt material och upplägg genomföras 
för att bekräfta att alla krav verkligen uppfylls. 

Trots det ej perfekta materialupplägget blev resultaten från provningarna förhållandevis bra. 
Det som dock borde ha utförts annorlunda är dragprovet i 0-riktningen för väggmaterialet 
eftersom det uppkom glidning mellan anordningen och materialet på grund av materialets 
styrka. Även då tabs användes uppkom detta problem. Idealt hade ett tunnare laminat behövts 
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men detta begränsades av fiberupplägget och materialets ytvikt. Möjligen hade bättre gripklor 
för draganordningen kunnat användas. Detta medför att provresultaten för denna del mycket 
väl kan ha gett ett lägre värde än det borde.  

9.3. Fortsättning på projektet 
Självklart behövs fler och noggrannare beräkningar för att fastställa att produkten verkligen 
håller och uppfyller alla de krav som tagits upp i kravspecifikationen. Många av de beräkningar 
som genomfördes var genomförda med förenklingar, så som statiska fall, och för att få en 
komplett bild av batterilådan skulle mer konkreta beräkningar behöva genomföras. Några av 
de mer kritiska punkterna som kan krävas att genomföras är hur alla dynamiska laster påverkar 
produkten, mer undersökningar kring limning och slutligen en mer ingående undersökning 
huruvida de infästningsförslag som lämnats är lämpliga. Som det nämndes i början av denna 
rapport skulle även en mer ingående undersökning kring materialets lämplighet för överdel 
utifrån beräkningar av mekaniska lasternas påverkan behöva undersökas. Anledningar till 
varför detta ej genomfördes var att underdelen ansågs utsättas för många fler påfrestningar 
och är mer dimensionerande för produkten samt att tid och resurser för närmare 
undersökning av den andra materialtypen saknades.  

Ett av de dynamiska test som diskuterats med företagsrepresentanter är så kallade påltest, 
vars syfte är att se hur produkten deformeras vid krock med en cylindrisk kropp vid specifika 
hastigheter. Då det nya materialet ej är isotropt, så som metall, har dessa undersökningar varit 
mycket svåra att genomföra. Det rekommenderas starkt att dessa typer av tester genomförs 
med mer korrekta materialdata. Detta beror på att vid beräkningar med kompositmaterial kan 
inte materialet ses som isotrops som det är med metaller. Just den delen att man kan optimera 
strukturen med olika slags fiberupplägg är något som man bör undersöka vidare. Eftersom 
man till exempel vill ha mycket fibrer i vertikal riktning i väggen för att minska vertikala 
deformationer men å andra sidan så vill man ha mycket horisontella fibrer vid ett påltest. Man 
bör även tänka på att vi i vår låda har använt resultat från de kompositmaterial vi tillverkar 
själva. Egenskaperna hos materialet påverkas mycket av hur mycket fibrer kan fås in i 
materialet och vid industriell tillverkning kommer fiberhalten troligtvis bli högre vilket medför 
bättre egenskaper.   

Slutligen bör även återstående tester som tas upp i kravspecifikationen, men för vilka tillgång 
ej fanns, genomföras. Speciellt gällande de ur R100. När det gäller infästningen mot bilens 
chassi skulle konkreta beräkningar och tester behöva genomföras för att bekräfta att 
konceptet uppfyller de krav som finns, samt för att undersöka om något av de andra 
koncepten är önskvärda.  

9.4. Slutsats 
Utifrån de undersökningar som gjorts i detta arbete kan det med stor säkerhet sägas att detta 
är en möjlig produkt att genomföra och som dessutom har stor potential. Med de resonemang 
som hafts har en viktminskning på ca 50% lyckats uppnås, vilket följer målen i 
kravspecifikationen och motsvarar grovt räknat 4 km längre körsträcka. Mer arbete kvarstår 
dock att genomföra innan en helt färdig produkt kan nås.   
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Bilaga 1 – Kemikalielista från LeanNova 
Följande kemikalier ska batterilådan klara att utsättas för: 

Chemical agents  

• Diesel fuel  
• Bio diesel  
• Petrol unleaded  
• Kerosene  
• Methanol  
• Engine oil  
• Differential oil  
• Transmission fluid  
• Hydraulic fluid  
• Greases  
• Silicone oil  
• Battery fluid  
• Brake fluid  
• Antifreeze fluid  
• Urea  
• Cavity protection  
• Protective laquer  
• Protective laquer remover  
• Windscreen washer fluid  
• Vehicle washing chemicals  
• Interior cleaner  
• Glass cleaner  
• Wheel cleaner  
• Cold cleaning agent  
• Acetone  
• Cleaning solvent  
• Ammonium containing cleaner  
• Denaturated alcohol  
• Contact spray  
• Transpiration  
• Cosmetic products e.g. creams  
• Refreshment containing caffeine and sugar  
• Runway de-icer  
• Cream, coffee whitner 
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Bilaga 2- Nomenklatur  
Nedan följer en lista över de variabler som används genom rapporten. I rapporten har indexet 
”max” använts för att indikera att storheten gäller vid brott om inget annat anges i listan 
nedan. Vidare anger indexet ”𝑖” att storheten gäller för en viss punkt 𝑖 vid materialprovningen. 

𝑎 – plattlängd 

𝛼 – en tabellerad parameter som beror av 
geometrin och infästning [4] 

𝐴 – area  

𝑏 – plattbredd 

𝐵𝑗, 𝑗 = 1, 2 – tabellerade koefficienter som 
beror av lastfall och randvillkor [5] 

𝑐 – tjocklek på 
sandwichkonstruktionskärna  

𝑑 – avstånd mellan mittpunkterna på 
ytskikten i en sandwichkonstruktion  

𝐷 – böjstyvhet 

𝑒 – sandwichtäckskicktens tjocklek 

𝜀 – töjning 

𝜂 – limfogsbredd 

𝐸 – elasticitetsmodul 

𝐸𝑐 – elasticitetsmodul för 
sandwichkonstruktionskärna 

𝐸𝑓 – elasticitetsmodul för 
sandwichkonstruktionstäckskikt  

g  – gravitation 

𝐺 – skjuvmodul 

𝐺𝑐 – skuvmodulen för sandwichkärna  

ℎ – total sandwichkonstruktionstjocklek 

𝑘 – längd 

𝐿 – initial provstavslängd  

𝐿𝑔 – längden på extensiometer 

𝑚 – massa  

𝑀 – moment 

𝑀′ – reactionsmoment 

𝑀𝑚𝑎𝑥 – maximalt moment  

𝜈 – Poissons tal  

𝜓 – nedslagsenergi 

𝑞 – applicerad lasten per areaenhet 

𝜌 – densitet   

𝜌𝑐 – laminatdensitet 

𝜌𝑚 – matrisdensitet 

𝜌𝑟 – fiberdensitet 

𝜎 – spänning  

𝜎𝐵 – brottspänning 

𝜎𝑓,𝑚𝑎𝑥 – maximal spänning i 
sandwichtäckskikt 

𝜎𝑚𝑎𝑥 – brottspänning 

𝑆 – skjuvstyvhet 

𝑡 – tjocklek 

𝑡𝑓 – tjocklek på sandwichtäckskikt 

𝜏𝑐 – maximal skjuvspänning i 
sandwichkärna 

𝜏𝑙  – maximal skjuvspänning i limfog 

𝑇𝑚𝑎𝑥 – maximal tvärkraft 

𝑇𝑔 – glasomvandlingstemperatur 

𝑉 – volym 

𝑄𝑚 – volymprocent matris i ett laminat 

𝑄𝑟 – volymprocent fiber i ett laminat 

𝑄𝑣 – volymprocent hålrum i ett laminat 

𝑊𝑚 – matrismassfraktion i ett laminat 

𝑊𝑟  – fibermassfraktion i ett laminat 

𝑥 – längd 

𝑦𝑚𝑎𝑥 – maximal utböjning  

𝑧 – fallhöjd 
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Bilaga 3: Resultat från brännprov 
Nedan i Tabell 18 följer brännprovsresultaten för samtliga provstavar som ligger till grund för 
de presenterade resultaten i avsnitt 6.1.2. 

Tabell 18: Detaljerade resultat för brännprovet för varje provbit. 

Provbit 𝑵𝒊 
[g] 

𝑵𝒇 
[g] 

Dimensioner 
[mm] 

𝝆𝒄 
[kgm-3] 

𝑾𝒓 
[%] 

𝑾𝒎 
[%] 

𝑽𝒓 
[%] 

𝑽𝒎 
[%] 

𝑽𝒗 
[%] 

1 – 
väggmaterial 

7.0 4.6 26.0 x 41.5 x 
4.5 

1442 65.7 34.3 52.6 43.9 3.5 

2 – 
väggmaterial 

6.5 4.2 24.0 x 42.0 x 
4.5 

1433 64.6 35.4 51.4 45.1 3.5 

3 – 
bottenmaterial 

9.6 6.7 37.2 x 37.1 x 
4.8 

1456 69.8 30.2 56.5 39.1 4.4 

4 – 
bottenmaterial 

11.8 8.1 37.2 x 46.2 x 
4.8 

1444 68.6 31.4 55.1 40.2 4.7 

5 – 
bottenmaterial 

11.8 8.0 37.2 x 46.3 x 
4.8 

1441 67.8 32.2 54.3 41.2 4.5 
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Bilaga 4: Resultat från dragprov 
Nedan i Tabell 19 följer brännprovsresultaten för samtliga provstavar som ligger till grund för 
de presenterade resultaten i avsnitt 6.3.3. 

Tabell 19: Detaljerade resultat för dragprovet för varje provstav. 

Prov 
nr 

Dimensioner 

[mm3] 

Max 
Last 
[kN] 

𝝈𝒎𝒎𝒎 
[Mpa] 

𝜺𝒎𝒎𝒎 
[%] 

E-modul 
[GPa] 

Giltigt brott?  

1 25.4x5.0x250 58 471 5.3 41 Nej, Tabs 
lossnade 

2 25.6x4.9x250 58 464 4.5 40 Ja 

3 25.5x4.9x250 43 343 3.7 42 Nej, Tabs 
lossnade 

4 25.4x4.9x250 63 508 4.8 44 Ja 

5 25.3x4.8x250 47 386 4.0 40 Ja 

6 24.8x4.8x250 58 490 4.4 41 Ja 

7 9.7x4.5x251 50 1121 20. 81 Nej. Endast E-
modul godkänd 

8 9.4x4.5x251 55 1269 7.0 79 Ja 

9 9.8x4.5x252 53 1179 7.9 81 Nej. Endast E-
modul godkänd 

10 25.5x4.7x250 29 243 4.1 19 Ja 

11 25.5x4.7x250 31 258 4.5 18 Ja 

12 25.5x4.7x250 31 257 4.4 19 Ja 

13 25.4x4.7x250 31 257 4.5 19 Ja 

14 25.4x4.6x250 31 269 4.7 19 Ja 

15 24.5x4.9x250 30 249 4.3 18 Ja, men möjlig 
glidning mot 
slutet 

16 26.0x4.6x250 28 234 3.7 21 Ja 

17 26.0x4.5x250 29 247 3.8 23 Ja 

18 25.8x4.5x250 28 242 3.6 23 Ja 

19 26.0x4.5x250 27 228 3.4 23 Ja 

20 25.7x4.5x250 29 254 3.8 23 Ja 

21 25.4x4.7x250 30 254 3.9 22 Ja 

22 26.1x4.5x250 31 256 6.7 6.3 Ja, möjlig glidning 

23 25.4x4.7x250 30 255 6.8 5.8 Ja  

24 25.5x4.7x250 31 255 6.8 6.4 Ja  
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25 25.4x4.7x250 32 268 7.0 6.1 Ja 

26 25.2x4.7x250 30 255 6.8 6.1 Ja 

27 25.4x4.7x250 32 269 6.9 6.1 Ja 

28 25.4x4.7x250 31 258 4.6 19 Ja 

29 25.6x4.6x250 30 257 4.3 20 Ja 

30 25.5x4.5x250 30 266 4.6 19 Ja 

31 25.7x4.6x250 31 263 4.5 20 Ja 

32 25.4x4.7x250 30 254 4.5 19 Ja 

33 25.5x4.7x250 31 260 4.6 20 Ja 

34 25.5x4.6x250 31 262 4.6 20 Ja 

35 25.5x4.6x250 32 271 4.7 19 Ja 

36 25.5x4.6x250 29 245 4.4 19 Ja, men lite nära 
infästning 

37 25.4x4.5x250 31 267 4.7 19 Ja 
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Bilaga 5: Resultat från tryckprov 
Nedan i Tabell 20 följer tryckprovsresultaten för samtliga provbitar som ligger till grund för de 
presenterade resultaten i avsnitt 6.4.4. 

Tabell 20: Detaljerade resultat för tryckprovet för varje provstav. 

Provstav Maxlast 
(N) 

Brottspänning 
(MPa) 

E-modul 
(MPa) 

Brottmod 
enligt 
ASTM 

Anmärkning 

1 8731 149 917 SGV - 

2 8233 139 712 SGV Trolig glidning i 
början 

3 7854 133 875 SGV Trolig glidning i 
början 

4 8665 148 804 SGV - 

5 8325 139 767 SGV - 
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Bilaga 6: Resultat från böjprov 
Nedan i Tabell 21 följer böjprovsresultaten för samtliga provbitar som ligger till grund för de 
presenterade resultaten i avsnitt 6.6.3. 

Tabell 21: Detaljerade resultat för böjprovet för varje provbit. 

Prov 

nr 

Dimensioner 
[mm3] 

Tjocklek 
kärna [mm] 

Max last 
[N] 

Brottmod Kommentar 

1 280x89.x11.3 7 1721 Kärna - 

2 280x89.0x11.4 7.1 1678 Kärna - 

3 280x89.3x11.4 6.9 1749 Kärna - 

4 280x89.2x11.4 6.9 1632 Kärna - 

5 280x89.3x11.4 6.5 1648 Kärna - 

6 280x89.5x11.3 6.9 1619 Kärna - 

7 280x89.2x11.5 6.8 1700 Kärna - 

8 280x89.4x11.4 6.9 1717 Kärna - 

9 280x89.1x11.4 6.8 1712 Kärna - 

10 280x89.3x11.3 6.7 1676 Kärna - 

11 280x89.0x11.5 6.9 1655 Kärna - 

12 280x89.4x11.2 6.6 1402 oklart Provet kunde ej slutföras 
då maskinens avbröt 
körning på grund av att 
tryckmekanismerna kom 
för nära varandra. 
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