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Sammanfattning 
Grundstötningar med segelbåtar ger ofta upphov till omfattande skador med dyra reparationer 

som följd. De senaste åren har kostnaderna i samband med grundstötningar ökat, vilket 

ytterligare aktualiserar frågan hur kölens infästning är konstruerad. Konventionella kölar 

monteras ofta med hjälp av ett antal kölbultar som skruvas genom skrovet. Denna lösning har 

otillräcklig hållfasthet då segelbåten går på grund, och utgör i många fall en säkerhetsrisk. 

 

Svea Teknik AB har utvecklat och patenterat en ny typ av kölinfästning som deformeras elastiskt 

vid en grundstötning, och som samtidigt säkerställer goda seglingsegenskaper med små 

deformationer under segling. Jämfört med en konventionell infästning ökar denna lösning båtens 

uppbromsningssträcka vid en grundstötning och bidrar till att rörelseenergin absorberas på ett 

bättre sätt, vilket reducerar eller helt eliminerar skadorna på kölinfästning och båt. En viktig 

aspekt är att flera försäkringsbolag är beredda att erbjuda båtägaren en lägre försäkringspremie 

då båten är utrustad med denna typ av lösning. Konstruktionen är tillverkad i stål och 

implementerad i tre exemplar av segelbåten Aspect 40. Svea Teknik AB önskar nu modifiera 

konstruktionen på sådant sätt att en övergång till kompositmaterial blir möjlig. 

 

Detta examensarbete behandlar en förstudie av den aktuella kölinfästningen i syfte att utreda 

möjligheten till implementering av kompositmaterial. Fokus riktas mot kölinfästningens platta 

(även kallat membran) vilket är det element i konstruktionen som är avsett att deformeras 

elastiskt vid grundstötning. Under förstudien analyseras huvudsakligen membranets hållfasthet 

och deformationer för olika typer av geometrier, kompositmaterial och uppläggningsriktningar. 

Vid analysen används SolidWorks Simulation med tillhörande kompositmodul. De aktuella 

lasterna (främst grundstötningslast och sidlast) beräknas med hjälp av ISO 12215-9, som är en 

kommande ISO-standard som omfattar fritidsbåtar. Lasterna baseras på båten Najad 355 som ger 

ca 50 % större laster än Aspect 40. 

 

Simuleringsresultaten visar att det för olika kompositmaterial är svårt att uppnå tillräcklig 

hållfasthet (inga bestående skador) och önskade deformationer med en geometri liknande den 

ursprungliga stålkonstruktionen. Detta beror främst på att membranets så kallade midja är fast 

inspänd mot båtens skrov och därmed begränsar deformationerna och ökar påkänningarna. Det 

utarbetades därför flera nya förslag på lösningar där detta problem helt eller delvis elimineras. 

 

Den bästa uppläggningen med givna laster är ±45˚ och materialet bör ha en hög brotthållfasthet 

ortogonalt fiberriktningen. 
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Abstract 
When a sailing yacht runs aground, it often sustains severe structural damage to the keel and the 

ship hull, and, as a consequence, expensive repairs. During the last few years the resulting costs 

of these incidents have increased; consequently it brings the keel attachment design to the fore. 

Conventional keels are mounted to the ship with the use of long keel bolts stretching from the 

keel bulb up through the hull laminate. These conventional solutions are in no way designed to 

withstand the forces acting on the keel attachment during severe grounding. 

 

Svea Teknik AB has developed and patented a new type of keel attachment that gives rise to 

elastic deformation in case of grounding, as well as good sailing performance. Compared to 

conventional keel attachments, this solution allows the boat to retard for a longer distance, thus 

effectively reducing the retardation. It also absorbs the kinetic energy in a better way, which 

reduces the damage to the boat and keel attachment. One of the key aspects associated to this 

product is that several insurance companies are prepared to offer the boat owner a reduced price 

for their boat insurance if the boat is equipped with a keel protective device. The construction is 

manufactured in steel and has been implemented in three copies of the sailing yacht Aspect 40. 

Svea Teknik now wishes to modify the design to be suitable for composite materials. 

 

This master thesis includes a pilot study of this particular keel attachment with the objective to 

replace the steel with a suitable fiber reinforced polymer. The focus is directed to the plate (also 

called membrane) to which the keel attaches, and is where the elastic deformation takes place. In 

this pilot study, the analysis is mainly focused on the strength and deformations that the 

membrane is subjected to, for different types of geometries, composite materials and composite 

fiber directions. SolidWorks Simulation integrated composite module is used in the analysis. The 

loads (primarly grounding-force and side-force) are calculated using the upcoming ISO 12215-9-

standard, applied for small boats. The calculations are based on the data coupled to the sailing 

yacht Najad 355, which corresponds to loads approximately 50 % higher than for the Aspect 40. 

 

The simulation results show that it is difficult to achieve sufficient strength (with no permanent 

damage) and appropriate deformations, using geometries similar to the existing one. This is 

mainly due to the fact that the center part of the membrane is fixed to the boat hull and therefore 

limits the deformations and also increases the stresses within the membrane. Subsequent work 

resulted in a number of new concepts where this problem is reduced or eliminated. The most 

appropriate fiber direction with given loads is ±45˚ and the composite material should have high 

fracture strength in the orthogonal fiber direction.  
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FÖRORD 
 
Detta examensarbete var inledningsvis avsett att behandla parametrisering av ett redan påbörjat 

kompositkoncept, baserat på en patenterad kölinfästning i stål. Programvaran Tacton skulle 

integrerat med CAD-programmet SolidWorks på ett effektivt sätt, med användning av 

båtparametrar och laster som indata, skapa ett regelverk med lämpliga dimensioner för 

kölinfästningen. Det framkom dock under vårt tidiga arbete med kompositkonceptet att 

omfattande arbete återstod fram till en färdigdimensionerad kompositlösning, som bedömdes 

vara möjlig att tillverka. Samtidigt gjorde aktuella lastfall enligt ISO-standard samt framtida, 

förväntade implementeringsmetoder i båt, att en parametrisering ej bedömdes vara användbar i 

detta tidiga skede av utvecklingen. Examensarbetet styrdes därför om till att innefatta en bred 

förstudie och analys av den befintliga stålkonstruktionen utförd i ett kompositmaterial, samt även 

egna framtagna koncept och dellösningar inom ramen för patentet. 

 

Det visade sig under projektets gång vara ett omfattande och komplext problem vi hade blivit 

utsedda att lösa. Utan fördjupning inom mot vare sig lättkonstruktion, kompositmaterial eller 

marinteknik, krävdes en grundlig inläsning på områdena innan analysen kunde påbörjas. Det 

stod dock klart att de två främsta lastfallen, grundstötning framifrån respektive sidbelastning, 

skapar en motsättning som är svårhanterlig när det gäller att utnyttja kompositmaterialens 

anisotropa materialegenskaper till fullo. 

 

Det fordrades åtskilliga veckor för simulering av kompositmaterialen, vars genomförande har 

tagit merparten av projekttiden i anspråk. Dessutom är det inte alltid de mest uppenbara 

kompositmaterialen och uppläggningsriktningarna som visar sig vara de bästa, när 

simuleringsresultaten väl börjar analyseras. 

 

Vi vill tacka alla på Svea Teknik för att vi fått möjligheten att genomföra vårt examensarbete hos 

er. Vi önskar slutligen läsaren av denna rapport en intressant och trevlig läsning. 

 

 

Erik Ejdepalm, Andreas Lundqvist 

 

Stockholm, juni 2011 

  



vi 

 

  



vii 

 

NOMENKLATUR 
 
Beteckningar 
 

Symbol  Beskrivning     Enhet (SI) 
 

a   Avstånd, kölinfästning kölens masscentrum  [m] 

B   Båtens bredd      [m] 

C   Kordans längd      [m] 

d   Medelhöjd, sandwichbalk    [m] 

ddef   Önskad horisontell deformation vid bulb  [m] 

D   Båtens djup (däck-bulb)    [m] 

Dc   Båtens djup exkl. köl     [m] 

Dsb   Böjstyvhet för sandwichbalk    [Nm
2
] 

E   Elasticitetsmodul (allmänt)    [Pa] 

Ef   Elasticitetsmodul, balkskal    [Pa] 

Fa   Grundstötningskraft (eget lastfall)   [N] 

fw   Båtklassfaktor      [-] 

Fqld   Horisontell kraft (ISO 12215-9)   [N] 

Fqvd   Vertikal kraft (ISO 12215-9)    [N] 

G   Skjuvmodul (allmänt)     [-] 

hdef   Vertikal deformation, kölinfästning   [m] 

LH   Båtens skrovlängd (hull)    [m] 

LK   Köldjup      [m] 

LOA   Båtens totala längd (over all)    [m] 

Lsb   Längd av sandwichbalk    [m] 

mLDC   Båtens totala deplacement (massa)   [kg] 

Mqld   Böjmoment långskepps    [Nm] 

Mqvd   Böjmoment tvärskepps    [Nm] 

Q   Kölens massa      [kg] 

q   Utbredd last (tryck)     [Pa] 

s   Stoppsträcka      [m] 

SF   Säkerhetsfaktor     [-] 

S12   Skjuvhållfasthet     [Pa] 

T   Båtens djupgående (inkl. köl)    [m] 

Tc   Båtens djupgående (exkl. köl)   [m] 
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tc   Tjocklek, kärna     [m] 

tf   Tjocklek, ytskikt     [m] 

tmax   Kölbladets maximala bredd    [m] 

v   Grundstötningshastighet    [m/s] 

wb   Balkdeformation (böjbidrag)    [m] 

ws   Balkdeformation (skjuvbidrag)   [m] 

wtot   Balkdeformation (totalt)    [m] 

Vf   Volymfraktion fiber     [-] 

α   Vinkel       [rad/˚] 

β   Skjuvfaktor      [-] 

ρ   Densitet (allmänt)     [kg/m
3
] 

σ   Spänning (allmänt)     [Pa] 

σd   Designspänning (ISO)     [Pa] 

σs   Sträckgräns, metaller     [Pa] 

σb   Brottspänning, metaller    [Pa] 

σ1, σ2    Spänningar i normalriktningarna 1 resp. 2  [Pa] 

σcs,1, σcs,2   Brottryckspänningar i normalriktningarna 1 resp. 2 [Pa] 

σts,1, σts,2   Brottdragspänningar i normalriktningarna 1 resp. 2 [Pa] 

τ   Skjuvspänning (allmänt)    [Pa] 

τ12   Skjuvspänning ortogonalt fiberriktningen  [Pa] 

ν   Poissons tal (allmänt)     [-] 

 

 

Förkortningar 
 

Förkortning  Betydelse 
 

CAD    Computer Aided Design 

FEA    Finite Element Analys 

FEM    Finita Element Metoden 

NACA    National Advisory Committee for Aeronautics 

STIX    STability IndeX 
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1. INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsningar och metod för examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Varje år inträffar allvarliga grundstötningar med segelbåtar. Dessa ger ofta upphov till 

omfattande skador på kölen och i vissa fall även strukturella skador på båtens skrov och 

inredning. Kostnaderna för att reparera skadorna har de senaste åren ökat i Sverige. Detta bidrar 

även till att båtägarnas försäkringspremier blir dyrare. Omfattningen på skadorna har också 

tilltagit på senare tid, vilket kan vara ett resultat av att efterfrågan på snabba segelbåtar ökat. 

Kölen och dess infästning påverkar i stor utsträckning båtens prestanda. Trenden med djupa och 

slanka kölar är gynnsam ur ett strömningsmekaniskt perspektiv, men detta ger ofta upphov till en 

känsligare kölinfästning som lättare skadas vid grundstötning. 

 

Den samlade kompetensen inom branschen förefaller vara otillräcklig när det gäller konstruktion 

och hållfasthetsberäkning av kölarnas infästning. Marknaden har hittills ej drivit krav på starkare 

konstruktioner i någon större utsträckning. Dock har försäkringsbolag och båtreparationsvarv på 

senare år påtalat vilka problem som dagens kölinfästningar är behäftade med. Några 

försäkringsbolag står inför ett införande av nya typer av båtförsäkringar som tar hänsyn till den 

specifika båtmodellens skadestatistik, vilket innebär att kölinfästningens konstruktion i framtiden 

kan komma att påverka nivån på båtägarens försäkringspremie. 

 

Svea Teknik AB har utvecklat och patenterat en kölinfästning (Europeiskt patent, nr. 

EP1976748, 7 juli, 2007) som genom elastisk deformation minskar påkänningarna i 

kölinfästning och båt vid en eventuell grundstötning. Kölen är förbunden med en elastisk stålplåt 

som är infälld i skrovlaminatet. Stålplåten är monterad på ett stålramverk laminerat mot skrovets 

insida, som på ett bättre sätt än för konventionella konstruktioner, fördelar krafterna ut i 

skrovstrukturen. Detta minskar risken för krosskador och delaminering av skrovlaminatet till 

följd av lägre spänningskoncentrationer och bättre energidissipation vid grundstötning. 

Kölinfästningen är dimensionerad, tillverkad och implementerad i segelbåten Aspect 40, som 

tillverkats i tre exemplar. 

1.2 Problemformulering och syfte 
Syftet med examensarbetet är att medelst en förstudie utreda om en övergång till 

kompositmaterial är genomförbar, med utgångspunkt i den befintliga konstruktionen i stål, samt 

även hur konstruktionen bör utformas, och om detta är lämpligt även för båtar med ett större 

deplacement än Aspect 40 (större krafter). 

 

En båt utrustad med en vidareutvecklad kölinfästning kan i framtiden försäkras till en lägre 

kostnad och en eventuell grundstötning ger ej upphov till lika omfattande skador, jämfört med 

om båten varit försedd med kölinfästning av konventionell typ. 

1.3 Avgränsningar 
Under dimensioneringsarbetet används tillgängliga båtparametrar från segelbåten Najad 355 för 

beräkning av laster. Detta innebär att båtparametrar som exempelvis deplacement och 

skrovlängd hålls konstanta under detta arbete. Ett kölblad med NACA 65-018-profil används för 

lastöverföring till kölinfästningen. Lastfallen grundas på ISO-standard 12215-9 och kompletteras 
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med ytterligare ett beräknat lastfall som motsvarar en kraftigare grundstötning framifrån. Inga 

omfattande beräkningar över ytterligare tänkbara lastfall genomförs i detta examensarbete. 

 

All form av detaljkonstruktion avgränsas från arbetet, samt konceptuell konstruktion av ramverk, 

bulb och kölblad. 

 

Simuleringar genomförs i form av analys av befintlig lösning samt i övriga fall enbart för 

principdimensionering av aktuella konstruktioner. 

 

Konceptval och vidareutveckling av framtagna koncept avgränsas från detta arbete. 

 

Alltför komplicerade kompositlösningar (geometri, fiberorientering och kontakter) avgränsas 

från arbetet, eftersom dessa på ett rationellt sätt ej kan simuleras med det program som finns 

tillgängligt, vilket medför att hållfastheten för sådana lösningar ej kan bedömas. 

1.4 Metod 
Simuleringarna av kölinfästningen genomförs systematiskt med en förändring i taget, där verkan 

av genomförda förändringar identifieras, varefter orsaken till resultaten kontinuerligt analyseras i 

syfte att förbättra hållfastheten. Den valda metoden för examensarbetet illustreras i form av ett 

flödesschema över arbetsprocessen, enligt Figur 1. 

 

 

Figur 1. Flödesschema som illustrerar arbetssättet och den process som följer av metodvalet för examensarbetet. 

Arbetet inleds med en informationssökning kring segelbåtar och grundstötningar i allmänhet, den 

aktuella lösningen och övriga grundstötningsskydd, samt ISO-standarder för dimensionering av 

fritidsbåtar. Därefter följer en omfattande utredning av vanligt förekommande kompositmaterial 

och dess grundläggande egenskaper. Denna information används som grund för ett första 

materialval, varefter FEM-simuleringar av den befintliga konstruktionen i komposit påbörjas, i 

syfte att utarbeta en lämplig uppläggningsriktning. Därefter genomförs simuleringar av den 

befintliga konstruktionen för att fastställa dess hållfasthetsegenskaper. 

 

Då de ställda kraven på hållfasthet ej kan mötas, modifieras konstruktionen i form av nya 

material och ny geometri, i syfte att förbättra kölinfästningens hållfasthet och övriga prestanda. 

Efter dessa simuleringar och då tillräcklig hållfasthet fortfarande ej tillgodosetts, söks alternativa 
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lösningar inom ramen för vad som täcks av patentet. I dessa konstruktioner förbättras utvalda 

problemområden och för några förslag innebär det kraftigt förändrade lösningar (i förhållande till 

den befintliga lösningen), vilka endast är ämnade som inspiration vid eventuellt fortsatt arbete. 

 

Konstruktionen dimensioneras primärt i enlighet med de riktlinjer som ges i fritidsbåtdirektivet 

94/25/EC samt ISO-standarden 12215-9. Som komplement utnyttjas tillgänglig dokumentation 

från tidigare använda lastfall (implementering i båten Aspect 40) samt enklare beräkningar av 

grundstötningslast. 

 

Simuleringar av konstruktioner i kompositmaterial, och i förekommande fall även stål, 

genomförs med hjälp av SolidWorks Simulation. 
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2. REFERENSRAM 
 

Referensramen är en orientering i ämnet i form av den relevanta kunskap som inhämtats i 

examensarbetets inledande fas. 

2.1 Svea Teknik AB 
Svea Teknik AB är ett konsultföretag grundat 1996 med kontor i Sickla. Verksamheten är 

huvudsakligen inriktad på mekanikkonstruktion och teknisk beräkning. Idag har företaget ca 20 

anställda som arbetar med bland annat konstruktion och hållfasthetsberäkningar av 

borrutrustningar inom gruvindustrin, PDM-system samt kärnkraftsindustriella uppdrag. Många 

inom företaget är intresserade av segling vilket bidragit till att en ny typ av kölinfästning för 

segelbåtar har utvecklats och patenterats. 

2.2 Segelbåtar 

2.2.1 Marknad 

Europas marknad för fritidsbåtar sysselsätter ca 270 000 personer och har en årlig omsättning på 

i storleksordningen 20 - 25 miljarder Euro. De flesta tillverkare är små och medelstora företag 

(mindre än 1 000 anställda). Branschen växer med i genomsnitt ca 6 % per år (Recreational 

Marine Industry, 2011). Sverige är en stor exportör av segelbåtar. Mellan januari 2006 och 

december 2009 exporterades 1 662 segelbåtar vilket i snitt motsvarar drygt 400 segelbåtar 

årligen. Under samma period importerades 2 565 segelbåtar, vilket är nära 650 segelbåtar per år. 

Flest segelbåtar importeras från Tyskland medan det exporteras flest båtar till Norge (Sweboat, 

2010) . 

2.2.2 Tillverkare 

Nedan presenteras några segelbåtstillverkare i urval. De största tillverkarna kompletteras med ett 

flertal svenska tillverkare som kan vara aktuella för implementering av kölkonstruktionen. 

 

Arcona 
Arcona Yachts, tidigare Saltsjö-Boo Marin, är en svensk segelbåtstillverkare som i nuläget säljer 

fem modeller som sträcker sig från 34 till 47 fot (ca 10 till 14 meter). Omsättningen de senaste 

åren har varit ca 80 till 90 miljoner kronor per år (allabolag.se, 2011). Flera modeller kan 

utrustas med det passiva grundstötningsskyddet Keel Pro (Arcona Yachts, 2007). 

 

Aspect Yachts 
Aspects Yachts är ett svenskt företag i Karlsborg, helt baserat på båtmodellen Aspect 40. En 

första prototyp tillverkades 2007, varefter denna förbättrats på ett flertal punkter. Båten är 

anpassad för svenska förhållanden och beskrivs som en lättseglad familjebåt med god komfort 

och hög prestanda. Denna båt är utrustad med Svea Tekniks patenterade kölkonstruktion i stål 

(Aspect Yachts AB, 2011). 

 

Bavaria 
Bavaria, grundat 1978, är en stor tysk båttillverkare som fokuserat mycket på produktionsteknik, 

och därigenom kan sälja prisvärda båtar i stora volymer. Bavaria säljer ca 3 000 båtar om året 

där ca 60 % av dem är segelbåtar på 28 till 55 fot. Utbudet består av ca tio olika modeller 

(Bavaria Yachtbau, 2011). 
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Beneteau/Jeanneau 
Beneteau är en stor fransk tillverkare av både motorbåtar och segelbåtar. Benjamin Beneteau 

startade sin verksamhet redan år 1884 och enligt företaget har innovation varit ett av ledorden för 

dess utveckling. Idag har företaget ca 2 500 anställda och över 42 000 segelbåtar har byggts. 

Idag säljs ca 16 olika modeller från 25 till 58 fot. 

 

Inom Beneteau-koncernen ingår även Jeanneau (bland många andra), som grundades i början av 

1960-talet i Frankrike. Den första segelbåten lanserades 1964 och idag sysselsätter Jeanneau lika 

många som moderbolaget Beneteau. Idag säljs ca 15 olika segelbåtsmodeller från 22 till 57 fot. 

 

Hallberg-Rassy 
Hallberg-Rassy är en svensk segelbåtstillverkare med sitt fäste i Orust i Bohuslän. Företaget 

grundades 1943 av Harry Hallberg. År 1965 fick Hallberg konkurrens av tysken Christoph 

Rassy, en båtkonstruktör från tyska Bavaria, som flyttade till Sverige för att bygga båtar. År 

1972 köptes Hallbergs företag upp av Rassy och företaget bytte namn till Hallberg-Rassy. 

 

Företaget tillverkar segelbåtar i storlekarna 30 till 65 fot, designade av argentinaren Germán 

Frers. Idag finns ett tiotal båtmodeller att välja bland. Omsättningen de senaste åren har varit 

drygt 500 miljoner kronor per år (allabolag.se, 2011; Hallberg-Rassy, 2011). 

 

Hanse 
Hanse är en stor segelbåtstillverkare, med säte i Greifswald, nära kusten, i nordöstra Tyskland. 

Företaget startade sin verksamhet 1993 genom att Michael Schmidt köpte rättigheter och 

produktionsutrustning till den svenska segelbåten Aphrodite 291. Tillsammans med svensken 

Bent Elgaard fortsatte Schmidt sin verksamhet. Idag säljer Hanse ett tiotal olika 

segelbåtsmodeller från 29 till 62 fot. Båtarna ritas idag av tysken Friedrich Judel och holländaren 

Rolf Vrolijk (Hanse Yachts, 2011). 

 

Linjett 
Rosättra båtvarv (Linjett) startades 1886 av Erik Jansson i Vätösund norr om Stockholm och är 

ett av de äldsta varven i Sverige. Idag säljs två segelbåtsmodeller; en 37-fotare och en 40-fotare. 

Omsättningen de senaste åren har varit ca 30 miljoner kronor per år. 

 

Najad/Maxi 
Najad är ytterligare en svensk segelbåtstillverkare med verksamheten förlagd på Orust, grundat 

år 1971. Båtarna ritas av Judel/Vrolijk. Enligt företaget är båtarna konstruerade helt utan 

kompromisser med ergonomi som en viktig aspekt. Idag finns ca tio modeller att välja bland 

(Najad, 2011). 

 

Maxi är en svensk segelbåtstillverkare inom Najad Group, verksam i Henån norr om Göteborg. 

Idag säljs tre olika modeller från 34 till 42 fot. Produktionsmetoderna är en kombination av 

moderna tillverkningsmetoder och traditionellt hantverk. Hittills har över 16 000 segelbåtar 

producerats. Maxi-båtarna designas av tävlingsseglaren Pelle Pettersson (Maxi, 2011). 

 

X-Yachts 
X-Yachts startades 1979 i Danmark av Niels Jeppesen. Under 80-talet byggdes många 

framgångrika båtar för kappsegling, varefter företaget breddades för att även erbjuda modeller 

avsedda för långsegling. Idag finns ca 12 modeller från 35 till 65 fot (X-Yachts, 2011). 
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Övriga tillverkare 
Ytterligare några tillverkare är svenska CR Yachts (Charles Rutgersson), franska Dufour, tyska 

Dehler, finska Natour’s Swan och Baltic, samt slovenska Elan Marine. 

2.2.3 Terminologi och uppbyggnad 

 

Segelbåtens delar 
Ett urval av en segelbåts viktigaste delar, enligt Chavalier (2009), visas i Figur 2. 

 

 

Figur 2. Segelbåtens delar; 1) mast, 2) storsegel, 3) fock/genua, 4) spinnaker, 5) spinnakerbom, 6) bom, 7) 

vantspridare, 8) undervant, 9) mellanvant, 10) storsegelskot, 11) akterstag, 12) akterspegel, 13) roder, 14) propeller, 

15) kölbulb, 16) köl, 17) skrov, 18) vantinfästning, 19) förpulpit, 20) mantågsstötta, 21) kicktalja, 22) toppvant 

(Arcona Yachts, 2011). 

 

Mått och dimensioner 
En av de viktigaste båtparametrarna är deplacementet, d.v.s. massan på den volym vatten som 

trängs undan av båten, vilken enligt Archimedes princip är densamma som båtens totala massa. 

Här fokuseras huvudsakligen på båtens skrov, d.v.s. seglens egenskaper behandlas ej närmare i 

denna rapport. Mastens höjd och seglens totala area är två av de viktigaste parametrarna för 

seglen. 

 

En segelbåts yttre dimensioner anges enligt Figur 3. 
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Figur 3. Definition av viktiga yttermått på ett segelbåtsskrov. LOA – Total längd (eng. Length Over All), LWL – Längd 

vid vattenlinjen (eng. Length, Water Line), T – Djupgående (avstånd mellan vattenlinje och lägsta punkt), D – Djup 

(avstånd mellan däck och lägsta punkt). Med index c för T och D innefattas ej kölen. (Arcona Yachts, 2011). 

Många av de mått som finns angivna i figuren baseras på vattenlinjen, vilken är den höjd relativt 

båtskrovet där vattenytan skär skrovet då båten är utrustad enligt standardspecifikation. Båtens 

totala längd, LOA, mäts mellan båtens två ändpunkter, medan längden vid vattenlinjen, LWL, 

motsvarar längden mellan de ändpunkter som ligger på vattenlinjen. Båtens djupgående, T, mäts 

från vattenlinjen till kölens lägsta punkt. En variant på djupgående är att mäta från vattenlinjen 

till skrovets lägsta punkt, Tc. Djupet, D, är avståndet från båtens däck till kölens lägsta punkt. På 

motsvarande sätt som för båtens djupgående finns en variant på måttet, Dc, som motsvarar 

avståndet från däck till skrovets lägsta punkt. 

 

Båtens bredd, B eller Bmax (eng. Beam), anges för att markera den maximala bredden på skrovet. 

Bredden vid vattenlinjen betecknas BWL. 

 

Båtens masscentrum (G) är ytterligare en viktigl parameter vid konstruktion av segelbåtar. En 

annan är flytkraftens centrum (eng. Center of buoyancy, masscentrum för det undanträngda 

vattnet). Dessa båda punkter skall kunna förbindas med en vertikal linje för att båten skall vara 

sjövärdig. Flytkraftens centrum förflyttas beroende på båtens lastfördelning och rörelser. 

Ytterligare en viktig parameter är den våta ytan, som definieras som den totala area av skrovet 

och kölen som befinner sig under vattenlinjen. Den våta ytan påverkar hur stor friktionskraft som 

genereras i kontakten mellan skrov och vatten och det påverkar i sin tur båtens 

seglingsegenskaper. 

 

Till en båtspecifikation tillhör också den prismatiska koefficienten Cp, som är kvoten mellan 

båtens volymdeplacement och den volym som bildas av skrovets maximala tvärsnitt 

multiplicerat med längden vid vattenlinjen (Larsson & Eliasson, 2007). 

2.2.4 Kraftspel 

Det är ett stort antal krafter som är viktiga för en segelbåts funktion, dock kommer merparten av 

dessa ej att behandlas närmare i denna rapport. Då segling sker på kryss (ej undanvind d.v.s. vind 

bakifrån) krävs att båten kan drivas framåt och hålla kursen då vindriktningen ligger snett från 

sidan. Detta kräver en köl, som samtidigt har till uppgift att hålla båten tillräckligt upprätt då 

seglen utsätts för vind. Den kraft som motverkar att båten välter uppkommer till följd av det 

rätande momentet, som definieras i Figur 4.  
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Figur 4. Schematisk framställning av ett tvärsnitt på en lutande segelbåt med införda krafter och avstånd. Observera 

att kraften från seglen måste tas med för att erhålla momentjämvikt. 

I figuren anges deplacementet Δ (= massan m), masscentrum G, metacentrum M, flytcentrum för 

upprätt båt B, flytcentrum för tiltad båt B’, samt tiltningsvinkeln υ. Med hjälp av de införda 

punkterna kan sträckorna GZ respektive GM bildas. Krafterna som ger upphov till det rätande 

momentet består av båtens deplacement (massa m) och flytkraften. 

 

Stabilitetskurvan och det så kallade STIX-talet (Stability index number) brukar uppges av 

båttillverkare. Dessa används som ett mått på en segelbåts stabilitet i sidled och ligger till grund 

för klassning av segelbåten. En stabilitetskurva visas i Figur 5. 
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Figur 5. Typiskt utseende på en stabilitetskurva. 

Stabilitetskurvan är en graf över det rätande momentets hävarm GZ som funktion av båtens 

lutningsvinkel (jämför Figur 4). Med hjälp av kurvan kan det avgöras vid vilken vinkel som det 

rätande momentet är maximalt samt vid vilken vinkel som det rätande momentet blir lika med 

noll. Vidare motsvarar arean under kurvan den energi som krävs för att uppnå det instabila läget 

där det rätande momentet är noll. Arean i det röda området, som motsvarar stora vinklar, anger 

således den energi (t.ex. vågenergi) som krävs för att tippa över båten på rätt köl igen. Ofta krävs 

relativt lite energi för att tippa tillbaka en kantrad båt. En mycket stabil segelbåt skall följaktligen 

ha en stor area på ovansidan av horisontalaxeln och en liten area under. Detta motsvarar ett högt 

STIX-tal. 

 

STIX-talet är således ett mått på båtens stabilitet eller sjövärdighet, och anges som en siffra 

vilken skall överstiga 32 för klass A (oceanklass), 23 för klass B o.s.v. Formeln för att beräkna 

STIX-talet är relativt komplicerad och tar hänsyn till ett stort antal båtparametrar och relationer 

mellan parametrar. Båtens deplacement (sjöklar och fullastad), längd (längd över allt och vid 

vattenlinjen), bredd, segelarea, rätande moment, vindpåverkan och framförallt resultat erhållna 

ur stabilitetskurvan påverkar STIX-talet (Larsson & Eliasson, 2007). 

2.3 Konventionella kölkonstruktioner 

2.3.1 Költyper 

En segelbåts köl har två huvuduppgifter; dels att skapa ett rätande moment som motverkar att 

båten välter då seglen utsätts för vind, samt att hindra avdrift och ge segelbåten god 

riktningsstabilitet då seglaren kryssar mot vinden. Utan en fungerande köl skulle båten driva i 

sidled. 

 

Det finns idag ett flertal vanliga költyper, av vilka det här fokuseras på fyra stycken. Dessa 

framgår av Figur 6 och karakteriseras av olika utformning av bulben. Ofta tillverkas kölblad i 

järn eller kompositmaterial och bulben/ballasten kan vara av järn eller bly. Även utarmat uran 
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har till följd av sin mycket höga densitet förekommit som kölballast, men används inte längre av 

flera olika skäl. 

 

 

 

 

Figur 6. Fyra vanliga költyper. 1) Fenköl, 2) Elefantfotsköl, 3) L-köl, 4) T-köl. 

Den första typen (1) är en så kallad fenköl, som var vanlig under 1970- och 1980-talet. Denna 

költyp har ingen blybulb vilket gör att kölen behöver vara relativt djup för att ge ett tillräckligt 

stort rätande moment. Den andra typen (2) är en variant med blybulb och kölblad väl integrerade 

i varandra, vilket ger en kompakt konstruktion som kan vara grundare än en fenköl, med 

oförändrat rätande moment. I den tredje varianten (3) är blybulben mer separerad från kölbladet 

vilket ger en turbulentare strömning kring bulben, dock ger kölen något mer lyftkraft. Den fjärde 

varianten (4) kallas T-köl och är vanlig på kappseglingsbåtar, där den kan ge ett stort rätande 

moment. För familjesegling kan dock T-bulbens utformning vara problematisk vid ankring då 

ankarlinan kan fastna i bulben. Dessutom är denna konstruktion mycket känslig för 

grundstötningar, eftersom kölbladet ofta är slankt och har en liten korda (smal långskepps). 

 

Djupa kölar i allmänhet ställer följaktligen högre krav på att tilltänkta hamnar och 

ankringsplatser är tillräckligt djupa. Vid köp av en segelbåt finns det ofta både en djup köl och 

en grund köl att välja bland för en aktuell båtmodell. Djupa och tunga kölar är mer gynnsamma 

när det gäller seglingsprestanda. En djup köl kan också upplevas som styvare då den kränger 

långsammare till följd av att vattnet ger ett större motstånd mot kölens sidrörelser. Då det är 

blåsigt ger en djup köl en lugnare gång. Skillnaden i djup mellan en grund och en djup köl är 

dock marginell. En djup köl kan vara ca 2 - 3 dm djupare än en grund köl. Detta skall ställas i 

relation till att exempelvis en Arcona 340 (34-fot) kan köpas med en djup köl på 1,95 m och en 

grund köl på 1,80 m. Ungefär en femtedel av båtköparna väljer trots allt en grund köl, för att så 

långt som möjligt minimera risken för en grundstötning (Göthlin, 2010). 

2.3.2 Kölprofiler 

Den hydrodynamiska strömningen kring kölen påverkar båtens prestanda och 

seglingsegenskaper. Då en kölprofil väljs ut till en båt så är det ett flertal parametrar som tas i 

beaktande, exempelvis form- och strömningsmotstånd, lyftkraft vid avdrift, avlösning etc. Även 

den våta ytan (kölens totala area) spelar roll för friktionen och brukar ofta väljas utifrån seglens 

area. Valet av köl är ofta en kompromiss mellan olika önskade seglingsegenskaper. Numera 

används vanligtvis välbeprövade NACA-profiler, och i synnerhet profiler ur 63- och 65-serien. 

Fyra exempel på profiler visas i Figur 7. 
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Figur 7. Fyra profiler ur NACA 63- och 65-serien. tmax är kölprofilens maximala bredd och C är kordans längd. 

Sifferkoden i NACA-profilerna beskriver dels kölprofilens geometriska utformning men även 

information som kan relateras till kölens prestanda och uppförande. Den andra siffran i 

sifferkoden markerar var tryckminimum finns längs kölens korda. För 63-serien ligger 

tryckminimum på avståndet 30 % av kordans längd från framkanten, medan 65-serien har 

tryckminimum på avståndet 50 % av kordans längd från framkanten. En följd av tryckminimums 

olika placering är att även kölprofilens tjockaste tvärsnitt relativt kordan hamnar olika långt från 

kölens framkant, vilket framgår av Figur 7. De sista siffrorna i sifferkoden beskriver förhållandet 

mellan profilens maximala bredd och kordans längd, angivet i procent (Larsson & Eliasson, 

2007). 

2.3.3 Konventionella kölinfästningar 

Dagens konventionella kölinfästningar är inte konstruerade och dimensionerade för att motstå en 

kraftigare grundstötning. Även i relativt låga farter uppstår stora skador till följd av kölens veka 

konstruktion och infästning. Figur 8 visar kölinfästningen på en Najad 355. 

 

 

Figur 8. Insidan av skrovet på en Najad 355. Kölbultarna monterade mellan balkarna. 

Kölbultarna är dragna genom skrovet, mellan bottenstockarna, vilket är en vanligt 

förekommande utformning bland segelbåtar. Najad 355 har dock något fler och kraftigare 
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bottenstockar än normalt, samtidigt som plåtar fördelar krafterna från kölbultarna över 

skrovlaminatet. Det finns även andra tillverkare som genomfört mindre förbättringar av 

infästningen, men flertalet bygger på samma grundprincip. 

 

Denna lösning, och i synnerhet konstruktioner utan plåt där bultarna endast via brickor överför 

krafterna till skrovet, innebär att balkarna ej är direkt lastupptagande vid en grundstötning 

samtidigt som de främre bultarna ibland dras igenom skrovlaminatet. Kölens bakkant är 

dessutom mycket spetsig vilket vid grundstötningar ger en koncentrerad punktkraft riktad in mot 

skrovet. En klassisk kölinfästning med typiska grundstötningsskador visas i Figur 9. 

 

 

Figur 9. Typisk kölkonstruktion till en Bavaria 32 (årsmodell 2002) med grundstötningsskador där sprickor 

propagerat i delar av laminatet (Rybbe, 2011a). 

2.4 Grundstötning 

2.4.1 Olycksstatistik 

Svenska sjöräddningen gjorde under år 2009 totalt 1 116 insatser varav 812 insatser relaterade 

till fritidsbåtar (Sjöfartsverket, 2009). För fritidsbåtar var grundstötning den näst vanligaste 

faktiska larmorsaken med 131 fall (16 %). Endast maskin/propellerhaveri med 184 fall var 

vanligare. Mindre vanligt (i fallande ordning) var drivande båt, utebliven kontakt med land, hårt 

väder/utsatt läge, läckage, slagsida, roderhaveri, sjuktransport från båt (mycket vanligt för 

handelsfartyg och fiskebåtar), brand, bränslebrist, kollision m.m. Ett år tidigare, år 2008, var 

grundstötning den vanligaste larmorsaken för fritidsbåtar med 133 fall av totalt 715 insatser, 

vilket motsvarar ca 19 % av insatserna (Sjöfartsverket, 2008). År 2007 var grundstötning den 

näst vanligaste faktiska larmorsaken efter motorhaveri, med 193 grundstötningar (ca 21 %) av 

totalt 934 insatser för fritidsbåtar (Sjöfartsverket, 2007). Till dessa registrerade fall tillkommer 

de grundstötningar där sjöräddningen ej varit engagerade. 

2.4.2 Förlopp vid grundstötning 

En grundstötning innebär ofta att segelbåten utsätts för en kraftig retardation. Då kölen träffar 

grundet har båten rörelseenergi (som beror av dess massa och hastighet) som måste dissiperas. 

Vid kollisioner med stenbottnar finns ingen elastisk energiupptagning i botten, vilket innebär att 

energin måste upptas i köl, kölinfästning och båtens interaktion med vattnet. Vid de flesta 

grundstötningar niger båten framåt kring en rotationspunkt, till följd av dess tröghet och den 
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retarderande grundstötningskraften. Ett grundstötningsförlopp visas schematiskt i Figur 10, där 

båtens masscentrum m∙g, grundstötningskraften Fk, flytkraften FB och vattnets hydrodynamiska 

motstånd Fv är markerat. Under förloppet dissiperas båtens rörelseenergi. 

 

 

Figur 10. Vanligt förlopp vid grundstötning (ritad efter Wikimedia Commons). 

I båtens kölinfästning uppstår ofta fiberbrott och delamineringsskador (förutsatt att kölen ej 

lossnar från skrovet) i form av kross- och knäckskador i kölinfästningens bakkant samt slitskador 

i den främre delen, enligt Figur 11. 

 

 

Figur 11. Schematisk framställning över skrovlaminatets skador vid grundstötning. 

2.4.3 Skador och kostnader 

En intervju genomförd av Reinholdsson (2008a) med chefen för ett båtreparationsvarv visar att 

problemen med skador på kölinfästningar är omfattande. De flesta grundstötningar sker 

framifrån men kollisionspunkten visar sig inte alltför sällan vara längre upp på kölens framkant, 

och inte alltid längst ned på kölspetsen. Kölbultarna är ofta placerade mellan bottenstockarna och 

monterade rakt igenom skrovlaminatet (ca 25 mm tjockt) med muttrar och brickor på insidan (se 

Figur 8). Vid en grundstötning framifrån är det primärt de främre kölbultarna med tillhörande 

brickor som utsätts för grundstötningskraften. Den bakre delen av kölen pressas upp mot 

skrovlaminatet, och vid förekommande fall, de bakre bottenstockarna. De tvärgående 

bottenstockarna, som vanligtvis är tillverkade i kompositmaterial, går ofta till brott till följd av 

den koncentrerade kraft som uppstår med en spetsig köl. Samtidigt rivs laminatet upp baktill och 

kölbultarna dras ur genom laminatet framtill. Hål i laminatet kan leda till stora läckage, medan 

en tappad köl sannolikt medför att båten kantrar. En krossad och sprucken gjutjärnsköl visas i 

Figur 12. 

 



15 

 

 

Figur 12. Gjutjärnsköl med krosskador (framtill) och spricka (upptill) (Rybbe, 2011b). 

Sprickan (korrosionsangripet område) har propagerat längs hela kordan. Krosskadan syns 

framtill, strax ovanför bulben. En annan grundstötning resulterade i skador på insidan av skrovet 

där laminatet har spruckit, enligt Figur 13. 

 

 

Figur 13. Sprucket laminat (Rybbe, 2011c). 

Enligt båtreparationsvarvet är kölskador ett växande problem. Det är huvudsakligen båtar 

tillverkade i södra Europa som står för de största skadorna. De svenska tillverkarna har något 

bättre konstruktioner, något som kan relateras till att det är större risk att gå på grund i de 

svenska vattnen. Kostnaden för att reparera en grundstötningsskadad segelbåt uppskattas till ca 

200 000 kronor i snitt. 

 

En ytterligare intervju genomförd av Reinholdsson (2008b) med en skadechef för ett 

försäkringsbolag visar på liknande slutsatser. Problem med grundstötningsskador har ökat 

kraftigt de senaste fem till tio åren. Vid försäkringsbolaget nämns konstruktionen av 

kölinfästningen som en stor bidragande orsak. Bakre delen av kölen är för smal och materialen 

anses vara för dåliga. Vidare antas den stora importen av billiga segelbåtar vara en stor 

bidragande orsak till de ökande grundstötningsskadorna. Försäkringsbolaget vidhåller att 

försäkringspremier och självrisker kan hållas lägre för de båtmodeller som har ett bättre 

grundstötningsskydd. 

 

Klas Jacobson vid försäkringsbolaget Länsförsäkringar (mail-korrespondens, 24 januari 2011) 

bekräftar att kostnaderna för reparationer av kölskador har ökat kraftigt de senaste åren. Detta 

förklaras av att varven har höjt reparationspriserna samt att båtarna anses vara mer ömtåliga och 

omständigare att reparera. Ibland krävs att hela inredningen demonteras för att reparatören skall 

komma åt skadan. Från och med 2011 inför det aktuella försäkringsbolaget ett klassningssystem 

som bygger på att modeller med stora skadekostnader får högre premier än övriga båtmodeller. 
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Samtidigt får båtmodeller med låga skadekostnader lägre premier. Därmed påverkas 

försäkringspremie och eventuell självrisk av den aktuella båtmodellens skadefrekvens, skadornas 

omfattning samt hur lätt båten kan repareras. 

2.5 Grundstötningsskydd 

2.5.1 Kommersialiserade patent 

 
Keel Pro 
Svenska Koster marknadsför ett passivt grundstötningsskydd (Svenskt patent nr. SE523981, 8 

juni, 2003) för segelbåtar under namnet Keel Pro. Detta patenterade kölskydd består av en 

vattenfylld (ca 0,5 liter) gummibälg som monteras försänkt i kölspetsen. Det monterade 

kölskyddet kan studeras i Figur 14. 

 

 

Figur 14. Grundstötningsskyddet Keel Pro monterat på köl (från sidan t.v. och framifrån t.h.) (Eriksson, 2011a). 

Bälgen är försedd med ett antal hål som förbinder den interna volymen med omgivande vatten. 

Då grundstötning inträffar deformeras gummibälgen och det inneslutna vattnet pressas ut genom 

hålen och en viskös dämpeffekt erhålls. Efter grundstötning återtar gummibälgen sin 

ursprungliga form och vattenfylls återigen. Om kölskyddet ej lossnat från kölbladet så skall 

kölskyddet återigen erbjuda fullt skydd vid grundstötning. Fälttester visar att 

grundstötningsskyddet ger gott skydd i hastigheter upp till 4 - 5 knop (2 - 2,5 m/s) (Arcona 

Yachts, 2007). 

 

Enligt tillverkaren av Keel Pro, Svenska Koster (2008a), så förlängs retardationssträckan från ca 

10 mm (konventionell konstruktion) till 150 mm då kölskyddet används. Detta innebär att 

retardationen, och därmed även de av kollisionen genererade krafterna reduceras, vilket ger färre 

och framför allt inte lika allvarliga strukturella skador. En skadad köl, utrustad med Keel Pro, 

visas i Figur 15. 
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Figur 15. Köl utrustad med Keel Pro, som grundstötts med monterat kölskydd, uppvisar endast begränsade skador 

(Eriksson, 2011b). 

Kölskyddet kan i dagsläget monteras på ca 80 båtmodeller, och från och med 2008 så 

standardutrustas många av Arconas modeller med Keel Pro. Flertalet försäkringsbolag reducerar 

självrisken samt försäkringspremien när denna typ av kölskydd används (Svenska Koster, 

2008b). 

2.5.2 Övriga patenterade lösningar 

Ett flertal lösningar till grundstötningsskydd har patenterats och i detta avsnitt presenteras ett 

urval av dessa.  

 

Elastiskt stag 
Hypeco AB i Stockholm beviljades 1985 svenskt patent (Svenskt patent nr. SE440477, 14 

november, 1985) för ett grundstötningsskydd där ett stag alternativt en vajer monteras i båtens 

medelplan mellan kölspetsen och en infästningspunkt i skrovet enligt Figur 16.  

 

 
 

Figur 16. Beskrivning av Hypeco:s patent. 

Detta stag eller vajer dimensioneras så att plastisk och/eller elastisk deformation uppträder 

varvid ett energiupptagande organ skapas. Infästningen mot antingen skrov eller kölspets sker 

via dragkraftsbegränsare för att undvika att de krafter som uppstår vid grundstötningen skadar 

infästningspunkterna. Patentet avfördes 1992 och förefaller ej ha vunnit någon större 

kommersiell framgång. 
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Glidköl 
Larsen och Holmen patenterade en idé om en tvådelad köl där den nedre sektionen av kölen 

löper i ett spår (Svenskt patent, nr. SE1180082T3, 21 december, 2005). Vid en grundstötning 

förskjuts kölen bakåt, enligt Figur 17. 

 

 

Figur 17. Patentets funktion illustrerad under en grundstötning. 

Relativrörelsen mellan övre och nedre sektion motverkas av en fjäder och en viskös dämpare. 

Dämparens interna volym är förbunden med omgivningen varför dämparvätskan således utgörs 

av vatten.  

 

Vid grundstötning uppstår en svagt lutande bakåtriktad rörelse av den nedre sektionen vilket 

medför att dämparvätskan pressas ut genom kolvbottnen samtidigt som fjädern komprimeras. 

Stöten absorberas därför på både mekanisk och hydraulisk väg. Den kinetiska energi som 

omvandlas till potentiell energi i fjädern vid grundstötningen, kan användas för att skjuta fartyget 

av grundet då den nedre sektionen återgår till sin initialposition. Detta patent utnyttjar även en 

deformerbar kölspets för att minska risken för att krosskador uppstår i kontakten mellan grund 

och köl. Patentet är fortfarande aktivt. 

 

Stötupptagande list 
Landin patenterade en lösning (Svenskt patent, nr. SE443343, 5 juni, 1986) där en 

stötupptagande anordning monteras i framkant på kölen enligt Figur 18. 
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Figur 18. Landins patent med en stötupptagande list från 1986 (PRV, 1981).  

Den stötupptagande listen består av ett fjädrande material som vulkaniserats in i det gummi som 

utgör listprofilen. Syftet är att grundstötningsskyddet skall vara billigt och enkelt att tillverka 

samt att fartygets framföringsegenskaper endast får påverkas marginellt. 

2.5.3 Svea Tekniks patent 

Den patenterade kölinfästningen som Svea Teknik har utvecklat (Europeiskt patent, nr. 

EP1976748, 7 juli, 2007), bygger på att en elastisk stålplatta (i fortsättningen kallad för 

membran) upptar de krafter som uppstår vid en grundstötning. Rörelseenergin upptas därmed 

under en längre uppbromsningssträcka, vilket ger lägre krafter och följaktligen lägre spänningar i 

konstruktionen. Det balksystem, i vilket membranet är monterat, är väl anpassat till de aktuella 

krafterna med bättre lastinföring från kölen och ut i båtens skrov. Konstruktionen kan studeras i 

Figur 19 där balksystem och köl tydligt framgår. Det elastiska membranet är monterat under 

balksystemet, infälld i båtens skrov. Kölplåt och balkar är tillverkade i stål men patentet är ej 

begränsat till detta material. 

 

 

Figur 19. Balksystem med köl och elastiskt membran betraktat snett ovanifrån. 

Figur 19 visar konstruktionen betraktad underifrån med kölbladet uppåt (t.v.) samt köl och skrov 

betraktat underifrån med det infällda membranet (t.h.). Det elastiska membranet är monterat mot 

sex ytor med hjälp av åtta bultar. 
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Figur 20. Kölblad, membran och balksystem (t.v.) och köl, skrov och membran (t.h.). 

Bulben skruvas i kölbladet (längst upp i Figur 20). Figur 21 visar membranets utformning och de 

elastiska deformationer (markerade i färg) som uppstår i membranet vid en grundstötning. 

 

 

Figur 21. Membranet deformeras elastiskt vid en grundstötning (vy från ovan). Kölsulan markerad i rött. 

De tvärgående balkarnas tungor integreras i skrovets laminat. 

 

De krafter som härrör från kölen har bättre lastinföring till balksystem och skrov, genom att en 

större area upptar de krafter som på en konventionell konstruktion annars upptas på den yta som 

utgör gränssnittet mellan köl och skrov. Även krafter från seglen via skott och vant kan med 

fördel föras genom förstärkningar i skrovet, ned till balksystemet. I sidled är konstruktionen 

mycket styv, för att medge goda seglingsegenskaper. 

 

Vidareutveckling av patentet har skett i form av ett examensarbete av Reinholdson (2008) där ett 

antal koncept för infästning av kölblad mot det elastiska membranet utarbetades. Ett av dessa 

koncept beskrev en helkompositkonstruktion där membran och kölblad integrerats till en enhet. 
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2.6 Certifieringsregler 

2.6.1 CE-märkning 

CE-märket (förkortning av franskans Conformité Européenne) försäkrar att en produkt uppnår de 

av EU (Europeiska Unionen) ställda kraven vad avser säkerhet, hälsoeffekter och miljöpåverkan. 

Märkningen är utarbetad för att garantera konsumenternas säkerhet. Tillverkare både inom och 

utanför EU måste uppfylla kraven för CE-märkningen (om tillämpbara) för att få marknadsföra 

sin produkt inom EU. Först när en tillverkare genomgått certifieringsprocessen får företaget CE-

märka sin produkt vilket ger tillgång till en marknad med idag 27 länder och ca 500 miljoner 

invånare. Före införandet av CE-märkningen tvingades tillverkarna att anpassa sig till många 

olika länders egna regler och standarder för att få marknadsföra sina produkter i dessa länder. 

Oklarheter och missförstånd mellan myndigheter och tillverkare skapade tekniska barriärer vilket 

försvårade handeln. 

2.6.2 Certifieringsorgan 

Europakommissionen har fastställt ett antal förordningar (EU-direktiv), i vilka de överenskomna 

lagkraven som ställs på olika produkter anges. För varje relevant produktkategori finns således 

ett dokument som anger vad tillverkaren måste kunna styrka att produkten uppfyller för att den 

skall anses vara laglig och därmed få CE-märkas och marknadsföras inom EU. CE-märkningen 

indikerar därför inte hur väl en produkt överensstämmer med en standard, utan snarare om den 

överensstämmer med lagkraven i EU-direktiven (Polson, 2010). 

 

Överensstämmelse med gällande direktiv kan i vissa fall bedömas och dokumenteras av det 

tillverkande företaget, men för vissa direktiv så krävs det att ett ackrediterat certifieringsorgan 

anlitas för bedömning av produkten. Dessa ackrediterade certifieringsorgan är ofta konsultfirmor 

som har godkänts och certifierats av en i landet högre instans för att kontrollera 

överensstämmelsen med direktiven. Inom EU är det varje lands regering som utser 

certifieringsorganen och de certifieras för bedömning inom ett eller flera olika direktiv. 

2.6.3 Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC 

Fritidsbåtar som marknadsförs inom EU måste från och med 16 juni 1998 uppfylla den 

lagstiftning som definieras i direktiv 94/25/EC. Fritidsbåtdirektivet klassificerar fritidsbåtar och 

definierar också de säkerhetskrav som ställs på dessa konstruktioner. Vidare anges även de 

lagstiftade krav som i detta direktiv ställs på avgasemissioner och bullernivåer. 

 

Direktivet definierar en fritidsbåt som en båt med godtycklig framdrivningsmetod (segel, 

förbränningsmotor etc.) och med en skrovlängd mellan 2,5 m och 24,0 m. Vissa båtar undantas 

från kraven i direktivet, exempelvis renodlade tävlingsbåtar, kanoter och gondoler. 

 

De konstruktions- och designmässiga krav som ställs på en fritidsbåt omfattar båtens 

flytförmåga, lastbärande struktur, manöveregenskaper samt installation och integration av 

kringutrustning, som exempelvis bränslesystem. Fritidsbåtar delas därför in i fyra klasser efter 

den signifikanta våghöjden som båten är godkänd för, enligt Tabell 1. 
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Tabell 1. Klassindelning av fritidsbåtar. 

Klass Benämning Signifikant våghöjd [m] Beaufort vindstyrka [-] 

A Ocean >4 >8 

B Utomskärs ≤4 ≤8 

C Inomskärs ≤2 ≤6 

D Skyddade farvatten ≤0,5 ≤4 

 

Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC ändrades 16 juni 2003 enligt direktiv 2003/44/EC för att även 

innefatta regler kring vattenskotrar och skärpning av kraven på avgasemissioner och 

bullernivåer. Detta genomdrevs till följd av att medlemsländerna, i avsaknad av direktiv, stiftade 

egna lagar kring dessa farkoster vilket gynnade vissa tillverkare och på så sätt gav dem 

marknadsfördelar. Målet med det nya direktivet är således att främja konkurrensen samtidigt som 

miljön och medborgarnas hälsa värnas. 

 

Vidare fordrar direktivet att båt-, motor- och tillbehörstillverkare har erforderliga tekniska 

underlag för all data som ligger till grund för deras produkt, samt att de intygar att deras produkt 

överensstämmer med gällande regler. Tillverkaren skall även CE-märka sin produkt och 

informera användaren kring säker användning och underhåll genom tillverkarskylten och 

användarhandboken (EU, 2011). 

 

Tekniska egenskaper för att uppfylla 94/25/EC 
Viktiga säkerhetstekniska egenskaper för en båt är dess flytförmåga, förmåga att flyta upprätt 

samt att konstruktionen skall kunna motstå de påkänningar som uppstår vid normal användning. 

Avsnitt 3.1 i 95/44/EC definierar kravet på skrovstyrkan som "Valet och kombinationen av 

material och deras konstruktion skall säkerställa att båten är stark nog i alla avseenden. Särskild 

uppmärksamhet skall ägnas åt kategorin och tillverkarens rekommenderade maximala last i 

enlighet med avsnitt 3.6" (Europaparlamentet, 1994). 

 

Skrovets hållfasthet kan säkerställas på flera olika sätt: 

 

 Konstruktion och dimensionering sker i enlighet med standarden ISO 12215. 

 Vedertagna dimensioneringsmetoder utgivna av exempelvis klassningssällskap som ABS 

(American Bureau of Shipping) eller Lloyds används. 

 Ingenjörsmässiga beräkningar utförs. 

 Konstruktionen testas under praktiska försök och experiment. 

 Erfarenhetsbaserad dimensionering tillämpas, där tidigare dokumenterad god 

produkthistorik ligger till grund för beslut. 

 Jämförelser utförs mot liknande konstruktion där dokumenterad god produkthistorik kan 

påvisas. 

 

De två sista arbetssätten nämns bland annat i RSG:s (Recreational Craft Sectoral Group) och 

BMF:s (Brittish Marine Federation) riktlinjer. Officiella dokument som beskriver arbetssätten 

saknas dock. Certifieringsorganen kräver fullständig dokumentation kring hur de tekniska 

egenskaperna fastställs för båtar som skall klassas under fritidsbåtdirektivet. Denna 

dokumentation är även av yttersta vikt om konstruktionen i framtiden skulle komma att bestridas 

av tredje part. 
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Om den nya konstruktionen helt skall baseras på empirisk erfarenhet från tidigare produkter så 

skall det tydligt framgå hur många enheter som producerats, vilken årsmodell konstruktionen 

baseras på, dåvarande nyttjade dimensioneringsregler, båtklass, ändringar i den tidigare använda 

produktionsmetoden, samt eventuell problemhistorik. 

 

Skrovstyrkan kan verifieras genom olika försök; exempelvis fallprov, vilket är vanligt 

förekommande för RIB/RHIB-båtar, eller förstörande provning där konstruktionen belastas tills 

att haveri inträffar. Försöken och resultaten måste dokumenteras noggrant, exempelvis genom 

fotografering eller videofilmning, där det skall bevisas att konstruktionen ej uppvisar några 

skador efter upprepade försök. Konstruktioner i fiberförstärkt plast (kompositmaterial) är ej 

lämpliga att utvärdera med denna metod då det är svårt att upptäcka delaminering av materialet 

(Blyth & Nighy, 2003). 

 

ISO 12215 – Båtar, skrovtillverkning och dimensionering 
Arbetet med denna ISO-standard, som baseras på tidigare vedertagna dimensioneringsregler, 

påbörjades 1990 och består idag av nio delar. Innan den gemensamma standarden utarbetades 

kunde kraven på tillverkaren variera mellan klassningssällskapen vilket komplicerade 

bedömningsprocessen. Genom att låta de ledande klassningssällskapen inta en central roll i 

utvecklingen av ISO 12215, kunde man tillsammans utarbeta lämpliga krav med grund i 

klassningssällskapens egna dimensioneringsregler. 

 

Många, men ej samtliga delar i ISO 12215, är bekräftade och godkända som internationella 

standarder medan ett antal fortfarande endast är publicerade, blivande internationella standarder. 

Den nionde delen, 12215-9, är fortfarande under utveckling. När den väl är färdigbearbetad, 

förväntas ISO 12215 ersätta de flesta av dagens klassningsregler som är applicerbara på 

fritidsbåtar (Blyth & Nighy, 2003). De nio standarderna presenteras med kortfattad beskrivning i 

Bilaga C. 

2.7 Kompositmaterial 

2.7.1 Allmänt om kompositer 

Kompositmaterial består av två eller flera olika material som genom samverkan uppnår bättre 

egenskaper (oftast mekaniska) än vad de olika materialen kan prestera var för sig. I denna 

rapport behandlas huvudsakligen fiberkompositer, där fibrer av olika slag används som armering 

i företrädesvis plaster. Andra kompositmaterial kan vara partikelförstärkta, där stora eller små 

partiklar blandas in i materialet för ökad hållfasthet. Vanligtvis består fiberkompositer av en 

matris i ett polymert material och en fiber bestående av glas, kol eller aramid. Matrisens funktion 

är att hålla ihop fibern som utgör kompositens armering samt att fördela lasten mellan fibrerna 

och skydda dessa från yttre påverkan. 

 

En stor fördel med kompositer, gentemot ett isotropt material, är att fiberriktningarna kan 

orienteras så att önskade egenskaper uppnås (exempelvis att fibrerna orienteras i lastriktningen 

för maximal styvhet och/eller hållfasthet). Materialegenskaperna för laminatet blir därmed 

anisotropa (olika egenskaper i olika riktningar), i motsats till de flesta oförädlade 

konstruktionsmetaller med isotropa egenskaper (samma egenskaper i alla riktningar). En 

ytterligare fördel med kompositmaterial är möjligheten till avsevärt lägre vikt med bibehållna 

eller bättre mekaniska egenskaper än för motsvarande isotropt material. Viktbesparingar är en 

viktig anledning till att användningen av kompositer ökar, i takt med att det idag är viktigt att 

spara energi och maximera andelen nyttolast i framförallt transporter (Damberg, 2011). 
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2.7.2 Fibermaterial 

Fibrer kan orienteras på olika sätt i kompositlaminatet, beroende på vilka egenskaper som är 

önskade. Fibrerna kan vara korthuggna eller långa, och orienteringen kan vara längsgående eller 

slumpmässig, enligt Figur 22. 

 

 

Figur 22. Olika typer av fiberorientering i ett lager. 

Några vanliga och för detta projekt relevanta typer av fibrer presenteras nedan. 

 

Glasfiber 
Glasfiber är det vanligaste armeringsmaterialet för polymera matrismaterial. Fibern framställs 

genom att smält glas dras ut till fibrer varefter det ytbehandlas, så kallad sizing, för att uppnå 

bättre vidhäftning mot matrisen och minska nötningen. Generellt är glasfiber billigt men både 

egenskaper och pris kan variera mycket beroende på typ av glasfiber. 

 

E-glasfiber är den vanligaste typen och utgör totalt ca 99 % av försäljningsvolymen fibrer som 

används i kompositmaterial. Beteckningen E kommer ifrån att E-glas är en bra isolator och inte 

leder elektricitet. Denna glasfibertyp är billig och kan användas för tillämpningar med stora 

produktionsvolymer där priset är viktigare än hållfasthet och styvhet. E-glasfiber har låg E-

modul men relativt god draghållfasthet. Trots att E-glasfiber är mycket vanlig (i kontinuerlig 

form) är det endast en bråkdel av den totala produktionen som används just för de goda 

isoleringsegenskaperna, som är E-glasfiberns signum (Viebke, 2003; Chawla, 1998). 

 

S-glas (High Strength) är en glasfibertyp med bättre mekaniska egenskaper än E-glas. S-glas är 

ursprungligen utvecklat främst för militära applikationer vilket innebär att materialen måste 

genomgå rigorös provning (eng. MIL. Spec.) innan de godkänns, vilket gör att priset ofta blir 

mycket högt. Den kommersiella varianten av S-glas benämns ofta S2-glas, som trots något sämre 

mekaniska egenskaper har ersatt S-glas till följd av ett betydligt lägre pris. Det är dock ingen 

skillnad i kemisk sammansättning mellan S-glas och S2-glas. Priset för S-glas är dock avsevärt 

högre än för E-glas, strax under priset för kolfiber. Draghållfastheten är nästan lika bra som för 

kolfiber men elasticitetsmodulen är lägre, vilket ger en brottöjning på upp till ca 5,5 %. 

 

R-glas och T-glas är ytterligare varianter på höghållfasta glasfibrer och M-glas är den 

glasfibertyp med allra bäst mekaniska egenskaper, likvärdiga med kolfiber och aramidfibrer. C-

glas är en glasfiberkvalitet med god fukt- och kemikalieresistans. För strålskydd används L-glas 

som innehåller bly (Viebke, 2003). 

 

En egenskap hos glasfiber som avviker från de flesta andra kompositarmeringsfibrer är att 

glasfiber är amorft och därför är isotropiskt (Åström, 1997). Generella för- och nackdelar med 

glasfiber sammanfattas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Generella för- och nackdelar med glasfiber (Åström, 1997; Chawla, 1998; Damberg, 2001; Viebke,2003). 

 Fördelar Nackdelar 

Mekaniska egenskaper 

Från lågprestandafiber (E-glas) till 

fiber jämförbara med kolfiber (S- och 

R-glas). Generellt hög styrka. 

I regel låg styvhet och hög densitet. 

Känsligt för statisk utmattning. 

Temperaturbeständighet 
Mycket god (S- och R-glas). God 

värmeisolator (T-glas). 
- 

Kemikaliebeständighet 

God korrosionsbeständighet (E-, C- 

och R-glas). God 

kemikaliebeständighet (C-glas). 

- 

Miljöbeständighet - 
Fukt försämrar de mekaniska 

egenskaperna. 

Tillverkningsegenskaper 
Lättlaminerat. Syns tydligt att 

laminatet är impregnerat. 
Irriterande slipdamm vid bearbetning. 

Elektriska egenskaper God isolator (främst E-glas). - 

Övrigt 

Lågt pris (beroende på fibertyp). 

Mycket brett användningsområde. 

God tillgänglighet. 

Abrasivt nötande. 

 

Kolfiber 
Kolfiber är mycket höghållfast och styvt, samtidigt som densiteten är låg. Kolfiber kan 

framställas från polyakrylnitril (PAN), kol, petroleum eller syntetisk tjära. Fibrer baserade på 

polyakrylnitril framställs genom att PAN-fibrer stabiliseras och därefter karboniseras under hög 

temperatur. Kolfibrer baserade på PAN-fibrer är den vanligaste typen. Fibrernas egenskaper 

varierar beroende på kvalitet, men ofta framställs kolfiber i syfte att vara höghållfast och/eller 

styvt. 

 

Kolfiberarmerad epoxi är ett av de absolut starkaste konstruktionsmaterialen relativt dess vikt. 

Det höga priset för de bästa kolfiberkvaliteterna begränsar användningen till huvudsakligen 

rymd-, flygindustri och militära tillämpningar samt till extrema produkter där hög prestanda är 

viktigare än ett lågt pris. Kolfiber av standardkvalitet har en brottöjning på ca 1,5 % och är sprött 

i jämförelse med andra typer av fibrer. Den termiska och elektriska ledningsförmågan är god, 

samtidigt som utmattningsegenskaperna är bra (Viebke, 2003; Damberg, 2001). Generella för- 

och nackdelar med kolfiber sammanfattas i Tabell 3. 

  



26 

 

Tabell 3. Generella för- och nackdelar med kolfiber (Damberg 2001; Viebke, 2003). 

 Fördelar Nackdelar 

Mekaniska egenskaper 

Mycket höghållfast med hög styvhet 

och draghållfasthet, samt goda 

utmattningsegenskaper. 

Dålig slagseghet, sprött med låg 

brottöjning. 

Temperaturbeständighet Krymper vid förhöjd temperatur. - 

Kemikaliebeständighet - - 

Miljöbeständighet 
God korrosionsbeständighet upp till 

300˚C. 
- 

Tillverkningsegenskaper 
Goda vidhäftningsegenskaper i 

kombination med epoxi. 
- 

Elektriska egenskaper Elektriskt ledande. Elektriskt ledande. 

Övrigt Låg densitet relativt hållfastheten. Dyrt. 

 

Aramidfiber 
Aramidfibrer, eller mer känt under handelsnamnet Kevlar (tillverkare DuPont), är en fibertyp 

med liknande egenskaper som kolfiber. Slaghållfastheten och segheten i materialet är dock bättre 

för aramidfibrer. Dock är tryckhållfastheten betydligt lägre än draghållfastheten samtidigt som 

även egenskaperna i böjning är mindre bra. Aramidfibrer är också mycket anisotropa. Aramider 

har använts sedan 1970-talet i exempelvis skyddsvästar och som förstärkning i gummimaterial 

(Damberg, 2001). Generella för- och nackdelar med aramidfibrer sammanfattas i Tabell 4. 

Tabell 4. Generella för- och nackdelar med aramidfiber (Smith, 1980; Marsh, 2000).
*
Vid rumstemperatur. 

 Fördelar Nackdelar 

Mekaniska egenskaper 

Goda egenskaper vid dragbelastning. 

Goda vibrationsdämpande 

egenskaper. Slagtåligt. Rivstarkt. 

Anisotropisk struktur ger mindre bra 

egenskaper vid böj- och 

tryckbelastning.  

Temperaturbeständighet Måttliga högtemperaturegenskaper. - 

Kemikaliebeständighet Generellt god kemikaliebeständighet. 
Para-aramider har dålig beständighet 

mot syror och baser. 

Miljöbeständighet Måttlig korrosionsbeständighet. 
Låg UV-beständighet. 

Fuktabsorberande (upp till 5%
*
). 

Tillverkningsegenskaper - 

Svårt att väta fibrerna med matris (jfr. 

glas- och kolfiber). 

Materialegenskaperna försvårar 

klipping av fiber och bearbetning av 

laminat. 

Elektriska egenskaper God elektrisk isolator. - 

Övrigt 

Kan blandas med glas- eller kolfiber 

för att skapa hybridmaterial eller för 

att skydda svagare laminat mot stötar. 

Låg densitet. 

Högt pris (betydligt dyrare än 

glasfiber men billigare än kolfiber). 

 

Övriga fibermaterial 
Det finns ett stort antal mindre vanligt förekommande fibermaterial. Här fokuseras 

huvudsakligen på fibrer som armeras i matrismaterial av plast. Borfibrer är fibrer av wolfram 
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eller kol som beläggs med bor. Dessa fibrer har stor diameter och är därför lämpliga för 

tryckbelastningar. I övrigt är styvhet och hållfasthet god, dock med låg brottöjning. Borfibrer är 

också relativt dyra. Basaltfibrer är en fibertyp som tillverkas på liknande sätt som glasfiber, men 

har högre styvhet och styrka samt bättre kemikalie- och temperaturbeständighet. Jämfört med E-

glas är den dock dyrare. Användningen av så kallade naturfibrer, bestående av stjälkfibrer, 

bladfibrer, fröhårsfibrer eller fruktfibrer, har ökat på senare år. Gemensamt för alla 

naturfibertyper är att de härstammar från naturen och är ett miljövänligt alternativ, dock med 

nackdelen att kvaliteten kan variera kraftigt. Generellt har naturfibrerna låg densitet och lågt pris 

men även låg brotthållfasthet och stor fuktabsorption. Ytterligare fibertyper är polyesterfibrer 

och polyetenfibrer, vilka sällan armeras med plast delvis på grund av dålig vidhäftning (Sjögren, 

2010). 

 

Mekaniska egenskaper 
Fiberns två materialhuvudriktningar definieras i Figur 23. 

 

 

Figur 23. Definition av fiberns två materialhuvudriktningar. 

En jämförelse av de mekaniska egenskaperna för de vanligaste fibertyperna framgår av Tabell 5. 

Glasfiber har nära isotropa fiberegenskaper medan aramid och kolfiber har mycket anisotropa 

fiberegenskaper. Värdena är ungefärliga och utgör en sammanställning baserad på två källor.  

Tabell 5. Mekaniska egenskaper för några utvalda fibertyper (Smith, 1990; Gay, Hoa & Tsai, 2003). 

Egenskap Enhet E-glas 
S-glas 

S2, R-glas 

Aramidfiber 

(Kevlar 49) 

Kolfiber HS 

(High Strength) 

Kolfiber HM 

(High Modulus) 

Densitet [kg/m
3
] 2600 2500 1450 1750 1800 

E-modul  

longitudinell 
[GPa] 73 87 127 230 390 

E-modul 

transversell 
[GPa] 73 87 54 15 6 

Skjuvmodul  [GPa] 30 - 12 50 20 

Draghållfasthet [MPa] 2400 3300 2800 3200 2500 

Poissons tal [-] 0,25 0,25 0,4 0,3 0,35 

Brottöjning (drag) [%] 3,0 - 3,5 3,5 - 5,7 2,4 1,3 0,6 

 

Tryckhållfastheten är i vissa tillämpningar lika viktig som draghållfastheten, men anges sällan 

för fibrer separat. Dock kan tryckhållfastheten jämföras för olika fibrer med matris eftersom 

tryckhållfastheten ofta anges för kompositmaterial. 
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2.7.3 Matriser 

Matrisens uppgift i ett kompositmaterial är att skydda och sammanbinda fibrer samt att överföra 

skjuvkrafter mellan dessa. Vid val av matris utvärderas lämpligen faktorer som matrisens 

vidhäftningsförmåga och mekaniska egenskaper, samt dess motståndskraft mot yttre påverkan i 

form av slag och stötar samt andra miljöbetingade parametrar som UV-ljus, fukt, kemikalier 

m.m. De flesta matrismaterial är polymerer av typen termoplaster eller härdplaster, där den 

senare är vanligare. 

Trots att det existerar ett stort antal konstruktionsplaster så är det endast ett fåtal som används 

som kompositmatriser. Detta beror på att en plasts goda egenskaper som konstruktionsmaterial ej 

nödvändigtvis innebär att den lämpar sig som kompositmatris (Åström, 1997). Kombinationen 

av fiber och matris är viktig för att uppnå ett lyckat kompositmaterial. Matrisens brottöjning bör 

vara större än för den valda fibern och det är viktigt att matrisen har en god vätande förmåga, 

d.v.s. vidhäftningen mot fibrerna skall vara tillräcklig (Viebke, 2003). 

 

Nedan presenteras några av de vanligaste matrismaterialen, där mindre vikt åläggs den kemiska 

sammansättningen. Varje materialavsnitt avslutas med en sammanfattning av de generella för- 

respektive nackdelarna för det aktuella matrismaterialet. 

 

Polyester 
Polyester (eller esterplast) är den vanligaste matrisen, och finns både som härdplast och 

termoplast. De mekaniska egenskaperna är begränsade samtidigt som pris och tillgänglighet är 

bra. De flesta polyestrar är styva och hårda material och därmed ofta spröda. Vid härdning 

tillsätts en katalysator (härdare) och en accelerator för att plasten dels skall härda och även för att 

härdningsförloppet skall påskyndas. Vid härdning av polyester används ofta stora andelar styren 

som är hälsovådligt vid inandning, vilket begränsar hanterbarheten under härdning. Dock finns 

andra ämnen än styren att tillgå, vilka dock är mindre vanliga. Tillverkningstoleranserna för 

polyester är mindre bra eftersom matrisen krymper 6 - 10 % under härdningen. Generellt är 

vatten- och kemikaliebeständigheten (främst för organiska lösningsmedel) bristfällig för 

polyestrar men för de vattenbeständiga typerna (ej standardpolyester) är inte heller en miljö i 

saltvatten problematisk. Polyestrar är också bra isolatorer. 

 

Det finns flera typer av polyester med olika kemiska sammansättning. Så kallad 

standardpolyester eller orto-polyester (termoplast, mättad) är billigt men mjuknar redan vid 

relativt låga temperaturer och är inte kemikalie- och vattenbeständigt samtidigt som det gulnar av 

UV-ljus. Så kallad iso-polyester (härdplast, omättad) har en annan kemisk sammansättning och 

därmed förbättrad kemikaliebeständighet, samtidigt som den är UV- och vattenbeständig, med 

bättre temperaturegenskaper. Det finns även undergrupper inom respektive typ, främst sådana 

med förbättrade utvalda egenskaper, men till ett högre pris (Damberg, 2001). Polyester har under 

lång tid varit det dominerande materialet vid tillverkning av laminat för bruk i marin miljö 

(Smith, 1990). De generella för- och nackdelarna med polyester presenteras i Tabell 6. 
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Tabell 6. Generella för- och nackdelar med polyester (omättad) (Damberg, 2001). 

 Fördelar Nackdelar 

Mekaniska egenskaper Hög hårdhet och styvhet. Sprött. 

Temperaturbeständighet - Låg temperaturtålighet. 

Kemikaliebeständighet 
Mycket god beständighet mot syror 

och baser. 

Dålig beständighet mot organiska 

lösningsmedel.  

Miljöbeständighet - 
Låg vatten- (p.g.a. hydrolys) och UV-

beständighet (gulnar). 

Tillverkningsegenskaper 

Snabbhärdande och lågvisköst. 

Enkla/billiga tillverkningsmetoder 

kan utnyttjas. 

Begränsad uppläggningstjocklek t.f.a. 

exoterm härdprocess. Krymper 

kraftigt vid härdning (5 – 10 %). 

Hälsovådligt (styren). 

Elektriska egenskaper God isolator. - 

Övrigt Lågt pris och lättillgängligt.  - 

 

Vinylester 
Härdplasten vinylester introducerades på 1960-talet och har bättre mekaniska egenskaper och 

kemikaliebeständighet än polyester. Kemiskt liknar sammansättningen epoxi men 

härdningsförloppet sker på samma sätt som för polyester, dock med lägre halt av styren. Priset 

för vinylester ligger mellan polyester och epoxi. Brottöjningen är längre för vinylester än för 

polyester. Det finns dock ett flertal typer av vinylestrar med varierande egenskaper, främst när 

det gäller högtemperaturegenskaper (Damberg, 2001). Det främsta användningsområdet för 

vinylesterplaster har varit inom den kemiska processindustrin och andra industrier där hög 

kemisk motståndskraft fordras, men användandet har även ökat för marina applikationer (Harper 

& Petrie, 2003). Först efter 1980 började vinylester användas vid laminering av fritidsbåtar, och 

plasten har tidigare använts för ytbeläggning av andra laminat i syfte att minska risken för 

blåsbildning (osmos) (Casey, 2009). Generella för- och nackdelar med vinylester presenteras i 

Tabell 7. 
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Tabell 7. Generella för- och nackdelar med vinylester 

 (Damberg, 2001; Harper & Petrie, 2003; Fakirov & Bhattacharyya, 2007). 

 Fördelar Nackdelar 

Mekaniska egenskaper 

Goda mekaniska egenskaper i klass 

med epoxi. Hög brottöjning (ca 6% 

jmf. polyesters 2 – 3%).  

- 

Temperaturbeständighet Överlägsna högtemperaturegenskaper.  - 

Kemikaliebeständighet 
God resistans mot de flesta 

kemikalier. 

Begränsad resistans mot aromatiska- 

och klorerade kolväten, estrar och 

ketoner. 

Miljöbeständighet Överlägsen vattentålighet.  - 

Tillverkningsegenskaper 

Liknande egenskaper som polyester 

innan härdning. Mångsidigt då de 

flesta tillverkningsmetoder kan 

användas. Mindre härdkrympning än 

polyester. 

Större härdkrympning än epoxi. 

Hälsovådliga ämnen frigörs under 

tillverkningsprocessen. 

Elektriska egenskaper God isolator - 

Övrigt 
God vätande förmåga och vidhäftning 

till andra material. 

Måttliga adhesiva egenskaper jämfört 

med epoxi. 

 

Epoxi 
Epoxi innefattar ett flertal likartade härdplaster, och är bland de vanligaste matrismaterialen det 

starkaste alternativet vid fiberarmering, men även det dyraste. Den vätande förmågan 

(vidhäftningen) är mycket god samtidigt som krympningen under härdning är liten. Styvheten 

kan variera kraftigt beroende på sammansättning, samtidigt som styva sammansättningar 

tenderar att bli spröda. Epoxi absorberar också fukt vilket kan försämra dess mekaniska 

egenskaper (Damberg, 2001; Viebke, 2003). Epoxilaminerade skrov på fritidsbåtar är mycket 

ovanligt (mindre än 0,01 % är epoxilaminerade) (Casey, 2009). De generella egenskaperna 

framgår av Tabell 8. 
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Tabell 8. Generella för- och nackdelar med epoxi (Damberg, 2001; Rizzetta,2009). 

 Fördelar Nackdelar 

Mekaniska egenskaper 

Många olika formuleringar ger ett 

mångsidigt material (flexibelt och 

gummiliknande till hårt och styvt). 

Goda utmattnings- och 

krypegenskaper. Mycket goda 

mekaniska egenskaper. 

Hög styvhet kan ge viss sprödhet. 

Temperaturbeständighet 
Goda högtemperaturegenskaper 

beroende på vald formulering. 

Högtemperaturegenskaperna 

reduceras vid fuktabsorption. 

Kemikaliebeständighet 
Mycket god beständighet mot 

kemikalier och lösningsmedel.  
- 

Miljöbeständighet Låg fuktabsorption. 

Samtliga epoxiplaster absorberar fukt 

(dock mindre än polyester) vilket kan 

ge sprickor i matrisen.  

Begränsad UV-stabilitet (beroende på 

vald härdare). 

Tillverkningsegenskaper Låg härdkrympning (ca 3 %). 

Vid komposittillverkning krävs 

härdning under tryck och temperatur 

(beroende på vald formulering). Lång 

härdtid. 

Elektriska egenskaper God isolator. 
Isolerande verkan reduceras vid 

fuktabsorption. 

Övrigt 

Mycket goda adhesiva egenskaper. 

Kompatibelt med många olika 

armeringar och substrat (vanligast i 

kolfiberkompositer). 

Högt pris. Hälsovådliga ingredienser. 

 

Övriga matrismaterial 
Det finns även ett stort antal mindre vanliga matrismaterial, där de flesta används inom 

fordonsindustrin, armerade med glasfiber. Polyuretan (PUR) är en härdplast som ofta används 

utan armering. Som matrismaterial, med företrädesvis glasfiber, ger polyuretan bra vidhäftning 

till ett relativt lågt pris, dock med begränsade högtemperaturegenskaper. Fenoler tillhör också de 

billiga härdplasterna men ger bättre temperatur-, brand- och kemikaliebeständighet, dock med 

låg brottöjning och stor krympning vid härdning. 

 

Polypropen (PP) är en termoplast som är mycket vanlig i tillämpningar utan armering. I 

kompositmaterial används den främst inom fordonsindustrin där låg densitet och lågt pris är 

viktiga faktorer. Polypropen har bra utmattningshållfasthet men låg krypresistens. Termoplasten 

polyamid (PA) finns i ett flertal varianter där PA6 och PA66 är de vanligaste. Dessa har bra 

mekaniska egenskaper och god temperatur- och kemikaliebeständighet, dock absorberar de fukt 

vilket försämrar de mekaniska egenskaperna. Polyftalamid (PPA) har bättre mekaniska 

egenskaper och lägre vattenabsorption än polyamid, dock med sämre slagseghet och ett högre 

pris. För höga krav på styvhet är polyfenylensulfid (PPS) lämpligt som matris. Den har dessutom 

god krypresistens och bra temperatur- och kemikaliebeständighet, men har låg brottöjning och är 

relativt dyr. För höga krav på mekaniska egenskaper är polyetereterketon (PEEK) ett alternativ. 

Som matris används den ofta inom flyg- och rymdindustrin men är dyr (Sjögren, 2010). 
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Mekaniska egenskaper 
En jämförelse av de mekaniska egenskaperna mellan de vanligast förekommande matriserna 

framgår av Tabell 9. Observera att många värden kan uppvisa stora variationer beroende på källa 

och typ av matris, och att de angivna värdena bör betraktas som ungefärliga. 

Tabell 9. Mekaniska egenskaper för några utvalda matrismaterial (Damberg, 2001).  

Egenskap Enhet Epoxi 

(EP) 

Polyester 

(UP) 

Vinylester 

(VE) 

Imid 

(PI) 

Uretan 

(PUR) 

Fenol* 

 

Densitet [kg/m3] 1200-1300 1100-1400 1000-1200 1300-1450 1200 1300 

Draghållfasthet [MPa] 55 - 110 40 - 90 78 - 82 55 – 110 40 - 50 40 - 60 

Dragbrottöjning [%] 3 - 6 1 - 2 3,0 – 7,0 6 - 8 70 - 100 1 - 2 

E-modul [GPa] 2,8 - 4,2 2 - 4 3,0 - 4,1 3,2 - 4,0 0,9 - 1,3 3 - 4 

Skjuvmodul [GPa] 2,2 1,6 2,1 - - - 

Poissons tal [-] 0,37 0,36 0,3 - - - 

Böjhållfasthet [MPa] 125 60 - 160 125 - 135 100 - 120 - 20 - 80 

2.7.4 Armeringstyper 

Detta avsnitt kategoriserar de vanligt förekommande armeringstyperna som används vid 

framställningen av kompositmaterial. Vidare förklaras även framställningsmetod och 

armeringens egenskaper (Åström, 1997; Damberg, 2001; Viebke, 2003). 

 
Vävning 
 

Plan väv 

Vid konventionell vävning läggs två vinkelräta garn om lott så att en plan väv med fibrer i 0°- 
och 90°-riktningen (ortogonal väv) skapas. Genom att väva samman fibrer i form av garn kan 

textiler i olika former och konfigurationer erhållas. Textilens längsgående riktning kallas varp 

och den tvärgående väft, enligt Figur 24. 

 

 

Figur 24. Definition av vävriktningar. 

Då en textil vävs kommer garnen i väven att vara längre än den färdiga textilen till följd av att 

varpen och väften växelvis passerar över och under varandra. Den färdiga textilen kan därför 

beskrivas av krusigheten, som är ett mått på hur vågiga garnen i väven är. Textiler med låg 

krusighet har rakare fibrer vilket gör dem flexibla och ger dem god draperbarhet (d.v.s. god 
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förmåga att följa en dubbelkrökt yta). De rakare fibrerna förbättrar vävens riktade egenskaper 

men skjuvmotståndet försämras då det finns färre varp-/väftkorsningar som kan uppta last. En 

nackdel med lågkrusiga textiler är att fibrerna lätt förskjuts då textilen hanteras vilket kan 

inträffa under exempelvis tillverkningsprocessen. Nya maskiner möjliggör vävning där fibrerna 

orienteras ±45° i väven och det går även att väva tri-axiellt med tre garn där fibrernas 

korsningsvinkel kan varieras mellan 30° och 60°.  

 

Ett antal vanliga plana vävar presenteras i Figur 25, där krusigheten avtar med stigande 

numrering. 

 

 

Figur 25. Olika typer av väv. 1) Tvåskaftsbindning (plain weave), 2) Panamabindning (basket weave), 3) 

Kypertbindning (twill weave), 4) Satängbindning (satin weave). 

Tvåskaftsbindning är den i särklass vanligaste vävtypen oavsett om det gäller textiler avsedda för 

klädesplagg eller som armering av kompositmaterial. Panamabindningen är en variant av 

tvåskaftsbindningen med grupper om två eller flera parallellt löpande trådar i både varp- och 

väftriktningen vilket ger den en bättre draperbarhet än tvåskaftsbindningen. Kypertbindningen är 

ännu mer formbar. Satängbindningen är en typ av väv som karakteriseras av ett minimalt antal 

bindpunkter. Vid satängbindning går varptrådarna under och över fyra eller fler väfttrådar och 

väven har därför god draperbarhet och hög riktad hållfasthet. 

 

Enkelriktad väv 

Enkelriktade vävar består av grova garn i varpriktningen och mycket tunna garn i väftriktningen. 

Detta ger enkelriktade vävar mycket goda riktade egenskaper och ökar hanterbarheten då de 

grova fibrerna hålls samman. 

 

Tredimensionell väv 

En tredimensionell väv består av flera enkla lager varp- och väftgarn som binds samman av ett 

system med garn i tjockleksriktningen. Tredimensionella vävar ger interlaminära egenskaper 

som är omöjliga att återskapa genom att laminera plan väv lager på lager. Denna typ av väv är 

dock dyr och långsam att producera. Den höga tätheten gör den synnerligen svår att impregnera 

med matris. 
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Ickekrusiga textiler (non-crimp) 
Genom att placera parallella garn i separata lager med olika riktning och sedan sy ihop dessa 

med polyestertråd skapas en textil helt utan krusning. Detta medför att textilen snabbt kan läggas 

upp och fiberriktningarna kan styras fritt. En textil helt utan krusning har mycket goda riktade 

hållfasthetsegenskaper. Istället för att sys ihop kan ett termoplastiskt bindmedel, som verkar 

mellan fibrerna, användas för att binda samman textilen. 

 

Stickning 
Ett alternativ till att väva en textil är att sticka den. En stickad textil består av garn 

sammanbundet med loper och klassificeras efter lopernas utseende eller efter den tillverkande 

maskintypen. De två huvudsakliga stickningsmetoderna är varpstickning och väftstickning. 

Stickade textiler framställs vanligtvis för specifika applikationer och är därför mindre vanligt 

förekommande, men kan användas i samma processer och applikationer som vävar. 

 

Flätning (garn) 
Vid flätning tvinnas två eller flera garnsystem om varandra i en motgående rörelse för att bilda 

strukturen. Flätning genererar antingen plan eller cylindrisk armering med förstärkning i riktning 

±α men kan även ske i tre dimensioner för att framställa komplicerade geometrier. Flätade 

strukturer kännetecknas av hög formbarhet, hög vridstyvhet och god skadetålighet. Flätning kan 

även ske tri-axiellt, d.v.s. fibrer läggs in i längsled under flätningsprocessen av textilen. 

 

Mattor och ickevävda armeringar 
 

Roving 

Roving består av parallella otvinnade fibrer som buntats ihop till en grövre otvinnad trådform. 

Roving förekommer även i spunnen form som tillverkas genom att kontinuerlig roving spolas 

fram och tillbaka samtidigt som den tvinnas. Spunnen roving blir därför mer voluminös. Roving 

levereras upplindad på spolar (s.k. bobiner). 

 

Huggen matta (Chopped Strand Mat, CSM) 

Denna typ av matta är uppbyggd av huggen fiber där fiberlängden normalt varierar mellan 25 

och 100 mm. Den huggna fibern placeras jämnt, men med slumpmässig riktning på en bärarfilm 

varefter bindemedlet appliceras. 

 

Kontinuerlig matta (Continious Filament Mat, CFM) 

Denna matta förväxlas ofta med huggen matta. CSM-matta kan ofta ersätta CFM-matta, och vice 

versa för en given applikation då den resulterande kompositen har ungefär likvärdiga egenskaper 

(Åström, 1997). CFM-matta tillverkas genom att kontinuerliga fibrer slumpmässigt virvlas mot 

en bärarfilm och sedan binds samman.  

 

Ytmatta (Veil) 

Denna matta består av mycket tunna fibrer och används för att skapa en polymerrik yta vilket 

resulterar i en jämn och tät yta som är kosmetiskt tilltalande. Fibrerna som används i ytmattor 

kan antingen utgöras av konventionella armeringsfibrer (ofta C-glasfiber), organiska fibrer eller 

syntetiska fibrer (t.ex. polyester). 

 

Mald fiber 

Roving kan malas till fiberlängder mellan 0,4 och 6 mm varvid den kallas mald fiber. 
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2.7.5 Tillverkningsmetoder 

Det finns ett flertal olika tillverkningsmetoder för att framställa kompositer bestående av önskad 

kombination av fiber och matris. För de fall då fiber och matris läggs i lager eller skikt, kallas 

tillverkningen för laminering. En del matrismaterial och vissa tillverkningsmetoder är sämre ur 

arbetsmiljösynpunkt, då styrengaser frisläpps i lokalen. Detta gäller framförallt tillverkning av 

laminat med härdplaster, där potentiellt hälsovådliga kemikalier (däribland styren) frigörs. På 

senare år har miljökraven och arbetsmiljökraven ökat varför användningen av framförallt 

handuppläggningsmetoden har minskat. Arbetsmiljöproblemen vid tillverkning är inte lika stora 

för termoplaster, eftersom de är kemiskt inerta. Användandet av termoplaster som 

kompositmatris har ökat, och det är framförallt de låga processtiderna, återvinningsbarheten samt 

den bättre arbetsmiljön som gjort dem attraktiva (Åström, 1997). 

 

Ett vanligt begrepp inom laminering är prepregvävar, som är färdigimpregnerade, enkelriktade 

fibrer av främst högprestandafibrer som kol men även ibland glasfiber. Matrisen utgörs ofta av 

epoxi. Prepregvävarna är torra vid laminering och härdningen sker vid förhöjd temperatur 

(Viebke, 2003). 

 

Nedan beskrivs ett urval vanliga tillverkningsmetoder för kompositlaminat. 

 

Handuppläggning 
Handuppläggning är den vanligaste tillverkningsmetoden av kompositkonstruktioner av glasfiber 

i härdplaster, när det gäller mindre tillverkningsvolymer eller stora konstruktioner. Alla matriser 

och fibrer kan användas men risken för låg tillverkningskvalitet gör billigare material som 

glasfiber och polyester till de lämpligaste alternativen för handuppläggning. Handuppläggning 

sker i öppna formar där hartsen (matrisen) hälls i formen varefter armeringsfibrer, väv eller matta 

läggs ovanpå och stryks på manuellt med pensel eller roller. Formen kan vara antingen en så 

kallad hon-form eller en han-form och är utformad så att laminatet erhåller önskad geometri. 

Före lamineringen påbörjas så beläggs formen med släppmedel för att underlätta urtagning av det 

färdiga laminatet. Det understa lagret beläggs med så kallad gelcoat för att förbättra ytjämnheten 

och för att öka skyddet mot yttre miljöpåverkan. På motsvarande sätt avslutas lamineringen med 

en topcoat som översta lager. Däremot blir ytjämnheten på ovansidan inte lika god som 

undersidan (Damberg, 2001; Viebke, 2003). En schematisk beskrivning av 

handuppläggningsmetoden visas i Figur 26. 

 

 

Figur 26. Schematisk beskrivning av lamineringsmetoden handuppläggning. 

 

Vakuumsäcksmetoden och trycksäcksmetoden 
Vakuumsäcksmetoden kan användas för både små och stora laminat. Både våtlaminering i 

enlighet med handuppläggningsmetoden och prepreguppläggning är möjlig. Principen för 

vakuumsäcksmetoden bygger på att vakuum skapas under ett elastiskt membran som är tätslutet 

ovanpå formen. Ett svagt tryck pressar därmed ihop arbetsstycket. 
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En variant på vakuumsäcksmetoden är trycksäcksmetoden där ett yttre gas- eller ångtryck 

används för att pressa ihop arbetsstycket. Denna metod ger upphov till ett högre tryck (5 - 10 

bar) och porer och bubblor kan reduceras samtidigt som volymfraktionen fiber i kompositen kan 

vara högre. 

 

Ännu en metod som lämpar sig för produkter med högre krav är autoklavmetoden. Denna metod 

tillåter tryck upp till 35 bar och kan producera produkter med hög kvalitet och med hög 

fiberandel. Processen är dock dyrare än vakuum- och trycksäcksmetoden (Edshammar, 2007). 

 

Vakuuminjicering 
Vakuuminjicering (se Figur 27) är en sluten tillverkningsprocess där den öppna formen tätas med 

en vakuumsäck under injicering och härdning. Injiceringen av plasten sker via inloppskanaler 

samtidigt som en vakuumpump ansluten till en utloppskanal skapar ett undertryck i formen. Till 

följd av den slutna processen är arbetsmiljön bättre vid vakuuminjicering än vid 

handuppläggning. Kvaliteten blir också jämnare samtidigt som de mekaniska egenskaperna 

förbättras (Sjögren, 2010). 

 

 

Figur 27. Schematisk beskrivning av lamineringsmetoden vakuuminjicering. 

 

RTM (Resin Transfer Moulding) 
RTM-tekniken liknar vakuuminjicering, i och med att det också är en sluten process. 

Formverktyget innesluter de torra fibrerna eller mattorna, varefter den flytande plasten injiceras 

under tryck (< 10 bar) genom en inloppskanal, enligt Figur 28. Plasten flyter mellan lagren av 

täta fibrer, eftersom detta är den väg med lägst motstånd. Både stora och små serier kan 

tillverkas, med olika grad av automatisering. Kostnaderna beror även på vilket material 

formverktyget är tillverkat av (metallverktyg är i regel dyrare). RTM-tekniken ger möjlighet till 

att tillverka komposter med hög fiberandel och fina ytor. Produktens storlek är dock begränsad. 

Det finns ett flertal metoder som liknar RTM-processen, t.ex. olika varianter av RIM (Reaction 

Injection Moulding) (Damberg, 2001; Sjögren, 2010). 
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Figur 28. Schematisk beskrivning av tillverkningsmetoden RTM. 

2.7.6 Skikt och laminat 

Materialhuvudriktningarna för ett enkelriktat laminat definieras enligt Figur 29. 

 

 

Figur 29. Materialhuvudriktningar för ett enkelriktat laminat. 

Generell materialdata för vanligt förekommande laminat presenteras i Tabell 10 

(materialhuvudriktningar enligt Figur 29). Notera att samtliga i laminatet ingående fibrer samt 

epoxi kan ha mycket varierande egenskaper och att dessa värden är generella i syfte att skapa en 

användbar generell jämförelse. 
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Tabell 10. Generella egenskaper för vanligt förekommande fiber/epoxi-laminat med enkelriktade kompositlager 

samt fiberhalt Vf = 60 % (Gay, Hoa & Tsai, 2003). 

 Beteckning Enhet Glasfiber/epoxi Kevlar/epoxi Kolfiber/epoxi 

Fiberhalt Vf [%] 60 60 60 

Densitet ρl [kg/m
3
] 2080 1980 - 

E-modul 

-longitudinell 
E1 [GPa] 45 85 134 

E-modul 

-transversell 
E2 [GPa] 12 5,6 7 

Draghållfasthet 

-longitudinell 
σts,1 [MPa] 1250 1410 1270 

Tryckhållfasthet 

-longitudinell 
σcs,1 [MPa] 600 280 1130 

Draghållfasthet 

-transversell 
σts,2 [MPa] 35 28 42 

Tryckhållfasthet 

-transversell 
σcs,2 [MPa] 141 141 141 

Skjuvmodul G12 [GPa] 4,5 2,1 4,2 

Skjuvhållfasthet S12 [MPa] 63 45 63 

Interlaminär skjuvhållfasthet Sint. [MPa] 80 60 90 

Brottöjning - [%] 2,5 - 5,5 1,5 - 2,0 0,8 - 1,5 

Poissons tal ν12 [-] 0,3 0,34 0,25 

2.7.7 Hybridkompositer 

Hybridkompositer är kompositmaterial där fler än en fibertyp kombineras i samma matris. 

Fördelarna med hybridkompositer är att sammansättningen av fibrer, både vad gäller material 

och fiberorientering, kan väljas på sådant sätt att laminatets egenskaper optimeras till de givna 

förhållandena. Vanligaste hybridkompositerna är kolfiber/glasfiber, kolfiber/aramid och 

glasfiber/aramid, de flesta tillsammans med epoxi som matrismaterial. En gynnsam kombination 

kan förbättra alltifrån laminatets styvhet, brottöjning, slagseghet, utmattningsegenskaper, drag- 

och tryckhållfasthet, till miljöbetingade samt elektriska och termiska egenskaper. Inte minst kan 

en effektiv kostnadsreducering ske genom inblandning av billigare glasfibrer i en komposit med 

dyrare fibrer. 

 

Även haveriförlopp kan påverkas genom att välja fibrer med olika brottöjning och 

draghållfasthet. Då den styva fibertypen gått till brott kan ett plötsligt och sprött slutbrott 

förhindras genom att den andra fibertypen fortfarande kan bära last, dock med större 

deformationer som följd (Smith, 1990; Callister, 2007). 
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2.7.8 Brott och haverikriterier 

 
Brott 
Kompositers anisotropi och heterogenitet medför att andra typer av skador uppträder i 

kompositer än i isotropa metaller. Haveri inträffar vanligtvis till följd av drag-, tryck-, slag- eller 

utmattningsbelastning. 

 

Dragbrott 

Draghållfastheten i en fiberkomposit styrs av egenskaperna för fiber respektive matris, andel 

fiber, fiberlängd, fiberorientering, vidhäftning mellan fiber och matris samt por- och fukthalt 

m.m. Då kompositen är uppbyggd med långa fibrer i belastningsriktningen så styrs 

draghållfastheten främst av andelen fibrer och fiberns egenskaper. Slutbrott sker på samma sätt 

som för andra material, d.v.s. då samtliga lastbärande fibrer utsatts för brottspänning i det 

aktuella tvärsnittet. Bra fäste mellan fiber och matris ger en slät brottyta medan dålig vidhäftning 

ger utdragna fibrer (eng. fiber pullout) (Sjögren, 2010). 

 

Det är dock vanligt att fiberorienteringen inte enbart är enkelriktad. Ofta används korslaminat 

(två riktningar) eller kvasi-isotropa laminat (fyra riktningar), eftersom dessa klarar slag- och 

snedbelastning bättre. Vid dragbelastning nära brottgränsen uppstår först sprickor i skikten med 

transversellt riktade fibrer (45º eller 90º mot belastningsriktningen). Styvheten för materialet 

sjunker då transversella sprickor uppstått, men slutbrott sker endast då fibrerna i dragriktningen 

brustit. Vidhäftningen mellan fiber och matris är avgörande för att motverka dessa typer av 

skador (Sjögren, 2010). 

 

Tryckbrott 

Risken för tryckbrott styrs primärt av samma faktorer som för dragbrott men även fibrernas 

diameter har viss betydelse. Fibrerna kan betraktas som strävor som riskerar knäckning då dessa 

utsätts för axialbelastning. Därmed ökar tryckhållfastheten med större fiberdiameter. Plastisk 

fibermikrobuckling är den vanligaste brottmekanismen vid tryckbelastning. Fibrer som ej helt 

sammanfaller med belastningsriktningen ger upphov till lokalt stora skjuvtöjningar 

(mikrofiberbuckling). Efter omfattande mikrofiberbuckling kan slutbrott inträffa (Sjögren, 2010). 

 

Slag och stötar 

Slagskador kan vara matrissprickor, delaminering eller fiberbrott. Matrissprickor kan uppstå vid 

mindre slag, varefter främst materialets styvhet påverkas. Vid hårdare slag uppstår även 

delaminering med försämrad hållfasthet och stabilitet. Fiberbrott är den sista skademekanismen 

som uppstår vid slag. Faktorer som påverkar en slagskada är bland annat slagenergin, slagets 

hastighet, slagkroppens geometri, matrismaterial, fibermaterial, andel fiber, fäste mellan fiber 

och matris, fiberorientering, tillverkningsmetod, laminattjocklek och inspänningen. För att 

motverka slagskador bör matrisen ha hög brottseghet, fibern bör ha hög brottöjning och området 

som riskerar att utsättas för slag bör ha möjlighet att deformeras något. Förstyvningselement som 

ribbor eller balkar i närheten av slagets angreppspunkt kan förvärra skadorna efter ett slag 

(Sjögren, 2010). 

 

Utmattning 

De bästa utmattningsegenskaperna för ett laminat erhålls med enkelriktade fibrer, eftersom de 

flesta fibrer har god utmattningshållfasthet. För korslaminat och kvasi-isotropa laminat påverkas 

laminatets utmattningsegenskaper i högre grad av matrisen och de är därför sämre. Första skadan 

som uppstår på grund av utmattning är normalt släppning mellan fiber och matris (eng. 

debonding), i enlighet med normal dragbelastning. Transversella sprickor övergår (till skillnad 

mot för dragbelastning) till delaminering mellan skikt med olika fiberriktning. Sprickor och 

fiberbrott sker i skikt med fiberriktningen orienterad i belastningsriktningen, varefter slutbrott 
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slutligen inträffar. Matrisegenskaperna kan vara avgörande för att undvika utmattning i 

kompositmaterialet. Epoxi ger exempelvis god brottseghet och god vidhäftning, vilket är viktigt 

för att förhindra utmattning (Sjögren, 2010). 

 

Brottkriterier 
I samband med kompositberäkningar kan brottkriterier användas, vilka bygger på samma 

resonemang som von Mises effektivspänning, fast för ortotropa material. Både det så kallade 

Tsai-Wu-kriteriet och Tsai-Hill-kriteriet, kan användas för att beräkna en säkerhetsfaktor mot 

brott. Säkerhetsfaktorn för ett laminat med huvudriktningar 1 och 2 (se Figur 23) och plant 

spänningstillstånd (σ3 = τ13 = τ13 = 0), kan uttryckas generellt enligt ekvation (1), enligt Tsai-Wu 

(Gay, Hoa & Tsai, 2003). 
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och där 

 

SF  = Säkerhetsfaktor       [-] 

σ1, σ2  = Aktuell spänning i riktning 1 resp. 2     [MPa] 

σts,1, σts,2 = Max dragspänning (tensile strength), i riktning 1 resp. 2  [MPa] 

σcs,1, σcs,2 = Max tryckspänning (compressive strength), i riktning 1 resp. 2 [MPa] 

τ12  = Aktuell skjuvspänning      [MPa] 

S12  = Maximal skjuvspänning      [MPa] 

 

2.8 Kompositanalys i SolidWorks Simulation 
För simulering samt analys av konstruktioner och komponenter tillverkade av kompositmaterial, 

används kompositmodulen i SolidWorks Simulation Premium 2011 (ej tillgänglig i övriga 

simuleringspaket). Detta beräkningsverktyg möjliggör analys av kompositer där kompositlaminat 

definieras med bland annat uppläggningsriktningar, antal lager samt materialegenskaper i 

huvudriktningarna. Analysverktygen innefattar utöver standard FEA-verktyg, ett antal 

kompositspecifika verktyg där bland annat interlaminär skjuvspänning, vedertagna 

säkerhetsfaktorer för kompositmaterial samt spänningar och skjuvning, i och ortogonalt 

kompositens fiberriktning, kan undersökas. 
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2.8.1 Definition av komposit 

 
Ytgeometrier 
Ett kompositlaminat kan enbart definieras i SolidWorks Simulation genom ytgeometrier. När en 

yta väl definierats som en komposit tilldelas den en tjocklek beroende på laminatets antal lager 

samt lagrens individuella tjocklek. Vid simulering i SolidWorks Simulation används som 

standard skalelement (eng. Shell elements) vid elementindelning av ytgeometrier.  

 

Offset 
Laminatets position i förhållande till ytan på vilken det definieras, kan styras med Offset-

funktionen. För konstruktioner bestående av flera komponenter (solider eller ytgeometrier) måste 

komponenterna antingen förskjutas från varandra, eller så måste kompositens utbredning styras 

så att den tjocklek laminatet tilldelas, ej tränger in i andra komponenter eller skapar oönskade 

spel mellan komponenter.  

2.8.2 Fiberorientering och lager 

 
Koordinatsystem 
Vid kompositdefiniering av en yta skapas ett lokalt koordinatsystem i vilket kompositen 

orienteras. Kompositens första materialhuvudriktning (fiberriktningen för en enkelriktad 

komposit) sammanfaller alltid med lokal x-riktning. Då en ytgeometri bestående av flera ytor 

skall definieras som komposit, tilldelas varje yta ett lokalt koordinatsystem. Dessa lokala 

koordinatsystem sammanfaller inte alltid utan orienteringen måste vid tillfälle justeras manuellt, 

vilket illustreras i Figur 30. 

 

 

Figur 30. Ytgeometri bestående av två olika ytor definierad som kompositer. Linjerna på ytan visar när de lokala 

koordinatsystemen ej sammanfaller (t.v.). Manuell justering av koordinatsystemen ger ett sammanhängande laminat 

(t.h.). 

 

Fiberorientering 
Varje kompositlager i laminatet kan vridas mellan -90° och 90° för att orientera kompositen på 

ett sådant sätt att materialegenskaperna utnyttjas maximalt. Figur 31 visar användargränssnittet 

där ett lager orienterats i en vinkel av 45°. 
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Figur 31. Linjer som definierar fiberorientering (45˚) i ett av laminatets lager. 

 

Kompositlager 
Lagertjockleken och antalet lager kan väljas fritt, dock totalt maximalt 50 lager. 

Materialegenskaperna definieras i laminatets fiberriktningar samt i fibrernas tvärriktningar (se 

Figur 29). Hela laminatets egenskaper bestäms därmed av en sammanvägning av de olika 

fiberriktningarna i samtliga lager. Anisotropin gör dock att vissa lager blir mer påkända än andra 

för en specifik belastning. 

 

Olika fiberarmeringstyper 
Olika armeringstyper (väv etc.) kan användas i kompositmodulen under förutsättning att ett 

ekvivalent material med kända egenskaper i materialets huvudriktningar kan utarbetas. 

Koordinatsystemet i Figur 31 anger då riktningen för en av dessa materialhuvudriktningar och 

inte nödvändigtvis fiberriktningen, som för en enkelriktad komposit. 

2.8.3 Kompositspecifika analysverktyg 

Kompositmodulen i SolidWorks Simulation erbjuder ett antal kompositspecifika verktyg ämnade 

att förenkla resultatanalysen. 

 
Spänningsdiagram 
 

Maximum genom samtliga lager 

Den till beloppet maximala spänningen (för en vald spänningskomponent) genom laminatets 

samtliga lager kan analyseras i ett spänningsdiagram. Programmet genomsöker då varje 

kompositlagers topp- och bottenyta för att identifiera extremvärden i totalspänningen (böj- och 

membranspänning). 

 

Kompositlager 

Olika spänningskomponenter kan för ett i laminatet specifikt valt kompositlager analyseras i ett 

spänningsdiagram för närmare studier. 
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Spänning i, och transversellt kompositlagerriktningen 

Spänningskomponenten i någon av kompositens materialhuvudriktningar kan också analyseras i 

ett spänningsdiagram. Detta kan antingen ske som extremvärdena genom samtliga 

kompositlager, eller för ett specifikt lager. 

 

Säkerhetsfaktordiagram 
Säkerhetsfaktorn i olika delar av en kompositgeometri kan beräknas och analyseras enligt Tsai-

Wu/Hill eller maximalspänningskriteriet. Detta kan ske för ett valt kompositlager, eller i form av 

extremvärdena genom laminatets samtliga lager. 
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3. LASTER 
 

I detta avsnitt beskrivs och beräknas de lastfall som anges i ISO-standarden för fritidsbåtar. 

3.1 ISO 12215-9 
ISO-direktivet 12215-9 behandlar tre lastfall som en CE-certifierad kölinfästning skall kunna 

utsättas för utan att givna designspänningar (materialberoende) överskrids. Reglerna om laster 

och designspänningar kan kringgås genom att det med andra godkända metoder kan påvisas att 

konstruktionen håller. De förekommande lastfallen är utformade baserat på vanliga typer av 

kölinfästningar, d.v.s. ofta ett kölblad i järn som bultas fast i skrovet. Detta direktiv omfattar ej 

avvikande lösningar. Direktivet används dock under detta arbete som ett riktmärke för vilka 

laster som kan anses rimliga för den givna båtmodellen. 

 

Krafterna i dessa lastfall beräknas med hjälp av ett antal inparametrar som beror av båtdata. De 

formler som ges i ISO-standarden innefattar även säkerhetsfaktorer. Lastfallen bygger på: 

 

 Sidbelastning med böjmomentet Mqd (krängning) 

 Vertikal last genom kölen (grundstötning, torrdocka) med kraften Fqvd 

 Horisontell last genom kölen (grundstötning) med kraften Fqld 

 

Dessa tre lastfall definieras i Figur 32. 

 

 

Figur 32. De tre lastfall som skall belasta kölinfästningen, enligt ISO 12215-9. 

För dimensionering av denna konstruktion kan det vara aktuellt med ytterligare ett lastfall för 

grundstötning där en antagen grundstötningshastighet används vid framtagandet av den nya 

(större) grundstötningslasten. 

3.1.1 Sidbelastning 

Vid sidvind uppstår påkänningar i kölinfästningen som i realiteten påverkas av vind, 

strömningsmotstånd, rätande moment (kölens massa) m.m. Det böjmoment som enligt ISO-

standarden skall appliceras på kölinfästningen, utan att de i ISO-standarden angivna 

spänningarna överskrids, beräknas genom ekvation (2). 

 

 30qvd wM f Q a     (2) 

 

där 
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Mqvd = Böjmoment i kölinfästning      [Nm] 

fw  = Båtklass-faktor       [-] 

Q  = Kölens massa        [kg] 

a  = Vertikalt avstånd mellan kölens masscentrum och kölinfästningen [m] 

 

En analys av ekvation (2) visar att lastfallet motsvarar böjmomentet (kölens massa och 

gravitationskonstanten g = 9,81 ≈ 10 m/s
2
 multiplicerad med hävarmen a) vid sidlutning 90˚ 

samt med en inkluderad säkerhetsfaktor på ca 3,0 för en båt i oceanklassen (fw = 1,0). 

3.1.2 Vertikal last 

Den vertikala lasten består av en vertikal kraft på kölen som kan uppkomma i samband med en 

mindre grundstötning eller att båten står på land, med båtens vikt vilande på kölen, alternativt att 

kölen hänger fritt i skrovet (på land). Denna kraft får på motsvarande sätt ej ge upphov till 

spänningar i konstruktionen som överstiger de maximala spänningarna som anges i standarden. 

Ekvation (3) ger den vertikala kraften, som skall ansättas genom kölens masscentrum. 

 

 15 ( )qvd w LDCF f m Q     (3) 

 

där 

 

Fqvd = Vertikal kraft genom kölens masscentrum  [N] 

mLDC = Fullastade båtens massa (deplacement)  [kg] 

 

Formelns sammansättning antyder att den beräknade kraften utgörs av båtens tyngd (med kölen 

exkluderad) samt en säkerhetsfaktor på ca 1,5, för en båt i oceanklassen. 

3.1.3 Horisontell last 

På motsvarande sätt beräknas en horisontell kraft enligt ISO-standarden, som kan antas uppstå 

vid en mindre grundstötning, enligt ekvation (4). 

 

 2,4 ( ) H
qld w LDC

L
F f m Q

T
      (4) 

 

där 

 

Fqld = Horisontell kraft verkande i kölens masscentrum [N] 

LH = Båtens skrovlängd     [m] 

T = Båtens djupgående     [m] 

 

Ekvation (4) är mer komplicerad och det är inte lika uppenbart hur resonemangen har förts vid 

framtagandet av formeln. Det är dock tydligt att endast båtens massa (utan kölens massa) antas 

inverka på de krafter som uppkommer vid en grundstötning. Vidare antas ett långt skrov ge 

upphov till en större grundstötningskraft eftersom båtens nigningsvinkel sannolikt är mindre och 

uppbromsningssträckan blir kortare. Båtens djupgående påverkar det böjande moment som 

belastar kölinfästningen. En djup köl ger ett större böjmoment vid infästningen för en given 

grundstötningskraft, varför detta kompenseras med en justering av kraften beroende på båtens 

djupgående. Hur stor säkerhetsfaktor som valts är okänt eftersom det är mindre tydligt hur 

sambandet mellan skrovlängd och kraft/energiupptagning ser ut. 
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3.2 ISO-laster applicerade på Najad 355 
Det krängande momentet samt den vertikala och den horisontella kraften beräknas med hjälp av 

de konstanta parametrarna, vilka är kända. 

3.2.1 Sidbelastning 

Eftersom båtmodellen under detta arbete alltid antas vara densamma (ej nödvändigtvis kölen) så 

måste även det rätande momentet vid en given krängningsvinkel vara konstant, för att båten skall 

vara sjövärdig. Det rätande momentet varierar dock med båtens krängningsvinkel. För att erhålla 

ett konstant rätande moment för en given krängningsvinkel måste produkten Q∙a vara konstant. 

Den ena parametern blir således en funktion av den andra för att ett konstant rätande moment 

skall erhållas för alla tillåtna kombinationer av kölparametrar. 

 

Kölens vikt i standardutförande är känd som 2 300 kg. Najad lämnar däremot ingen uppgift över 

längden a, vilken därför uppskattas ur skalenliga ritningar. Under detta arbete antas att kölens 

masscentrum i höjdled är placerat där kölbladet slutar, d.v.s. på bulbens ovansida enligt Figur 33. 

 

 

Figur 33. Uppskattning av masscentrums placering i höjdled. 

Kölens djup (från infästning till nedersta punkten) mäts i ritningen till 13 mm vilket i skala 1:100 

motsvarar 1,3 m. Givet att kölen i standardutförande är tillverkad i järn, och antas ha blybulb, så 

kan det antas att hela kölens masscentrum ligger maximalt 1,0 m från infästningen. Längden a 

antas därför vara 1,0 m för standardkölen. Denna approximation innebär att längden a 

sammanfaller med kölbladets längd exklusive bulb. Dessa approximationer antas vidare vara 

tillräckliga för att ge rimliga värden på lasterna. 

 

Insättning av parametrarna i ekvation (2) ger krängningsmomentet Mqd, enligt 

 

30 30 1,0 2300 1,0 69 kNm.qvd wM f Q a          

3.2.2 Vertikal last 

Även den vertikala lasten är konstant och påverkas ej av valet av köl. Eftersom både 

deplacement och kölens vikt är givna för den standardutrustade båten (Najad, 2011), så är båtens 

massa med kölens massa exkluderad, d.v.s. mLDC – Q, känd. Denna differens måste vara konstant 

eftersom en tyngre bulb (och en grundare köl) inte kan påverka båtens övriga massa. En tyngre 

bulb skulle öka det totala deplacementet, varför differensen alltid kommer att uppgå till 6 900 – 

2 300 = 4 600 kg, oavsett vilken kölmassa och djupgående som väljs. Ekvation (3) ger den 

vertikala lasten Fqvd, enligt 
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15 ( ) 15 1,0 (6900 2300) 15 4600 69 kN.qvd w LDCF f m Q          
 

3.2.3 Horisontell last 

Den horisontella lasten, för denna båt med godtycklig köl, varierar endast med båtens 

djupgående. Insättning i ekvation (4) ger 

 

10,5 115920 116000
2,4 ( ) 2,4 1,0 4600 .H

qld w LDC

L
F f m Q

T T T T
            

 

Således beskrivs den horisontella lasten Fqld av ekvation (5), givet att det gäller Najad 355 med 

godtycklig köl. 

 

 
116

[kN]qldF
T

  (5) 

 

Djupgåendet T är 1,9 m i båtens standardutförande och 1,7 m, om det grundare kölalternativet 

väljs. Vilket djupgående som är aktuellt i ett senare skede är svårt att säkerställa, eftersom det 

beror på framtida költyp och materialval. Detta koncept kan antas bli aktuellt för båtar med 

högre prestanda. Med en kompositköl med blybulb förflyttas kölens masscentrum nedåt. Dock är 

osäkerheten för stor, varför den horisontella kraften beräknas baserat på båtens djupgående i 

standardutförande. Detta ger, ur ekvation (5), den horisontella kraften 

 

116
61 kN.

1,9
qldF    

 

Det böjmoment som belastar kölinfästningen till följd av den horisontella lasten kan beräknas 

genom att multiplicera kraften med hävarmen a. Därmed erhålls böjmomentet långskepps enligt 

 

61 1,0 61kNm.qld qldM F a    
 

 

Baserat på membranets utformning och inspänningar antas att den vertikala lasten ej är 

dimensionerande, och det fokuseras fortsättningsvis primärt på den horisontella kraften samt 

sidbelastningen. 

3.3 Tillåtna spänningar enligt ISO 
ISO 12215-9 reglerar de maximalt tillåtna spänningarna i kölinfästningen. Kompositmaterial 

tillhör FRP-materialen (eng. Fiber Reinforced Plastics), varför ekvation (6), enligt ISO-

standarden, används för att fastställa de maximalt tillåtna spänningarna i strukturen. 

 

 

2 2

0,25
u u

 

 

   
    

   
 (6) 

 

där 

 

σ = Aktuell spänning i strukturen   [Pa] 

σu = Brottspänning i materialet   [Pa] 

τ = Aktuell skjuvspänning i strukturen  [Pa] 
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τu = Skjuvhållfasthet i materialet   [Pa] 

 

För användning av metaller gäller att inga spänningar får överstiga designspänningen σd som 

grundas på metallens brottspänning eller sträckgräns, där det lägsta värdet gäller, enligt ekvation 

(7). 

 

 
0,5

0,9

d u

d s

 

 

 

 
 (7) 

 

där 

 

σd = Tillåten designspänning [Pa] 

σu = Brottspänning   [Pa] 

σs = Sträckgräns   [Pa] 

3.4 Kompletterande lastfall 
Som jämförelse mot ISO-lastfallen samt som ett ytterligare steg efter dimensionering enligt ISO-

standarden, beräknas ett horisontellt lastfall baserat på grundstötningshastighet. Som 

utgångspunkt används villkoret att båtens rörelseenergi skall vara lika med grundstötningskraften 

multiplicerad med båtens uppbromsningssträcka, enligt ekvation (8). 

 

 
2( )

2

LDC
a

m Q v
F s

 
   (8) 

 

där 

 

v  = Båtens grundstötningshastighet    [m/s] 

s  = Båtens (masscentrums) uppbromsningssträcka  [m] 

Fa  = Grundstötningskraft, horisontellt, ansatt vid bulben  [N] 

 

Antagande om en minimal uppbromsningssträcka på 0,3 m (deformationer i köl, infästning och 

skrov samt nigning av båten), samt att endast själva båtens massa bidrar till den massa som skall 

bromsas upp (i enlighet med ISO-standarden), ger för 7 knop (≈ 3,6 m/s) grundstötningskraften 

enligt 

 
2 2( ) 4600 3,6

99,4 100 kN.
2 2 0,3

LDC
a

m Q v
F

s

  
   

 
 

 

Böjmomentet vid infästningen för detta lastfall beräknas för den standardutrustade båten genom 

att multiplicera med kölens totala djup 1,3 m. Detta ger böjmomentet 

 

( ) 100 1,3 130 kNm.a a cM F T T       

 

Kraften kan även skrivas som en funktion av grundstötningshastigheten, enligt (9). 
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2

2

7667 [m/s]

2028 [knop]

a

a

F v

F v

 

 
 (9) 

 

Det finns en osäkerhet i det uttryck som härleds ovan, framförallt vad gäller 

uppbromsningssträckan och det faktum att energiförluster försummas. Att uppskatta 

uppbromsningssträckan bedöms dock ge en bättre approximation än att uppskatta en stopptid och 

utgå ifrån ett uttryck för båtens retardation. Beräkningen visar att en grundstötning mot 

exempelvis en lodrät sten eller ett berg kan ge upphov till högre krafter än de som beräknats med 

ISO-standarden. Dessutom tillkommer att lämpliga säkerhetsfaktorer bör finnas med under 

dimensionering. 
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4. MATERIALVAL 
 

Detta avsnitt innehåller en utvärdering av de kompositmaterial som enligt kända teorier 

förefaller vara lämpliga för applikationen. 

4.1 Materialkrav 
I detta avsnitt behandlas de materialegenskaper som är relevanta för applikationen, samt de krav 

och önskemål som kan härledas till dessa. 

4.1.1 Laminatets egenskaper 

 

Mekaniska egenskaper 
I kölinfästningen kommer påkänningarna att vara stora vilket ställer höga krav på laminatets 

mekaniska egenskaper. Krav och önskemål redovisas i Tabell 11, där det också anges hur viktiga 

och relevanta respektive krav bedöms vara. 

Tabell 11. Önskemål och relevans för laminatets mekaniska egenskaper. 

Egenskap Önskemål Relevans 

Draghållfasthet Hög Viktigt 

Tryckhållfasthet Hög Viktigt 

Böjhållfasthet Hög Viktigt 

Slaghållfasthet God Medel 

Brottöjning [%] Hög Viktigt 

Krypning Låg Medel 

Utmattningsegenskaper Goda Viktigt 

 

Bedömningen av respektive egenskap kommenteras kortfattat nedan. 

 

 Draghållfasthet, tryckhållfasthet och böjhållfasthet måste vara höga för att laminatet skall 

klara de spänningar som uppkommer i konstruktionen, främst vid grundstötning. 

 Slagsegheten är viktig för att kölbladet skall klara en grundstötning. I den 

produktionsklara produkten skall kölblad och membran helst vara en integrerad 

komponent. Det kan därför i detta skede ej uteslutas att samma material måste användas 

för hela komponenten (hybridmaterial kan möjligtvis användas för att undvika detta). 

 Brottöjningen motsvarar den procentuella förlängning som laminatet klarar före brott. För 

att minimera spänningarna bör därför deformationerna vara stora samtidigt som 

membranets fjädrande och energiupptagande funktion skall kunna uppfyllas. 

 Membranet är avsett att monteras försänkt i båtens skrov varefter ojämnheterna spacklas 

över. För att minska risken för sprickbildning i spackel och tätskikt, är det därför 

önskvärt att materialets krypning ligger på en acceptabel nivå. Risken för krypning ökar 

under vinterförvaring då båten står på land och kölen i vissa fall kan hänga fritt och 

belasta kölinfästningen med hela eller delar av kölens vikt. 
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 Laminatets utmattningsegenskaper är viktiga i sidled eftersom båtens sidkrafter är 

dynamiska. Långskepps är risken för utmattning sannolikt mindre. 

 

Övriga egenskaper 
Förutom laminatets mekaniska egenskaper ställs det även krav på övriga parametrar som främst 

berör laminatets funktion i den tänkta miljön. Dessa krav redovisas i Tabell 12. 

Tabell 12. Önskemål och relevans för laminatets övriga egenskaper. 

Egenskap Önskemål Relevans 

Densitet Låg Ovidkommande 

Vidhäftning Hög Viktigt 

Fuktabsorption Låg Viktigt 

Krympning Liten Medel 

Saltvattenbeständighet God Viktigt 

Kemikaliebeständighet God Ovidkommande 

UV-beständighet God Medel 

Elektrisk isolator God Ovidkommande 

Termisk isolator God Ovidkommande 

Kompatibilitet med metall God Medel 

 

Bedömningen av respektive egenskap kommenteras även för detta avsnitt. 

 

 Densiteten påverkar inte konstruktionens prestanda märkbart eftersom skillnader i 

konstruktionens massa beroende på olika densitet mellan respektive laminat är marginell. 

En låg densitet kan dock ge mindre fördelar vid eventuella transporter och annan 

hantering före laminering eller montage. 

 Vidhäftningen mellan matris och fiberarmering är mycket viktig i denna tillämpning. Vid 

haverier av laminat är det första steget ofta någon form av separation av matris och 

fiberarmering. Därför är vidhäftningen viktig för att säkerställa att laminatets mekaniska 

egenskaper kan utnyttjas till fullo. 

 Eftersom delar av konstruktionen kommer/riskerar att utsättas för fukt antingen genom 

absorption ur atmosfären eller vid direktkontakt med omgivande vatten, är det en 

förutsättning att laminatet klarar både vatten och fukt i allmänhet och saltvatten i 

synnerhet. Absorption av fukt påverkar ofta laminatets mekaniska egenskaper negativt. 

 Laminatets krympning vid tillverkningen påverkar hur fina toleranser som kan uppnås 

vid tillverkningen. Låg krympning är att föredra men det är okänt hur pass viktigt detta 

blir för den slutliga produkten. 

 Matrisen bör vara UV-beständig, eftersom ultraviolett ljus påskyndar åldringsprocessen. 

Kölen kan utsättas för ultraviolett ljus under vatten, men framförallt då båten är uppställd 

på land kan kölen vara i direkt solljus. Detta gäller dock i huvudsak kölen, som inte är det 

primära under detta arbete. 
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 Elektrisk och termisk ledningsförmåga, samt kemikaliebeständighet, bedöms vara mindre 

viktigt för denna tillämpning. Ett elektriskt ledande laminat kan dock påverka båtens 

elektriska utrustning i form av störningar av kommunikationsutrustning m.m. 

 Laminatets kompatibilitet med metall (korrosion etc.) är relevant om metalliska 

konstruktionselement skall gjutas in i laminatet i form av förstärkningar vid exempelvis 

infästningar. 

4.1.2 Tillverkning 

Vid val av matris och fiberarmering måste de möjliga tillverkningsprocesserna för laminatet 

beaktas. De viktigaste aspekterna angående tillverkningsprocessen som måste tillgodoses 

behandlas nedan. 

 

 Endast tillverkningsprocesser som medger enstyckstillverkning är ekonomiskt 

försvarbara i denna applikation. Stora investeringar i dyra pressverktyg är ej aktuella av 

ekonomiska skäl. 

 Laminatkvaliteten måste kunna garanteras med vald tillverkningsprocess, eftersom 

kölinfästningen bör kategoriseras som en säkerhetskritisk detalj, där defekter i laminatet 

kan utgöra en allvarlig säkerhetsrisk. 

4.1.3 Kostnad 

Kostnaden för stycketillverkning består dels av materialkostnader och tillverkningskostnader. 

Materialkostnaderna (kilo- eller literpris) behöver inte nödvändigtvis vara lika låga som för 

exempelvis ett båtskrov, eftersom mängden material är begränsat till membranet och eventuellt 

kölblad (hybridmaterial kan möjliggöra användande av billigare material i kölbladet). I övrigt är 

låga materialkostnader att föredra, förutsatt att övriga krav är tillgodosedda. Den rörliga 

tillverkningskostnaden bör dominera den totala tillverkningskostnaden per produkt (höga fasta 

tillverkningskostnader kan ej accepteras). 

4.2 Lämpliga matristyper 
Vid val av matristyp är det viktigt att hänsyn tas till de mekaniska egenskaperna, 

armeringskompatibiliteten, vidhäftningsförmågan, samt priset och tillverkningsmöjligheterna. De 

matrisegenskaper som direkt kan härledas till kompositens tillverkningsprocess är matrisens 

viskositet, tillverkningstemperatur samt hälsovådligheten. För att impregnera armeringen fordras 

en lågviskös matris så att fibrerna omsluts utan att det bildas luftfickor i armeringen. 

 

En härdplast vid tillverkningstemperatur (innan tvärbindning) har en viskositet på omkring 1 

Pa·s, vilket skall jämföras med en termoplast som vid tillverkning, d.v.s. i smält form, har en 

viskositet i storleksordningen 100 Pa·s, vilket försvårar impregneringen. 

 

Många härdplaster bildar tvärbindningar vid rumstemperatur men vissa härdplaster och samtliga 

termoplaster kräver väl kontrollerad upphettning under tillverkningsprocessen. Termoplaster har 

en stor fördel tillverkningsmässigt då hela processen innefattandes smältning, formning och 

stelning kan avklaras på endast några sekunder medan det kan ta upp till flera dagar för en 

härdplast att härda (Åström, 1997).  

 

En kvalitativ jämförelse mellan härdplaster och termoplaster presenteras i Bilaga D. Mot 

bakgrund av de i avsnitt 4.1.1 uppställda kraven så tyder resultaten i Bilaga D på att härdplaster 
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är lämpligare som matrismaterial än termoplaster, varför inga ytterligare analyser av 

termoplaster är aktuella. 

 

Baserat på de önskemål som finns på produktens mekaniska egenskaper, anses epoxi och 

vinylester vara de bästa kandidaterna. Polyester har för dålig hållfasthet och är för styvt, 

samtidigt som brottöjningen är lägre, vilket sammantaget gör polyester mindre lämpligt för 

denna konstruktion. Det har heller inte framkommit några ovanligare matrismaterial som visat 

sig vara lämpliga. 

4.3 Lämpliga fibertyper 
De höga kraven på hållfasthet gäller framförallt vid valet av fibrer, som i huvudsak skall vara 

lastbärande. Aramidfibrer är starkt under dragbelastning och även slagtåligt, men är betydligt 

sämre under tryckbelastning, varför aramidfibrer sannolikt inte är något bra alternativ. Det kan 

däremot vara lämpligt som en del i ett kompositlaminat av hybridtyp. Detta är dock avgränsat 

från detta projekt. 

 

E-glas antas vidare ha för dålig hållfasthet för att vara lämpligt för denna tillämpning. Bland 

relevanta fibrer återstår därmed S-glas eller motsvarande glasfiberkvalitet (S2- och R-glas) samt 

kolfiber, framtagen särskilt för hög hållfasthet (ej optimerad för styvhet). Bland övriga mindre 

vanliga fibrer anses ingen av dessa överträffa de två valda, med hänsyn till att tillgängligheten är 

sämre och att priset ibland är högre för dessa ovanliga, höghållfasta fibrer (t.ex. borfibrer). 

Borfibrer kan däremot med fördel användas i ett hybridlaminat för att förstärka tryckpåkända 

delar av konstruktionen. 

4.4 Val av kompositmaterial 
De alternativ som återstår efter utvärdering av fibrer och matrismaterial är epoxi och vinylester 

samt S-glas och kolfiber. Därmed finns fyra kombinationsmöjligheter för att erhålla färdiga 

laminat; S-glas/epoxi, kolfiber/epoxi, S-glas/vinylester samt kolfiber/vinylester. 

Kolfiber/vinylester är dock ett laminat som har dålig dokumentation över dess egenskaper, vilket 

kan betyda att den är mindre vanlig på grund av sämre mekaniska egenskaper i relation till 

kolfibers höga pris. Under ett experiment (Soutis, 1995) visade sig kolfiber/vinylester ha 

måttliga mekaniska egenskaper (noterbart lägre tryckhållfasthet) samt vissa brister i 

vidhäftningen mellan fiber och matris. Därmed återstår tre tänkbara laminat. En rättvisande 

jämförelse mellan dessa laminat är svår att uppnå, på grund av mycket bristfällig dokumentation 

över laminatens samtliga relevanta egenskaper. De generella egenskaperna tillsammans med de 

ungefärliga värdena på hållfasthet och styvhet (se Tabell 10) används som grund för beslut. 

 

Dessa tre laminat har gentemot varandra både stora för- och nackdelar. Vidhäftningen mellan 

matris och fiber anses vara en mycket viktig faktor vid val av laminat. Epoxi är överlägsen 

vinylester när det gäller vidhäftning varför epoxi anses vara bättre lämpad, trots det högre priset. 

Denna konstruktions materialåtgång är betydligt mindre än för ett helt båtskrov vilket gör att den 

extra kostnaden bör kunna hanteras. 

 

Vad gäller valet av fiber har S-glas två stora fördelar gentemot kolfiber; längre brottöjning och 

generellt lägre pris. Kolfiber har kort brottöjning och är relativt sprött och styvt vilket egentligen 

inte är önskvärt i denna konstruktion. Även slagsegheten är påtagligt sämre för kolfiber än för S-

glas. Dock är drag- och tryckhållfastheten jämnare för kolfiber än för S-glas, vilket är S-glasets 

stora nackdel. Draghållfastheten är däremot likvärdig mellan dessa fibrer, dock mycket beroende 

på kolfiberns kvalitet. Eftersom konstruktionens påkänningar bör utgöras av ungefär lika höga 
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drag- som tryckspänningar, är det mycket fördelaktigt om laminatet är lika starkt i dragning som 

vid kompression, så att fiberns hela styrka kan utnyttjas. 

 

Kolfiber kan även ge upphov till galvanisk korrosion om metallinlägg används i konstruktionen. 

Dessutom kan elektrisk utrustning störas eftersom kolfiber är en god elektrisk ledare (Åström, 

1997). Det är osäkert huruvida dessa egenskaper har någon betydelse för den slutliga 

konstruktionen. 

 

Sammantaget faller valet på S-glas/epoxi under vetskap att tryckhållfastheten är betydligt sämre 

än draghållfastheten. För att maximera tryckhållfastheten bör grova fibrer väljas. I övrigt finns 

inga större nackdelar som påverkar denna applikation nämnvärt. Det som framförallt prioriteras 

är vidhäftning, brottöjning (låg styvhet) och hållfasthet till ett rimligt pris. 

 

Det är mycket svårt att finna fullständiga materialdata för färdiga laminat som motsvarar den 

valda kombinationen (S-glas/epoxi) och som kan användas vid simuleringen av membranet. Det 

är även svårt att med acceptabel noggrannhet beräkna samtliga relevanta parametrar för ett 

ekvivalent laminat med utgångspunkt utifrån en given matris och en given fibertyp. Till följd av 

detta har det slutgiltiga materialvalet skett förutsättningslöst bland många tillverkare med enda 

krav att kombinationen S-glas/epoxi och erforderlig materialdata finns att tillgå. Låg styvhet och 

hög brottöjning prioriteras för både matris och fiber. Det slutgiltiga valet av laminat är Scotchply 

SP-250-S29 från 3M. 

4.5 Scotchply SP-250-S29 
Scotchply SP-250-S29 är ett kommersiellt materialsystem i form av prepreg bestående av S-

glasfiber och gjutbar epoxi med mycket goda adhesiva egenskaper, framtagen för att kunna 

härda vid låg temperatur (DeRenzo, 1988). Materialsystemet tillverkades tidigare av 3M, men 

varumärket är nu uppköpt av Red Seal Electric Company och går nu under namnet Cyply. 

Materialdata för SP-250-S29 presenteras i Bilaga B. 

4.5.1 Användningsområden 

SP-250-S29 är en höghållfast komposit och lämpar sig som konstruktionsmaterial inom 

temperaturintervallet -54° C till 121° C. S-glasfibern tillverkas av amerikanska Owens Corning 

och har beteckningen S2-449. Härdning av kompositen sker vid 121° C. 

4.5.2 Form 

Kompositen levereras med antingen enkelriktade eller ickevävda korslagda fiber (Non-crimp) på 

rulle med släppfilm. Enkelriktat laminat är tillgängligt med rullängd 66 m och korslagt laminat 

med rullängd 33 m. Laminatet är tillgängligt i breddintervallet 12,7 mm till 1 114 mm. Vid 

specialorder kan andra fiberorienteringar erbjudas. 
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5. KOMPOSITANALYS 
 

I detta avsnitt redovisas arbetsgång och delresultat för den genomförda kompositanalysen av 

den befintliga funktionsprincipen. 

5.1 Önskade deformationer 
De önskade deformationerna vid bulben används som utgångspunkt för att genom 

trigonometriska metoder beräkna riktvärden över vilka vertikala deformationer som krävs vid 

kölsulans infästning. Detta underlättar bedömningen av deformationernas storlek under vissa 

simuleringar. Beräkningen kan studeras i sin helhet i Bilaga A. Deformationen vid bulben i 

båtens färdriktning bör vid en större grundstötning uppgå till ca 100 mm enligt uppdragsgivaren. 

Detta ger vertikala deformationer på ca 30 mm vid kölsulans fram- och bakkant, förutsatt att 

kölens rotationspunkt kan approximeras till mitten på kordan samt att kölbladet kan betraktas 

som stelt, i jämförelse med membranet. I sidled är den acceptabla förskjutningen av bulben ca 20 

mm, med pålagd ISO-belastning. Detta resulterar i ca 1 mm vertikal deformation vid kölsulans 

sidor. De vertikala deformationerna ökar linjärt med avståndet från kölen. 

5.2 Analys av befintlig geometri i komposit 
Den redan utvecklade prototypen av kölinfästningen (som återfinns i båtmodellen Aspect 40) 

analyseras för att utreda om geometrin och funktionsprincipen är sådan att stål på ett rationellt 

sätt kan ersättas med kompositmaterial som energiupptagande material. Den potentiellt enklaste 

övergången från stål till komposit skulle kunna ske genom att membranets befintliga geometri 

behålls då stålet byts ut mot ett kompositmaterial. Detta avsnitt behandlar en omfattande analys 

över om detta är möjligt. 

5.2.1 Konstruktionslösning 

 
Befintlig lösning i stål 
Den befintliga kölinfästningen består av en kölplåt vilken skruvadas med försänkta koniska 

muttrar mot ett stålbalkverk som laminerades in i skrovet. De koniska muttrarna försänktes i 

membranet för att erhålla en lägre profil. För att uppnå tillräcklig hållfasthet svetsades ytterligare 

en plåt ovanpå den stora kölplåten enligt Figur 34. 

 

 

Figur 34. Befintlig lösning i stål med en svetsad stålplåt ovanpå kölplåten (t.v.). Stödplåtens och membranets 

godstjocklek är 10 mm respektive 15 mm och materialet är Weldox 700. Kölbladet är svetsat mot membranet (t.h.), 

varefter membranet är monterat i balksystemet och överspacklat under skrovet. 
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Befintlig geometri i komposit 
Eftersom det saknas tillgång till ett färdigdimensionerat kompositkölblad (kölbladet i Aspect 40 

är tillverkat i stål) så antas kölbladet fortsättningsvis vara konstruerat i stål då en 

kompositövergång för membranet utreds. Det krävs också en konceptlösning för överföring av 

lasterna från kölbladet till kompositmembranet, som kan tillämpas under simuleringarna. 

Kölbladet kan sammanfogas med membranet genom limning, formbetingad låsning (exempelvis 

ingjutning) eller med ett skruvförband. Limning och olika typer av ingjutning avgränsas från 

arbetet till följd av de begränsade simulerings- och modelleringsmöjligheterna. 

 

Den valda lösningen visas i Figur 35 där kölbladet är svetsat mot en stålplåt med genomgående 

hål för kölbultarna, som antas vara dragna från bulben. Motsvarande hålbild återfinns i 

kompositmembranet samt den stålplåt som läggs på membranets ovansida. 

 

 

Figur 35. Konceptlösning med kompositmembran och stålkölblad. 1) övre stålplåt, 2) kompositmembran, 3) nedre 

stålplåt och kölblad. 

Konstruktionen monteras samman genom att de genomgående kölbultarna tillsammans med 

muttrar fixerar komponenterna, så att lasten överförs via friktionen mellan kompositmembran 

och stålplattor. Den övre stålplåten mot vilken muttrarna dras, säkerställer att lasten fördelas över 

kompositmembranet så att risken för krosskador på laminatet minimeras. Denna lösning är 

framtagen i syfte att erhålla en realistisk konstruktion som samtidigt kan simuleras med de 

tillgängliga simuleringsverktygen. 

 

Det bör således noteras att den konceptuella lastinföringen endast är avsedd att användas vid 

simulering, där kompositmembranets egenskaper undersöks generellt eftersom 

simuleringsprogrammet ej tar hänsyn till faktorer som exempelvis delaminering. 

 

Simuleringsmodell 
Vid simuleringarna används en sammanställd CAD-modell av kölinfästningen där kontakter 

definieras mellan komponenterna. Simuleringen sker baserat på en modell bestående av både 

ytor och solider, eftersom programvaran endast tillåter att kompositmaterial definieras på ytor. 

Detta innebär att soliderna assembleras på ett sådant sätt att hänsyn tas till den tjocklek som ytan 

tilldelas i simuleringen då den definieras som kompositmaterial. 

 

Kontakter 

Kontakterna mellan de två plåtarna och kompositmembranet modelleras som No-penetration-

kontakter vilket innebär att ytorna ej tillåts tränga igenom varandra under belastning. Vidare 

anges ett friktionstal för kontakterna mellan kompositmaterial och stål. Friktionen i kontakterna 
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är i simuleringen nödvändig eftersom kontakternas relativrörelser ger upphov till skjuvningar vid 

kontaktytorna (och även interlaminärt), vilka i sammanhanget ej bör betraktas som försumbara. 

Ett kompositlaminat har olika friktionstal parallellt respektive ortogonalt mot fiberriktningen. 

Eftersom simuleringsprogramvaran ej kan hantera olika friktionstal i olika riktningar 

approximeras friktionstalet till 0,4 för kontakten mellan glasfiber/epoxi och stål (Chand & 

Fahim, 2000). 

 

Inspänning 

Kompositmembranet monteras med randvillkor som motsvarar ett balkverk som approximeras 

som stelt. Membranet antas vara skruvat med bultar vilka förspänts tillräckligt för att friktionen 

mellan balkverk och membran skall motstå reaktionskrafterna som uppstår till följd av pålagd 

yttre last. För simulering av detta används funktionen Grounded bolt i SolidWorks Simulation. 

Vid användandet av grounded bolt definieras en virtuell vägg mot vilken den valda komponenten 

sedan skruvas, genom att skruv- och mutterdimension samt förspänningskraft definieras. 

Friktionen mellan membranet och det virtuella planet (d.v.s. stålbalkverket) approximeras till 

0,4, i enlighet med tidigare resonemang. Eftersom grounded bolt endast går att använda mot 

solid- och skalgeometrier och ej mot en yta som definierats som komposit, så modelleras 

skalgeometrier, vilka används som brickor mot kompositen, enligt Figur 36. 

 

 

Figur 36. Brickor i form av skalgeometrier skapas för att funktionen Grounded bolt skall kunna användas 

(membranet skruvas mot virtuell vägg). 

De skruvar som används vid simuleringen för att låsa membranet är av typen M24, 

hållfasthetsklass 10.9, vilka förspänts till sträckgränsen. 

 

Kraftangrepp och lastinföring 

Kraftangreppet sker i stålkölbladet, vilket medvetet överdimensionerats för att säkerställa att 

kompositmembranets deformation till följd av pålagd kraft ej påverkas av att kölbladet är för 

vekt. Därmed kan deformationen vid kölbladets nederkant avläsas utan att deformationen av 

kölbladet är inkluderad. Eftersom den nedre plåten (mot vilken kölbladet svetsas) är relativt tunn 

och därför böjvek, så bidrar även kölbladet med sin höga böjstyvhet till att förstyva områden på 

membranet som är i kontakt med kölsulan. 

 

Vid simulering används ett kölblad som är 1 m långt, för att kraften enligt ISO-standarden skall 

kunna appliceras på kölbladets nederkant (motsvarande kölens masscentrum). Figur 37 visar 

lastinföringen för den horisontella kraften och sidbelastningen. 
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Figur 37. Kraftangrepp vid kölspetsen. Grundstötningslast (t.v.) och sidlast (t.h.). 

För simulering av det klämförband med vilket kölbladet monteras mot membranet används 

fixturen Bolt vilken simulerar en förspänd skruv. Eftersom skruven definieras genom två solider 

(övre och undre plåt) behöver inga ytterligare skalgeometrier tillföras modellen. 

 

Kölbultarna är till dimension och antal de samma som användes vid implementeringen i Aspect 

40, d.v.s. 8 st. M24 med hållfasthetsklass 10.9 förspända till sträckgränsen. De genomgående 

kölbultarna modelleras således i modellen med skruv enligt Figur 38. 

 

 

Figur 38. Bolt-fixtur används för att simulera åtdragning med kölbultar. 

Elementindelning (mesh) 

Elementindelningen (Mesh) genereras automatiskt med elementstorlek mellan 12 och 60 mm. 

Eftersom kölbladet ej är intressant för analys, utan endast fungerar som en del av lastinföringen 

till membranet, tillåts en övre elementstorlek på 60 mm för denna komponent. Stålplåtarna vilka 

är i kontakt med membranet har maximal elementstorlek 40 mm. Ytterligare förfining används 

på membranet, där maximala elementstorleken begränsas till 13 mm. Kölinfästningen med 

elementindelning kan studeras i Bilaga E. 
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5.2.2 Analys av uppläggningsriktning 

Eftersom fiberuppläggningsriktningarna är en faktor som till mycket stor del påverkar 

kompositlaminatets mekaniska egenskaper, så genomförs en enklare parameterstudie för 

undersökning av vilka uppläggningsriktningar som ej är lämpliga med avseende på belastningen, 

och som redan i detta skede kan förkastas. Under analysen byggs laminatet upp av det valda 

materialet Scotchply SP-250-S29 som utgörs av enkelriktade fibrer (eng. Unidirectional, UD). 

Laminatet består av 20 lager med lagertjocklek 1 mm. De uppläggningsriktningar som undersöks 

är: 

 

 0˚ 

 90˚ 

 0˚, 90˚ 

 0˚, +45˚, -45˚, 90˚ 

 ±45˚ 

 

Simuleringsresultatet för dessa fem uppläggningar, i form av säkerhetsfaktorn enligt Tsai-Wu 

(som visar den totala påkänningen i olika områden av membranet), för grundstötning respektive 

sidbelastning, redovisas i Bilaga G. Generellt bör fibrer orienteras i lastens riktning men de två 

lastfallen som är aktuella för membranet medför att detta ej är möjligt. Resultatet visar att 

fibrerna ej skall orienteras i enbart 0˚ eller 90˚-riktningen och skall ej heller läggas upp som 0˚, 

90˚. Enligt dessa simuleringar är lager med uppläggning ±45˚ mest lämplig. Därför grundas 

resterande simuleringar av det befintliga membranet på en uppläggning av ±45˚. 

 

Det bör dock noteras att andra lastfall kan förändra förutsättningarna på sådant sätt att en annan 

uppläggning blir bättre. Det kan exempelvis inträffa om en ny och större grundstötningslast 

beräknas och antas, istället för den horisontella last som anges i ISO-standarden. Sidlasten och 

grundstötningslasten ligger nu inom samma storleksordning men en dubblering av 

grundstötningslasten (vilket kan vara aktuellt om en grundstötningshastighet skall kunna 

garanteras) ställer större krav på laminatet i denna riktning, varför ±45˚ kanske inte är det bästa 

valet för ett sådant fall. 

5.2.3 Simulering av grundstötning 

Tsai-Wu:s brottkriterium baseras på resulterande spänningar samt materialegenskaperna i 

materialets huvudriktningar i makroskala, enligt avsnitt 2.7.8. Analysen av laminatet sker därför 

genom att spänningarna i materialhuvudriktningarna samt skjuvningen i materialet, undersöks, 

för att fastställa om laminatet utnyttjas på ett fördelaktigt sätt, d.v.s. att fibrerna i huvudsak 

belastas i fiberriktningarna samt att matrisen ej överbelastas. Det fastställs även om storleken på 

säkerhetsfaktorn beror på materialparametrar, membranets geometriska utformning, den 

approximerade materialtjockleken och/eller fibrernas uppläggningsriktning. 

 

Simuleringarna utförs med Scotchply SP-250-S29 (S-glas/epoxi) med uppläggning ±45˚ och 20 

lager med lagertjocklek 1 mm. 

 

Deformation 
Vid simulering av grundstötning med pålagd last enligt ISO 12215-9 visas deformationen av 

kölinfästningen i x-riktningen, d.v.s. i färdriktningen (långskepps), i Figur 39. 
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Figur 39. Kölinfästningens deformation (skala 1:5) i x-riktningen (långskepps) vid grundstötning. Maximal 

deformation vid kölspetsen uppgår till ~ 39 mm. 

Simuleringen med grundstötningslast ger 39 mm förskjutning av kölspetsen vilket är betydligt 

lägre än kravet på minst 100 mm. Kölbladet i simuleringen är dock bara 1,0 m djupt (kraften 

applicerad vid kölens masscentrum), att jämföra med Najadens 1,3 m. Därmed blir den 

horisontella deformationen vid bulben något större än 39 mm för den verkliga kölen på 1,3 m, 

men skillnaden är marginell. 

 

Säkerhetsfaktor 
Säkerhetsfaktorn (motsvarande haveri, SF ≤ 1,0) för olika delar av laminatet (alla lager) framgår 

av Figur 40. Intervallets övre gräns reduceras till SF ≤ 2 för att erhålla bättre färgupplösning i 

områden med låg säkerhetsfaktor. De ofärgade områdena i figuren har en säkerhetsfaktor över 

1,0. 

 

 

Figur 40. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 1,0. SF < 1,0 indikerar laminathaveri. Grundstötningskraft 

från vänster i figuren. Lägst säkerhetsfaktor i laminatets yttersta lager (lager 1 och 20). 

Resultaten i Figur 40 visar att delar av laminatet är belastat på ett sådant sätt att någon form av 

laminathaveri är oundvikligt. De områden som är mest påkända framgår av Figur 41, där 

säkerhetsfaktorn är lägre än 0,5. 
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Figur 41. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 0,5. SF < 1,0 motsvarar laminathaveri. Grundstötningskraft 

från vänster i figuren. 

Figur 40 och Figur 41 visar att de lägsta säkerhetsfaktorerna uppstår i områden kring 

infästningsytorna, samt i framkant av den stålplåt mot vilken kölbladet antas vara svetsat. 

 

Tryck- och dragspänningar i laminatet 
Information om var och hur laminatet överbelastas erhålls genom att spänningarna i och 

ortogonalt mot fiberriktningen undersöks och utvärderas mot maximalspänningskriteriet. Detta 

visar vilken/vilka, av de i Tsai-Wu:s brottkriterium ingående termerna, som dominerar och 

orsakar laminathaveri. 

 

Spänningar i fiberriktningen 

Det valda kompositmaterialet har högst brottspänning i fiberriktningen, där den är starkare vid 

dragbelastning än vid tryckbelastning. De högsta spänningarna i kompositens fiberriktning 

genom laminatets samtliga 20 lager, visas i Figur 42. 

 

 

Figur 42. Maximala spänningar i fiberriktningen. Maximal tryck- och dragspänning i lager 1 (45°). 

Simuleringen visar att den maximala dragspänningen som uppstår i laminatet är σ1 ≈ 890 MPa 

och den maximala tryckspänningen är σ1 ≈ -770 MPa. Brotthållfastheten i fiberriktningen för SP-

250-S29 är σts,1 ≈ 1 790 MPa vid dragbelastning och σcs,1 ≈ -1 000 MPa vid tryckbelastning. 

 

Maximalspänningskriteriet i fiberriktningen ger: 

 

1 ,1

1 ,1

770 MPa 1000 MPa (kompression)

890 MPa 1790 MPa (drag)

cs

ts
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Enligt maximalspänningskriteriet överskrids ej laminatets tryck- eller draghållfasthet i 

fiberriktningen. De högsta tryck- och dragspänningarna i fiberriktningen är koncentrerade till 

fyra mindre områden på membranet, enligt Figur 42, varför det bör avgöras om dessa 

spänningskoncentrationer är signifikanta eller om det kan bortses ifrån dessa.  

 

Spänningar σ1 ≥ 400 MPa samt σ1 ≤ -400 MPa visas i Figur 43 ur vilken det framgår att de till 

beloppet högsta spänningarna sannolikt uppkommer till följd av sättet på vilket membranet är 

inspänt. Detta innebär att laminatet enligt maximalspänningskriteriet bör ha viss marginal mot 

brotthållfastheten vid tryck- och dragbelastning i fiberriktningen. 

 

 

Figur 43. Detaljerad vy över de områden där σ1 ≤ -400 eller σ1 ≥ 400 MPa. 

Spänningar ortogonalt fiberriktningen 

Brotthållfastheten ortogonalt fiberriktningen är för SP-250-S29 σts,2 ≈ 43 MPa vid dragbelastning 

och σcs,2 ≈ -200 MPa vid tryckbelastning. De maximala spänningarna ortogonalt fiberriktningen 

presenteras i Figur 44. 

 

 

Figur 44. Maximala spänningar ortogonalt fiberriktningen. Maximal tryck- och dragspänning i lager 1 (45°). 

Enligt Figur 44 är den maximala dragspänningen σ2 ≈ 270 MPa och den maximala 

tryckspänningen σ2 ≈ -260 MPa. 

 

Maximalspänningskriteriet ortogonalt fiberriktningen ger: 

 

2 ,2

2 ,2

260 MPa 200 MPa (kompression)

270 MPa 43 MPa (drag)

cs

ts
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Enligt maximalspänningskriteriet kommer laminatets brotthållfasthet att överskridas vid både 

tryck- och dragbelastning, ortogonalt mot fiberriktningen. Enligt Figur 44 återfinns de största 

spänningarna i områden kring infästningen vid membranets midja. 

 

Spänningarna kring infästningen påverkas sannolikt av de valda randvillkoren. Spänningarna 

kring stålplåtarna anses däremot vara signifikanta då de beror av lastinföringen vilken anses 

avspegla det verkliga fallet väl. 

 

De områden i Figur 44 där σ2 ≥ 20 MPa (ungefär halva brotthållfastheten) visas i Figur 45. 

 

 

Figur 45. Områden på membranet där σ2 ≥ 20 MPa. Överbelastning i dragning ortogonalt fiberriktningen inträffar 

där σ2 ≥ σts,2. 

Det är således över relativt små områden på membranet där dragspänningarna ortogonalt 

fiberriktningen är höga. 

 

De områden där σ2 ≤ -100 MPa (ungefär halva brotthållfastheten) visas i Figur 46. 

 

 

Figur 46. Detaljerad vy över de områden där σ2 ≤ -100. Överbelastning i kompression ortogonalt fiberriktningen 

inträffar där |σ2| ≥|σcs,2|. 

De högsta tryckspänningarna återfinns enligt Figur 46 i spänningskoncentrationer kring 

infästningen vid midjan. Områdena A och B visar spänningskoncentrationer där tryckspänningen 

uppgår till maximalt ca 260 MPa. Omgivande områden uppvisar dock betydligt lägre 

tryckspänningar vilket innebär att laminatet i dessa delar enligt maximalspänningskriteriet bör ha 

viss marginal mot brotthållfastheten vid tryckbelastning, ortogonalt mot fiberriktningen.  

 

 

 



66 

 

Skjuvspänningar 

Den maximala skjuvspänningen τ12 i planet ortogonalt mot fiberriktningen genom laminatets 

samtliga 20 lager visas i Figur 47. 

 

Figur 47. Skjuvspänning τ12. Maximum i lager 1 (45°). 

Enligt Figur 47 uppgår den till beloppet största skjuvspänningen till τ12 ≈ 80 MPa. 

Maximalspänningskriteriet för skjuvning i planet ortogonalt mot fiberriktningen ger: 

 

 12 12 80 MPa 97MPaS   
 

 
Enligt maximalspänningskriteriet överbelastas laminatet ej i skjuvning. 

 

5.2.4 Simulering av sidbelastning 

 
Deformation 
Vid simulering av krängning med pålagd last enligt ISO 12215-9 ges deformationen av 

kölinfästningen i z-riktningen, d.v.s. tvärskepps, enligt Figur 48. 

 

Figur 48. Kölinfästningens deformation (skala 1:5) i z-riktningen (tvärskepps) vid krängning. Maximal deformation 

vid kölspetsen uppgår till ~ 36 mm. 
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Simuleringen med sidlast ger 36 mm förskjutning vid kölens tänkta masscentrum, vilket är 

betydligt mer än kravet på maximalt 20 mm vid bulben. Vid bulben blir dessutom deformationen 

något större, till följd av ett djupare kölblad. 

 

Säkerhetsfaktor 
Säkerhetsfaktorn för olika delar av laminatet framgår av Figur 49. Intervallets övre gräns 

reduceras till SF ≤ 2, på samma sätt som för grundstötningsfallet, i syfte att ge bättre upplösning. 

 

 

Figur 49. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 1,0. SF < 1,0 indikerar laminathaveri. Sidlast underifrån i 

figuren. 

Resultaten i Figur 49 visar att delar av laminatet belastas över brotthållfastheten med låg 

säkerhetsfaktor som följd. 

 

Tryck- och dragspänningar i laminatet 
 

Spänningar i fiberriktningen 

De högsta spänningarna i kompositens fiberriktning genom laminatets samtliga 20 lager visas i 

Figur 50. 

 

 

Figur 50. Maximala spänningar i fiberriktningen. Maximal dragspänning i lager 1 (45°) och maximal tryckspänning 

i lager 2 (-45°). 

Simuleringen visar att den maximala dragspänningen som uppstår i laminatet är σ1 ≈ 650 MPa 

och den maximala tryckspänningen är σ1 ≈ -570 MPa. Maximalspänningskriteriet i 

fiberriktningen ger: 
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1 ,1

1 ,1

570 MPa 1000 MPa (kompression)

650 MPa 1790 MPa (drag)

cs

ts

 

 

  
  

    
 

Enligt maximalspänningskriteriet överskrids laminatets brotthållfasthet ej i fiberriktningen. De 

högsta tryck- och dragspänningarna i fiberriktningen uppstår under stålplåten, intill kölprofilen, 

genom vilken lasten överförs. 

 

Spänningskoncentrationerna längs inspänningarna i midjan är till viss del beroende av den valda 

inspänningsmetoden men höga spänningar skulle sannolikt uppstå i dessa områden även i det 

verkliga fallet (med denna last), eftersom midjan måste vara mycket styv för att reducera kölens 

rörelser under segling.  

 

Spänningar ortogonalt fiberriktningen 

De maximala spänningarna ortogonalt fiberriktningen presenteras i Figur 51. 

 

 

Figur 51. Maximala spänningar ortogonalt fiberriktningen. Maximal dragspänning i lager 2 (-45°) och maximal 

tryckspänning i lager 1 (45°). 

Enligt Figur 44 är den maximala dragspänningen σ2 ≈ 206 MPa och den maximala 

tryckspänningen σ2 ≈ -210 MPa. 

 

Maximalspänningskriteriet ortogonalt fiberriktningen ger: 

 

2 ,2

2 ,2

210 MPa 200 MPa (kompression)

206 MPa 43 MPa (drag)

cs

ts

 

 

  
  

  
 

 

Enligt maximalspänningskriteriet kommer laminatets tryck- och dragbrotthållfasthet att 

överskridas, ortogonalt fiberriktningen. 

 

Skjuvspänningar 

Den maximala skjuvspänningen τ12 i planet ortogonalt mot fiberriktningen, genom laminatets 

samtliga 20 lager, visas i Figur 52. 
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Figur 52. Skjuvspänning τ12. Maximum i lager 2 (-45°) och till beloppet minimum i lager 1 (45°). 

Enligt Figur 52 uppgår den största skjuvspänningen till τ12 ≈ 56 MPa. Maximalspänningskriteriet 

för skjuvning i planet ortogonalt mot fiberriktningen ger: 

 

 12 12 56 MPa 97MPaS   
 

 
Enligt maximalspänningskriteriet överbelastas ej laminatet i skjuvning, i planet ortogonalt mot 

fiberriktningen. De till beloppet högsta skjuvspänningarna uppstår kring kanterna intill 

membranets mitt. De områden med högst skjuvspänningar är utbredda längs större ytor och ej 

koncentrerade till punkter, varför dessa ej kan exkluderas ur analysen. 

 

Spänningskoncentrationerna exkluderas ur analysen för att erhålla bättre upplösning över 

skjuvspänningarnas fördelning. I Figur 53 visas skjuvspänningar -50 ≤ τ12 ≤ 50 MPa, där alla 

färgmarkerade ytor ligger inom intervallet. Spänningskoncentrationerna motsvarar de vita 

områdena. 

 

 

Figur 53. Detaljerad vy av membranets mittsektion. Skjuvspänningar -50 ≤ τ12 ≤ 50 visas. 

Spänningsutbredningen i kompositens fiberriktning och ortogonalt mot denna är mycket lika vid 

krängning (jämför Figur 50 med Figur 51), bortsett från att spänningarna är högre längs 

fiberriktningen. De låga säkerhetsfaktorerna återfinns vid krängning, kring membranets mittparti 
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där följaktligen även de i Tsai-Wu:s brottkriterium ingående spänningskomponenterna har sina 

högsta värden. 

5.2.5 Resultatsammanställning 

Efter genomförda simuleringar av grundstötning och sidbelastning, konstateras följande: 

 

 Kölinfästningen deformeras ej tillräckligt i färdriktningen vid grundstötning. 

 Kölinfästningen deformeras ca 36 mm vid upptagande av det rätande momentet vilket 

överstiger önskemålet på maximalt 20 mm. 

 Med den ursprungliga membrangeometrin, den approximerade laminattjockleken (20 

mm) och uppläggningen (±45°) så kommer laminatet att haverera i enstaka lager. 

 Delar av laminatet belastas över tryck- och dragbrotthållfastheten ortogonalt 

fiberriktningen, vid både grundstötning och sidbelastning. 

 I samtliga materialriktningar (längs och ortogonalt fibrerna) uppstår de till beloppet 

högsta spänningarna kring membranets mittparti (midja). Dessa är delvis ett resultat av 

den valda inspänningsmetoden men beror även på membranets utformning och 

deformation. 

 Membranets mittparti upptar i princip hela det rätande momentet, fördelat på samtliga 

materialriktningar (längs och ortogonalt fiberriktningen), med resultatet att övriga delar 

av geometrin är mycket lågt belastade vid sidbelastning. 

 Spänningskoncentrationer uppstår kring stålplåtarna samt i närheten av 

inspänningsytorna. Spänningskoncentrationer till följd av randvillkor bör ej exkluderas ur 

analysen då en styv infästning fordras även i en verklig konstruktion för att reducera 

kölens rörelse i sidled då den utsätts för sidbelastning. 

 Laminatet har för båda lastfallen tillräcklig marginal mot brotthållfastheten i 

fiberriktningen. 

 Laminatet har för båda lastfallen tillräcklig marginal mot skjuvhållfastheten. 

5.3 Parameterstudie av fiberriktningar 
För en noggrannare analys över hur olika fiberriktningar påverkar deformation och 

säkerhetsfaktorer, genomförs en parameterstudie där de två (symmetriska) fiberriktningarna 

varieras i 5˚-intervaller mellan 5˚ och 95˚. Denna analys visar att säkerhetsfaktorerna förändras 

marginellt, beroende på fiberriktning. Deformationen av membranet är dock lika stor, oavsett 

fiberriktning. Eftersom deformationen ej påverkas nämnvärt av ändrade fiberriktningar, dras 

slutsatsen att andra kompositlaminat (material) måste provas för att både önskad deformation 

och tillräckligt god hållfasthet skall kunna erhållas. Nya kompositmaterial söks med högre 

brottspänning ortogonalt fiberriktningen. 

5.4 Nya kompositlaminat 
Då ändrad fiberuppläggning ej ger tillräckligt förbättrad hållfasthet, söks andra lösningar. För att 

inte hindra en direkt jämförelse av resultaten behålls en fortsatt oförändrad geometri. I detta 

avsnitt redovisas simuleringsresultat för två nya material med högre brotthållfasthet ortogonalt 

fiberriktningen. Dessa material är tvåskaftsbunden (väv) E-glas/epoxi respektive aramid 

(Kevlar)/epoxi. Materialdata för dessa material, som används under analysen, ges i Bilaga B. 
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5.4.1 Simulering av grundstötning 

 
Deformation 
Membranet deformeras till följd av oförändrad geometri, på samma sätt som tidigare, om än med 

något ökade deformationer till följd av lägre styvheter. E-glas/epoxi-materialet ger upphov till en 

deformation på 56 mm långskepps, längst ned på kölbladet, och för aramid/epoxi blir 

motsvarande deformation 53 mm. Deformationerna kan studeras noggrannare i Bilaga F. Båda 

materialen ger således en tydlig förbättring av deformationen vid grundstötning (deformationen 

för SP-250-S29 med uppläggning ±45° blir ca 39 mm). 

 

Säkerhetsfaktor 
Figur 54 visar de områden med säkerhetsfaktor mindre än 1,0 för E-glas/epoxi.  

 

 

Figur 54. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 1,0 för E-glas/epoxi. SF < 1,0 indikerar laminathaveri. 

Grundstötningskraft från vänster i figuren. 

Motsvarande utbredning, för aramid/epoxi framgår av Figur 55. 

 

 

Figur 55. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 1,0 för aramid/epoxi. SF < 1,0 indikerar laminathaveri. 

Grundstötningskraft från vänster i figuren. 

Till följd av högre brotthållfasthet ortogonalt mot fiberriktningen, bidrar båda materialen till en 

tydlig förbättring av membranets totala hållfasthet vid grundstötning (jämför Figur 54 och Figur 

55 med Figur 40). Det finns inte längre så stora områden med lägre säkerhetsfaktor än 1,0 i de 

delar av membranet som ej hör till infästningens midja. I midjan finns fortfarande områden där 

laminatet havererar för vissa lager, men områdena är betydligt mindre än för SP-250-S29. 
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5.4.2 Simulering av sidbelastning 

 
Deformation 
De vekare materialen tillför också oönskade ökningar av deformationerna vid sidbelastning. Med 

E-glas/epoxi uppgår deformationen till 46 mm i sidled, och med aramid/epoxi blir deformationen 

44 mm, vilket i bägge fallen är för mycket. De deformerade membranen kan studeras i Bilaga F. 

Motsvarande deformation med SP-250-S29 är 36 mm. 

 

Säkerhetsfaktor 
Figur 56 visar de områden med säkerhetsfaktor mindre än 1,0 för E-glas/epoxi. 

 

 

Figur 56. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 1,0 för E-glas/epoxi. SF < 1,0 indikerar laminathaveri. 

Sidlast underifrån i figuren. 

Motsvarande säkerhetsfaktor för aramid/epoxi framgår av Figur 57. 

 

 

Figur 57. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 1,0 för aramid/epoxi. SF < 1,0 indikerar laminathaveri. 

Sidlast underifrån i figuren. 

Figur 56 och Figur 57 kan jämföras med Figur 49, som gäller för SP-250-S29. För sidbelastning 

är förbättringen marginell, jämfört med SP-250-S29. Det kan noteras att utbredningen ej är 

symmetrisk för aramid, troligtvis beroende på den stora skillnaden i tryckbrottspänning och 

dragbrottspänning för detta laminat. 

5.4.3 Resultatsammanställning 

Efter dessa simuleringar med andra, vekare material, klargörs att: 

 

 Deformationerna ökar i båda riktningarna, vilket är fördelaktigt vid grundstötning men ej 

vid sidbelastning. 
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 Säkerhetsfaktorn ökar och starkt påkända områden minskar markant för grundstötning. 

 Säkerhetsfaktorn ökar och starkt påkända områden minskar marginellt för sidbelastning. 

5.5 Geometriskt modifierade lösningar 

5.5.1 Symmetriskt membran med välvning 

För vidare undersökning om membranets hållfasthet och deformation kan förbättras, införs 

symmetri kring membranets midja, samtidigt som membranets bockningar ersätts av en 

välvning, enligt Figur 58. Jämförelsen mellan membranen är skalenlig. 

 

 

Figur 58. Den befintliga geometrin (ovan) och membranets nya utformning (nedan). OBS! Välvningen av den nya 

geometrin är i figuren överdriven för att förtydliga. 

Välvningen motsvarar en höjdskillnad mellan midja och ändinfästningar på 10 mm. Laminatet 

består av tvåskaftsbunden E-glas/epoxi-väv med uppläggning ±45°. E-glas/epoxi väljs som 

laminat då det precis som aramid/epoxi uppvisar goda hållfasthetsegenskaper enligt avsnitt 5.4, 

men till ett betydligt lägre pris. 

 

Simulering av grundstötning 
Simuleringar över grundstötning utförs på motsvarande sätt som tidigare. 

 

Grundstötningslasten resulterar i en deformation på 48 mm (långskepps), vilket kan studeras i 

Bilaga F. En jämförelse mot den befintliga geometrin i samma material (56 mm) visar att 

deformationen minskar något. 

 

Säkerhetsfaktorn i olika delar av laminatet framgår av Figur 59. 
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Figur 59. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 1,0. SF < 1,0 indikerar laminathaveri. Grundstötningskraft 

från vänster i figuren. 

Hållfastheten vid grundstötning förbättras i jämförelse med tidigare (se Figur 54). Varför den 

införda symmetrin ger upphov till lägre påkänningar är svårt att fastställa. 

 

Simulering av sidbelastning 
Vid sidbelastning uppgår deformationerna i sidled till 27 mm (se Bilaga F), vilket jämfört med 

46 mm enligt tidigare motsvarar en tydlig minskning. Värt att notera är att deformationen i sidled 

minskar mer än deformationen vid grundstötning, jämfört med den tidigare geometrin. 

 

Säkerhetsfaktorn i olika delar av laminatet, som understiger 1,0, framgår av Figur 60. 

 

 

Figur 60. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 1,0. SF < 1,0 indikerar laminathaveri. Sidlast underifrån i 

figuren. 

Även vid sidbelastning är hållfastheten något förbättrad jämfört med tidigare (Figur 56). 

5.5.2 Förlängt membran 

För att erhålla större deformation vid grundstötning, förlängs membranet med ca 2 dm på vardera 

sidan. Den nya geometrin visas i Figur 61, tillsammans med det symmetriska membranet som 

användes i föregående analys. Jämförelsen är skalenlig. Avståndet mellan infästningshålen 

(längden) på det nya membranet är nu 2,3 m. 
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Figur 61. Tidigare symmetriskt membran (ovan) och nytt förlängt membran (nedan). 

 
Simulering av grundstötning 
Deformationen vid grundstötning uppgår till 59 mm, vilket är en tydlig ökning jämfört med det 

kortare membranet som deformerades 48 mm. 

 

De områden där säkerhetsfaktorn understiger 1,0 visas i Figur 62. 

 

 

Figur 62. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 1,0. SF < 1,0 indikerar laminathaveri. 

Grundstötningskraft från vänster i figuren. 

Hållfastheten är marginellt försämrad (jämför Figur 59). Detta antas bero på att membranets 

midja bär en större andel av lasten då membranet är längre och vekare. 

 

Simulering av sidbelastning 
Deformationen vid sidbelastning är 25 mm, vilket är ungefär lika mycket som för det tidigare 

membranet. 

 

De delar av laminatet där säkerhetsfaktorn understiger 1,0 visas i Figur 63. 
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Figur 63. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 1,0. SF < 1,0 indikerar laminathaveri. 

Sidlast underifrån i figuren. 

Eftersom midjans geometri är oförändrad så är också laminatets hållfasthet vid sidbelastning 

oförändrad. 

5.5.3 Modifierad midja 

Det är tydligt att utformningen av membranets midja i stor utsträckning avgör hur stor 

deformationen blir vid en grundstötning. I syfte att undersöka detta samband förminskas midjan. 

Den potentiellt försämrade hållfastheten, med en mindre midja, är också en viktig aspekt som 

undersöks. Den nya midjans geometri framgår av Figur 64. Avståndet mellan midjans skruvhål 

reduceras från 200 mm till 100 mm, med övriga dimensioner oförändrade. 

 

 

Figur 64. Tidigare förlängt membran (ovan) och ny modifierad midja (nedan). 

 
Simulering av grundstötning 
Deformationen ökar kraftigt för grundstötningsfallet, från 59 mm till 91 mm, vilket också är 

syftet med förändringen. 

 

De områden där säkerhetsfaktorn understiger 1,0 visas i Figur 65. 
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Figur 65. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 1,0. SF < 1,0 indikerar laminathaveri. 

Grundstötningskraft från vänster i figuren. 

Hållfastheten försämras jämfört med fallet med den befintliga midjan. De delar av membranet 

som ligger långt från midjan utsätts för ökad belastning. 

 

Simulering av sidbelastning 
Vid sidbelastning ökar deformationen med 4 mm till 31 mm, vilket förklaras av den vekare 

midjan. 

 

Områdena med låg säkerhetsfaktor framgår av Figur 66. 

 

 

Figur 66. Områden med säkerhetsfaktor (Tsai-Wu) SF < 1,0. SF < 1,0 indikerar laminathaveri. 

Sidlast underifrån i figuren. 

En jämförelse mot Figur 63 visar att geometriförändringen av midjan medför en försämrad 

hållfasthet vid sidbelastning, eftersom lasten koncentreras till ett mindre område. 

 

Det är således tydligt att de två kraven på deformation (grundstötning och sidbelastning) ej kan 

kombineras med tillräcklig hållfasthet för båda lastfallen, då geometrin bygger på den 

ursprungliga principen. 
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6. KONCEPTFÖRSLAG 
 

I detta avsnitt ges förslag på principer och dellösningar som i det fortsatta arbetet kan inspirera 

till goda lösningar, inom ramen för patentet. 

6.1 Krav på konstruktionen 
Någon detaljerad kravspecifikation utformas ej eftersom specifika och mätbara krav ej finns 

uttalade i detta skede. Slutkonstruktionens utformning innefattar dock många aspekter som måste 

beaktas. Generellt ställs (icke mätbara) krav och önskemål på en slutgiltig kölinfästning inom en 

mängd områden som presenteras nedan. 

 

Konstruktionen skall: 

 

 Ha hög hållfasthet så att båten klarar grundstötningar utan att behöva repareras. 

 Medge stor elastisk deformation i grundstötningsriktningen och vara mycket styv i sidled 

(enligt tidigare avsnitt). 

 Vara utrymmeseffektiv och ej för skrymmande i någon riktning. 

 Vara skalbar för att i framtiden kunna appliceras på olika båtmodeller med skilda 

egenskaper och dimensioner. 

 Vara miljöbeständig, d.v.s. kunna utsättas för saltvatten utan att korrodera eller åldras. 

 Gärna vara underhållsfri. 

 Som en framtida produkt kunna säljas till ett konkurrenskraftigt pris. 

 Vara utformad på sådant sätt att en båtkonstruktör önskar implementera produkten i sin 

båt. 

 På längre sikt kunna CE-märkas. 

 

Sammanfattningsvis måste en slutgiltig produkt vara mycket stark och konstrueras med högt 

materialutnyttjande samtidigt som den skall vara enkel för att kunna tilltala båttillverkarna och 

slutkunden genom ett rimligt pris samt en enkel och säker montering i båten. För att ett 

kompositkoncept skall kunna väljas för fortsatt arbete krävs att dessa krav till stor del kan antas 

vara uppfyllda i en tänkt slutkonstruktion. 

6.2 Dellösningar 
I detta avsnitt presenteras dellösningar som kan integreras med kompositmembranet och som är 

gynnsamma ur hållfasthetssynpunkt. 

6.2.1 Progressiva kompositbalkar 

 

Konceptets funktion och utformning 
En dellösning för att effektivt uppta sidkrafter är att använda en så kallad U-balk, vilken enkelt 

kan tillverkas i kompositmaterial genom laminering och uppläggning i en form (Damberg, 

2001). Denna balk kan utformas enligt Figur 67. 
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Figur 67. Progressiv U-balk som upptar sidlaster och som roterar vid grundstötning. OBS! Ytterligare 

komponenter/inspänningar krävs vid infästningens främre och bakre del för att infästningen skall vara fullständig. 

Balken monteras mot båten i de övre flikarna och monteras nedtill mot någon typ av kölplatta i 

lämpligt material, som fäster mot kölbladet. U-balkens funktion bör ej påverkas nämnvärt om 

flikarna skulle sträckas vertikalt istället för horisontellt, ifall infästningen mot båten kan 

underlättas på detta sätt. 

 

Fördelen med denna balk är att styvheten i sidled kan styras genom valet av radier på de veck 

som finns på båda sidor om U-balken. Genom att balken utformas som progressiv kan styvheten 

också variera längs balken, i enlighet med den ökande deformationen mot balkens ändar. 

Balkens rörelser vid belastning illustreras i Figur 68, för sidbelastning respektive grundstötning. 

De övre ytorna av balken monteras med lämplig metod mot båten. 

 

 

Figur 68. U-balkens deformationer vid sidbelastning respektive grundstötning. 

 
Simuleringar 
En tidig indikation på om de önskade deformationerna kan erhållas i de olika riktningarna kan 

erhållas genom enkla simuleringar av enbart U-balken, med de laster som kan antas belasta 

denna. I sidled är det önskvärt om U-balken kan uppta hela sidlasten så att arbetet med 

resterande komponenter kan inriktas på att göra dessa lämpliga för horisontella laster samt den 

vertikala deformation som krävs vid en grundstötning. Vid sidbelastning måste U-balken vara 

styv, enligt tidigare resonemang om tillåtna förskjutningar av kölbladet. För att i huvudsak 

främre och bakre komponenter skall kunna uppta grundstötningsenergin, krävs att U-balken är 

relativt vek i vridning (långskepps). 
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För detaljerad information om balkens dimensioner, se Bilaga I. Laster och inspänningar framgår 

av Bilaga E, och ytterligare simuleringsresultat finns i Bilaga F. Simuleringar sker med 

kompositmaterialet Scotchply SP-250-S29. 

 

Sidbelastning 

Då U-balken belastas med hela sidlasten på 69 kNm deformeras balken enligt Figur 69. 

 

 

Figur 69. Vid sidbelastning uppgår U-balkens deformation i vertikalriktningen till ca 0,7 mm för varje ände. 

Baserat på de genomförda beräkningarna över de önskade deformationerna, ligger resultatet väl 

under de deformationer som kan tillåtas i sidled. De områden med säkerhetsfaktor under 1,0 

visas i Figur 70. 

 

 

Figur 70. Säkerhetsfaktor under 1,0 (t.v.) och under 2,0 (t.h.). Sidan som utsätts för dragspänningar är mest påkänd. 

Under antagande om att balkens geometri vid senare tillfälle kan förbättras avsevärt, visar 

simuleringsresultaten över sidbelastningen att hållfastheten är god. 
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Grundstötning 

Simulering av grundstötning utförs med hela grundstötningsmomentet applicerat på U-balken. I 

en färdig lösning kommer merparten av grundstötningskrafterna att upptas i andra element än U-

balken men det är mycket svårt att förutsäga hur stor andel som upptas av U-balken, då det 

fortfarande är öppet vilka specifika lösningar som skulle bli aktuella utöver U-balken. Följden av 

att använda detta lastfall blir att deformationen av U-balken bör överstiga den önskade 

deformationen samtidigt som det är troligt att balken överbelastas. 

 

Deformationen framgår av Figur 71. 

 

 

Figur 71. Total deformation (t.v.) respektive deformation i vertikalriktningen (t.h.) av U-balken vid grundstötning. 

Den maximala deformationen uppgår till ca 0,9 mm varav ca 0,6 mm i vertikalriktningen. 

En jämförelse mot tidigare beräkningar över önskad deformation visar att deformationen 

överstiger vad som är nödvändigt för att kölen skall förskjutas tillräckligt mycket. Skillnaden 

mellan den aktuella deformationen och den minst godtagbara, antas motsvara skillnaden i pålagd 

last mellan simuleringen och ett verkligt fall. 

 

De områden med låg säkerhetsfaktor visas i Figur 72. De högsta spänningarna antas 

huvudsakligen bero på den relativt skarpa innerradien, vilken för en eventuell vidareutveckling 

med fördel kan göras större. 

 

 

Figur 72. Säkerhetsfaktor under 1,0 (t.v.) och under 1,5 (t.h.) för grundstötning. 
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Påkänningarna under grundstötning är större än för sidbelastning, men det bör beaktas att en 

kraftig grundstötning ej förväntas inträffa lika ofta som stora sidbelastningar, vilket ställer större 

krav på balkens förmåga att klara sidbelastningar, exempelvis ur utmattningssynpunkt. Dessutom 

överensstämmer det använda lastfallet för grundstötning dåligt med verkligheten. 

 

Analys 
Det kan antas att ett eventuellt fortsatt arbete innebär justeringar av bland annat balkens geometri 

som ytterligare förbättrar balkens lämplighet för applikationen, med avseende på spänningar och 

deformationer för de olika lastfallen. 

 

Ett kvarstående problem vid användning av en U-balk för att uppta sidbelastningar, är de 

energiupptagande och fjädrande element som skall placeras framtill och baktill längs kölsulan 

för att uppta grundstötningslasten. Givet att det tillgängliga utrymmet i höjdled är maximalt 100 - 

150 mm så är denna höjd för liten för att med två ytterligare, liggande U-balkar, kunna uppnå 

tillräcklig deformation i höjdled (ca 20 mm). En veckad konstruktion är en förutsättning för att 

skapa längre fibrer, eftersom kompositens brottöjning är maximalt 5 %. 

 

Vidare måste minst ett av de övriga elementen/inspänningarna effektivt uppta horisontella 

krafter, vilket U-balken ej är utformad för. Detta kan skapa problem då de övriga komponenterna 

även måste deformeras vertikalt. 

 

Trots att balkar av denna typ ej är något nytt i kompositsammanhang, så brukar böjning av radier 

generellt sett ej rekommenderas, eftersom det finns risk för delaminering (Damberg, 2001). 

 

Ett ytterligare intressant alternativ är att integrera en U-balk i det befintliga membranet med 

bibehållen funktionsprincip men utan fast inspänning av midjan. Detta går dock ej att simulera 

med den använda programvaran. 

 

Sammanfattningsvis finns följande för- och nackdelar med denna dellösning: 

 

 Vridning av kölen långskepps kan ske utan stora spänningskoncentrationer 

 Sidlasten upptas av ett element som är lämpligt för den aktuella belastningen 

 Tillverkning av kompositlaminatet är fortsatt enkel 

 

- Kräver utrymme i höjdled 

6.2.2 Würthstång 

En ytterligare dellösning som skulle tillföra midjan önskade egenskaper är en så kallad 

Würthstång, enligt Figur 73. 

 

 

Figur 73. Böjstyv och vridvek Würthstång. 
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En Würthstång är en böjstyv och samtidigt vridvek stång som består av fiberarmerade, 

pultruderade stänger (pultrudering är en profildragningsteknik för fiberarmerade 

härdplastprofiler) som gjutits samman med ett flexibelt material. Stångens styvhet i olika 

riktningar kan därmed styras genom valet av geometri, fibermaterial och ingjutningsmaterial 

(Damberg, 2001). 

 

I kölinfästningen kan en Würthstång monteras styvt mot både kölblad och båt, varefter 

deformationen sker i stången, mellan kölblad och båtinfästning. Stången kan därmed uppta 

vertikala och horisontella krafter, under små böjdeformationer. Vid grundstötning vrids stången 

samtidigt som kölsulans ändar förflyttas vertikalt alternativt att det befintliga membranet böjs. 

För en alternativ konstruktion som inte bygger på böjning av ett membran, bör 

energiupptagningen vid grundstötning, till följd av Würthstångens vridvekhet, huvudsakligen ske 

i form av drag/kompression vertikalt i infästningens främre och bakre del. Utformningen av 

stången gör det däremot svårt att simulera dess hållfasthet med hjälp av den tillgängliga 

programvaran, eftersom kompositmaterialen i programmet måste definieras som ytor. 

 

Sammanfattningsvis finns följande för- och nackdelar med denna dellösning: 

 

 Deformeras på önskat sätt i alla riktningar 

 Kräver sannolikt inga lagringar eller bussningar 

 

- Bristfällig information om hur den tillverkas samt vilka material som är lämpliga 

- Okänd hållfasthet/oklara dimensioner 

6.3 Koncept 
Detta avsnitt innehåller förslag på kraftigt modifierade lösningar, i både stål och komposit, som 

är ämnade att ha bättre förutsättningar till en god hållfasthet i infästningens mittsektion. 

Koncepten ligger på ett mycket tidigt stadium och illustrerar i huvudsak olika sätt att uppta 

lasterna och medge önskad deformation. Koncepten skall ej ses som rekommenderade lösningar 

utan endast som behandlade, alternativa lösningar. 

6.3.1 Kompositfjäder med förstärkning av stål 

 
Funktion och utformning 
Då ovanstående helkompositlösningar förefaller ha svårt att motstå de pålagda lasterna och 

deformeras på önskat sätt, söks lösningar som involverar både komposit och stål. Stål är bättre på 

att motstå skjuvspänningar än kompositmaterial. I detta koncept används det styvare stålet för att 

uppta lasterna i sidled, samtidigt som kompositmaterialet skall medge den önskade 

deformationen i grundstötningsriktningen. En principskiss över hur detta koncept skulle kunna 

utformas visas i Figur 74. 
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Figur 74. Principskiss över en lösning med både stål och komposit, där sidlasterna huvudsakligen upptas av stålet. 

Stålplattan kan vara ungefär lika lång som kölens korda och skall uppta alla sidkrafter samt 

merparten av de vertikala lasterna. Kompositbladet medger stora deformationer och skall verka 

fjädrande och energiupptagande vid en grundstötning. Stålplattan monteras i båtens ramverk vid 

kölens rotationscentrum med två eller fyra bultar medan kompositbladet monteras i ändarna, i 

fästöglor eller med en fast inspänning. Kompositbladet kan monteras mot stålplatta och köl med 

hjälp av fjäderöglor, som är vanliga förband för bladfjädrar. För att inte kompositmaterialets yta 

skall utsättas för mycket stora klämkrafter eller nötning till följd av relativrörelser, bör något 

mjukt material som exempelvis gummi användas för att separera kompositens yta från 

direktkontakt med stål. 

 

Simuleringar 
Inledande simuleringar av stålplattan utförs tidigt i processen för att ge information om 

ungefärliga spänningsnivåer och deformationer. Simuleringen bygger på en mycket enkel 

uppställning med en stålplatta med tjockleken 20 mm, fast inspänd i ett solitt kölblad, med 

dimensioner enligt tidigare. Plattan är 840 mm lång och 300 mm bred. Mellan kölblad och 

stålplatta finns en radieövergång på 10 mm. Kompositfjädern ingår ej i 

simuleringsuppställningen. Därmed måste deformationerna i grundstötningsriktningen, utan 

kompositfjäder, bli mycket stora för att kompositfjädern skall tillföra något och för att konceptet 

skall var en god lösning. 

 

Stålplattan är fast inspänd i ytor på öronen och lasten förs in via kölbladets bottenyta. 

Inspänningen och lastinföringen visas i Bilaga E. 

 

Att simulera med det solida kölbladet antas tillföra rimlig styvhet till plattan samtidigt som 

kölbladet blir mycket styvt, vilket ej ger upphov till felaktigt stora deformationer längst ned på 

kölbladet. Materialet i denna simulering är höghållfast stål av typen Weldox 900, som har en 

sträckgräns på 900 MPa och en brottspänning på 940 – 1 100 MPa. 

 

Sidbelastning 

Sidbelastningen simuleras med kraften 69 kN applicerad på kölbladets undersida i riktning rakt 

från sidan. Resultatet av simuleringen, i form av den maximala deformationen, visas i Figur 75. 

 



86 

 

 

Figur 75. Den maximala deformationen i sidled, vid sidbelastning, uppgår till ca 10 mm på kölbladets nederkant. 

Deformationen vid kölens nederkant (1,0 m djup) är ca 10 mm, vilket ligger i linje med vilken 

deformation som är acceptabel i sidled. Därmed förefaller plattans styvhet i sidled vara lämplig 

med de aktuella dimensionerna. Eftersom deformationen är godtagbar, kontrolleras 

effektivspänningen i plattan, som visas i Figur 76. 

 

 

Figur 76. Effektivspänning i plattan vid sidbelastning. Endast spänningar över 200 MPa visas. 

Spänningskoncentrationer som angränsar till inspända ytor uppgår till ca 940 MPa medan större 

områden kring inspänningen uppvisar spänningar inom intervallet 350 – 700 MPa. Konceptet 

förefaller därför vara genomförbart, beträffande hållfastheten i sidled. 

 

Grundstötning 

Grundstötning simuleras genom att kraften 61 kN appliceras på kölens nederkant i riktning rakt 

framifrån. Den maximala deformationen visas i Figur 77. 
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Figur 77. Riktade deformationer i grundstötningsriktningen uppgår till ca 25 mm vid kölens nederkant. 

Deformationen och förskjutningen av kölbladet (25 mm) är mindre än önskat (målvärde ca 100 

mm vid kölens nederkant). En kontroll av effektivspänningen vid grundstötning visar på 

generellt mycket höga spänningsnivåer, enligt Figur 78, vilka orsakas av 

spänningskoncentrationer vid inspänningen. 

 

 

Figur 78. Effektivspänning i plattan vid grundstötning. Endast spänningar över 450 MPa visas. 

Den maximala effektivspänningen uppgår till ca 2 700 MPa men finns i fyra mycket små 

områden. Detta är spänningskoncentrationer som kanske kan godtas i och med att en kraftig 

grundstötning är en engångsföreteelse och att dessa områden är för små för genomplasticering. 

Däremot finns stora lastbärande områden med spänningar på mellan 500 – 1 400 MPa, vilket i 

relation till sträckgräns och brottgräns måste anses som oacceptabla. Det bör också beaktas att 

dessa områden blir utsatta för dynamiska (lägre) laster och att utmattning av plattans mest 

påkända delar är en risk, även för lägre spänningsnivåer. 
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Analys 
Efter dessa simuleringar av sidbelastning och grundstötning inses att motsättningen mellan 

lastfallen, sidbelastning och grundstötning, är för stor för att konceptet skall kunna ge upphov till 

en god slutkonstruktion. Höga spänningar kan godtas genom val av höghållfastare material 

(Weldox 1100, Weldox 1300 eller motsvarande), alternativt minskas spänningarna genom 

förändringar av plattans geometri. Plattans geometri måste dock utformas så att det lastbärande 

området är tillräckligt brett för att hålla spänningar och deformation orsakade av sidbelastning på 

en godtagbar nivå, samtidigt som midjan skall vara tillräckligt smal för att medge tillräcklig 

deformation i grundstötningsriktningen, utan att plåten genomplasticerar. En ökning av det 

tvärsnitt över vilket krafterna verkar bidrar dock oundvikligen till en ännu styvare stålplatta, 

vilket ej är förenligt med konstruktionens syfte; att medge stora deformationer vid grundstötning. 

Stålplattan hinner därmed plasticera före kompositfjädern deformeras så mycket att den ger 

upphov till den fjädrande verkan som skall motverka rörelsen. 

 

Detta koncept är också svårt att montera i båtens balkverk utan att detta skadas vid en 

grundstötning eller vid hård sjö. Stålplattan är mycket styv i alla riktningar och det finns stor risk 

för att ett balkverk av kompositmaterial (E-glas och polyester) havererar till följd av obefintlig 

dämpning mellan stål och komposit, trots att nödvändiga förstärkningar och god lastinföring 

finns. 

 

En ytterligare aspekt är designspänningarna enligt ISO-standarden samt vilka material som skall 

väljas baserat på simuleringsresultat och ISO-normer. En strikt tolkning av ISO-normerna 

betyder att inga spänningar får överstiga halva brottgränsen, d.v.s. ca 500 MPa i detta fall 

(Weldox 900). Den gränsen nås inte bara för spänningskoncentrationer utan även för globala 

spänningar i högt påkända, lastbärande delar av konstruktionen. För höghållfasta stål ligger ofta 

sträckgränsen mycket nära brottgränsen, varför det för dessa material alltid handlar om halva 

brottgränsen (och inte 90 % av sträckgränsen) om ISO-standarden skall följas strikt. Att välja ett 

starkare material höjer därmed endast designspänningen med hälften av den ökade 

brottspänningen, vilket leder till ett mycket dåligt materialutnyttjande.  

6.3.2 Kompositfjäder med stålaxel 

 
Funktion och utformning 
En metod för att helt eliminera motsättningen mellan gynnsam utformning för sidbelastning 

respektive grundstötning, bygger på att en stålaxel monteras vid kölens önskade 

rotationscentrum. En något modifierad version av det tidigare konceptet, fast med en axel, visas i 

Figur 79.  
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Figur 79. Koncept med stålaxel som rotationsaxel på kordans mitt. Pilarna visar grundstötningskraften samt 

infästningens rörelser vid en grundstötning. 

Detta förslag på utformning är mycket likt det tidigare, med skillnaden att stålplattan är försedd 

med öglor i vertikalplanet. Lastöglorna kan exempelvis bockas till ur en stålplåt, alternativt kan 

öglorna svetsas mot plattan. Öglorna i kompositfjädern kan även ersättas av en fast inspänning 

om detta ger en enklare lösning och förutsatt att det ger tillfredställande hållfasthet. 

 

Eftersom stålplatta och kompositblad är relativt fristående från varandra och en styvare 

stålkonstruktion varken reducerar deformationen eller ökar spänningskoncentrationer, så kan 

stål- och kompositkomponenter enklare dimensioneras. Konstruktionen antas klara 

belastningarna och därför utförs ingen simulering av detta koncept i detta skede. 

 

Analys 
Fördelarna med denna utformning är att deformation och energiupptagning i huvudsak sker i 

kompositbladet vid en grundstötning. Det finns också goda förutsättningar för att noggrant kunna 

styra kompositbladets deformation och styvhet. Samtidigt ger axeln möjligheter till att fritt välja 

stålplattans dimensioner och eventuella förstyvningar, eftersom dessa för en grundstötning ej 

påverkar deformationer och spänningar negativt, som var fallet med det tidigare konceptet. 

 

Dock kvarstår det faktum att sidkrafterna via den styva axeln skall föras vidare till ett balkverk i 

kompositmaterial. Även under en plötslig grundstötning ställs det stora krav på lastinföringen 

mellan axel och balkverk. Konstruktionen blir meningslös om nästa komponent i kraftflödet 

(balkverket) havererar, på grund av att kölinfästningen, som i dagens båtar ofta havererar, i detta 

fall kan motstå grundstötningskrafterna. Alla komponenter längs kraftflödet måste kunna motstå 

de reaktionskrafter som uppstår i anslutning till kölinfästningen. Styva bussningar mellan axel 

och balksystem/skrov kan vara ett alternativ som reducerar problemet.  

 

Vidare är denna konstruktion ej lika utrymmeseffektiv i höjdled som tidigare konstruktioner. 

Lastöglorna bygger på höjden samtidigt som större deformationer av kompositplattan kan 

förväntas vilket även kräver utrymme i höjdled. En axel tillför samtidigt ytterligare komplexitet 

och förefaller vara en dyrare lösning än de som tidigare har behandlats. Det blir fler 

komponenter, dyrare tillverkning och större toleranskrav på axel och tillhörande delar, jämfört 

med tidigare konstruktioner. 

 

Sammanfattningsvis har detta koncept följande för- och nackdelar: 
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 Motsättningen mellan optimering för sidbelastning resp. grundstötning är eliminerad. 

 Endast kompositbladet styr deformationsförloppet och energiupptagningen. 

 Möjlighet till god hållfasthet för både sidbelastning och grundstötning. 

 

- Dyrare konstruktion (jämfört med tidigare koncept). 

- Bra lastinföring till båtskrovet kan vara svår att uppnå (delvis kvarstående problem). 

6.3.3 Bladfjädrar 

 
Allmänt 
Bladfjädern är en vanlig typ av fjäder som förr var vanlig i personbilar och fortfarande används i 

många lastbilar. Ofta är materialet stål men det bedrivs även forskning och utveckling av 

bladfjädrar som tillverkas i kompositmaterial. Tidigare presenterade koncept har involverat 

fjädrande kompositplattor som liknar breda bladfjädrar. Traditionella bladfjädrar utsätts dock för 

en annan belastning än vad som är fallet i tidigare koncept. Om en lämplig belastning kan 

skapas, så kan bladfjädrar vara en god lösning i denna konstruktion, om det visar sig att inga 

enklare konstruktioner fungerar. En bladfjäder skall huvudsakligen belastas enligt Figur 80, som 

visar den principiella utformningen av bladfjäder och infästningar i ett fordon. 

 

 

Figur 80. Randvillkor (tre leder) och belastning av bladfjäder i fordon. 

Bladfjädern i Figur 80 är ledad i tre punkter vilket gör att fjädern alltid kan deformeras maximalt 

i och med att infästningspunkterna förskjuts ifrån varandra. I fordon finns ett flertal 

belastningsfall, där ovanstående visar fordonets resulterande tyngdkraft på bladfjädern. Vid 

kurvtagning och bromsning uppstår andra krafter (Magnusson, 2007). 

 

Det är rimligt att anta att kölinfästningen skulle kunna konstrueras på sådant sätt att en ren 

belastning liknande den i Figur 80 kan erhållas, utan risk för att andra lastfall av betydelse kan 

bli aktuella. Huruvida den extra länken behövs eller ej, återstår eventuellt att utreda. 

 

Arrangemanget och fjäderns eller fjädrarnas orientering kan utformas på olika sätt, beroende på 

tillgängligt utrymme i båten. För samtliga bladfjäderkoncept som behandlas under detta arbete, 

är det dock tänkt att kraften skall appliceras på fjäderns buk för att pressa ihop denna. Därmed 

återfinns de belastade delarna av konstruktionen inom beprövade teknikområden som fungerar 

redan idag. 

 

En viktig aspekt är att bladfjädrar i kompositmaterial totalt sett kostar ungefär lika mycket 

(material och tillverkning) som bladfjädrar i stål (Gay, Hoa & Tsai, 2003). 

 

Generellt har koncepten som bygger på bladfjädrar följande för- och nackdelar: 

 

 Beprövad utformning av det fjädrande elementet. 
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 Ren belastning. 

 Kräver ej extra utrymme vid deformation. 

 

- Relativt komplicerad och dyr lösning. 

- Koncentrerade reaktionskrafter måste upptas av skrovet. 

 

Ett urval av de idéer över hur bladfjädrarna kan orienteras i konstruktionen redovisas nedan. 

Dessa är ej utredda utan utgör endast illustrationer över hur de lastbärande komponenterna kan 

placeras och hur rörelserna skulle se ut under en grundstötning. Utformning av infästningar, 

materialval och exakta dimensioner och liknande är därmed något som kvarstår att utreda. 

Eventuellt kan koncepten kombineras på sådant sätt att både en bladfjäder och en 

infästningsplatta är fjädrande. För samtliga koncept som redovisas nedan, skall bladfjädrarnas 

ändöglor vara ledade eller på annat sätt inspända i båtens skrov. 

 

Tvärställda bladfjädrar 
En variant på hur konstruktionen skulle kunna se ut med två tvära bladfjädrar, visas i Figur 81. 

 

 

Figur 81. Principiell utformning med tvärgående bladfjädrar och rotationsaxel. Pilarna visar infästningens rörelser 

vid en grundstötning. Grundstötningskraften angriper från vänster. 

Denna konstruktion är kompakt långskepps men relativt utrymmeskrävande tvärskepps och på 

höjden. Konstruktionens begränsade längd gör dock att de nödvändiga vertikala deformationerna 

vid en grundstötning blir mindre vilket kan bidra till att relativt korta bladfjädrar kan användas. 

Beroende på hur infästningarna av bladfjädrarna ser ut, kan dock grundstötningskrafter ge 

upphov till skjuvning och snedställning av bladfjädrarna. Detta bör dock inte vara ett stort 

problem eftersom de vertikala deformationerna är små (20 - 30 mm). Dock bedöms denna 

konstruktion bli mycket dyr och det kan också finnas svårigheter att dels finna utrymme för 

infästningar, konstruera infästningar, samt även att säkerställa att båtens balkverk klarar 

belastningarna. 

 

Längsgående bladfjädrar 
En variant på konceptet ovan är att orientera bladfjädrarna långskepps, enligt Figur 82. 
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Figur 82. Liknande koncept med bladfjädrarna orienterade i båtens längdriktning. Pilarna indikerar infästningens 

rörelser vid en grundstötning. Grundstötningskraften angriper från vänster. 

Detta koncept är, jämfört med det föregående, kompakt tvärskepps men utsträckt långskepps. 

Om det råder brist på utrymme tvärskepps och det finns obegränsat utrymme långskepps så kan 

detta vara ett alternativ. Dock krävs troligtvis mer utrymme på höjden för detta koncept eftersom 

den främre bladfjäderns bakre infästningspunkt ej får sitta för lågt, samt att även det längre 

avståndet mellan de båda bladfjädrarna tenderar att öka den nödvändiga vertikala deformationen. 

För detta koncept finns även möjlighet för plattan att vara elastiskt fjädrande så att en ännu större 

förskjutning av kölen kan tillåtas. 

 

En bladfjäder 
Ett annat alternativ kan vara att eliminera en av bladfjädrarna för att endast använda en 

bladfjäder som ensam upptar grundstötningskrafterna, enligt Figur 83. 

 

 

Figur 83. Koncept med en bladfjäder baktill med axeln framflyttad. Pilarna indikerar infästningens rörelser vid en 

grundstötning. Grundstötningskraften angriper från vänster. 

Den stora fördelen med detta koncept är att en komponent samt dess infästningar elimineras, 

vilket både minskar konstruktionens storlek och kostnader. I Figur 83 är den ledade axeln 

framflyttad så att bladfjädern kan monteras relativt nära kölbladet. Det är oklart om sidlasterna 

kan upptas i rotationsaxeln på ett bra sätt då denna inte är placerad i kordans mitt. Ytterligare 

nackdelar är att hela grundstötningskraften upptas i den ledade infästningen tillsammans med 

den enda bladfjädern, vilket ställer högre krav på bladfjäderns hållfasthet och dess infästningar. 

En ytterligare effekt är att den vertikala deformationen av bladfjädern behöver vara större för att 

konstruktionen skall förbli kompakt långskepps och för att kölen skall kunna deformeras lika 

mycket som för tidigare koncept. 
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Analys 
Samtliga koncept som innehåller bladfjädrar skulle eventuellt kunna utformas med vanliga 

spiralfjädrar eller så kallade vågfjädrar, som är mycket kompakta. Det är dock oklart om 

vågfjädrar kan tillverkas i kompositmaterial och om det finns någon vinst med detta (större 

viktbesparingar görs då det handlar om bladfjädrar). Konventionella spiralfjädrar finns 

tillgängliga i kompositmaterial i begränsat antal standarddimensioner. Skillnaden i vikt mellan 

en spiralfjäder i kompositmaterial och en i stål är i sammanhanget försumbar. Dock kan 

korrosionsrisken vara ett problem med fjädrar i stål, om inte rosttröga alternativ kan användas 

med tillräcklig hållfasthet. Spiralfjädrar är betydligt kompaktare än bladfjädrar men ger upphov 

till laster som är koncentrerade i ett enda område. Dessutom kan en eventuell montering av en 

fjäder under infästningsplattan vara omöjlig, såvida inte en dragfjäder används på framkanten av 

kölen. 

 

Med den kunskap och information som finns angående bladfjädrar så förefaller koncepten med 

bladfjädrar ge tillräcklig hållfasthet. Hur bladfjädrarna skall fästas in i båtskrovet är ej utrett och 

det kan bli problematiskt, dels att föra in krafterna i skrovet på ett gynnsamt sätt, samt att i 

möjligaste mån behålla konstruktionen så enkel som möjligt. Extralänkar liknande de som finns i 

fordon kan tillföra för mycket komplexitet för att konceptet skall vara genomförbart. Det är 

också mycket stor risk för att konstruktionerna blir för dyra, vilket är en mycket viktig aspekt att 

beakta. 

6.3.4 Kompositfjäder med stålvagga 

 
Geometri och utformning 
En variant av bladfjäderkoncepten är att nyttja en lång kompositplatta som med hjälp av en 

stålvagga ger ett gynnsamt belastningsfall som liknar det för bladfjäderkoncepten, fast med två 

sammansatta bladfjädrar. Ett första förslag på en sådan lösning där deformationen vid 

grundstötning framgår, visas i Figur 84. 

 

 

Figur 84. Kompositplatta med stålvagga och bussningar. 

Konceptet bygger på att en styv stålkonstruktion (eller ett styvare kompositmaterial) för in lasten 

från kölblad till kompositblad, vid grundstötning. Sidbelastningar skall dock helt upptas av 

stålvaggan, för att underlätta vid fiberuppläggningen i kompositbladet. Fler vyer som visar 

inbyggnadshöjden och en huv för lastinföring från kölbladet, visas i Figur 85. 
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Figur 85. Fler vyer där inbyggnadshöjden (överst t.h.) samt lastinföringen från kölbladet (t.h.) framgår. 

Stålvaggan kan tillverkas genom att plåtar bockas och svetsas samman till önskad geometri. För 

en eventuell vidareutveckling av konceptet finns stor potential till produktionsanpassning. 

Höjden från nedersta till översta delen av konstruktionen är ca 110 mm (exklusive kölblad). 

 

Bussningarna är av typen Trelleborg Spherilastik (artikelnummer 10-00237-01) med 

ytterdiameter 90,5 mm, axeldiameter 28,6 mm och bredd 76,2 mm. Denna typ av bussning är 

styv i radiell riktning (sidbelastning av kölinfästningen) och kan deformeras i böjning 

(grundstötning) ca 6˚ med en styvhet av 2,8 kNm/rad. Maximal radiell belastning uppgår till 58 

kN vilket är ca hälften av vad ISO-standarden för detta fall ger vid maximal sidbelastning 

(inklusive säkerhetsfaktor). För enstaka belastningar kan dock bussningen belastas ca 2 – 3 

gånger mer än angivet (Trelleborg, 2011). 

 

Simuleringar 
Konceptets funktion och hållfasthet undersöks genom simulering av grundstötning. Simulering 

av sidbelastning genomförs ej, då modellering av gummibussningarna avgränsas ur detta arbete 

samtidigt som kompositbladfjädern i detta koncept ej är avsedd att uppta någon nämnvärd 

sidbelastning. Bussningarna ersätts därför vid simulering av gångjärnsleder. 

 

För att erhålla en för simuleringarna principiellt korrekt och simuleringsbar modell, förenklas 

konstruktionen. Figur 86 illustrerar den förenklade konstruktionen där en balk (UPE-270) utgör 

stålvaggan. Det antas att stålkölbladet kan monteras med antingen svets- eller skruvförband mot 

denna balk. 

 

 

Figur 86. Förenkling av koncept (t.v). Snittvy av det förenklade konceptet (t.h). 
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Eventuellt är denna lösning mer rationell och därmed lämpligare, även i verkligheten. 

Kompositfjädern består av 15 lager (1 mm lagertjocklek) enkelriktat SP-250-S29, orienterat i 

bladfjäderns längsriktning, enligt Figur 86. 

 

Grundstötning 

Vid grundstötning uppgår deformationen till maximalt 57 mm, enligt Figur 87. 

 

 

Figur 87. Kölinfästningens deformation (skala 1:1) i x-riktningen (långskepps) vid grundstötning. Maximal 

deformation vid kölspetsen uppgår till ~ 60 mm. 

Säkerhetsfaktorn för olika delar av laminatet (alla lager) framgår av Figur 88. Intervallets övre 

gräns reduceras till SF ≤ 2 för att erhålla bättre färgupplösning i områden med låg 

säkerhetsfaktor. 

 

 

Figur 88. Kompositbladfjäderns säkerhetsfaktor (Tsai-Wu). SF < 1,0 motsvarar laminathaveri. Grundstötningskraft 

enligt Figur 87. 

Effektivspänningen i stålvaggan framgår av Figur 89 där det avgränsats till spänningar σ > 300 

MPa. 
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Figur 89. Effektivspänning σ > 300 MPa (von Mises) i stålkonstruktionen vid grundstötning. 

 Stålets sträckgräns σs = 620 MPa. 

Enligt Figur 89 uppstår de högsta spänningarna kring kölsulan samt i bakkant av UPE-balken där 

denna pressas mot bladfjädern. Spänningskoncentrationerna kring kölsulan försummas då en mer 

genomarbetad lösning bör ha en lämpligare lastöverföring mellan kölblad och UPE-balk. 

Effektivspänningar i resterande delar av stålvaggan har god marginal mot materialhållfastheten 

varför ett visst omarbete av konstruktionen bör resultera i att hållfastheten blir tillräcklig i alla 

delar av stålvaggan. Därmed är det klarlagt att konceptets hållfasthet inte utgör något hinder för 

en eventuell vidareutveckling. 

 

Analys 
Denna lösning ger gynnsam belastning och uppvisar goda simuleringsresultat. Det kvarstår dock 

flera aspekter som måste utredas noggrannare, varav flera av dessa även gäller för ett flertal av 

de tidigare koncepten. Detta berör främst kölens stabilitet under segling (horisontella krafter) 

samt båtskrovets möjlighet att uppta de krafter som leds genom bussningarna under en 

grundstötning. Konstruktionens höjd är också kritisk för inbyggnad i båt. Det är sannolikt svårare 

att spackla igen undertill för denna lösning, än vad det är med den befintliga konstruktionen. 

Skrovet skall samtidigt vara tätt och en grundstötning får ej ge upphov till att skrovet (och 

eventuellt spackel) skadas för mycket. Den nuvarande utformningen kan också behöva förenklas 

ytterligare för att kostnaderna skall kunna hållas nere. 

 

Sammanfattningsvis finns följande för- och nackdelar med konceptet: 

 

 Kräver ej mer utrymme vid deformation än under normal drift 

 Stålvaggans midja medger vridning vid grundstötning 

 Simuleringsresultaten visar potential även för större båtar 

 

- Bussningarnas underhållsbehov och livslängd i den aktuella miljön är osäker 

- Relativt komplicerad (och dyr) konstruktion 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

I detta avsnitt diskuteras examensarbetet varefter slutsatser dras. 

7.1 Diskussion 

7.1.1 Tidigare utfört arbete 

Det tidigare utförda examensarbetet som behandlade den aktuella kölinfästningen och övergång 

till kompositmaterial (Reinholdson, 2008), resulterade i ett koncept på hur membran och kölblad 

kunde integreras till en enhet. Konceptet som rekommenderades för vidareutveckling var en 

helkompositkonstruktion, där en styrning över vilken kölbladet träs, hade integrerats i det 

elastiska membranet. Enligt Reinholdson skulle membran inklusive styrning (på vilken kölbladet 

träs) tillverkas av enkelriktad E-glas/epoxi och handuppläggas i olika riktningar för att sedan 

härdas i vakuumsäck.  

 

De genomförda beräkningarna och simuleringarna skedde med material som approximerades 

som isotropiskt, vilket utgör en signifikant avvikelse från det verkliga fallet. Det är även oklart 

vilka specifika lastfall som låg till grund för simuleringarna. De interlaminära effekterna 

förbisågs och dimensionering genomfördes ej mot något, för kompositlaminat, tillämpbart 

haverikriterium, vilket innebär att resultaten ej har kunnat användas i detta projekt. 

7.1.2 Laster 

Storleken på de laster som ligger till grund för simuleringarna av kölinfästningen är mycket 

väsentliga för simuleringsresultatet (huruvida det håller eller ej), och det är därför viktigt att 

lasterna stämmer väl överens med det verkliga fallet. De laster som ges av ekvationer, givna i 

ISO-direktivet, har flera brister. Det framgår inte för alla lastfall hur dessa har framtagits och hur 

delar av ekvationerna har härletts. ISO-standarden ger sken av att vara en anpassning till vad 

som är allmänt vedertaget i båtbranschen, snarare än att vara ett krav på vad som är acceptabelt 

ur säkerhetssynpunkt. Det är därför okänt vad en konstruktion som är dimensionerad enligt ISO-

regler, egentligen klarar i verkligheten. 

 

Samtliga ISO-laster ansätts vid kölens masscentrum, vilket för grundstötningar ej motsvarar den 

värsta tänkbara lastangreppspunkten. Det värsta lastfallet erhålls då kraften appliceras vid 

bulben, eftersom hävarmen då blir längre. Under dimensioneringen framträder oönskade effekter 

beroende på placeringen av kölens masscentrum. Infästningar av kölar med låg tyngdpunkt 

(givet att båtens djupgående är konstant) dimensioneras strängare, eftersom ett kraftangrepp 

djupt ned på kölen ger upphov till ett högre böjmoment vid infästningen, trots att den 

horisontella kraften i teorin kan vara identisk för två olika kölar. Detta illustreras i Figur 90. 
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Figur 90. Kölar med olika placering av masscentrum. En djup placering ger upphov till ett högre böjmoment. 

Masscentrums inverkan på verkliga grundstötningskrafter respektive ISO-laster, överensstämmer 

därmed dåligt med resonemanget som förefaller ha använts vid framtagandet av ISO-standarden, 

där endast båtens massa, exklusive kölens massa, ingår i formeln. En fortsättning av detta 

resonemang bör innebära att kölar med ett grundare masscentrum (större andel av kölens massa 

placerat närmare båten) bör ge upphov till större ISO-laster än kölar med masscentrum placerat 

djupt (d.v.s. närmare kollisionspunkten). Resultatet vid användande av den horisontella ISO-

lasten blir nu tvärtom; masscentrum placerat djupt ger upphov till en längre hävarm (fast samma 

kraft som för ett grunt masscentrum) och därmed högre böjmoment vid infästningen. Det är 

osäkert hur stor denna effekt är i praktiken. Det finns dock en teoretisk risk att ogynnsamma 

kombinationer av båtparametrar bidrar till att ISO-lasterna resulterar i en över- eller 

underdimensionerad kölinfästning, beroende på formelns sammansättning. 

 

Då dimensionering sker mot grundstötning bör eventuella nyberäknade vertikala och horisontella 

krafter appliceras vid bulben eftersom detta är den vanligaste grundstötningspunkten och 

eftersom böjmomentet vid infästningen då blir högst. 

 

Det är vidare svårt att bedöma vilka grundstötningshastigheter som motsvarar ISO-lasterna och 

således kan ingen maximal grundstötningshastighet utlovas för produkten, då dimensionering 

sker baserat på ISO-laster. Att designspänningarna i materialen är så låga (hög säkerhetsfaktor) 

talar för att även lasterna egentligen är för låga (ej konservativa). Då FEM-program finns 

tillgängliga bör istället noggranna lastfall användas så att dimensioneringen kan ske mot 

utmattning i sidled och mot plasticering/brott vid grundstötning. Dessutom är det troligt att en 

verklig grundstötning, där havsbotten är lutande, kan ge upphov till en kileffekt där båten lyfts 

snarare än ett stumt stopp (detta är dock troligtvis ej dimensionerande eftersom 

uppbromsningsförloppet är mer utdraget). Därmed bör även simuleringar utföras för en 

kombination av vertikal och horisontell last. ISO-standarden tolkas som att konstruktionen 

endast behöver motstå lasterna var och en för sig. 

 

Det lastfall som beräknats som ett komplement till ISO-standardens horisontella kraft 

(grundstötning), i ett jämförande syfte, ger ett approximativt värde på grundstötningskraften. 

Beräkningen är ungefärlig eftersom den ej tar hänsyn till energiförluster under 

grundstötningsförloppet, i form av deformationer av material i köl, kölinfästning och skrov samt 

friktion mellan skrov och vatten under båtens nigning. Hur stor andel av grundstötningsenergin 

som dissiperas på detta sätt är oklart. Förutsatt att den antagna stoppsträckan ligger nära den 

verkliga så är den beräknade kraften på 100 kN (vid bulben) troligtvis i överkant för den aktuella 

båten, vid 7 knop. Däremot är den verkliga kraften vid denna hastighet sannolikt högre än 61 kN 

(vid kölens masscentrum) som beräknats genom ISO-standarden. Stoppsträckan är också svår att 

approximera. Under detta arbete antogs stoppsträckan (3 dm) motsvara den minimala sträcka 

som båtens masscentrum rör sig i horisontell riktning från att kölen vidrör grundet tills att båtens 
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masscentrum vänder tillbaka igen. Stoppsträckan beror förstås också på båtens hastighet före 

grundstötningen. 

 

Jämfört med ISO-standarden blir grundstötningskraften vid 7 knop troligtvis högre i 

verkligheten, samtidigt som sidbelastningen enligt ISO-standarden redan är relativt hög (lutning 

90˚ med säkerhetsfaktor 3,0). Om det beslutas att båda dessa krafter skall beräknas på annat sätt 

än med ISO-standarden, är det rimligt att anta att förhållandet mellan grundstötningskraft och 

sidbelastning förändras, från ca 1:1 idag till eventuellt 2:1. Denna förändring påverkar i hög grad 

valet av geometri och fiberuppläggning, eftersom grundstötningskraften då blir dominerande vid 

dimensioneringen. Fibrernas orientering bör för maximalt utnyttjande av kompositens ortotropa 

egenskaper, alltid orienteras i förhållande till rådande lastfall. 

 

En ytterligare okänd last som blir relevant för denna applikation är eventuella horisontella laster 

under segling. Vid grundstötning skall konstruktionen deformeras mycket men vid segling skall 

den vara helt stel. Om konstruktionen ej är tillräckligt styv långskepps så kan alltför stora 

hydrodynamiska horisontella krafter under segling ge upphov till oönskade rörelser av kölen, 

som i sin tur ger dålig seglingsprestanda. Det är därför önskvärt om storleksordningen på dessa 

krafter kunde uppskattas så att dessa kan tas med i bedömningen vid utformning och 

dimensionering av infästningen. 

 

Det har heller ej utretts hur en grundstötning under kryss påverkar infästningen, eller vilka 

krafter som då är aktuella. En grundstötning på kryss resulterar i krafter både långskepps och 

tvärskepps samtidigt (samt kanske även vertikala krafter). Beroende på hur stor avdriftsvinkeln 

är (båtens riktning relativt färdriktningen) så kan detta scenario vara nödvändigt att undersöka 

för vissa konstruktioner. 

7.1.3 Materialdata 

Det är svårt att hitta nödvändig materialdata för kompositmaterialen, med tillräckligt pålitliga 

referenser. För att simuleringarna skall kunna genomföras krävs E-modul, Poissons tal samt 

skjuvmodul i alla normalriktningar. Maximal tryck- och draghållfasthet samt skjuvhållfasthet för 

kompositmaterialet krävs också för att laminatets hållfasthet skall kunna bedömas. Flertalet av 

dessa anges både för fiber och för matris samt för laminat med olika uppläggningar (enkelriktat, 

balanserat laminat, korslaminat o.s.v.). Att göra genomarbetade och lämpliga materialval är 

tidskrävande eftersom endast material med fullständig materialdata kan väljas om FEM-

simuleringar skall kunna genomföras med aktuellt laminat. Ofta saknas någon uppgift och det är 

osäkert om andra källors uppgifter om aktuell parameter behandlar samma laminat, eftersom det 

finns ett stort antal olika kvaliteter. Prisuppgifter är ännu svårare att finna för laminaten. 

Kontakter med tillverkare har ej givit några användbara uppgifter. De flesta böcker i ämnet 

redovisar generella materialdata, ofullständig data, eller föråldrad data, samt endast relativa 

prisuppgifter. 

7.1.4 Mjukvara 

Mycket tid har under detta examensarbete lagts på simuleringar av den tidigare lösningen i 

komposit samt några nya koncept. Det kan konstateras att den använda mjukvaran ej är 

tillräcklig för att simuleringar skall kunna utföras med korrekta kontaktvillkor, inspänningar och 

laster på ett tidseffektivt sätt, samtidigt som analysresultaten skall kunna studeras i olika 

fiberriktningar och för olika lager. Detta beror sannolikt både på att programmet ej är ett renodlat 

FEM-program utan en CAD-programvara, samtidigt som datorhårdvaran ej haft tillräcklig 

prestanda. 
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7.1.5 Befintlig geometri i kompositmaterial 

 

Midjans utformning 
Simuleringarna av den befintliga konstruktionen samt liknande, modifierade konstruktioner, 

visar att den fast inspända midjan är olämplig för en kompositlösning. Då infästningen skall 

kunna motstå både grundstötningslaster och sidlaster måste fiberorienteringen ordnas i minst två 

riktningar för att tillräcklig hållfasthet i båda riktningarna (långskepps och tvärskepps) skall 

kunna erhållas. Det räcker dock inte att fibrerna i belastningsriktningen kan motstå lasten, 

eftersom de tvärlagda fibrerna belastas till brott (inga reparationer skall krävas efter 

grundstötning). 

 

Brotthållfastheten i fiberriktningen, respektive ortogonalt fiberriktningen, skiljer sig för SP-250-

29 med en faktor 42 i dragning och en faktor fem i kompression. Elasticitetsmodulen är ca tre 

gånger högre i fiberriktningen. Detta innebär att merparten av de longitudinellt belastade fibrerna 

kan motstå belastningen, samtidigt som det inträffar stora skador i laminatet p.g.a. att de 

ortogonalt belastade fibrerna lastas till brott. Detta inses med hjälp av Hookes lag, som under 

antagande om linjärelastiskt material, antas gälla approximativt för kompositlaminatet. Hookes 

lag ger att spänningen är lika med elasticitetsmodulen multiplicerad med töjningen. Det kan 

antas att töjningen kan betraktas som konstant genom ett tvärsnitt (så länge laminatet håller 

ihop). Därmed blir spänningen ca tre gånger högre i de längsgående fibrerna, till följd av högre 

elasticitetsmodul – men dessa klarar ca 42 gånger högre spänning än de tvärgående fibrerna i 

denna belastningsriktning. Detta innebär att fibrerna som är orienterade i belastningsriktningen 

inte utnyttjas fullt ut då de tvärlagda fibrerna belastas till brottgränsen, eller omvänt att de 

tvärlagda fibrerna för länge sedan havererat då brottgränsen för de långsgående fibrerna är 

uppnådd. I verkligheten måste det dock också tas hänsyn till matrisens inverkan på laminatets 

elasticitetsmodul i olika riktningar, men ovanstående resonemang åskådliggör ändå på ett bra sätt 

problematiken med den riktningsberoende hållfastheten. 

 

Bilaga F illustrerar mycket tydligt lastfallens och fiberriktningarnas påverkan på hållfastheten, 

för grundstötning respektive sidbelastning. För att uppnå bästa resultat måste således alla fibrer 

vara längsorienterade vid grundstötning respektive tvärorienterade vid sidbelastning (förutsatt att 

geometrin är lämplig), något som för en enda komponent inte är möjligt att uppnå samtidigt. Det 

visar sig att en god kompromiss är ett laminat med orientering ±45˚ men då utnyttjas aldrig 

kompositmaterialet fullt ut, eftersom inga fibrer är helt orienterade i belastningsriktningen. För 

större grundstötningslaster kan eventuellt en uppläggning av typen ±60˚ vara lämpligare än ±45˚. 

 

Det är också svårt att optimera fiberuppläggningen utan att det finns identifierade lastvägar 

genom geometrin. För att fullt ut kunna utnyttja kompositens egenskaper så krävs att lastvägarna 

är kända för att fiberriktningen skall kunna orienteras optimalt. 

 

Ett ytterligare problem som finns med den fast inspända midjan är att denna bidrar med en 

styvhet som gör att deformationerna vid grundstötning ibland blir mindre än önskat. 

Böjstyvheten långskepps kan dock minskas genom att minska mittsektionens längd (långskepps). 

Detta innebär dock att tvärsnittsarean på infästningen i midjan blir mindre, vilket ger högre 

globala spänningar vid sidbelastning. Detta visades tydligt under försöket (se avsnitt 5.5.3) att 

åtgärda de allvarligaste bristerna med den befintliga lösningen. Dessa försök till modifieringar av 

den befintliga geometrin skall dock ej betraktas som optimerade lösningar. Det är förändringar 

av geometrin som antogs förbättra någon av infästningens egenskaper som tidigare var 

bristfälliga. Dessa försök anses dock vara tillräckliga för att påvisa att det trots genomförda 

förändringar kvarstår stora problem med membranets hållfasthet. I stort sett alla förändringar i 

syfte att förbättra en egenskap, innebär samtidigt en försämring av en annan egenskap. Exempel 
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på detta är förmågan till att motstå både sidbelastning och grundstötning eller att både 

deformationer och spänningar är godtagbara i varje riktning. 

 

För användning av kompositmaterial, samt för stålinfästningar till tunga båtar, bör därför midjan 

konstrueras på sådant sätt att den blir ledad kring en tänkt rotationsaxel eller på annat sätt 

medger större vinkeländring vid applicering av grundstötningslast, utan att ge upphov till stora 

spänningskoncentrationer. 

 

Simuleringar 
Laminattjockleken (20 mm) i den första simuleringsiterationen har valts approximativt efter den 

dimensionerade stålprototypen (ca 25 mm) och framförallt mot bakgrund av vad som är rimligt 

att laminera (med avseende på tid, kostnad, krympning, torktid, antal lager). Ett för tunt laminat 

innebär att antalet lastbärande fibrer är lägre än vad som fordras vilket gör att de faktiska 

fibrerna lastas till brott med resultatet att säkerhetsfaktorn blir låg (mindre än 1,0). Samtidigt är 

det inte meningsfullt med simuleringar av tjockare laminat än vad som kan lamineras i 

verkligheten. Exakt hur tjocka laminat som går att laminera för olika typer av konstruktioner 

måste även i fortsättningen beaktas, och även utredas noggrannare. 

 

Hål genom ett laminat kan borras/fräsas eller gjutas in vid laminering. Vid handuppläggning 

(som är den valda tillverkningsmetoden) kan dock endast stora hål lamineras in. Hål genom ett 

kompositlaminat rekommenderas dock inte, eftersom spänningskoncentrationer uppstår vilket 

försämrar laminatets hållfasthet och utmattningsegenskaper. Dessutom ger borrning genom ett 

laminat upphov till delaminering längs borrdjupet. Vid upprepad av- och pålastning växer det 

delaminerade området kring borrhålet tills dess att laminatet är så försvagat att haveri inträffar. 

Det finns dock håltagningsmetoder som är bättre lämpade för kompositlaminat (exempelvis 

orbitolborrning) men dessa anses ej vara aktuella för användning i små tillverkningsserier, varför 

håltagning i kompositlaminatet på längre sikt bör undvikas, om det är möjligt. 

 

Under detta arbete har förändringar i form av nya uppläggningsriktningar, material och 

geometrier, generellt genomförts med en förändring i taget. Syftet med detta är att sambandet 

mellan orsak och verkan aldrig skall förloras. I ett optimeringsproblem av den här typen är det 

viktigt att det är känt vilka förändringar som ger upphov till aktuella förbättringar/försämringar 

och helst också varför de inträffar. Detta underlättar så att det fortsatta arbetet kan behandla de 

parametrar som har potential att ge de största förbättringarna. I detta fall ger dock de flesta 

förändringar upphov till oönskade bieffekter i form av tydliga försämringar av andra egenskaper; 

exempelvis deformationer i olika riktningar och deformation/spänningar. De många justerbara 

parametrar som konstruktionen innehåller (fiberriktningar, laminattyp, material, laminattjocklek, 

geometri) medför vidare att det är mycket svårt och tidskrävande att i framtiden uppnå en 

optimerad lösning. Det blir ej praktiskt hanterbart att manuellt variera alla möjliga parametrar i 

konstruktionen. Trots att det finns en medvetenhet om att många parametrar ej är optimala, så 

kan en ingenjörsmässig bedömning från fall till fall vara tillräcklig för att det skall inses att en 

aktuell konstruktion, med exempelvis mycket låg hållfasthet, även med rimliga förbättringar 

fortfarande ej skulle uppvisa tillräcklig hållfasthet. 

 

Det kan också vara värt att notera att det har provats ett stort antal geometrier och uppläggningar 

som ej redovisas i denna rapport. Exempelvis finns i nuläget inget syfte med membranets tungor. 

Denna utformning var främst ett sätt att montera membranet i Aspect 40. Tungorna kan därmed 

avlägsnas men detta förbättrar ej membranets hållfasthet och deformation nämnvärt. 

Simuleringar av korta membran visar att deformationerna i sidled ökar marginellt, då tungorna 

avlägsnas. Förutsatt att sidbelastningarna kan hanteras så kan membranets geometri förenklas 

genom att tungorna ersätts av en rak platta med fast eller ledad inspänning i dess ändar. 
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Något som starkt påverkar vad som skall anses vara en godkänd spänningsutbredning är vilket 

haverikriterium som tillämpas. I detta fall har First ply failure antagits. Detta är baserat på 

önskemål om att konstruktionen skall kunna utsättas för en grundstötning utan efterföljande 

försämrad prestanda, bestående skador och försvagningar inför en eventuell ny grundstötning. 

Det valda haverikriteriumet innebär att då något av laminatets lager enligt simuleringarna 

havererar, så betraktas hållfastheten som otillräcklig. Ett annat haverikriterium för 

kompositkonstruktioner jämställer haveri med att delar av, eller till och med hela laminatet, gått 

till brott. Om detta haverikriterium tillämpas så kan de flesta konstruktioner som är simulerade 

antas hålla. Detta anses dock vara olämpligt i sammanhanget, baserat på produktens tänkta 

användning och uppdragsgivarens önskemål. Om laminatet håller ihop efter en första 

grundstötning så kan i värsta fall hela kölen lossna vid en eventuell ny grundstötning. 

 

Stålplåtarnas utformning, på bägge sidor om laminatet, påverkar i hög grad 

simuleringsresultaten. En konstruktionsändring av plåtarna skulle troligtvis kunna göras för att 

öka styvheten i sidled och öka deformationerna vid grundstötning. Under simuleringarna har 

plåtarnas geometri ej förändrats, eftersom de ej är tänkta att ingå i en eventuell slutkonstruktion 

och således ej kan nyttjas för att i simuleringarna avlasta kompositlaminatet då dess hållfasthet är 

låg. På detta sätt blir resultaten också lättare att tolka och jämföra eftersom simuleringarna är 

utförda på ett konsekvent sätt. 

 

Kölbladets placering på membranet 
Ett mindre problem är kölbladets placering långskepps, relativt membranets midja, där lastfallen 

grundstötning och sidbelastning också skapar motsättningar och behov av kompromisslösningar. 

För att uppnå fullt materialutnyttjande samt för att undvika spänningskoncentrationer p.g.a. 

geometrin, bör lasterna fördelas symmetriskt kring midjan (vilken också är symmetrisk). Vid 

grundstötning kan detta ske genom att kordan placeras centrerat över midjans mitt. Vid 

sidbelastning förskjuts dock de högsta spänningarna mot kölbladets bredaste område, som ej är 

centrerat på kordans mitt, vilket introducerar osymmetriska spänningar i midjan. En ytterligare 

aspekt att beakta är om infästningen bör konstrueras så att dragspänningarna är högre än 

tryckspänningarna, eftersom de flesta kompositmaterial har en högre brotthållfasthet vid 

dragning.  

 

Om den slutliga konstruktionen blir ett långsträckt membran med modifierad midja där 

membranet är fast inspänt framtill och baktill, så bör membranet vara välvt på så sätt att 

laminatet ej är helt sträckt mellan de fasta inspänningarna, i odeformerat tillstånd. På detta sätt 

inträffar den inledande energiupptagande deformationen vid grundstötning i form av böjning 

varefter laminatet sträcks inom det elastiska området. Påkänningarna bör på detta sätt teoretiskt 

sett minska, samtidigt som det efter vidare arbete kan skapas en progressiv inbromsning av båten 

där styvheten förändras med deformationen. De genomförda simuleringarna visar dock ej några 

tecken på minskade spänningar då membranet är välvt. Detta är därför något som bör utredas 

vidare. 

7.1.6 Nya koncept och konstruktioner 

En svårighet vid framtagandet av nya koncept och lösningar är att det inte är bestämt hur mycket 

en slutkonstruktion får kosta i form av tillverkningskostnader, materialkostnader o.s.v. Samtidigt 

är det svårt att uppskatta kostnaderna för ett aktuellt koncept, då dessa innehåller 

kompositmaterial där kostnaderna är beroende av vald fiber/matris och tillverkningsmöjligheter 

för laminatet. Dock kan en kostnadsuppskattning i jämförande syfte genomföras, baserat på antal 

komponenter, geometri, material, tillverkningsmetod, monteringsbehov o.s.v. Eftersom det inte 

finns någon maximal kostnad att jämföra med, kan inget av de genererade koncepten direkt 

avfärdas p.g.a. för höga kostnader. Det är dock troligt att flera av de genererade koncepten blir 
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för dyra eftersom de är relativt komplicerade. Hur problematiken med korrosion av eventuella 

metallkomponenter skall lösas är också avgörande för konceptens lämplighet. 

 

Något som inte påpekas i rapporten är att kombinationsmöjligheterna mellan koncepten och 

dellösningarna är stora. De flesta koncept bygger på att någon form av led skapas för att medge 

rotation kring kordans mitt under grundstötning och därmed krävs någon form av 

energiupptagande lösning framför och bakom leden. De flesta dellösningar för att möjliggöra 

rotationen är möjliga att kombinera med energiupptagande organ i from av ledade eller fast 

inspända bladfjädrar i komposit, vågfjädrar/spiralfjädrar eller en lösning liknande den befintliga 

lösningen, med skillnaden att midjan kan rotera och de resterande delarna av konstruktionen 

upptar energin. 

 

Principiellt så bör ändarna fästas in med dämpare, där energin dissiperas, och inte med fjädrar 

som teoretiskt bara är energilagrande. I verkligheten tillkommer dock effekter som att även 

fjädrar har energiförluster då de deformeras, samt att fjäderdeformationen ger båten en längre 

uppbromsningssträcka, vilket ger ökade energiförluster vid kontakten mellan exempelvis båt och 

vatten. 

 

En välintegrerad lösning som skulle reducera antalet komponenter är om membranet kunde 

ersättas av en integrerad del av båtens skrov. Skrovet måste då kunna deformeras på 

motsvarande sätt som membranet, och samtidigt kunna motstå övriga belastningar. Någon form 

av hybridlösning i kompositmaterial skulle sannolikt kunna ersätta ett vanligt skrov med 

tillhörande membran, och tillföra de önskade egenskaperna. Problem med tätning av skrovet 

skulle troligtvis kunna lösas men det är oklart om önskade deformationer kan erhållas samtidigt 

som det sannolikt involverar mycket arbete då principen skall integreras i en ny båtmodell. 

7.1.7 Material – komposit eller stål 

Detta arbete har visat att det inte är så enkelt att materialet i den befintliga konstruktionen bara 

kan ersättas med komposit, med relativt oförändrad geometri. Detta beror på de två (egentligen 

tre) lastfall som båda måste tillgodoses av konstruktionen, och som för enkelriktade fibrer skapar 

problem med spänningskoncentrationer och laster ortogonalt fiberriktningen, enligt vad som 

diskuterats tidigare. 

 

Det finns ett flertal fördelar med både kompositmaterial och stål. I detta avsnitt diskuteras de 

viktigaste, som bör beaktas innan det slutligen fastställs vilken typ av material som skall 

användas. 

 

Den kanske största fördelen med kompositmaterial (som ofta är anledningen till att de används 

som konstruktionsmaterial) är låg vikt i förhållande till materialets hållfasthet. Viktbesparingar 

är oftast aktuella i konstruktioner där nyttolasten skall maximeras i förhållande till totalvikten 

eller där en rörlig konstruktion skall drivas av någon form av motor som kräver tillförd energi. 

Exempel är vägfordon, flygplan, övriga transporter, rymdtillämpningar, men även maskiner med 

rörliga komponenter, där det är viktigt att driften kan fortgå så billigt som möjligt. För 

kölinfästningen så är vikten inte en betydande faktor, dels eftersom konstruktionens vikt i 

förhållande till båtens deplacement är låg samt eftersom konstruktionen är placerad nära kölen, 

vilket med tanke på tyngdpunkten, faktiskt är fördelaktigt. På detta sätt kanske mindre ballast 

behövs i bulben. Således finns en stor skillnad mellan kompositmaterial använda i exempelvis 

flygtillämpningar och i denna konstruktion – här sparas inga pengar i form av minskade 

drivmedelskostnader då kompositmaterial används, eftersom båten främst drivs framåt med 

segel. Följaktligen kan inga minskade driftkostnader dras av från materialkostnaden för att 

motivera ett eventuellt dyrare kompositmaterial, utan hela kostnaden måste beaktas precis som 
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för stål. Att kompositmaterialen är lättare än stål är därmed en fördel som i detta sammanhang 

endast är relevant för högprestandabåtar där seglingshastigheten skall maximeras. 

 

En fördel som däremot är mycket relevant i detta fall är möjligheten till en friare utformning av 

kompositkomponenternas geometri och även möjlighet till konstruktion av integrerade lösningar 

som reducerar antalet komponenter. Vid laminering av kompositlaminatet är det möjligt att 

konstruktionen innehåller dubbelkrökta ytor och många svepande linjer, något som är betydligt 

kostsammare för stål, då gjutning ej är aktuellt av hållfasthetsskäl. I samband med laminering är 

det också möjligt att styra materialegenskaper och hållfasthet vid valet av fiberriktningar. För 

stål krävs smidning för att uppnå en liknande effekt, något som blir dyrt vid små serier. Det kan 

dock vidare diskuteras huruvida riktad hållfasthet är en annan form av en vikteffektiv lösning. 

 

För en framtida produkt medför också kompositmaterial möjligheten att samma skrovgjuteri som 

laminerar resten av båten, också kanske kan tillverka kölinfästningen med befintlig utrustning 

och kompetens. 

 

Det är också svårare att konstruera en stållösning med en god lastinföring mot båtens 

kompositskrov och bottenstockar. Det hårdare stålet riskerar att nöta sönder kompositlaminatets 

skyddande hölje och matris. Stålet tål även högre yttryck än kompositmaterialet, vilket gör att 

kompositen riskerar att krossas vid en eventuell grundstötning. 

 

En ytterligare fördel med flertalet kompositmaterial är att de inte korroderar. Detta blir därmed 

stålets stora nackdel, eftersom saltvatten utgör en mycket korrosiv miljö. En försvårande 

omständighet är att det kan finnas stillastående vatten kring konstruktionen (i den recess i 

skrovet där kölinfästningen återfinns), vilket ytterligare kan påskynda korrosionen 

(spaltkorrosion m.m.). Det bästa vore om direktkontakt med vatten helt kan undvikas men detta 

ställer betydligt högre krav på tätning och hållfasthet i skrovet – något som kanske ej är möjligt 

att uppnå. 

 

Rostfritt stål har sannolikt för dålig hållfasthet för denna tillämpning, vilket gör att detta ej bör 

användas. Kvar finns lösningar i form av galvaniserade och ytbehandlade stål eller användning 

av offeranoder i kombination med höghållfasta stål. Offeranoder måste bytas med jämna 

serviceintervaller, vilket är en oönskad servicepunkt för denna applikation. Vidare antas det vara 

svårt att fastställa då offeranoden måste bytas, utan att skrovet behöver öppnas från in- eller 

utsidan på båten, för att en visuell inspektion skall kunna utföras. Tyvärr spelar det också mindre 

roll hur mycket stål som används. Så länge det finns stor risk för korrosion i enbart en mindre, 

men lastbärande och vital komponent, så är haveririsken på längre sikt överhängande. För att 

undvika risken för korrosion och minska behovet av omfattande underhåll, bör en 

helkompositlösning väljas. 

 

Stålets stora fördel är att det generellt sett är betydligt billigare än höghållfasta kompositmaterial. 

Det är troligt att stål är billigare även i detta fall men hur mycket billigare beror givetvis på 

konstruktion och exakta materialval. Hur stor roll denna aspekt spelar vid valet av material beror 

huvudsakligen på inom vilket segment produkten skall säljas, d.v.s. vilka kostnader försäljningen 

skall täcka och vilka priser kunderna är beredda att betala. 
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7.1.8 Verifiering 

Det är mycket viktigt att beräkningarna och en eventuell slutkonstruktions hållfasthet kan 

verifieras. Under detta arbete har endast programmet verifierats mot analytiska metoder, med 

god överensstämmelse. Det hade varit önskvärt med en verifiering av varje simulering (i 

synnerhet simuleringen av befintlig lösning i komposit som nästintill innebär ett förkastande av 

denna lösning). Geometrin i kombination med att det handlar om ett kompositmaterial med flera 

uppläggningsriktningar gör att simuleringarna blir mycket komplicerade att verifiera med någon 

form av analytiska metoder. Det anses även vara svårt att erhålla analytiska resultat med 

tillräcklig noggrannhet för att det skall kunna säkerställas att simuleringen är helt korrekt. 

Sannolikt skulle ett försök att verifiera simuleringarna med analytiska metoder och under rimlig 

tidsåtgång, av ovan nämna orsaker, generera ett fel på flera tiotals procent eller mer. Därför har 

det bara gjorts en rimlighetsbedömning av de genererade resultaten. 

 

Den befintliga konstruktionen i stål är ej verifierad eller provad (grundstött under kontrollerade 

former). Eftersom materialet är stål så är det både enklare att verifiera och mindre risk för att det 

blir fel. Det är således viktigare för en eventuell kompositlösning att det på något sätt verifieras 

att beräkningarna är rimliga, genom exempelvis praktisk förstörande provning. 

 

Det hade varit mycket intressant att prova hur Aspect 40 klarar en grundstötning med den 

grundstötningshastighet som kölplåten är byggd för. Resultatet av en sådan grundstötning skulle 

ge viss information om hur stora de verkliga krafterna är i förhållande till de beräknade, samt hur 

balkverket i stål fungerar i kompositskrovet. Ett mycket dåligt samspel mellan stål och komposit 

skulle i så fall tala emot en ny lösning där stål utgör gränssnitt mot kompositmaterial. 

7.2 Slutsatser 
Efter detta examensarbete dras följande slutsatser. 

7.2.1 Konstruktionen 

 Den befintliga konstruktionen samt liknande konstruktioner med midja, är ej helt 

lämpade att utforma i kompositmaterial. Detta beror på motsättningen mellan sidlaster 

och grundstötningslaster som fordrar flera olika fiberriktningar. 

 De flesta nygenererade koncepten bestående av både kompositmaterial och stål, upptar 

lasterna på ett fördelaktigt sätt, men är troligtvis för komplicerade och dyra för att 

realisera. 

 De bästa lösningarna är sannolikt sådana som på något sätt eliminerar den fast inspända 

midjan, samtidigt som den övriga utformningen behålls.   

 Det finns troligtvis en övre gräns för vilka båtstorlekar som en kölinfästning av den 

befintliga typen är lämplig för. 

7.2.2 Simulering och dimensionering 

 Ortogonalt belastade fibrer är för många kompositmaterial dimensionerande för 

laminatets hållfasthet i denna konstruktion. 

 Midjans geometriska utformning är den enskilda faktor som starkast påverkar 

membranets deformation vid grundstötning. 

 Det förefaller vara värre för laminatets hållfasthet om fibrer belastas rent ortogonalt än 

om det saknas fibrer helt orienterade i belastningsriktningen. 
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 Den bästa fiberuppläggningen, baserat på givna laster, är ±45˚. 

7.2.3 Inför kommande projekt 

 Problemet är komplext och svårarbetat eftersom höga krav ställs på framförallt 

hållfasthet, utrymme, kostnad och kompatibilitet med befintliga (delvis modifierade) 

skrov. 

 Mycket arbete återstår innan en kommersiell kompositprodukt kan lanseras. 

 En alternativ klassning (dokumenterade simuleringar eller förstörande provning) för CE-

märkning kommer troligtvis bli aktuellt för en eventuell slutkonstruktion. 

 För fortsatt arbete med kompositsimuleringar krävs bättre lämpade program som är 

avsedda för avancerade kompositsimuleringar, samt betydligt kraftfullare datorer. 

 För FEM-simuleringar av kölinfästningen bör ISO-standarden ej användas för 

dimensionering, eftersom grundstötningskraften är för låg och de tillåtna spänningarna 

också är för låga. Högprestandamaterial premieras ej i ISO-standarden eftersom bara ca 

hälften av den ökade brottspänningen får utnyttjas. ISO-standarden uppges även vara 

anpassad efter de vanligaste konstruktionerna där avvikande lösningar, som de som 

behandlas i denna studie, ej omfattas av standarden. 
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8. FORTSATT ARBETE 
 

I detta avsnitt ges rekommendationer på fortsatt arbete samt de specifika problem som det bör 

fokuseras på under det fortsatta arbetet med konstruktionen. 

8.1 Fortsatt arbete i sammandrag 
Det återstår mycket arbete före en färdigbearbetad konstruktion i kompositmaterial och/eller stål 

kan vara klar att säljas i stora volymer. På längre sikt kan det återstående arbetet delas in i 

följande områden (utan inbördes ordning): 

 

 Fortsatt konceptutveckling 

 FEM-simuleringar 

 Detaljkonstruktion av vald lösning 

 Lösning för infästning i båt 

 Tätning av skrov kring infästning 

 Materialutredning och korrosionsrisk 

 Kontakt med båtkonstruktörer och tillverkare 

 Ekonomiberäkningar 

 Marknadsföring, kontakt med samarbetspartners och kunder 

 Utredning av lastfall och randvillkor 

 Certifiering 

 Mekanisk provning i testrigg/båt 

 Eventuell parametrisering av färdig konstruktion 

 

Eftersom problemet är så brett är det viktigt att flera personer med olika kompetens ingår i 

projektet och ansvarar för olika delar. Ytterligare detaljer om vad som rekommenderas som 

fortsatt arbete ges nedan (i kronologisk ordning). 

8.2 Ekonomi och affärsidé 

8.2.1 Produktens kostnader 

Ett av de första momenten som bör genomföras framöver är en ekonomisk kalkyl över 

produkten. En snabb bedömning av om ett nytt koncept är för dyrt eller ej underlättas av om det 

är fastlagt vad produktens material- och tillverkningskostnader får vara. Dessa kostnader skulle 

kunna uppskattas även för ett tidigt koncept, varefter de sedan kan jämföras mot en 

överenskommen budget och ligga till grund för beslut om huruvida konstruktionen är lämplig för 

vidareutveckling eller ej. En uppskattning av vilken specifik vidareutvecklingskostnad/tidsåtgång 

som kan godtas för implementering i en ny båt är också önskvärd, vilket ytterligare förenklar 

valet av lösning. 
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Kostnadsarbetet bör starta med en marknadsundersökning där det undersöks vad slutkunden kan 

tänkas vara villig att betala för en konstruktion som är grundstötningssäker och sänker 

försäkringspremien. I denna undersökning bör flera försäkringsbolags hållning utredas 

noggrannare, där det fastställs hur mycket lägre premierna kan bli, förutsatt att konstruktionen 

har vissa garanterade egenskaper. Då ett (maximalt) pris på produkten (i form av pris för båtens 

”extrautrustning”) kan fastställas, finns en summa att utgå ifrån då båttillverkarens eventuella 

vinstanspråk för produkten skall diskuteras. Här krävs också att flera båttillverkare kontaktas för 

att ge en bred bild. Oavsett hur lättintegrerad slutprodukten blir, så kommer det alltid att krävas 

ett merarbete från båttillverkarens sida innan produkten av slutkunden kan väljas som tillval eller 

som standardutrustning i en serieproducerad båt. Vissa båttillverkare kanske till och med 

accepterar att deras kostnader för produkten precis täcks, eftersom de bedömer att produkten ger 

fler kunder som köper just deras båtar. I slutändan är det en fråga om hur stor vinst Svea Teknik 

önskar göra på produkten för att det skall vara attraktivt på lång sikt. Då denna ungefärliga 

summa är fastställd är det lättare att bedöma huruvida en specifik konstruktion kan bli lönsam 

eller ej. 

 

Det finns många exempel på produkter som är mycket bra och löser ett utbrett problem, men där 

det ändå inte finns någon marknad för dem till följd av att produkten inte kan bära sina 

kostnader. Det är därför en bra början att undersöka hur det fortsatta arbetet skall bedrivas för att 

undvika detta. 

8.2.2 Affärsidé och konkurrensmedel 

Mycket talar för att det kanske blir nödvändigt att göra ett vägval och välja inriktning, d.v.s. 

huruvida den färdiga produkten skall vara en spjutspetsprodukt för högprestandabåtar eller en 

produkt som löser grundstötningsproblemet på ett bra sätt, till ett konkurrenskraftigt pris. Om 

produkten skall kunna nå en bred marknad och kunna säljas till ett pris som kan attrahera kunder 

och båtkonstruktörer som inte bara rör sig i det högsta prissegmentet, så måste troligtvis 

kompromisser tillåtas för att erhålla en kostnadseffektiv lösning. 

 

Produktens aktuella konkurrensmedel listas nedan. Produktens totala kostnader ökar troligtvis, ju 

fler av dessa krav som skall uppfyllas. Det bör fastställas vilket eller vilka av dessa som är 

produktens primära konkurrensmedel, gentemot konventionella lösningar. 

 

1. Produkten reducerar skadorna vid kraftiga grundstötningar och klarar mindre 

grundstötningar utan skador. 

2. Produkten säkerställer att all typ av grundstötning kan ske helt utan besiktning och 

reparationer (eliminerar skador). 

3. Produkten bidrar till mycket goda seglingsegenskaper. 

4. Produkten ger båtägaren en känsla av trygghet då produkten minskar risken för att 

seglingssäsongen behöver avslutas i förtid, i händelse av en grundstötning. 

5. Produkten ger rätt till lägre båtförsäkringspremie i kombination med ett överkomligt pris, 

vilket ger en långsiktig ekonomisk fördel. 
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8.3 Extern rådgivning 

8.3.1 Samtal med båtkonstruktörer 

Samtal bör föras med tekniskt kunniga båtkonstruktörer på olika varv för att undersöka intresset 

för produkten. Frågor av teknisk karaktär, som exempelvis vad som krävs av produkten 

(integration i skrov o.s.v.) för att båtkonstruktören skall vara intresserad, är viktiga. Att genom 

produktens utformning maximera antalet potentiella kunder ger säkerligen fler kunder också i 

slutändan. Sannolikt är båtkonstruktören mer positiv om det krävs så små förändringar av det 

befintliga båtskrovet som möjligt. Alltför små förändringar av befintliga båtskrov kan dock vara 

svåra att godta om skrovet samtidigt skall kunna motstå de krafter som kölinfästningen för vidare 

in i skrovet. Efter samtal med ett flertal båtvarv kan troligtvis en del detaljlösningar och även 

flera lösningar på konceptnivå helt uteslutas, eftersom de förefaller minska intresset för en 

slutprodukt baserad på dessa lösningar. Båtvarvens tillverkningsmöjligheter 

(enstyckstillverkning) när det gäller komplicerade och höghållfasta kompositkonstruktioner bör 

också undersökas. 

8.3.2 Samtal med kompositexpert 

På samma sätt som för båtens konstruktion så finns attraktiv nyckelkompetens även inom 

kompositmaterial. Det bör utgöra både en tidsbesparing och en kostnadsbesparing att rådfråga 

någon person eller ett företag som är kunniga inom kompositmaterial. En sådan kontakt skulle ge 

värdefull information om vad som är lämpligt att konstruera med kompositmaterial, vad det 

kostar att tillverka, samt kanske även hur det skall detaljutformas för att ge maximal hållfasthet 

för den aktuella applikationen. Kunskap kanske även kan inhämtas om vilka förenklingar av 

simuleringsmodellen som är godtagbara. Ytterligare en frågeställning är vilken maximal 

laminattjocklek som är acceptabel och genomförbar, ur ett praktiskt/tekniskt och ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Att som mekanikkonstruktör inhämta kunskaper om kompositmaterial på 

en sådan nivå som krävs för att färdigställa en helkompositprodukt är i detta fall tidskrävande. 

8.3.3 Certifiering och alternativ klassning 

Certifiering och alternativ klassning bör också diskuteras med någon som är sakkunnig inom 

området. Detta examensarbete visar på att anvisningarna i ISO-standarden ej är anpassade för 

andra konstruktioner än de allmänt vedertagna i båtsammanhang. Materialutnyttjandet blir 

mycket lågt om ISO-standarden följs strikt, samtidigt som ISO-lasten i grundstötningsriktningen 

sannolikt är lägre än vad som kan antas bli aktuellt för konstruktionen. Det finns heller inte 

någon grundstötningshastighet som kan garanteras för slutprodukten. Att kunna påvisa genom 

simuleringar eller förstörande provning att konstruktionen motstår belastningarna, kan i vissa fall 

godtas för att erhålla en CE-märkning. Det är en klar fördel om det är klarlagt i förväg hur 

slutkonstruktionen skall certifieras, samt vilka krafter beräkningarna kan grundas på. Om 

produkten skall nå en bred marknad är det en förutsättning att konstruktionen är CE-märkt. 

8.4 Skrovuppbyggnad 
I samband med att kontakt upprättas med båtkonstruktörer bör ett flertal, för marknaden 

representativa, båtskrov och båtkonstruktioner detaljstuderas. Detta bör genomföras ur ett 

tekniskt perspektiv för att en bedömning över infästningsmöjligheterna skall kunna göras. Det är 

troligt att slutprodukten endast blir aktuell för nykonstruktion av båtar, och ej för ombyggnad av 

befintliga båtmodeller. Det är dock ändå av stort intresse att undersöka hur infästningar kan 

utformas för att minimera antalet nödvändiga konstruktionsförändringar. En viktig del i detta är 
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att studera den lastupptagande strukturen och utreda hur stora kölkrafter ett befintligt skrov kan 

belastas med, samt hur mycket högre krafter som kan tillåtas efter en omkonstruktion. 

 

I samband med en utredning om båtskrovens uppbyggnad bör det reflekteras över vilka 

randvillkor (storlek och form på inspänningsytor och styvheten i dessa) som kan antas i 

simuleringarna, för att dessa skall ge representativa resultat. 

8.5 Kravspecifikation 
En realistisk och mätbar kravspecifikation bör upprättas, efter att det är bestämt vilken inriktning 

produkten skall ha och vilken den maximala produktkostnaden är, samt då mer omfattande 

kunskaper finns om kompositmaterials begränsningar och möjligheter, marina produkters 

klassning och dagens befintliga skrovkonstruktioner. 

8.6 Konceptgenerering och konstruktion 
Beroende på vad som önskas av slutkonstruktionens prestanda och dess maximala kostnader, kan 

det vara aktuellt med ytterligare konceptgenerering med ett brett angreppssätt. Det krävs 

sannolikt en ny lösning för infästning av membranets mittsektion och nästan ingen av de 

lösningar som utarbetats under detta arbete är tillräckligt utredda för att dessa skall kunna 

rekommenderas, eller för den delen avfärdas, som framtida lösningar. En kombination av en 

progressiv U-balk eller en Würthstång tillsammans med ett välvt membran är exempelvis något 

som kan utredas vidare. För dessa lösningar är sammanfogningen av kompositkomponenterna 

något som behöver lösas, och som p.g.a. den höga belastningen sannolikt är relativt 

tidskrävande. 

 

Önskas helkompositlösningar (kompositmaterial i alla komponenter i infästningen och kölbladet) 

så bör hybridmaterial utredas ytterligare. Då så många olika komponenter skall integreras med 

varandra så uppstår behov av skilda egenskaper, vilket ej kan tillfredställas med ett enda 

kompositmaterials fiberriktningar. Genom användning av hybridmaterial kan exempelvis 

kölbladet lamineras med ett annat kompositmaterial som kan vara billigare än för övriga 

komponenter, men köl och eventuellt membran kan samtidigt förenas i ett stycke. 

 

Då ett slutkoncept har valts kvarstår detaljkonstruktion och infästning mot båtskrov. I detta skede 

bör en första kund vara beredd för ett samarbete så att konstruktionen kan integreras i skrovet. 

Det valda skrovet bör med fördel vara representativt och utformat på ett liknande sätt som 

konkurrenternas skrov så att infästningsmetod mot båt blir applicerbar på flera båtmodeller. 

Detta minskar antalet modifieringar då lösningen skall integreras i nästa båtmodell. Infästningen 

mellan skrov och kölinfästning är troligtvis en mycket kritisk del av systemet. En undermålig 

infästning mot båten kan få förödande konsekvenser både för sjösäkerheten och för produktens 

framtid, även om båtkonstruktören skulle stå för denna del av konstruktionen. Infästningen mot 

båten måste vara minst lika stark som kölinfästningen i sig. 
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8.7 Lastfall och provning 

8.7.1 Lastfall 

Eftersom det konstaterats att lastfallen i ISO-standarden kan ifrågasättas, bör användandet av 

alternativa laster (i synnerhet horisontella kraften) utredas. Energiförlusterna i vattenkontakten 

vid grundstötning skulle kunna uppskattas genom beräkningar av skrovyta och friktion. 

Upprättande av en mer avancerad modell för grundstötningskraften kan vara av framtida intresse, 

men bör ej ses som prioriterat i detta skede. Andersson och Björklund (2007) utarbetade en 

reologisk grundstötningsmodell, vilken bör vara lämplig för vidareutveckling. För det initiala 

fortsatta arbetet räcker en modell som beskriver det värsta fallet, utan att beräkningen är alltför 

överslagsmässig. 

 

I samband med framtagning av nya laster, bör kraven på deformation ses över. Beroende på 

vilken sidbelastning som fortsatta simuleringar grundas på, så kan eventuellt den acceptabla 

deformationen i sidled justeras. Valet av tillåten deformation påverkar både framtida 

seglingsprestanda samt svårigheten att erhålla en konstruktion som uppfyller uppställda krav. 

8.7.2 Provning 

Provning bör i ett senare skede bedrivas i syfte att verifiera simuleringsresultat i testrigg genom 

att applicera samma kraft och samtidigt mäta infästningens deformation. I testrigg kan även 

förstörande provning genomföras genom att belasta infästningen till haveri, och därigenom mäta 

den verkliga brottlasten. Delaminering i laminatet kan samtidigt upptäckas genom att kritiska 

delar röntgas. 

 

Fältprov med en modell eller en riktig båt är det enda sättet för uppmätning av verkliga 

grundstötningskrafter, med hjälp av exempelvis accelerometrar eller trådtöjningsgivare. För en 

slutkonstruktion, samt för väl utvecklade koncept, är det av stort värde att verifiera att 

konstruktionen håller, och även för vilka laster/hastigheter som haveri eventuellt inträffar. 
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BILAGA A: Vinkelberäkningar 
 

Denna bilaga behandlar trigonometriska beräkningar för att fastställa samband mellan 

membranets deformation och kölens deformation. 

 

Deformationen ddef, vid bulben i båtens färdriktning bör vid en större grundstötning uppgå till ca 

10 cm enligt uppdragsgivaren. Denna deformation används för att beräkna den önskade 

deformationen vertikalt, hdef, vid kölsulans ändar. På detta sätt erhålls ett riktvärde som vid 

behov snabbt kan jämföras mot simuleringsresultat. Mått och vinklar som ligger till grund för 

beräkningen framgår av Figur 91. Observera att denna kölprofil endast används ur illustrativt 

syfte och att kölens korda ej sammanfaller med den längd längs vilken kölen är monterad mot 

skrovet. Detta påverkar dock inte beräkningen. 

 

 

Figur 91. Beräkning av önskad vertikal deformation vid grundstötning genom användning av trigonometri. 

Genom antagandet att kölens rotationspunkt ligger mitt på kordan, samt att kölbladet kan 

betraktas som styvt och att det rör sig om små vinklar, så kan de trigonometriska uttrycken 

approximeras till direkta samband mellan vinkeln α och de olika längderna, enligt ekvation (10). 
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För köllängden 1,3 m och kordan 0,8 m, samt för en önskad deformation vid bulben på 0,1 m, 

blir den nödvändiga vertikala deformationen framtill och baktill på kölsulan 
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d C
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Längre avstånd ifrån kölens rotationscentrum kräver större vertikal deformation för en given 

vinkel. Samtidigt skulle en grundare köl med bibehållen horisontell (önskad) deformation kräva 

en större vertikal deformation. 
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Den vinkel som infästningen måste vridas vid en grundstötning är dock konstant, (ur ekvation 

(10)), enligt 

 

0,077 rad 4,4 .
def

K

d

L
      

 

På motsvarande sätt kan deformationen i sidled beräknas. Den största godtagbara deformationen 

i sidled vid bulben är ca 20 mm, givet att extremfallet enligt ISO-standarden används som 

lastfall. Med den givna kölprofilen är bredden över kölsulan 144 mm och på liknande sätt kan 

den vertikala deformationen vid kölsulans sidor beräknas enligt 

 

0,02 0,144
1 mm.

2 2 1,3

d C
h

L

 
  

 
 

 

För längre avstånd från kölsulans mitt, ökar de vertikala deformationerna linjärt, förutsatt att 

denna punkt är styvt förbunden med kölen. 
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BILAGA B: Materialdata 
 

I denna bilaga presenteras simuleringsparametrar och materialdata för de tre kompositlaminat 

med vilka simuleringar genomförts. 

 

Tabell 13. Materialdata för Scotchply SP-250-S29 (DeRenzo, 1988; Staab, 1999).  

1 är i fiberriktningen och 2 transversellt fiberriktningen. 

 Beteckning Enhet Värde 

Volymfraktion fiber Vf [%] 54 

Densitet ρ [kg/m
3
] 1 925 

E-modul 

-longitudinell 
E1 [GPa] 48,3 

E-modul 

-transversell 
E2 [GPa] 14,50 

Draghållfasthet 

-longitudinell 
σts,1 [MPa] 1 790,0 

Tryckhållfasthet 

-longitudinell 
σcs,1 [MPa] 1 000,0 

Draghållfasthet 

-transversell 
σts,2 [MPa] 43,0 

Tryckhållfasthet 

-transversell 
σcs,2 [MPa] 200,0 

Skjuvmodul G12 [GPa] 5,50 

Skjuvhållfasthet S12 [MPa] 97,0 

Brottöjning  [%] - 

Poissons tal ν12 [-] 0,26 

 

Tabell 14. Materialdata för tvåskaftsbunden (plain weave) E-glasväv med epoximatris (Gay, Hoa & Tsai, 2003).  

1 är i fiberriktningen och 2 transversellt fiberriktningen. 

 Beteckning Enhet Värde 

Volymfraktion 

fiber 
Vf [%] 50 

Densitet ρ [kg/m
3
] 1 900 

E-modul 

-longitudinell 
E1 [GPa] 20 

E-modul 

-transversell 
E2 [GPa] 20 

Draghållfasthet 

-longitudinell 
σts,1 [MPa] 400 

Tryckhållfasthet 

-longitudinell 
σcs,1 [MPa] 390 
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Draghållfasthet 

-transversell 
σts,2 [MPa] 400 

Tryckhållfasthet 

-transversell 
σcs,2 [MPa] 390 

Skjuvmodul G12 [GPa] 2,85 

Skjuvhållfasthet S12 [MPa] 73 

Brottöjning  [%] - 

Poissons tal ν12 [-] 0,13 

 

Tabell 15. Materialdata för tvåskaftsbunden (plain weave) aramidväv med epoximatris (Gay, Hoa & Tsai, 2003).  

1 är i fiberriktningen och 2 transversellt fiberriktningen. 

 Beteckning Enhet Värde 

Volymfraktion 

fiber 
Vf [%] 50 

Densitet ρ [kg/m
3
] 1 330 

E-modul 

-longitudinell 
E1 [GPa] 22 

E-modul 

-transversell 
E2 [GPa] 22 

Draghållfasthet 

-longitudinell 
σts,1 [MPa] 500 

Tryckhållfasthet 

-longitudinell 
σcs,1 [MPa] 170 

Draghållfasthet 

-transversell 
σts,2 [MPa] 500 

Tryckhållfasthet 

-transversell 
σcs,2 [MPa] 170 

Skjuvmodul G12 [GPa] 2,85 

Skjuvhållfasthet S12 [MPa] 150 

Brottöjning  [%] 2,1 

Poissons tal ν12 [-] 0,13 
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BILAGA C: ISO-direktiv 
 

Denna bilaga innehåller de nio ISO-direktiven samt en kortfattad beskrivning av dess innehåll. 

Tabell 16. ISO-direktiv för utformning och dimensionering av fritidsbåtar. 

ISO-direktiv Innehåll 

ISO 12215-1:2000 
Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering. Del 1: Material: Härdplaster, 

glasfiberarmering, referenslaminat 

ISO 12215-2:2002 
Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering. Del 2: Material: Kärnmaterial för 

sandwichlaminat och inbäddat material 

ISO 12215-3:2002 
Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering. Del 3: Material: Kärnmaterial: Stål, 

aluminiumlegeringar, trä och andra material 

ISO 12215-4:2002 Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering. Del 4: Lokaler och tillverkning 

ISO 12215-5:2008 
Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering. Del 5: Konstruktionstryck, 

konstruktionsspänningar, fastställande av dimensioner 

ISO 12215-6:2008 Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering. Del 6: Konstruktionselement och detaljer 

ISO/DIS 12215-7 Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering. Del 7: Dimensionering av flerskroviga båtar 

ISO/DIS 12215-8:2009 Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering. Del 8: Roder 

ISO/DIS 12215-9 Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering. Del 9: Segelbåtar – tillägg 
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BILAGA D: Jämförelse av plasttyper 
 

Denna bilaga utgör en jämförelse mellan härdplasters och termoplasters egenskaper i en 

komposittillämpning. 

 

En fördel jämte den andra plasttypen indikeras med ett plustecken. Krav med i sammanhanget 

låg relevans inkluderas för att tydliggöra matristypernas egenskaper, men omsluts med parentes. 

Tabell 17. Kvalitativ jämförelse av egenskaper mellan termoplaster och härdplaster (Åström, 1997). 

Egenskap Härdplast Termoplast 

Pris +  

Temperaturtålighet (+)  

Termisk expansion (+)  

Krympning +  

Styvhet +  

Styrka +  

Seghet  + 

Utmattning +  

Krypning +  

Kemikaliebeständighet  + 

Tillgänglig materialdata +  

Livslängd (lagring av mtrl)  (+) 

Kemisk enkelhet  (+) 

Viskositet +  

Temperatur vid tillverkning +  

Tryck vid tillverkning +  

Tillverkningstid  + 

Tillverkningsmiljö  + 

Gjutformskrav +  

Återformbarhet  (+) 

Återvinningsmöjligheter  (+) 
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BILAGA E: Simuleringsuppställningar 
 

I denna bilaga visas randvillkor, lastinföring och övriga förberedelser av 

simuleringsmodellerna. 

 

Befintlig geometri 

 

 

Figur 92. Elementindelning av kölinfästning där membranets elementstorlek förfinats. 

 

Progressiv U-balk 
 

 

Figur 93. Randvillkor och pålagda krafter. Grundstötningskraft 61 kN applicerad 1,0 m från infästningen (t.v.) 

respektive en sidkraft på 69 kN applicerad 1,0 m från infästningen (t.h.). 
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Kompositfjäder med förstärkning av stål 
 

 

Figur 94. Inspänning av platta och lastinföring vid kölens nederkant, för sidbelastning (grundstötning på 

motsvarande sätt). 
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BILAGA F: Simuleringsresultat 
 

I denna bilaga presenteras kompletterande simuleringsresultat från de olika analyserna. 

 

Nya kompositlaminat 
 

 

Figur 95. Kölinfästningens deformation (skala 1:3) i x-riktningen (långskepps) vid grundstötning för E-glas/epoxi. 

Maximal deformation vid kölspetsen uppgår till 56 mm. 

 

 

Figur 96. Kölinfästningens deformation (skala 1:5) i x-riktningen (långskepps) vid grundstötning för aramid/epoxi. 

Maximal deformation vid kölspetsen uppgår till 53 mm. 
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Figur 97. Kölinfästningens deformation (skala 1:5) i z-riktningen (tvärskepps) vid sidbelastning för E-glas/epoxi. 

Maximal deformation vid kölspetsen uppgår till 46 mm. 

 

 

Figur 98. Kölinfästningens deformation (skala 1:5) i z-riktningen (tvärskepps) vid sidbelastning för aramid/epoxi. 

Maximal deformation vid kölspetsen uppgår till 44 mm. 

 

Symmetriskt membran med välvning 
 

 

Figur 99. Kölinfästningens deformation (skala 1:1) i x-riktningen (långskepps) vid grundstötning med symmetriskt 

membran. Maximal deformation vid kölspetsen uppgår till 48 mm. 
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Figur 100. Kölinfästningens deformation (skala 1:1) i z-riktningen (tvärskepps) vid sidbelastning med symmetriskt 

membran. Maximal deformation vid kölspetsen uppgår till 27 mm. 

 

Förlängt membran 
 

 

Figur 101. Kölinfästningens deformation (skala 1:1) i x-riktningen (långskepps) vid grundstötning med förlängt 

membran. Maximal deformation vid kölspetsen uppgår till 59 mm. 

 

Figur 102. Kölinfästningens deformation (skala 1:1) i z-riktningen (tvärskepps) vid sidbelastning med förlängt 

membran. Maximal deformation vid kölspetsen uppgår till 25 mm. 



130 

 

Modifierad midja 
 

 

Figur 103. Kölinfästningens deformation (skala 1:1) i x-riktningen (långskepps) vid grundstötning med förlängt 

membran. Maximal deformation vid kölspetsen uppgår till 91 mm. 

 

 

Figur 104. Kölinfästningens deformation (skala 1:1) i z-riktningen (tvärskepps) vid sidbelastning med förlängt 

membran. Maximal deformation vid kölspetsen uppgår till 31 mm. 

 

Progressiv U-balk 
 

 

Figur 105. Deformationer i skala 1:50 för sidbelastning, i två vyer. Maximal deformation 0,8 mm. 
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Figur 106. Säkerhetsfaktor vid sidbelastning. Sidan som utsätts för drag är mest påkänd. 
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BILAGA G: Uppläggningsriktningar av fibrer 
 

Denna bilaga visar säkerhetsfaktorer för membranet för de två lastfallen med fem olika typer av 

uppläggningar. 
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BILAGA H: Verifiering 
 

Denna bilaga innehåller en verifiering av programmet genom en jämförelse mellan 

simuleringsresultat och analytiska beräkningar för en sandwichbalk. 

7.1 Uppställning 
Vid böjning av sandwichbalkar måste hänsyn tas till skjuvbidraget för att beräkningen skall bli 

korrekt. Det är av stor vikt att det kan verifieras att programmet ger noggranna resultat under 

simuleringarna, som även innefattar hela skjuvbidraget. 

 

Kontrollberäkningarna utförs för en sandwichbalk med dimensioner enligt Figur 107. 

 

 

Figur 107. Fast inspänd sandwichbalk med utsträckt last q. 

Materialdata antas enligt Tabell 18. 

Tabell 18. Antagna materialparametrar för sandwichbalken. 

Parameter Värde Antaget material 

Skalets elasticitetsmodul, Ef 159 GPa Kolfiber/epoxy 

Kärnans elasticitetsmodul, Ec 75 MPa Divinysell HP60 

Kärnans skjuvmodul, Gc 20 MPa Divinysell HP60 

7.2 Analytisk beräkning 
Timoshenkos balkteori ger den maximala deformationen wtot, uppdelat i böjdeformation wb och 

skjuvdeformation ws, enligt ekvation (11). 

 

 tot b sw w w   (11) 

 

Ur elementarfall för balkböjning samt Timoshenkos balkteori kan bidragen härledas till ekvation 

(12). 

 

 
4 2

2 2
,

4 2

sb c sb
b s

f f c

q L q t L
w w

E t d G d

  
 

    
 (12) 

 

där 

 

q = Utbredd last   [N/mm
2
] 
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Lsb = Sandwichbalkens längd [mm] 

Ef = Skalets E-modul  [MPa] 

Gc = Kärnans skjuvmodul  [MPa] 

tf = Skalens tjocklek  [mm] 

tc = Kärnans tjocklek  [mm] 

d = Medelhöjden, skal (c-c) [mm] 

 

Uttrycket (12) härleds nedan för böjbidrag och skjuvbidrag var för sig. 

 
Elementarfall för fast inspänd balk med utsträckt last q, ger för böjbidraget (Sundström, 2007) 

deformationen wb enligt ekvation (13). 
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8

sb
b

y

q L
w

E I




 
 (13) 

 

där 

 

q = QL/Lsb      [N/mm
2
] 

Iy = Balkens tröghetsmoment i böjriktningen [mm
4
] 

 

Under antagandet att skalen är tunna i förhållande till kärnans tjocklek, att kärnan är vek i 

jämförelse med skalet, samt att skjuvmodulen för skalet är stor, så ges böjstyvheten Dsw för en 

sandwichbalk av ekvation (14) (Norrby, 2008). 
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    (14) 

 

Insättning av (14) i (13) ger böjbidraget i ekvation (12), enligt 
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2
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För skjuvbidraget används Timoshenkos balkteori (Sundström, 2007) som för fast inspänd balk, 

med utbredd last, ger uttrycket (15). 
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 (15) 

 

där 

 

A = Balkens tvärsnittsarea  [mm
2
] 

β = Skjuvfaktor   [-] 

G = Balkens skjuvmodul  [MPa] 

 

Skjuvfaktorn ges för sandwichbalkar av ekvation (16). 

  

 
k

A

A
   (16) 
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där 

 

Ak = Kärnans tvärsnittsarea   [mm
2
] 

 

Insättning av ekvation (16) i (15) ger ekvation (17). 
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 (17) 

 

Skjuvstyvheten S ges av ekvation (18) (Norrby, 2008). 
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    (18) 

där 

 

As = Skjuvarean [mm
2
] 

 

Insättning av ekvation (18) i (17), under antagande att As = Ak, ger skjuvbidraget i ekvation (12), 

enligt 
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Insättning av dimensioner och materialdata samt användning av ekvation (11) och (12), ger 

 
4 2

3 2 2

0,05 500 0,05 20 500
11,1 14,2 25,3 mm.

4 159 10 1 21 2 20 21
tot b sw w w

  
      

     
 

7.3 Simulering 
Simuleringen av sandwichbalken med ovanstående materialdata utförs med den i SolidWorks 

inbyggda sandwichfunktionen där tre lager definieras med dimensioner och materialdata enligt 

ovan. Lasten 0,05 N/mm
2
 läggs på i form av en utredd kraft på 1 250 N över balken som är 50 

mm bred. 

 

Deformationen av sandwichbalken framgår av Figur 108. 
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Figur 108. Deformation av sandwichbalk. 

Deformationen i enbart y-riktningen är lika stor som den totala deformationen, vilket visar att 

deformationen sker i den förväntade riktningen. Deformationen längst ut på balken blir 25,0 mm 

vilket ligger mycket nära den beräknade deformationen på 25,3 mm (ca 1 % ifrån). Det är tydligt 

att i stort sett hela skjuvbidraget på 14,2 mm finns med i datorns beräkningar. 

 

En sandwichbalk modellerad som en solid kärna samt med skal definierade som 

kompositmaterial, visar på liknande deformationer, vilket stärker antagandet att programmet har 

tillräcklig noggrannhet då beräkningar utförs med kontakter och kompositmaterial. 
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BILAGA I: Ritningar och dimensioner 
 

Denna bilaga innehåller ritningar på det befintliga membranet samt den simulerade progressiva 

balken. 
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