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Sammanfattning 
 

Frågeställningen som besvarats är huruvida kolfiberarmerad epoxi är ett lämpligt material att 

använda i karosser. Tekniska, ekonomiska, säkerhetsmässiga och miljömässiga aspekter har 

behandlats. Arbetet grundar sig dels på en litteraturstudie, dels på empiriskt material från tre 

studiebesök med intervjuer hos företag inom kompositbranschen. 

 

Kolfiberarmerad epoxi har en rad fördelar: 

 

- Komponenterna kan göras stora; en kompositdetalj kan ersätta flera av metall. 

- Mindre känsligt mot stötar än stål och får inte bucklor. 

- Korrosionsbeständigheten är mycket hög. 

- Relativt låg investeringskostnad för tillverkning av kolfiberkomponenter. 

- Tål utmattning bättre än någon känd struktur av metall. 

- Mycket lång livslängd 

 

Men det finns även nackdelar: 

 

- Mycket hög materialkostnad. 

- CAD-verktyg för att kunna designa kompositkonstruktioner, beräkna hållfasthet och 

simulera krocktester behöver utvecklas.  

- Produktionshastigheten är i regel låg till följd av tidskrävande tillverkningsprocesser 

där härdning av epoxi är ett av momenten. 

- Tillverkning av kolfiberarmerad epoxi präglas i regel av en låg grad av automatisering 

där flera moment måste göras för hand.  

 

Resultaten blev följande: 

 

En kaross i kolfiber skulle kunna göras ca 200 kg lättare än en kaross i stål, med i övrigt 

bibehållen prestanda. Karossen skulle kunna utformas för mycket hög absorption av energi 

och därmed förbättrad säkerhet.  

 

Den lägre vikten skulle medföra ett reducerat utsläpp av avgaser på ca 11 %, vilket motsvarar 

en reduktion på 3,3 ton koldioxid beräknat på 20 000 mils körning. 

 

Resin Transfer Molding (RTM) är den metod inom komposittillverkning som tycks ge bäst 

resultat och processen är tillräckligt snabb (produktcykel på ca 30 min per verktygsform) för 

att kunna användas i serietillverkning (med flera verktygsformar som körs parallellt). 

 

Priset skulle med gängse beräkningsmodeller (som inte tar hänsyn till viktiga aspekter) hamna 

runt 270 000 kronor, vilket är alldeles för dyrt för att kunna bli ett reellt alternativ. 

Besparingen till följd av sänkt bränsleförbrukning hamnar runt 18 000 kronor under bilens 

livstid. 

 

Kolfiber kommer på grund av de höga kostnaderna troligtvis hålla sig till bilar inom det mer 

exklusiva prissegmentet och även där i mindre omfattning. Det är inte rimligt att 

kolfiberkarosser skulle slå igenom på bred front inom en framtid som går att överblicka. 
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Abstract 
 

The issue discussed in this report is whether carbon fiber reinforced polymers (CFRP) is a 

suitable material for constructing car bodies. Aspects of technology, economy, safety and 

environmental inflicts has been taken into regard. The report is partly based on literature, 

partly on empiric material from studies of three companies in the field of CFRP. 

 

CFRP has several appealing properties: 

 

- The components can be made large; one single composite component may replace 

several made out of metal. 

- The dent resistance is superior to that of steel. 

- CFRP has excellent corrosion resistance. 

- The tooling investments for composite fabrication are reasonably low. 

- The fatigue resistance is greater than that of any known metal structure. 

- CFRP products have long lives. 

 

But there are also some disadvantages: 

 

- The cost for the raw material is very high. 

- CAD software for designing, predicting properties and making reliable crash 

simulations need to be developed.  

- The productivity is generally low due to the time-consuming operations needed such 

as the curing of the resin. 

- The manufacturing of CFRP is characterized by a low degree of automation and 

several operations require manually handwork. 

 

The most important results were as follows: 

 

The weight of the car body could be reduced with as much as 200 kg if made out of CFRP 

instead of steel, maintaining the stiffness and strength. The car body could be designed for 

high absorptions of energy and could be built safer than a car body of steel. 

 

The lower weight would result in reduced emissions by estimated 11 %, corresponding to a 

reduction of 3,3 tons of CO2 calculated on 200 000 km of driving. 

 

Resin Transfer Molding (RTM) seems to be the most suitable method for CFRP 

manufacturing, showing the best technical results being efficient enough (product cycle of 

about 30 min) for large-scale mass production (when using several tools in parallel). 

 

The price would, using current models for calculations (which does not consider certain 

important aspects), end at about 270 000 SEK, which is far too expensive. The savings as a 

result of lowered fuel consumption are about 18 000 SEK based on the lifetime of a car. 

 

CFRP will probably, due to the high price, be used exclusively in expensive cars and only in 

small scale. However, it is not likely that car bodies of CFRP will come to a large scale use 

within a foreseeable future. 



3 

 

Förord 
 

Intuitivt har jag alltid ansett metall vara det överlägsna materialet för konstruktion där hög 

hållfasthet varit ett krav. Under mitt år som utbytesstudent i Lyon läste jag en kurs i 

hållfasthet med inriktning på avancerade material och insåg potentialen som finns i 

kompositer. Detta väckte mitt intresse och jag valde att skriva mitt kandidatexamensarbete 

inom kolfiber, ett exklusivt material med många applikationer inom flyg- och militär industri 

tack vare dess unika kombination av lätthet och styrka.  

     Min förhoppning var att kunna göra en del studiebesök hos komposittillverkare i Frankrike 

under våren, men där är kolfiberanvändning i mycket hög grad förknippat med militär industri 

och därmed belagt med stor sekretess. Så efter ett flertal ”Non, pas possible” som svar på 

mina förfrågningar om att som utländsk student att få komma på studiebesök, tvingades jag ge 

upp de planerna och fick nöja mig med teoretiska studier under min tid i Frankrike. 

     Väl hemma i Sverige kunde jag komplettera de teoretiska studierna med studiebesök hos 

tre komposittillverkande företag som alla hade sin egen inriktning inom kolfiber. 

 

 

Jag skulle vilja tacka några personer som hjälpt mig med detta arbete: 

 

Min handledare Jan-Olof Svebéus som gett mig möjlighet att skriva mitt 

kandidatexamensarbete under pågående utbytesstudier samt bidragit med idéer och 

synpunkter. 

 

Ronny Stark som med aldrig sinande engagemang bidragit med nya infallsvinklar och idéer i 

detta så väl som i tidigare projekt. 

 

Fredrik Wettermark från Composite Design, 

 

Thomas Jonsson från JPC Composites, 

 

Magnus Kramer från Carbonia,  

 

Som tagit emot mig på studiebesök, berättat öppenhjärtigt om sina verksamheter och svarat på 

mina frågor. 

 

 

Stockholm, augusti 2011 

 

Hans König Walles 
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Tekniska begrepp 
 

Amorf struktur Atomernas orientering är oordnad i materialet och det saknas 

enhällig smältpunkt. Smältning föregås ofta av uppmjukning. 

 

Autoklav En typ av ugn för härdning av kompositkomponenter, där både 

värme och tryck kan regleras. 

 

CAD Computer-Aided Design, mjukvara för att designa komponenter. 

 

CFRP  Engelsk förkortning av Carbon Fiber Reinforced Polymers. 

 

Harts Generell beteckningen på det ohärdade polymeriska ämnet som 

ska bilda matrisen, t.ex. epoxi eller polyester. Beteckningen 

används för att understryka att härdning ej skett ännu. 

 

PAN Förkortning av polyakrylnitril, utgångsämnet för 

kolfibertillverkning. 

 

Pre-preg Förkortning av Pre-Impregnated, vilket i princip är torr-väv som 

injicerats med harts. Dess yta är klibbig. 

 

RTM Förkortning av Resin Transfer Molding, en tillverkningsmetod för 

komposit där hartsen injiceras i samband med formningen. 

 

 

Semi-kristallin struktur Atomernas orientering har viss regelbundenhet men inte perfekt. 

Quasi-isotropiskt laminat Struktur där de enkelriktade fibermattorna som bildar laminatet har 

en inbördes förskjutning på 45 , för få jämna egenskaper. 

 

Stansning Metod för att tillverka plåtkomponenter. 

 

Torr-väv Vanligt förekommande form av kolfiber, där fiberknippen vävts 

ihop. Väven är ”torr” då den inte innehåller någon harts. 

 

UD Förkortning av ”Uni-Directional”, förstärkningselement där alla 

fibrerna ligger parallellt.  

 

Varmpressning Tillverkningsmetod för kompositkomponenter med släppning, där 

produkten pressas mellan två uppvärmda verktygsformar som i en 

hydraulisk press. Betydligt snabbare än härdning i autoklav. 

 

 

 

  



5 

 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning       1 

Abstract       2  

Förord       3 

Tekniska begrepp      4 

Innehållsförteckning       5 

1. Inledning       6 

1.1 Bakgrund     6 

1.2 Syfte och mål      6 

1.3 Metod och förutsättningar     6 

1.4 Avgränsningar     6 

2.   Kompositmaterial: beståndsdelar och användningsområden   7 

2.1 Uppbyggnad av kompositer    7 

2.2 Fiber      7 

2.3 Matris      9 

3.   Kolfiber: marknad, struktur och egenskaper   11 

3.1 Pris och marknad    11 

3.2 Kolfibers struktur och egenskaper   11 

 3.3 Fiberarkitektur hos kolfiber i kompositer  12 

4.   Kolfiberarmerad epoxi     15 

5.   Tillverkning av kolfiber    16 

5.1 Spinning      16 

5.2 Stabilisering    16 

5.3 Förkolning    16 

5.4 Ytbehandling     16 

5.5 Dimensionering    17 

5.6 Formning    17 

6.   Design och produktframtagning av komponenter av komposit  19 

7.   Att konstruera krocksäkra karosser i kolfiberarmerad epoxi  20 

8.   Karosser som används i moderna personbilar   21 

 8.1 Karossers uppbyggnad och funktion   21 

 8.2 Tillverkning av karosser   21 

9.   Kolfiber på framfart i bilindustrin     23 

10. Miljö och återvinning av kolfiberarmerad epoxi   25 

11. Slutsatser och resultat     26 

11.1 Produktions-tekniska aspekter av kolfiberarmerad epoxi 26 

11.2 Viktminskning jämfört med moderna karosser i stål 28 

11.3 Tekniska konsekvenser    29 

11.4 Kostnadskalkyl    30 

11.5 Inverkan på säkerheten   32 

11.6 Miljöpåverkan    32 

12. Analys och reflektioner    33 

13. Förslag till fördjupning     35 

14. Synpunkter på arbetet     36 

Referenser      37 

Bilaga 1: Campbells diagram    39 

Bilaga 2: Studiebesök     40 

 



6 

 

1. Inledning 
 

Kolfiber är ett material med unika egenskaper i avseende på hållfasthet och vikt, samtidigt 

som detaljernas utseende kan göras tilltalande. 

     Personbilsbranschen kännetecknas av hög materialomsättning, höga krav på säkerhet och 

prestanda samt stor priskänslighet. Detta ställer höga krav på de processer, tekniska lösningar 

och material som används. Detta arbete avhandlar huruvida kolfiber uppfyller dessa krav för 

en specifik tillämpning inom bilindustrin och öppnar samtidigt upp för att studera kolfibers 

potential i andra tillämpningar. 

 
1.1 Bakgrund 

 

Två mycket uppmärksammade problem är den minskade tillgången på olja och stora utsläpp 

av koldioxid världen över. Bilkörande är intimt förknippat med bägge problemen och står för 

en betydande del av de totala koldioxidutsläppen. Att minska vikten på bilar skulle sänka 

bränsleförbrukningen och därmed inverkan på miljön och ett sätt att genomföra detta är att 

tillverka bilar av lättare material. Kolfiber är tillräckligt lätt och starkt för att användas inom 

flygindustrin och skulle kunna finna tillämpningar även inom bilindustrin. 

 
1.2  Syfte och mål 

 

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att utreda vilka förutsättningar som finns för att 

använda kolfiberarmerad epoxi i karosser för personbilar. 

 

Frågeställningen följer: 

 

Är det rimligt ur tekniskt, ekonomiskt, säkerhetsmässigt och miljömässigt perspektiv att bygga 

karosser i kolfiber till personbilar och i vilken utsträckning skulle detta kunna ske? 

 

 

1.3 Metod och förutsättningar 
 

Inledningsvis gjordes en litteraturstudie gällande kompositer i allmänhet samt specifikt 

kolfiber, gällande materialets egenskaper. Beskrivningar av tillverkningsprocesser har utgått 

ifrån aktuella artiklar inom området och uppgifter från de stora kolfibertillverkarna. 

    Under tre studiebesök hos komposittillverkare fick jag se hur komponenter av komposit 

tillverkas och avslutade sedan arbetet med att utifrån dessa erfarenheter dra mina slutsatser 

kring kolfibers potential inom bilbranschen. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Inga kommersiella aspekter avhandlas; bilägares inställning till kolfiber har inte undersökts. 

 

Epoxi är den enda matrisen som diskuteras eftersom den är så dominerande i tillämpningar 

med kolfiber, även om andra härd- och termoplaster är möjliga alternativ. 
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2. Kompositmaterial: beståndsdelar och användningsområden 
 

2.1 Uppbyggnad av kompositer 
 

Komposit är samlingsnamnet på en grupp material som kännetecknas av sin uppbyggnad av 

minst två faser med helt olika egenskaper. Den yttre fasen är matrisen. Matrisen består 

vanligtvis av keramer, metaller eller polymerer. Ingjutet i matrisen finns fibrerna, som ger 

kompositen dess styrka. Ett illustrativt exempel på denna princip är armerad betong, där 

ingjutna stänger av kolstål avsevärt höjer betongens hållfasthet. Se fig. 2.1.1. 

 

Många kompositmaterial har mycket goda egenskaper gällande hållfasthet och styvhet, 

samtidigt som vikten är betydligt lägre än hos metall. Därför kan kompositer användas där 

relationen mellan hållfasthet och vikt är betydelsefullt. Egenskaperna i ett kompositmaterial 

bestäms bland annat av fibrernas orientering och volymförhållandena mellan fiber och matris. 

Vanligtvis utgör fibrerna 30 -70 % av kompositen. Längre fibrer ger i regel bättre hållfasthet. 

Tunna fibrer har visat sig ge bättre egenskaper än samma volym tjocka fibrer, då betydelsen 

av lokala defekter minskar
1
. 

 

 

 
 

Figur 2.1.1.  Principiell komposituppbyggnad. Själva kuben representerar matrisen, 

bestående av t.ex. härdat epoxi. Inuti den syns fibrerna, i detta fall kolfiber, som 

ger kompositen dess höga styvhet och draghållfasthet
2
. 

 

2.2 Fiber 
 

Det är fibrerna som ger kompositen dess styrka. Fibrer kännetecknas av mycket hög styvhet i 

kombination med låg densitet. Fibrerna är styva tack vare mycket hårda kemiska bindningar. 

Då fibrerna är så pass tunna och många, försvinner till stor del problematiken med lokala 

defekter som finns i konventionella material. Fibrer är i regel starkare än motsvarande mängd 

material i monolitisk struktur, se fig. 2.2.2. Om ensamma fibrer är defekta påverkar detta inte 

                                                 
1
 Hull & Clyne, An introduction to Composite materials, 1996 

2
 http://www.crabdev.co.uk/comp%20literature.htm 2011-08-21 

 

http://www.crabdev.co.uk/comp%20literature.htm
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kompositens egenskaper märkbart. Många fibrer är speciellt anpassade för en viss typ av 

matris. Polymeriska matriser används ofta tillsammans med kolfiber, glasfiber och armidfiber. 

     Många fibrer är spröda och har brott som inte föregås av någon direkt plastisk deformation 

eller synliga skador
3
. Kolfiber har, liksom glasfiber och keramiska fibrer spröda brott utan 

tendenser till midja vid brottpunkten. Se fig. 2.1.1.  

 

 
 

Figur 2.2.1. Brottyta hos olika fibrer. Lägg märke till den skarpa ytan hos kolfiber, vilket 

tyder på att brottet sker ”plötsligt” utan föregående deformation. Detta kan 

jämföras med armidfiber, som har ett segt brott som föregås av en töjning med 

midjebildning
4
.  

 

 
 

Figur 2.2.2.  Jämförelse av elasticitetsmodul samt brottgräns för fiber- och monolitiska 

strukturer (alltså ett massivt stycke material). Vad som kan utläsas är att fiber 

har bättre egenskaper än de motsvarande monolitiska strukturerna, mestadels 

tack vare att de lokala defekterna elimineras
5
. 

                                                 
3
 Thomas Jonsson, JPC Composites, Koppardalsvägen 53, Avesta, Dalarna. 2011-08-04 

4
 Hull & Clyne, 1996, s. 25 

5
 Matthew & Rawlings, 1994, s. 10 
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2.3 Matris 
 

Matrisen är den svagare beståndsdelen av kompositen. Den omger fibrerna och har som 

uppgift att hålla samman fibrerna och bevara deras struktur, göra kompositen seg och skydda 

fibrerna mot substanser utifrån. Fibrerna själva har mycket hög draghållfasthet men de är som 

ovan nämnts spröda. En produkt bestående av enbart fibrer skulle ha en oförutsägbar 

plasticering. Matriser bör tåla hög töjning för att undvika sprickor vid belastning. 

Vidhäftningsförmågan måste vara hög för att ge ett bra gränssnitt mellan matrisen och 

fibrerna. Då hålls fibrerna på plats och det uppkommer ingen inre sprickbildning
6
.  

 

Till kompositer med polymerisk matris användes antingen härdplaster eller termoplaster. Den 

signifikanta skillnaden mellan dem är att termoplaster smälter vid uppvärmning (150-350 °C) 

medan härdplaster, när de väl härdat, aldrig återgår till flytande form. Istället förkolnas de vid 

höga temperaturer
7
.  

 

De vanligaste härdplasterna som används till matriser är epoxi och polyester. Bägge typerna 

möjliggör ett stort spann av olika mekaniska egenskaper. I härdplaster bildas en solid, fast 

kropp ur genom täta, starka tvärbindningar mellan polymererna i tre dimensioner då 

materialet härdar. Detta sker i samband med kompositens bildande. Matrisens mekaniska 

egenskaper bestäms huvudsakligen av två faktorer: enheterna som polymerkedjorna byggs 

upp av, samt tvärbindningarnas längd och täthet. Stelningsprocessen kan antingen ske i 

rumstemperatur eller styras genom uppvärmning. Processen avslutas vanligen med en högt 

tempererad uppvärmning för att säkerställa att inga ytterligare förändringar kan äga rum. 

Termoplaster tål betydligt högre töjning än härdplaster innan plasticering sker. Det är även 

inbördes skillnader mellan härdplasterna. Epoxi är i regel styvare än polyester och krymper 

dessutom mindre under härdningsprocessen, och är därför ofta det bättre alternativet
8
, se fig. 

2.3.1 och 2.3.2. 

 

Termoplaster, som är det andra alternativet inom polymeriska matriser, har en annorlunda 

uppbyggnad än härdplasterna. Molekylerna är mycket stora och det finns inga tvärbindningar 

mellan dem. Materialets styvhet och styrka kommer istället från sammanflätningar av de 

långa polymererna. Vid uppvärmning lossas dessa sammanflätningar och termoplasten 

övergår till flytande form. Molekylerna kan vara helt amorfa eller semi-kristallina. 

Termoplaster har generellt bättre resistans mot angrepp av kemikalier än härdplaster. 

Vattenavstötningsförmågan är också hög (med undantag för nylon). Alla termoplaster tål 

relativt stor töjning innan de brister, se fig. 2.3.1. 

En nackdel med termoplaster är att stelningsprocessen är mer komplicerad än hos härdplaster. 

Detta är p.g.a. att de långa polymerkedjorna gör den flytande plastmassan mycket viskös. Det 

är till nackdel när det gäller att impregnera täta väver av fiberknippen. Detta kan dock lösas 

genom att högt tryck under tillverkningsprocessen
9
.   

 

                                                 
6
 Hull & Clyne, 1996 

7
 Hull & Clyne, 1996 

8
 Hull & Clyne, 1996 

9
 Hull & Clyne, 1996 
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Figur 2.3.1.  Egenskaper i de olika ämnen som kan användas till matris. Värt att notera är att 

både termoplaster och härdplaster har mycket låga elasticitetsmoduler relativt 

metaller och keramer. En betydande skillnad mellan härd- och termoplaster är 

att termoplaster tål betydligt högre brott-töjning än härdplaster
10

. 

 

 
 

Figur 2.3.2.  Jämförelse mellan härd- och termoplaster, hur deras respektive uppträdande är 

vid olika typer av påfrestningar. Vad som kan sägas generellt är att både härd- 

och termoplaster kan anpassas så att egenskaperna blir de för tillämpningen 

önskade. Därav de stora spannen ”poor to good” eller ”poor to excellent”. 

Härdplaster har totalt sett lite bättre egenskaper än termoplaster, varför de ofta 

är att föredra
11

.  

 

 

  

                                                 
10

 Hull & Clyne, 1996, s. 31 
11

 KT, http://www.kristechwire.com/en-gauge/ 

http://www.kristechwire.com/en-gauge/
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3. Kolfiber: marknad, struktur och egenskaper 
 

3.1 Pris och marknad 
 

Kolfiber av standardkvalitet kostar som råvara omkring 150 kr per kilo, medan kolfiber av 

riktigt hög kvalitet kan kosta uppåt 2500 kr per kilo
12

. Detta kan jämföras med de metaller 

som kolfiber vanligtvis konkurrerar med dvs. stål som kostar runt 10 kr per kilo
13

och 

aluminium som kostar runt 40 kr per kilo
14

. Den årliga användningen av kolfiber, världen 

över, uppgår till omkring 40 000 ton, varav mer än hälften går till flygindustrin. Efterfrågan 

på kolfiber har ökat med ca 12 % i genomsnitt de senaste 20 åren
15

. 

 

 3.2 Kolfibers struktur och egenskaper 
 

Kolfiber är långa och tunna och består av kolatomer som är sammanbundna i ett kristalliskt 

mönster som ger mycket hög styrka. En fiber är 5-10 µm i diameter. Flera tusen fibrer buntas 

ihop och används som förstärkningselement. Dessa trådar eller mattor används tillsammans 

med en polymerisk matris, vanligtvis epoxi, för att bilda kompositen
16

. 

 

I Kolfiber är atomerna ordnade i lager bestående av kolatomer i hexagonstruktur. Dessa 

hexagoner har mycket starka intra-molekylära kovalenta bindningar och bildar basplanet. 

Mellan lagren, som ligger halvt förskjutna under varandra i s.k. ABAB-struktur, är det 

betydligt svagare van der Waals bindningar, se fig. 3.2.1. Detta är samma struktur som i grafit 

och det ger kolfibern mycket anisotropa egenskaper. Den teoretiskt elasticitetsmodulen för ren 

grafit skulle vara omkring 1000 GPa i basplanet, och ca 35 GPa mellan lagren. Det förklarar 

varför kolfiber har mycket hög styvhet i längdriktningen medan de känsliga för böjning, och 

varför matrisen således behövs. Kolfiber har anmärkningsvärt bra termiska egenskaper. 

Fibern själv behåller över lag sina mekaniska egenskaper även i temperaturer strax över 

2000 °C. Dock måste fibern skyddas mot luft vid höga temperaturer, annars sker reaktion 

mellan kol och syre. 

     Högklassiga kolfibrer kan ha en E-modul uppåt 700 GPa (något lägre än den teoretiskt 

maximala E-modulen), och en densitet på 1,7 g/cm
3
. 

                                                 
12

 Oak Ridge National Laboratory, Historical overview of the Carbon Fiber Composites Industry, 2009 
13

 Recent steel pricing history – flat and long products, 2011, hämtad 2011-07-28 
14

 Index Mundi, Aluminium monthly price, 2011, hämtad 2011-07-28 från 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=aluminum  
15

 Toray, Toray’s Strategy for Carbon Fiber Composite Materials, 2008, hämtad från Toray, 

http://www.toray.com/ir/pdf/lib/lib_a136.pdf 2011-07-25 
16

 Zoltek, 2011. 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=aluminum
http://www.toray.com/ir/pdf/lib/lib_a136.pdf
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Figur 3.2.1.  Atomstruktur i kolfiber, visar hur kolatomerna är orienterade i en mycket stark 

grafit-struktur (hexagonerna av atomer). Dessa hexagoner bildar plan som är 

parallella med fiberns riktning. Mellan planen är det betydligt svagare van der 

Waals-bindningar, vilket förklarar fiberns skilda egenskaper i olika riktningar
17

. 
 

3.3 Fiberarkitektur hos kolfiber i kompositer 
 

Kompositers egenskaper beror till stor del på fiberstrukturen. De två vanligaste formerna 

är ”Uni-Directionals” (UD), där alla fibrerna är parallella samt fiberväv, där trådar som består 

av några tusen kolfibrer vävts samman, se fig. 3.3.1 och 3.3.2. Fördelen med väv i jämförelse 

med UD är att egenskaperna blir jämna i två riktningar. UD är mycket starkt i en riktning. 

     Laminat är en vanlig form på högpresterande kompositer. Laminat består av flera lager av 

UD där varje lager riktas så att fibrernas riktning bildar en vinkel mot det underliggande 

lagret, se fig. 3.3.3 och 3.3.4. Laminat ger mycket stabila och styva konstruktioner
18

. 

     I en del kompositmaterial används korta fibrer. De är i regel inte riktade utan ligger 

slumpvis orienterade. Dessa konstruktioner blir betydligt svagare än motsvarande med 

kontinuerliga fibrer. 

  

                                                 
17

 Matthew & Rawlings, 1994, s. 48 
18

 Hull & Clyne, 1996, s. 45. 
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Figur 3.3.1.  Kolfibervävnad, fibertrådarna är vävda så att fibrerna går i två riktningar, med 

90º inbördes förskjutning. Detta ger jämna egenskaper m.a.p. hållfasthet i 

bägge riktningarna
19

. 

 

 
 

Figur 3.3.2.  UD; alla fibrer har samma orientering, vilket innebär att all i princip all 

hållfasthet och styvhet är koncentrerad i en riktning, vilken är användbart om 

man på förhand vet att konstruktionen bara kommer att utsättas för 

påfrestningar i en riktning
20

. 

 

 

 

                                                 
19

 Made in China, 2011 http://www.made-in-china.com/showroom/fsfuhecailiao/product-

detailsoBJfEAPOGcS/China-Carbon-Fiber-Cloth-3K-Twill.html 
20

 Carbon Fiber Australia, 2011  http://www.carbonfiber.com.au/prod16.htm   

http://www.made-in-china.com/showroom/fsfuhecailiao/product-detailsoBJfEAPOGcS/China-Carbon-Fiber-Cloth-3K-Twill.html
http://www.made-in-china.com/showroom/fsfuhecailiao/product-detailsoBJfEAPOGcS/China-Carbon-Fiber-Cloth-3K-Twill.html
http://www.carbonfiber.com.au/prod16.htm
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Figur 3.3.3.  Quasi-isotropiskt laminat. Flera lager enkelriktade kolfibermattor ligger 

staplade, orienterade så att fiberriktningen i vrids 45º i varje lager. Detta för att 

få så jämna egenskaper som möjligt
21

. 

 

 
 

Figur 3.3.4.  Dubbelriktat laminat. Flera lager av UD ligger staplade med 90º förskjutning i 

fiberriktningen relativt de närmsta lagren, resultatet är att fibrerna endast går i 

två riktningar. Detta alternativ är lite enklare och lite billigare än quasi-

isotropiskt laminat
22

.  

                                                 
21

 KCI, hämtat 2011-07-09 från  http://www.kcinc.com/solidpanels.htm 
22

 KCI, 2011. 

http://www.kcinc.com/solidpanels.htm
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4. Kolfiberarmerad epoxi i jämförelse med andra material 
 

 

Kolfiberarmerad epoxi klassas efter sin elasticitetsmodul.  Den höga specifika styrkan, alltså 

styrkan i förhållande till vikten, gör kolfiberarmerad epoxi lämpligt att använda inom 

tillämpningar där vikten är kritisk. Samtidigt är kompositen mycket korrosionsbeständig och 

tål utmattning bättre än någon känd struktur av metall. Materialet är också naturligt 

stötdämpande vilket get mindre oljud och vibrationer i fordonskonstruktioner.  

 

 

    
 

Figur 4.1.  ”Relativ” styrka och styvhet i kolfiber, glasfiber, aluminium och stål. Vad som 

jämförs är i det första diagrammet de respektive ämnenas draghållfasthet 

dividerat med deras densitet. I det andra diagrammet är det ämnenas E-modul 

som divideras med densiteten. Ur tabellen kan utläsas att komposit av kolfiber 

har mycket hög hållfasthet och styvhet i relation till sin vikt, jämfört med andra 

ämnen, vilket är anledningen till att kolfiber används
23

.  

 

Kolfiberarmerad epoxi började användas kommersiellt under 1960-talet. Kolfiber har framför 

allt använts inom flyg- och militärindustri där behovet av högpresterande lättviktsmaterial 

med hög styrka och styvhet
24

 varit stort. Priserna på kolfiber har kontinuerligt sjunkit och 

tillverkarna har fått betydligt bättre produktionskapacitet i sina fabriker. Detta har möjliggjort 

flera andra applikationer t.ex. sportartiklar, komponenter till båtar och turbinblad där kolfiber 

tidigare varit för dyrt
25

. 

 

 

 

  

                                                 
23

 Zoltek, http://www.zoltek.com/carbonfiber/ 2011. 
24

 Zoltek, What is carbon fiber?,  2011, hämtad från http://www.zoltek.com/carbonfiber/ den 2011-04-20 
25

 Zoltek, 2011. 

http://www.zoltek.com/carbonfiber/
http://www.zoltek.com/carbonfiber/
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5. Tillverkning av kolfiberarmerad epoxi: processens sex steg 
 

Råmaterialet som används i kolfibrer är i de flesta fall polyakrylnitril, som förkortas PAN och 

innehåller mycket kol.  

 

5.1 Spinning 
 

PAN bildas genom att låta två olika plast-pulver reagera under sådana förhållanden att långa 

polymeriska kedjor skapas. Ett av utgångämnena är akrylnitril och det andra kan variera. 

     Sedan ”spinns” fibrerna. Detta kan ske på olika sätt. En av metoderna är att mixa 

pulverblandningen med en del kemikalier och sedan pressa den genom ett formverktyg med 

små hål. Fibrerna får sedan stelna i ett kemiskt bad. I detta steg bildas fibrernas atomstruktur. 

     Fibrerna tvättas och sträcks ut till den önskade diametern, samtidigt som molekylerna i 

fibern rätas ut
26

. 

 

5.2 Stabilisering 
 

Fibrerna ska så småningom förkolnas, men innan dess måste de intramolekylära bindningarna 

ändras för att ge fibrerna hög tolerans mot höga temperaturer. Detta sker genom att fibrerna 

hettas upp 200-300 °C i ca en timmes tid. Processen sker i närvaro av luft vilket medför en 

reagens mellan kolatomerna och syret som förändrar atomstrukturen och stärker fibrerna. 

Detta kallas stabilisering
27

.  

  

5.3 Förkolning 
 

Efter stabiliseringen förkolnas fibrerna. De hettas upp till mycket höga temperaturer, uppåt 

2000-3000 °C i ett antal minuter. Upphettningen sker under syrefria förhållanden för att 

hindra kolet från att brinna upp. Den kraftiga upphettningen renar fibrerna från rester av andra 

ämnen och vad som återstår är mycket rena och jämna kolfibrer utan slagg av andra 

föroreningar. Kolatomerna är arrangerade i grafitstruktur med mycket hårda bindningar inom 

varje lager, se fig. 3.2.1. Lagren löper parallellt med fiberns längdaxel
28

. 

 

5.4 Ytbehandling 
 

Direkt efter förkolningen av fibrerna har de en yta som binder dåligt till de plastämnen som 

bildar kompositens matris. För att ge fibrerna bättre bindningsegenskaper måste deras yta 

oxideras till viss del. Detta görs genom att utsätta fibrerna för gas innehållande syre, ex. luft 

eller ozon, eller att doppa ner fibrerna i vätskor som ger samma resultat. En tredje möjlighet 

är att oxidera ytan genom elektrolys där fibrerna får vara den positiva polen. Ytbehandlingen 

bör göras omsorgsfullt för att förhindra att defekter uppstår
29

. 

 

  

                                                 
26

 Zoltek, 2011. 
27

 Zoltek, 2011. 
28

 Zoltek, 2011. 
29

 Zoltek, 2011. 
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5.5 Dimensionering 
 

Fibrerna själva är fortfarande spröda och därmed bräckliga. För att tåla kommande 

behandlingar som väv där fibrerna kommer att utsättas för spänningar buntas de ihop 

till ”trådar” om några tusental och beläggs med en tunn hinna av plastmaterial (samma typ 

som senare kommer att användas i matrisen) för att hålla samman. Fiberknippena rullas upp 

på cylindrar och är sedan redo att vävas eller användas i UD
30

. 

 

5.6 Formning – Sammansättning av kompositen 
 

Vävarna kan vara antingen ”torr-väv” eller ”pre-preg”. Torr-väven är helt enkelt en matta av 

vävda fibertrådar. Den innehåller ingen harts (dvs. ohärdat epoxi eller annan härd- eller 

termoplast) och känns helt torr. Den har en tendens att fläta upp sig i kanterna. Torr-väven 

injiceras med epoxi i samband med tillverkningen av detaljen. Pre-preg däremot är för-

impregnerad med harts, vilket får den att hålla ihop bättre och gör dess yta klibbig. Den måste 

förvaras nedkyld för att hartset inte ska härda och från det att den tas fram bör den förbrukas 

inom en månad
31

. Fördelen med pre-preg är att den innehåller så pass mycket harts att ingen 

ytterligare behöver injiceras vid tillverkningen av detaljen, vilket gör processen snabbare och 

mindre omständlig. Både pre-preg och torr-väv kommer som mattor ihoprullade på cylindrar 

med en bredd på runt en meter. Vävarna väger 200 – 300 g/m
2
 och är ca 0,3 mm tjocka

32
.  

 

När kompositprodukterna formas, läggs kolfiberväven i en form som vanligtvis består av 

fiberglas eller aluminium och som är utformad efter slutprodukten. Formen förbereds genom 

vaxning för att jämna ut ytan och hindra kompositen från att kleta fast. Dessutom sprayas 

ytterligare ett tunt lager alkoholbaserad vätska i formen för att få produkten att lossna lättare. 

Bitar i rätt storlek klipps ut för hand efter en mall och placeras i formen. Väven är tunn, så 

flera lager används för att uppnå önskad tjocklek. Att det görs för hand medför ofta ett visst 

spill, då bitarna inte blir perfekta alla gånger. När väven väl ligger i formen ska plastmassan 

som bildar matrisen tillsättas. Den måste tränga in överallt mellan fibrerna och det får inte 

bildas några luftbubblor som försvagar kompositen. För att komma till ordning med detta 

måste integreringen av epoxi ske under luftfria omständigheter och därför används vanligtvis 

en vacuumpåse, d.v.s. en lufttät plastduk som läggs över formen med fiberväven varefter all 

luft sugs ut. Hartset kommer i flytande form och blandas med en härdare och sugs sedan in 

under plastduken med hjälp av vacuumsugen och tränger in i fiberväven. Vacuumsugen 

skapar tillräckligt högt tryck under plastduken för att komprimera kompositen och undvika 

luftbubblor. Trycket behålls medan kompositen stelnar vilket tar från 10 min till två timmar 

beroende på vilken kombination av epoxi och härdare som används. När härdningen är färdig, 

är kompositdetaljen klar
33

. 

     Om härdningen behöver ske i hög temperatur kan en autoklav användas. Då används en 

form med dubbla halvor istället för en enkel form med vacuumpåse över. Autoklaven 

fungerar som en stor ugn där upphettning sker under högt tryck som skapas med tillförsel av 

inerta gaser. Härdning i autoklav är en bra metod för att undvika luftbubblor i kompositen och 

det ger möjlighet till kompositer med hög fibervolym. 

     Kolfiberprodukter baserade på pre-preg tillverkas på samma sätt med det undantaget att 

ingen injicering av epoxi förekommer. 

                                                 
30

 Zoltek, 2011. 
31

 Thomas Jonsson, JPC Composites, 2011. 
32

 Studiebesök hos JPC Composites, 2011. 
33

 Thomas Jonsson, JPC Composites, 2011. 
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Komposittillverkning har fördelar gentemot metall när det gäller stora detaljer, så med 

komposit som ersättare för metall kan antalet detaljer vanligen minskas
34

. 

 

Toray Industries som är ett av företagen som jobbar för en ökad användning av komposit i 

massproducerade bilar har lyckats effektivisera tillverkningsprocessen av platta produkter 

t.ex. paneler för bilar avsevärt. Då platta produkter kan tillverkas med relativt enkla verktyg, 

tillämpas varmpressning, se fig. 5.6.1, som är både snabbare och billigare än härdning 

autoklav
35

. 

 

1. Uppläggning. Här läggs fiberväven i sin undre formhalva. 

2. Injektion av epoxi. Den övre formhalvan trycks på och injektion av epoxi sker genom 

små hål i formen och ett vakuumsug som får epoxin att tränga in i fiberväven. 

3. Härdning. Epoxin härdar under uppvärmning, vilket går snabbare än härdningen i en 

autoklav då uppvärmningen av verktyget som ligger direkt an mot detaljen är styrd. 

När epoxin är helt genomhärdad separeras formhalvorna och produkten är färdig. 

 

Toray arbetar med att korta ner tiden för processen från ursprungliga 160 minuter till 10 

minuter genom bland annat effektivare epoxi-injektion och att använda en mycket 

snabbhärdande epoxi
36

. 

 

 

 
 

Figur 5.6.1.  Varmpressning. Rätt antal kolfibermattor (”base material”) läggs i underdelen 

av ett tvådelat verktyg som definierar den färdiga produktens yttre form. 

Verktyget stängs, epoxi (eller annat matris-ämne, engelsk term resin) injiceras, 

tryck ansätts dels mekaniskt av pressen, dels med en vakuum-sug för att få ut 

alla luftbubblorna och därmed göra kompositen så tät som möjligt. Slutligen 

höjs temperaturen på verktyget och matrisen härdar. Diagrammet nere till 

höger visar tiden det tar för ett snabbhärdande respektive konventionellt epoxi 

att härda
37

. 

  

                                                 
34

 Thomas Jonsson, JPC Composites, 2011. 
35

 Thomas Jonsson, JPC Composites, 2011. 
36

 Toray, 2008. 
37

 Toray, 2008, s. 55 
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6. Design och produktframtagning av komponenter av komposit 
 

För att använda komposit i någon större utsträckning inom bilindustrin krävs möjlighet till 

virtuella tester av komponenter. Kompositer är anisotropa och det finns flertalet parametrar 

som måste tas hänsyn till. CAD-program är i regel anpassade för isotropa material som metall 

och det finns ingen riktigt bra möjlighet att rita modeller som består av flera lager med fibrer i 

olika riktningar. Fiberorienteringen måste framgå, då den spelar stor roll för slutproduktens 

egenskaper. CAD-program används mest för att definiera den yttre formen och måtten. I 

nuläget behöver designern manuellt skriva ner ytterligare information om uppbyggnaden
38

.  

     Av samma orsak är det mycket svårt att bygga virtuella modeller av kompositdetaljer och 

förutspå deras uppträdande, och felen kan bli stora. Omfattande tester måste således göras 

praktiskt, till vilket det går åt mycket material och därför är kostsamt.  

     Forskning görs på att ta fram modeller. Dassault Systemes håller på att utveckla en 

programvara (CATIA Composites), se fig. 6.1, som är bättre anpassad till att designa och göra 

simuleringar av kompositstrukturer, vilket ska möjliggöra kortare tid mellan idé och 

produktion samt minska behovet av fysiska tester vilket medför mindre spill av material
39

. 

 

Inom bilbranschen produceras stora volymer metalldelar på löpande band, en utveckling som 

kontinuerligt skett under många decennier. Tillverkningen av kolfiberkomponenter har ännu 

inte nått samma grad av automatisering som tillverkningen av metalldelar. Kolfiberarmerade 

komponenter används i första hand till F1-bilar och andra lyxbilar som kommer i små 

upplagor. För närvarande klipps bitar av fiberväv ut till rätt storlek och placeras i formen för 

hand (undantag finns, där väven skärs maskinellt). Uppläggningen måste göras med stor 

omsorg för att hindra bildandet av luftbubblor eller veck i väven, vilket tar tid för varje detalj. 

Frånvaron av automatiserade tillverkningsprocesser är i dagsläget ett hinder för att använda 

kolfiberarmerad epoxi i masstillverkning av bilar
40

. 

 

Design- och tillverkningsprocesserna är mycket komplexa, tidskrävande och dyra då de 

präglas av en stor del manuellt arbete och hög materialåtgång till följd av många praktiska 

tester och spill vid tillverkningen
41

. 

 

 
 

Figur 6.1.  Design av flygplan i CAD-verktyget CATIA, som även utvecklas för kompositer. 

Då det är betydligt mer komplext att designa kompositmaterial i flera lager med 

olika fiberriktningar, än homogena material som metall, brukar enbart den yttre 

formen ritas upp
42

. 
                                                 
38

 Dassault Systemes, Composites for Mass-Produced Vehicles, 2010. 
39

 Dassault Systemes, 2010. 
40

 Thomas Jonsson, JPC Composites, 2011. 
41

 Dassault Systemes, 2010. 
42

 Deskeng, http://www.deskeng.com/articles/aabawg.htm 
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7. Att konstruera krocksäkra karosser i kolfiberarmerad epoxi 
 

Finita Element Metoden är en metod som kan användas för att simulera bilkrockar, se fig. 7.1. 

Med rätt mjukvara kan man bilda sig en hyfsat bra uppfattning om hur bilar byggda av 

metaller uppför sig vid en krock. Med kompositer är det svårare, dels för att 

kompositstrukturen är betydligt mer komplex, dels för att man har mindre erfarenhet av 

kompositer än av metall. I rätt utförande, t.ex. ”crash cones” som används i formel 1-bilar, 

kan kolfiberarmerad epoxi absorbera 120-250 kJ/kg jämfört med omkring 20 kJ/kg stål, 

uppges i en rapport från DaimlerChrysler 2002
43

. 

 

Skillnaderna i uppförande vid krock är påtagliga och kan sammanfattas med att metall ger 

vika, böjs och knycklas ihop vid plasticering medan kolfiberarmerad epoxi spricker, bryts och 

blir mer eller mindre till flisor
44

. Kolfiberarmerad epoxi har höga värden på energi-absorption, 

och vid rätt utformning kan man bygga mycket säkra konstruktioner. Ett exempel på detta är 

fronten på formel1-bilar av kolfiberkomposit, se fig. 7.2 som utformats för att brytas ner 

centimeter för centimeter och ta upp kinetisk energi och förarna skyddas även vid mycket 

höga hastigheter. I personbilar blir säkerhetsfrågan inte lika kritisk vid byte av material i 

karossen, då det är inbyggda deformationszooner som tar upp större delen av energin från en 

krock. 

 
 

Figur 7.1.  Krocksimulering med Finita element metoden. Här simuleras hur varje bestämd 

punkt ”ytelement” på bilen kommer att förflyttas vid en krock, med hyfsat 

verklighetstrogna resultat. Detta är betydligt svårare för kompositmaterial
45

. 
 

 
 

Figur 7.2.  Front av F1-bil med en crash cone. Den koniska utformningen medför mycket 

hög energiupptagning vid krock. Detta skulle kunna utnyttjas även i vanliga 

personbilar
46

. 
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 Staff, Why CFRP?, 2010. 
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 Qwiki, http://www.qwiki.com/q/?_escaped_fragment_=/Visualization_%28computer_graphics%29  
46
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8. Karosser som används i moderna personbilar 
 

8.1 Karossers uppbyggnad och funktion 
 

I moderna bilar används monokocker, s.k. ”självbärande karosser”, se fig. 8.1. Bilens stomme 

utgörs av en komplex metallkonstruktion av 150-200 mindre metalldelar som svetsats eller 

skruvats ihop och som till stor del utgör bilens form
47

. Ramverket bär till stor del upp de laster 

som bilen utsätts för och karossens yttre delar monteras fast del för del i monokocken. Kaross 

och chassi är alltså integrerade i dagens bilar än i äldre modeller och det går inte att separera 

dem till 100 %.  

 

 
 

Figur 8.1.1.  Monokock, ”självbärande kaross”, som används i moderna bilar. Dörrar, 

luckor och plåtar fästes direkt i metallramen och monteras fast bit för bit
48

.  

 

Karossen består av alla yttre plåtarna som utgör skalet på bilen inklusive dörrar och luckor. 

De bär inte upp någon last men skyddar bilen mot väder och vind. För en vanlig personbil 

väger karossen omkring 350 kilo
49

. 

 

      8.2 Tillverkning av karosser  
 

Karosskomponenter av stål, se fig. 8.2.1, stansas ur stora stålplåtar. Plåtarna har en tjocklek på 

ca 1,2 mm och för stansning av stora detaljer behövs stora pressar som klarar krafter på 

omkring 10 MN och hårda verktyg, se fig. 8.2.2. Investeringskostnaderna för en sådan 

produktionsanläggning ligger omkring 2-3 miljarder kronor
50

. Karossen består av 40-50 

paneler och varje del har sitt eget stansverktyg
51

. Delarna tillverkas i serier innan verktygsbyte 

sker och nästa del börjar tillverkas. När investeringarna väl är gjorda är den här 

tillverkningsmetoden mycket effektiv med flera stansningar per minut. 

Produktionskostnaderna är låga tack vare den höga graden av automatisering. I den här 

processen är materialutnyttjandet lågt och de delar som blir över vid stansningen blir till skrot 

som måste återvinnas och formas om. En anläggning för stansning tar stora arealer i anspråk 

och kapaciteten kan inte ökas utan en ny miljard-investering på ytterligare pressar
52

. 

     Investeringskostnaderna är alltså mycket höga för plåtbearbetning men 

produktionskapaciteten blir enorm och tillverkningskostnaden för varje detalj blir låg till följd 

av enkla processer, repeterbara moment och hög grad och av automatisering. 

 

                                                 
47

 Fredrik Wettermark, Composite Design, 2011. 
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 2011-08-15 från http://f1-dictionary.110mb.com/chassis.html den 2011-08-15 
49
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50
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Varje stansad detalj har genomgående samma tjocklek, normalt 1,2 mm. Vid de punkter där 

belastningen är hög måste således mer material tillsättas efteråt, antingen genom svetsning 

eller skruvförband vilket ger svagare eller tyngre konstruktioner i fogarna än om plåten hade 

varit tjockare där det behövdes
53

. Dessutom behövs fler separata komponenter och fler 

moment vid monteringen. Detta är en nackdel med metall. 

 

 
 

Figur 8.2.1.  Stansade plåtkomponenter till bilkaross. Delarna stansas ur en plåt och har 

därför samma tjocklek överallt
54

.  

 

 
 

Figur 8.2.2.  Hydraulisk press för stansning i metall, en betydligt större och dyrare maskin än 

de som krävs för att tillverka kompositdetaljer
55

. 
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9. Kolfiber på framfart i bilindustrin 
 

En del ansatser har redan gjorts att introducera kolfiber i serietillverkade bilar utanför lyx-

segmentet. BMW har startat ett projekt för att bygga små, lätta eldrivna bilar för 

stadskörnings, så kallade Megacity Vehicle, som de spår kommer att bli populära i de större 

metropolerna med en folkmängd på över 6 miljoner människor som Tokyo, London och Los 

Angeles. Bilen kommer att lanseras 2013 och kolfiber i paneler och inre strukturer är en 

avgörande del av konceptet för att få ner vikten på bilen. BMW uppger att karossen på deras 

Megacity Vehicle kommer att bli så mycket som 50 % lättare än motsvarande konstruktion i 

stål. Ett av målen är en räckvidd på 15 mil (100 miles) och priset beräknas hamna på 30,000 – 

40,000 US-dollar. Bilen kommer att presenteras närmare på motormässan i Frankfurt i 

september i år
56

.  

     Bilen är BMWs första försök att använda kolfiberlösningar i både kaross och bärande 

strukturer i en serietillverkad bil, även om de har viss erfarenhet av kolfiber inom sport- och 

lyxbilssegmentet. Till skillnad mot tidigare elbilar som har gjorts så tar BMW fasta på att 

bilen fortfarande måste se attraktiv ut och ha bibehållen körglädje och komfort
57

.  

 

För att kunna producera tillräckligt med kolfiber av rätt kvalitet till Megacity Vehicle har 

BMW och SGL Group i en gemensam satsning öppnat en kolfiberfabrik i Moses Lake, 

Washington, en investering på 100 miljoner US-dollar. En viktig del när byggplatsen fastslogs 

var den stora tillgången på vattenkraft och därmed möjligheten att producera kolfiber under 

miljövänliga förhållanden
58

.  

 

SGL Group och BMW ser ljust på sin investering och framtiden för kolfiber inom 

bilindustrin. SGL Groups vd, Robert Koehler, har gjort följande uttalande
59

: 

 

"This new plant in Moses Lake is a milestone in the use of carbon fibers for large scale 

production in the automotive industry. The manufacture of carbon fibers is a core business 

for SGL Group and together with our partner BMW Group; we will ensure that carbon fibers 

play a revolutionary role in lightweight automotive construction." 

 

Från BMWs sida har Freidrich Eichiner uttalat sig
60

: 

 

"Lightweight construction is a core aspect for sustainable mobility improving both fuel 

consumption and CO2 emissions. By combining the know-how of SGL Group and our 

expertise in manufacturing CFRP components, we will be able to produce carbon fiber 

enhanced components in large volumes at competitive costs for the first time. This is 

particularly relevant for electric-powered vehicles such as the Megacity Vehicle". 
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Figur 9.1.  Utseendeförslag på den kommande BMW Megacity Vehicle

61
.  

 

Corvette, som tillverkar bilar i ett lyxsegment, har sedan ett par år börjat tillverka motorhuven 

till sin modell ZR1 helt i kolfiber. Det är den första motorhuven i kolfiber som tillverkas i så 

stor skala att det kan räknas som ”massproduktion” med 1500-2000 exemplar årligen. Hela 

processen görs för hand, från tillklippning av kolfibermattorna till uppläggningen och 

härdningen, som sker under vakuum-inpackning i autoklav. Själva härdningen går på 10 

minuter tack vare det snabb-härdande epoxi som används. Den totala tiden för processen är ca 

60 minuter från början på uppläggningen till dess at produkten härdat. Motorhuvens två 

paneler är mellan 1,3 och 1,5 mm tjocka och den totala vikten är 5,4 kg. Trots sin modesta 

vikt klarade motorhuven U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standards säkerhetskrav vid 

frontalkrock samt General Motors krav för hållbarhet, vibrationer och miljö
62

. 
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10. Miljö och återvinning av kolfiberarmerad epoxi 
 

Kolfibrer är återvinningsbara. Boeing, som är ett stort företag inom flygbranschen, uppskattar 

att kolfibrer kan framställas ur gamla kompositprodukter för ca 70 % av kostnaden för att 

framställa nya fibrer, och det skulle kräva betydligt mindre energi (ca 5 % av 

primärframställningen: 3 – 9 kWh/kg vid återvinning jämfört med 55 – 165 kWh/kg vid 

primärframställning)
63

. 

 

Det finns i nuläget ingen riktigt optimal metod för återvinning av kolfiberprodukter men 

flertalet metoder är under utveckling på försöksstadiet. Den metod som används idag och som 

anses ha bäst förutsättningar är pyrolys, dvs. upphettning av kolfiberprodukten utan 

syretillgång till ca 400-500 °C, varpå epoxin separerar från kolfibern. Detta görs storskaligt på 

två fabriker, i Japan och Storbritannien (RCF Ltd), men det finns planer på att starta flera och 

de stora Japanska tillverkarna driver detta framåt
64

.  

 

Återvunna kolfibrer anses kunna intressera bilbranschen då de är billigare än primärt kolfiber, 

samtidigt som det behåller sina egenskaper väldigt väl (90-95% av sin hållfasthet). Den 

största källan till material att återvinna är flygplansdelar och förväntas även bli 

propellerbladen till vindkraftverk. Den senare teknologin är dock så pass ny att det inte finns 

några sådana blad att återvinna än; deras livslängd är ca 20 år. Restprodukter av t.ex. pre-

preg-vävnad som blir över vid produktionen kan också återvinnas
65

. 

 

Vid pyrolysen skärs kolfiberkomponenten i småbitar. Även här präglas processen av att en 

stor del av arbetet utförs för hand. Skadliga gaser som bildas av epoxin leds bort med en 

hävert (sifon) och förbränns i enlighet med riktlinjer för miljöpåverkan. 

 

Återvunna kolfibrer testas så att de uppfyller minimikraven med draghållfasthet och E-modul 

på minst 3000 MPa respektive 200 GPa. Jämför med stål: 800-1000 MPa respektive 207 GPa. 

De kolfibrer som fås ur pyrolysprocessen är korta. Antingen ”malda”, 100-300 µm, eller 

hackade till korta fibrer med längder på uppåt 25 mm. De korta, återvunna fibrerna är inte 

längre riktade utan ligger slumpvis orienterade i tussar. Dessa former är inte lämpliga inom 

applikationer i flygplan, där endast kontinuerliga fibrer används. De återvunna fibrernas 

användning är begränsad till mindre kritiska strukturer än flygplansdelar. För att återvunna 

fibrer ska bli attraktivt för mer krävande tillämpningar måste deras längd och riktning kunna 

behållas, anser Martin Spooner, försäljnings- och affärsutvecklare för RCF Ltd
66

.  
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11. Slutsatser och resultat 
 

- Förutsättningar för kolfiberarmerad epoxi att användas i karosser för personbilar. 

 

11.1 Produktions-tekniska aspekter av kolfiberarmerad epoxi  
 

Kolfiber har den fördelen i jämförelse med stål att innan kompositen härdat, är materialet 

mjukt och formbart. Därför krävs inte samma styva verktyg som till vid arbeten i kolfiber och 

större komponenter kan tillverkas. Aluminiumverktyg är betydligt billigare att tillverka än 

stålverktyg, och håller i princip hur länge som helst
67

. 

 

För att tillverka karosser till en bil i få delar, behövs tvådelade formverktyg ”varmpressar” på 

omkring 2x4 meter. Den typen av verktyg skulle fräsas ur aluminium och kostnaden ligger 

omkring 25-40 miljoner kronor per verktyg. Varje verktyg, inklusive nödvändig 

omkringliggande utrustning (t.ex. spår för injektionsverktyget, se fig 11.1.1, som måste kunna 

rör sig runt hela verktyget och anordningar för att höja och sänka överdelen) skulle kräva ca 

50 m
2
 golvyta och ha en produktcykel på omkring 30 minuter. 

     Tio verktygsformar skulle kunna användas med ett gemensamt injektionsverktyg som 

roterade i lokalen och alternerade mellan verktygsformarna. Det här skulle ta ca 500 m
2
 i 

anspråk, med en produktionshastighet på en stor komponent var tredje minut, vilket skulle 

räcka för serietillverkning av stora serier. Detta skulle kräva en investeringskostnad på 250-

400 miljoner kronor, alltså en bråkdel av investeringskostnaden för massproduktion av 

plåtdetaljer. När kapaciteten behöver ökas kan ett nytt verktyg fräsas för 25-50 miljoner så det 

är enkelt att expandera gradvis och sprida verksamheten geografiskt om så önskas
68

. 

 

 
 

Figur 11.1.1.  Skiss på verktyg för formning av stora detaljer. Verktygsformen fungerar som 

en stor varmpress. Robotarmen till vänster förser verktyget med epoxi efter en 

manuell handuppläggning av kolfiberväv
69

.  
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Resin Transfer Molding (RTM) är den tillverkningsmetod som ger bästa ytfinhet och gör 

kompositen så tät som möjligt
70

. Med RTM tillverkar Carbonia kolfiberarmerad epoxi med en 

fiberhalt på 65 volymprocent, samtidigt som kompositen är i princip helt fri från luftfickor. 

Den enda egentliga begränsningen med varmpressning är att de produkter som tillverkas 

måste utformas med släppning. Komplicerade ihåliga produkter är alltså inte ett alternativ. 

Däremot fungerar paneler och andra platta komponenter utmärkt. 

    RTM är en ganska snabb process, samma som Toray beskriver i sin årsredovisning från 

2008 dvs. varmpressning med verktyg i aluminium med den specifikationen att 

utgångsmaterialet är torr-väv (alltså inte pre-preg) och således sker en injektion av epoxi 

innan härdningen. Epoxin som används för bästa resultat är lättflytande och snabbhärdande (i 

pre-preg används en trögflytande epoxi som tål rumstemperatur under en längre period utan 

att själv-härda). Själva verktyget värms till önskad temperatur och härdningen tar runt 15 

minuter med bra kombination av epoxi och härdare. Total produktcykel med uppläggning, 

injektion och härdning är ca 30 minuter. Men en enkel verktygsform i en varmpress fås alltså 

en detalj var 30:e minut. Vid tillverkning av mindre detaljer finns det inget som hindras att 

flera formar fräses ut ur samma verktyg. Carbonia har upp till tio formar i samma verktyg 

vilket ger en möjlighet till en kapacitet på en detalj var tredje minut i en enda press. 

     Med den produktionshastigheten skulle man kapacitetsmässigt kunna klara efterfrågan på 

komponenter till t.ex. en bil i serietillverkning. Processen är repeterbar och detaljernas form 

och prestanda kommer att bli mycket jämna för en serie. 

 

Med RTM är produktionskapaciteten tillräckligt hög för att kunna tillgodose efterfrågan av 

komponenter från en bilindustri med serietillverkning i stora upplagor, utan orimliga 

investeringskostnader. 
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11.2 Viktminskning jämfört med moderna karosser av stål  
 

En konventionell kaross väger som tidigare nämnts ca 350 kg. 

 

Teoretiskt möjlig viktminskning vid användning av kolfiber: 

 

Den relevanta parametern är styvheten i materialet snarare än draghållfastheten. För att räkna 

ut den teoretiskt möjliga viktminskningen då en stålkaross skall ersättas av en komposit-

kaross görs en beräkningen på hur mycket komposit som behövs för att uppnå samma totala 

styvhet som i en stålkaross. Att det är just materialets styvhet, alltså elasticitetsmodul som är 

den relevanta parametern att jämföra och inte draghållfastheten är att bilen inte får 

uppträda ”elastiskt”. För bägge materialen införs en ny parameter, E-modul dividerat med 

densitet, för att få ett mått på ”styvhet per vikt”. 

 

Stål:   densitet 7,8 g/cm
3
, E-modul 207 GPa    

  207/7,8 = 26,5 GPa*cm
3
/g 

Kolfiberarmerad epoxi:  densitet 1,4 g/cm
3
, E-modul ca 150 GPa

71
 

  150/1,4 = 107,1 GPa*cm
3
/g 

 

Enheten GPa*cm
3
/g i sig är måhända inte användbar, men kvoten av de två värdena visar 

viket viktförhållande mellan kolfiberarmerad epoxi och stål som krävs för att uppnå 

motsvarande total styvhet:  

 

26,5/107,1 ≈ 0,25  

 

För att ersätta 1 kg stål med bibehållen styvhet behövs alltså 0,25 kg komposit (det rör sig om 

kolfiber med relativt låg styvhet, jfr fig. 4.1.). Lägg märke till att volymen kolfiber kommer 

att vara högre då E-modulen i kompositen är lägre än den i stål (och lägre än i rent kolfiber 

p.g.a. att epoxi har låg E-modul och fibrerna ligger i två riktningar med 90° vinkel för jämn 

fördelning av hållfasthet). Karossen görs således något tjockare än motsvarande i stål.  

 

En stålkaross med en vikt av 350 kg skulle alltså teoretiskt kunna ersättas med en 

kolfiberkaross på ca 90 kilo
72

. I praktiken går det inte att få ner vikten med 75 % och behålla 

prestandan, flera tillverkare uppger däremot att de fått ner vikten med 50-60 % med 

bibehållen prestanda. 

 

En mer rimlig uppskattning är att vikten skulle kunna fås ner till ca 150 kg vilket skulle 

medföra en besparing på 200 kg jämfört med stålkaross. 
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11.3 Tekniska konsekvenser 
 

Med färre och större komponenter behövs färre fogar och förband vilket medför färre moment 

och mindre behov av övriga komponenter vid monteringen. Påbyggnaden av potentiella fel 

vid varje förband undviks och de slutliga toleranserna blir mycket fina
73

. En kaross i kolfiber 

kan i princip göras i åtta delar: 

 

- En underdel 

- En överdel 

- Fyra dörrpaneler 

- En panel för bakluckan 

- En motorhuv 

 

Förutom lättare montering, färre komponenter och bättre toleranser blir det färre skarvar där 

fukt kan tränga in. Då kolfiberarmerad epoxi har mycket bra kemisk resistens skulle 

korrosionsproblematiken helt undvikas. Det enda epoxi är känslig mot i naturen är UV-ljus, 

vilket får epoxin att gulna. Gulnandet kan undvikas genom att ytan lackeras. Antingen med 

klarlack, så att ytan behåller sin transparens och det vävda mönstret syns, eller vanlig bil-lack 

som ger bilens samma utseende som med en lackerad kaross av stål. 

 

Kolfiber är mer känsligt mot nötning än stål. En konsekvens är att man inte kan gänga direkt i 

kompositen. En lösning är s.k. Dzus-lås, se fig. 11.3.1, som tillåter snabb av- och påmontering 

på ett ramverk eller i andra konstruktioner. Dessa används i sportbilar och flyg. Att borra hål 

och fästa kolfiberpaneler med konventionella skruvförband är inte att rekommendera då detta 

ger väldigt höga spänningar och tryckkrafter där skruvens huvud spänner åt, vilket kan skada 

kompositen. Gänginsatser är ett annat alternativ. 

     Limning är en väl fungerande metod för paneler där det inte finns något behov av att 

snabbt kunna ta loss och sätta delen på plats igen. 

 

En kaross i kolfiber kan byggas av färre komponenter än en kaross i stål vilket medför 

enklare montering. Infästningen i bilens chassi görs förslagsvis med Dzus-lås, som används i 

flygplan för paneler som skall kunna tas av snabbt och smidigt. Paneler som inte behöver tas 

av, kan limmas fast.  

 

 
 

Figur 11.3.1. Dzus-lås. Alternativ till konventionella skruvförband för montering av 

kompositpaneler, utan att utsätta kompositmaterialet för höga påfrestningar
74

. 
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11.4 Kostnadskalkyl  
 

Cirkapriser på kolfiber i sina olika former samt priser för jämförelse på stål, aluminium och 

glasfiber. 

 

Kolfiber i enklaste form: tråd på rulle. 150 kr/kg
75

 

Kolfiber i vävd pre-preg  1000 kr/kg (350 kr/m
2
 och vikt 300 g/m

2
) 

Torr-väv   600 kr/kg (150 kr/m
2
 och vikt 250 g/ m

2
) 

Epoxi   80 kr/kg
76

 

Glasfiber   20 kr/kg
77

 

Stål   10 kr/kg 

Aluminium   40 kr/kg 

 

Vid produktion med RTM kan torr-väv kombineras med epoxi och ge komposit med en 

fibertäthet på 65 %. 

Med en fibertäthet på 65 % (mäts i volym) och följande densitet på kolfiber och epoxi: 

 

Kolfiber: ρc = 1,74 kg/dm
3 

Epoxi: ρe = 1,3 kg/dm
3 

 

Fås viktförhållandet ut enligt följande: 

 

Densitet för hela kompositen är ett viktat medelvärde av de respektive ämnenas densiteter: 

ρk = 0,65 * 1,74 [kg/dm
3
] + 0,35 * 1,3 [kg/dm

3
]= 1,59 kg/dm

3
 

 

Notera att detta är ett typfall, efter val av epoxi och fibertäthet, kolfiberarmerad epoxi kan ha 

densiteter mellan ca 1,3 och drygt 1,6 kg/dm
3
.  

 

Karossens vikt m = 150 kg 

Total volym kolfiber: Vc= 150 [kg] * 0,65 / 1,59 [kg/dm
3
] = 61,3 dm

3
 

Total vikt kolfiber: mc= 61,3 [dm
3
] * 1,74 [kg/dm

3
] = 107 kg 

Total volym epoxi:  Ve= 150 [kg] * 0,35 / 1,59 [kg/dm
3
] = 33 dm

3 

Total vikt epoxi: me= 33 [dm
3
] * 1,3 [kg/dm

3
] = 43 kg 

 

Viktandel kolfiber: mc/m = 107 [kg]/150 [kg] = 0,71 

Viktandel epoxi: 1 - 0,71 = 0,29 

 

Det skulle ge ett viktat kilopris på 450 kronor i råmaterial för kompositen (0,71 * 600 kr/kg + 

0,29 * 80 kr/kg = 450 kr/kg). 150 kilo komposit skulle alltså ha ett råvarupris på omkring 

68 000 kronor (150 kg * 450 kr/kg = 68 000 kr). Råvarupriset för en 350 kg stål-kaross är ca 

3 500 kronor.  

 

Den totala kostnadsfördelningen vid produktion av kolfiberdetaljer är komplex att ta fram och 

det tycks inte finnas några riktigt väl fungerande modeller för att beräkna detta. Det är mycket 

svårt för komposittillverkare att på rak arm uppskatta vad kostnaden för produkterna kommer 

att sluta på. Hos JPC Composites hänvisade de till Campbell som studerat kostnadsfördelning 
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inom kompositframställning och tagit fram ett diagram år 2004
78

 (jag har visat diagrammet 

under studiebesöken på Carbonia och Composite Design och bett dem kommentera huruvida 

det speglar deras uppfattning av kostnadsfördelningen men efter en stunds betänketid fått 

svaret att det är omöjligt att säga eftersom det skiljer sig från produkt till produkt). 

Diagrammet visar att själva arbetet står för en stor del av totalkostnaden p.g.a. att många 

moment görs för hand. Även efterbehandling och montering utgör stora kostnadsandelar. 

Själva materialet står enligt Campbell för ca 25 % av totalkostnaden. Om Campbells modeller 

godtas som riktlinjer fås alltså resultatet att tillverkningen inklusive efterbehandling och 

montering av en kaross på 150 kg i kolfiberarmerad epoxi skulle kosta ca 270 000 kronor. 

 

Under en bils livstid körs den ungefär 20 000 mil. På den sträckan skulle man spara ca 18 500 

kronor till följd av minskad bränsleförbrukning. (0,6 liter/mil * 20 000 mil * 14 kr/liter * 0,11 

= 18 500 kr)
79

, se kap 11.6. Det är alltså inte möjligt att tjäna in sin kolfiberkaross enbart på 

sänkt bränsleförbrukning. 

 

Enligt den utförda kalkylen skulle en kolfiberkaross kosta omkring 270 000 kronor, vilket 

onekligen är alldeles för dyrt för att vara ett reellt alternativ för personbilar. Att bilen blir 

lättare medför en minskning av bränslekostnader, men även räknat under bilens hela livstid 

blir besparingen försvinnande liten i jämförelse med vad karossen skulle kosta.  
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11.5 Inverkan på krocksäkerheten 
 

Karossens energiupptagningsförmåga spelar inte någon kritisk roll vid krock, då chassi och 

extra stöttande balkar utgör större delen av bilars deformationszoon, men kolfiber kan ta upp 

mer energi vid deformation än stål. Därför kan en kaross i kolfiber öka säkerheten vid krock. 

Men med nuvarande utformning av fronten på bilen är karossen ganska outnyttjad som 

deformationszoon. Vid frontalkrock slits motorhuven loss från sina främre fästen, böjs på 

mitten och viks ihop
80

. Plåtarna på sidorna knycklas ihop och böjs var för sig utåt eller inåt. 

Energiupptagningen från själva karossen blir inte särskilt hög. 

 

Med kolfiberarmerad epoxi skulle en betydligt bättre konstruktion kunna göras. Om 

bekvämligheten att kunna öppna motorhuven offras, förutom en nödvändig lucka på omkring 

4 dm
2
 för att kunna fylla på vätskor, skulle hela fronten på bilen kunna tillverkas i en enda del 

som en stor crash cone, samma princip som på en F1-bil fast större, och brytas ner 

kontrollerat vid frontalkrock, millimeter för millimeter medan stora mängder energi 

absorberas. Då skulle behovet av att bygga in extra deformationszooner minska. 

 

Kolfiber kan ta upp mer energi än stål vid deformation och kan dessutom utformas så att den 

här egenskapen utnyttjas maximalt. En kaross i komposit skulle kunna byggas säkrare än en 

kaross i stål. 

 

11.6 Miljöpåverkan 
 

Av en bils totala utsläpp står produktion av komponenter för 13 %, sammansättning för 4 % 

och körningen för 84 %, beräknad på 10 års användning
81

. Den stora miljöpåverkan kommer 

alltså från körningen. Om karossen byggs i kolfiber minskar bilens totalvikt med runt 200 kg, 

vilket motsvarar ca 15 %. En viktreducering på 15 % ger en minskad bränsleförbrukning på 

ungefär 11 %
82

. Koldioxidutsläppen minskar proportionellt. 

 

Efter 20 000 mils körning med en bil som släpper ut 150 g CO2 per kilometer blir skillnaden 

3,3 ton koldioxid. 

 

Processen för tillverkning av komposit medför inte direkt några skadliga utsläpp. Däremot är 

den energikrävande (som tidigare nämnts 55 – 165 kWh/kg kolfiber
83

), vilket medför utsläpp 

av koldioxid. 

 

En kolfiberkaross bör ses som ett övervägande miljövänligt alternativ då minskningen av 

utsläpp av koldioxid under bilens totala körning, tack vare den lägre vikten, är betydligt 

större än utsläppen av koldioxid som i samband med tillverkningen. Ett frågetecken i 

sammanhanget är återvinningen av kolfiber som ännu inte görs i industriell skala även om 

den är under utveckling på ett antal ställen i världen. 
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12. Analys och reflektioner 
 

Det verkar som att det saknas ordentliga kalkyler för att beräkna vad olika projekt skulle 

kosta. Inget av företagen jag har varit i kontakt med, som ändå har stor erfarenhet av arbeten 

inom kolfiber, har kunnat ge några säkra uppskattningar av vad karossen jag föreslår skulle 

kosta. Campbells modell finns men den har brister eftersom den inte tar hänsyn till vilken typ 

av produkt som tillverkas. Som jag ser det finns det tre variabler som måste tas hänsyn till: 

 

- Produktens vikt 

- Produktens komplexitet (hur mycket efterarbete som krävs) 

- Grad av automatisering inom produktionen. 

 

Om produkten väger två kilo istället för ett kommer kostnaden för arbete, process och 

efterbehandling att vara i princip samma, medan råvarukostnaden fördubblas. Likaså är en 

enkel produkt, t.ex. förvaringsbox, färdig att användas utan efterbehandling direkt efter 

härdningen, medan en antenn-konstruktion som ska få kontakt med satelliter från Afghanistan 

eller Nordpolen kräver minutiösa efterbehandlingar och finjusteringar. Ingen kostnadskalkyl 

är därför rättvisande för båda typerna. En högre grad av automatisering sänker 

produktionskostnaderna. 

     Det borde gå att sätta upp en ekvation för kostnadsfördelningen inom 

kompositframställning, efter kostnadsstudier för olika typer av produkter.  En ganska exakt 

kostnadsfördelning skulle kunna ges efter identifikation av ovan nämnda parametrar för 

produkten i fråga. Komplexitet samt grad av automatisering skulle bägge kunna graderas på 

en skala från ett till tio och sedan skulle ett antal standarddiagram med kostnadsfördelningen 

kunna tas fram efter olika fall av vikt, komplexitet och automatisering, fördelat på: 

 

- Råmaterial 

- Arbete (löner) 

- Energi- och övriga kostnader under tillverkningsprocessen 

- Montering, element för infästning och efterbehandling. 

 

Med en sådan kalkyl vore det lättare för komposittillverkande företag att ge offerter och 

beräkna vilka projekt som är lönsamma. Jag lämnar det som rekommendation till vidare 

arbete att göra den här analysen och jag tror att det skulle vara till stor nytta för branschen. 

 

Man frågar sig naturligtvis varför dessa kalkyler inte redan finns (eller i vart fall inte 

tillämpas) och jag tror att svaret står att finna i de branscher som kolfiber utvecklats för och 

används inom: försvar, flyg och sportbilar. I dessa branscher är prestanda prioritet nummer ett 

och kolfibers särställning som kombinerar styrka och styvhet med låg vikt har gjort det 

oumbärligt, så därför har kolfiber tillåtits vara dyrt. Konkurrensen komposittillverkare 

emellan är inte extremt hård och därför har det inte funnits något behov av att optimera 

processerna. Men för att ta sig in i en mycket priskänslig bransch, som personbilsbranschen, 

med hård konkurrens och en bred allmänhet som konsumenter så kommer 

kostnadseffektivisering att bli desto mer avgörande för kolfibrers framgång. 
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Kostnadsberäkningen utifrån Campbells diagram hamnade i troligtvis överkant av vad den 

faktiska kostnaden skulle bli, då efterbehandlingen i hans modell utgör en mycket stor del av 

totalkostnaden. För en kaross som varken är väldigt tekniskt avancerad eller kräver så mycket 

efterbehandling förutom infästningselement och montering, skulle kostnaden kanske snarare 

hamna på 120 000 – 200 000 kronor. Men även detta vore alldeles för dyrt för bilbranschen. 

Ett tänkbart alternativ vore att göra karossen väldigt tunn, kanske till en vikt av 50 kg. Den 

skulle fortfarande fungera som ett skyddande skal mot väder och vind, men den skulle inte 

motsvara en stålkaross i säkerhet och man skulle känna panelerna bukta om man tryckte på 

dem med sin hand. 

 

Samtidigt som flera av de större aktörerna inom bilbranschen börjat intressera sig för att 

använda detaljer av kolfiber (Audi, Porsche, BMW och Mercedes kan nämnas
84

) bland annat i 

de inre panelerna, så är komposittillverkare lite försiktiga med att rikta in allt för stor del av 

sin verksamhet på komponenter till bilindustrin eftersom de inte vill hamna i en 

beroendeställning till biltillverkarna. Kolfiberanvändningen inom personbilsbranschen är trots 

allt relativt småskalig och ny och det är inte säkert vilken efterfrågan som kommer att finnas i 

framtiden. Ett säkrare kort är att nischa sig inom försvars- eller flygteknik där ett stadigt 

behov av kolfiber finns. En eventuell expansion mot bilbranschen kommer därför att ske 

gradvis. 

     Utfallet av BMWs satsning på Megacity kommer troligen att bli utslagsgivande för 

kolfibers expansion inom bilbranschen under de närmaste åren. Om Megacity blir en succé 

kan Mercedes m.fl. antas följa med i trenden och ta fram egna bilar i motsvarande utförande. 

     Den nya efterfrågan på kolfiber kommer då att öka intresset för kolfibertillverkande 

företag att ta fram kolfiber i ett lågprissegment för bilindustrin, en marknad med en enorm 

potentiell efterfrågan på kolfiber samtidigt som de inte vill betala lika mycket som militären 

eller flygindustrin. Flera av de stora aktörerna inom kolfibertillverkning med Zoltek, Toray 

och SGL Group i spetsen, tror på och jobbar för en sådan utveckling. De arbetar för att skapa 

ett lågprissegment inom kolfiber och utveckla mer repeterbara processer och bättre tekniker 

för serietillverkning. 

     Oavsett Megacitys framgång hos kunderna innebär BMWs mångmiljonsatsning på fabriker 

för framställning av kolfiberdetaljer till massproducerade bilar att tillverkningen kommer att 

bli mer automatiserad och tillverkningskostnaden i förhållande till den totala kostnaden 

kommer att minska. Samtidigt kommer kunskapen om kolfibers plasticering att öka till följd 

av större volymer och fler fysiska tester och CAD-programmen för design och krock-

simulering kommer att förbättras. 

 

I korthet uppfyller kolfiber alla de krav som kan ställas på ett material som ska användas i 

karosser gällande prestanda, tekniska lösningar, möjlighet till serietillverkning och säkerhet. 

Det stora hindret för en expansion av kolfiberanvändning inom personbilsbranschen är de 

alltför höga kostnaderna. En prisreducering i alla led vore nödvändig: 

 

- Billigare råvaror 

- Högre grad av automatisering i tillverkningen 

- Bättre kostnadseffektivisering av komposittillverkare 
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Kolfiber kommer aldrig att komma i närheten av de låga priserna för stål men kan tillåtas vara 

lite dyrare tack vare alla övriga fördelar som det medför. Den undre gränsen för vad priserna 

på kolfiber kan pressas till är ganska hög då olja är ett av utgångsmaterialen för PAN. Detta 

kan resultera i att kolfiber aldrig kommer att bli tillräckligt billigt för att användas i större 

utsträckning inom bilindustrin. Högre grad av automatisering och bättre 

kostnadseffektivisering skulle däremot komma som en naturlig konsekvens vid högre 

materialomsättning och fler konkurrerande företag i kompositbranschen. Man bör hålla i 

huvudet den totala kvantiteten kolfiber som årligen används är mycket liten jämfört med stål. 

     Inom de närmaste åren kommer vi nog att få se en stegvis ökad användning av kolfibrer i 

exklusiva inredningsdetaljer i personbilar inom det övre prissegmentet, men inte hela 

karosser. Kolfiber skulle vara mycket lämpligt för bland annat tak och motorhuv för att sänka 

en bils tyngdpunkt. Det skulle få ner bilens vikt med ca 15 kg till en kostnad av 

uppskattningsvis 20 000 kronor, vilket kanske inte är helt orimligt för personbilar i det övre 

prissegmentet. Däremot får det betraktas som orimligt att kolfiber finner något större 

användningsområde för personbilar inom lågprissegmentet för en lång tid framöver. Om 

elbilar kommer att etablera sig på allvar, kan ett högt pris på kolfiber anses mer rättfärdigat 

eftersom elbilarnas räckvidd är en starkt begränsande faktor och viktreducering har hög 

prioritet. 

13. Förslag till fördjupning 
 

Då kostnaden är det stora hindret för kolfibers storskaliga användning inom 

personbilsbranschen, skulle glasfiber vara ett annat alternativ värt att undersöka. Glasfiber har 

egenskaper som kan jämföras med kolfiber, till en kostnad av 20-30 kr/kg, och kan därför 

vara mer lämpat att använda inom personbilsbranschen än kolfiber. 

 

I en kaross kommer kolfibers lätthet och korrosionsbeständighet till nytta, men dess främsta 

egenskaper, dvs. styrkan och styvheten kommer inte att utnyttjas till fullo då karossen inte är 

speciellt lastbärande. Ett intressant projekt kunde vara en utredning om hur de bärande 

strukturerna inuti bilen skulle kunna byggas i kolfiber, då materialets verkliga potential skulle 

komma till rätta. Det höga priset kvarstår dock som ett problem. 

 

Tidigare nämnd förbättrad kostnadsfördelningsanalys inom komposittillverkning: 

undersökning av kostnadsfördelning med vikt, grad av automatisering och komplexitet som 

variabler. Därefter upprättande av standard-diagram för olika typfall av produkter. 
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14. Synpunkter på arbetet  
 

Det gjordes inga studiebesök hos biltillverkare och rapporten utgår därifrån inte från något 

empiriskt material inom stansning. Allt material om tillverkning av bilkarosser utgår dels från 

artiklar, dels från samtal med Fredrik Wettermark från Composite Design, som var mycket 

kunnig om biltillverkning. En bättre kostnadsanalys inom bearbetning av metallplåtar kunde 

varit önskvärd. 

 

Rapporten handlar till mycket stor del om kolfiber och betydligt mindre om bilbranschen, 

något som skulle kunna jämnas ut. Anledningen till detta var att det primära intresset för 

arbetet var att avhandla kolfibers egenskaper och potential, vilken applikation som sedan 

valdes var sekundärt. 

 

En begränsning är att det saknas marknadsundersökningar, då en av de mest grundläggande 

förutsättningarna för hela projektet är att folk vill ha kolfiber i sina bilar. Kundperspektivet 

valdes emellertid bort till förmån för mer praktiska aspekter. 

 

Något som saknas är en kostnadsanalys av framställningen av kolfiber som råmaterial. Även 

om priset på 150 kr per kilo för kolfiber på tråd upprullar på en cylinder kan vara förståeligt, 

så kan det tyckas obegripligt att kolfiber i vävd form är 4-10 gånger dyrare. Detta skapade 

även vissa frågetecken till hur Campbells diagram ska tolkas. 

 

Källorna som använts har överlag känts seriösa. Artiklar som publicerats på Composite World 

samt böckerna som använts får anses pålitliga. 

     I artiklarna om BMW och Megacity är det något svårt att avgöra vad som är fakta och vad 

som är spekulationer eller förhoppningar. Därför är avsnittet snarast kuriosa och i princip 

fristående från resten av rapporten. 

 

Toray och Zoltek som tillverkar kolfiber har jag ansett som pålitliga när det gäller data för 

kolfiber. Samtidigt har de naturligtvis ett intresse av att framställa kolfiber som så attraktivt 

som möjligt. Jag har därför i regel försökt få deras uppgifter kommenterade under 

studiebesöken. 
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Bilaga 1: Campbells diagram 
 

 
 

            
 

Att ta fram själva kolfibervävarna, ”collate plies”, står för 46 % av kostnaden i samband med 

tillverkningen av komponenter. Av den totala kostnaden för färdigmonterad slutprodukt, står 

tillverkningen för 50 % och montage och infästningselement för 50 % vilket innebär att 

kolfibervävarna bär 23 % (≈ 25 %) av totalkostnaden
85

. 
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Bilaga 2: Studiebesök 
 

Kortfattat om företagen jag gjorde studiebesök hos. 

JPC Composites  
 

Datum: 2011-08-04 

Plats: Företagets lokaler på Koppardalsvägen 53, Avesta, Dalarna. 

Intervjuad: Thomas Johnsson, grundare. 

Tid för studiebesöket: ca 2 timmar. 

 

Om JPC Composites 
 

JPC Composites sysslar med tillverkning av kol-, glas-, och armidfiber-komponenter och är 

mycket inriktade på applikationer inom fordon. De gör flertalet av sina komponenter i pre-

preg då det som regel ger bättre resultat än torr väv och dessutom slipper de epoxi-

injiceringen. De tre branscher som företaget jobbar inom är motorsport, industri och flyg. 

 

Bilder från JPC Composites  
 

 
 

Deras stora autoklav; djup 3 m, diameter 1,5 m. 

 

 
 

Vakuum-pumpen kopplas på formen som ligger i en tätslutande plastinpackning. 
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De fyra varmpressarna i två olika storlekar samt den lilla autoklaven. 

 

 
 

Prototyp kaross i kolfiber till VW Polo i tre lager (två vävar med ett UD emellan). Total vikt 

på karossen: 16 kg. 

 

  



42 

 

Composite Design  
 

Datum: 2011-08-15 

Plats: Företagets lokaler Stora Varvsvägen 14, 211 19 Malmö 

Intervjuad: Fredrik Wettermark, ägare. 

Tid för studiebesöket: ca 2 timmar. 

 

Om Composite Design 
 

Har 30 års erfarenhet av konstruktioner i kol- och glasfiberförstärkt härdplast. 

 

 Applikationer inom motorsport, flyg och försvar. 

 Specialiserade på projekt där metallkonstruktion ersätts med komposit för att få ner 

vikten eller öka styrkan. 

 Har genomfört ett projekt för Volvo där ett chassi av plåt i 178 bitar som fogats 

samman tillverkades av endast tre större kompositdetaljer. 

 Tillverkar detaljer i kol- och glasfiber åt Koenigsegg. 

 

Carbonia 
 

Datum: 2011-08-16 

Plats: Företagets lokaler på Staffanstorpsvägen 121, Arlöv, Skåne. 

Intervjuad: Magnus Kramer. 

Tid för studiebesöket: ca 1 timme 30 min. 

 

Om Carbonia 
 

Företag som härstammat från Applied Composites i Linköping. Företaget är det största av de 

jag besökt och de är framför allt inriktade på telekommunikation men är även verksamma 

inom industri. Deras specialitet är, enligt de själva, kostnadseffektiv serietillverkning, 

någonting som är ganska ovanligt i kompositbranschen. Deras kundgrupp är därför i regel 

andra företag som lägger lite större beställningar. De använder sig av Resin Transfer Molding 

(varmpressning av torr-väv med epoxi-injicering) som de menar får bäst möjliga kvalitét, en 

täthet på 100 % utan luftbubblor och dessutom snabb produktcykel. 

 

 

 


