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Sammanfattning 
Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt som har utförts i samarbete med Svea 
Teknik AB. Syftet med examensarbetet är att jämföra en ny kölkonstruktion utfört i ett 
kompositmaterial mot en av dagens kölkonstruktioner. Svea Teknik har utvecklat och patentetat 
en ny konstruktion för hur ett kölblad skall fästas mot segelbåtens skrov. Behovet av en ny 
kölinfästning är mycket stort då antalet segelbåtar som skadas kraftigt vid en grundstötning har 
ökat kraftigt de senaste åren. Idag gör båttillverkarna anläggningsytan mellan köl och skrov liten 
och smal (”fenköl”) och kölbladet går mycket djupare i vattnet än tidigare, därför ställs det stora 
krav på kölinfästningen när kunderna efterfrågar segelbåtar som seglar snabbt.  
 
Examensarbetet är inriktat på att ta fram ett nytt kölblad utfört i ett kompositmaterial samt att 
undersöka hur kölbladet ska fästas mot en deformerbar platta. Därefter har en jämförelse mellan 
den nya kölkonstruktionen och dagens Albin express kölkonstruktion utförts. Jämförelsen har 
utförts med avseende på pris, prestanda, produktionsteknik, underhåll och reparationer. 
    
I examensarbetet presenteras tre koncept för att fästa kölbadet mot en deformerbar platta. Ett av 
de tre koncepten bygger på att integrera kölbladet och den deformerbara plattan, detta koncept 
anses som den bästa lösningen. Den främsta anledningen är att den deformerbara plattan och 
kölbladet kan tillverkas av samma material samt i samma tillverkningsprocess.   
För en Albin express med det nya integrerade kompositkonceptet blir totalvikten 15 % lättare än 
dagens Albin express. Med den nya infästningen kan kraften som kölinfästningen utsätts för vid 
en grundstötning reduceras med minst en faktor 6, i jämförelse med dagens kölinfästning på en 
Albin express. En av de stora nackdelarna med den nya kölkonstruktionen är att den blir mer än 
dubbelt så dyr jämfört med att tillverka ett kölblad i järn.     
 
Slutsatserna av arbetet är att det går att reducera båtens totalvikt ytterliggare och erhålla ännu 
bättre seglingsegenskaper om man väljer att låta kölbladet gå djupare i vattnet. 
Denna förstudie visar att det är fördelaktigt att använda sig av ett kölblad utfört i ett 
kompositmaterial och integrera kölbladet med en deformerbar platta i samma material.  
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Abstract 
This Master Thesis is a product development project that has been carried out in cooperation with 
Svea Teknik AB. The company has developed an apparatus for attachment of a keel to a hull base of 
a boat. The purpose for this thesis has been to compare a new concept of keel attachment in 
composite material to the traditional design solution. This new keel attachment minimizes the 
damages that may arise on the keel and the hull of the boat in shape of stresses impacts at grounding.  
Today it is a problem, relating to keel attachment on sailing boats having a fin keel or a bulbous keel. 
The manufacture focus on developing larger draught and shorter keel blades. The overall purpose is 
to increase performance of the sailing boat.    
 
The task for this thesis was to develop a concept of keel blade in composite material and investigate 
attachment to a sheet-shaped element. The new design solution has been to compare a sailing boat 
called Albin express. The comparison has a focus on price, performance, manufacturing and 
maintenance work.  
 
During the thesis work three main concepts have been developed in composite material. The 
final concept is based on integration of keel with sheet-shaped element. The main reason for this 
concept solution is the advantage in manufacturing.  
An Albin express with this new concept will be at least 15 % lighter than the old design. With 
this new design the force impact on keel attachment will be reduced by a factor of 6 if you 
compare to the old design. One of the main drawbacks with the new concept is the cost of 
manufacturing. The new design costs twice as much as the old design.     
 
The conclusion of this work is that it is possible to reduce the total weight of a sailing boat if the 
draught increases with the new concept. This feasibility study shows advantages to develop an 
attachment of keel to the hull in composite material.  
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1. Inledning  
Under de senaste åren har antalet segelbåtar som drabbas av skador när de går på grund ökat 
kraftigt. Skadorna som uppkommer uppstår främst kring infästningen mellan kölen och 
skrovet. Laminatet skrovet är uppbyggt av krossas när kölen trycks upp i båten. Vid en kraftig 
grundstötning kan även rambalkar brytas isär och frambringa skador på inredningen. Även på 
äldre båtar är det problem med något som kallas ”svajköl” som innebär att kölbladet kan röra 
sig i sidled. Svajköl beror på att laminatet i infästningen har blivit utmattat.  
    Det är inte enbart antalet grundstötningar som ökat utan försäkringsbolag har även märkt av 
en kraftig ökning av reparationskostnaderna. Skadorna på kölbladet och kölinfästningen som 
uppkommer på grund av en grundstötning blir idag väldigt omfattande. Skador som besvärliga 
att åtgärda och tar lång tid att reparera.  
    Segelbåtar som byggdes för mer än 10 år sedan, använde en kölinfästning där järnkölen 
bultades fast mot en ”kölficka” (se Figur 1). Denna kölinfästning är relativt robust mot en 
grundstötning jämfört med dagens nya sätt att fästa in kölen mot skrovet.  
 

 
Figur 1. Traditionell kölficka 

 
Idag gör båttillverkarna anläggningsytan mellan köl och skrov liten och smal (”fenköl”) samt 
att kölbladet går mycket djupare än tidigare, därför ställs stora krav på kölinfästningen när 
kunderna efterfrågar segelbåtar som seglar snabbt. På senare tid har problemet med de nya 
kölinfästningarna aktualiserats efter en artikel i tidningen Segling (Hermansson, 2005). 
Tidningen skrev om en olycka där en Bavaria 42 Match tappade kölen som resulterade i att en 
person omkom.  
 

1.1. Uppgiften  
Sveateknik (se 2.2) har idag en patenterad konstruktionslösning som ska minimera skadorna 
då en segelbåt går på grund. En elastisk platta ska deformeras och reducera påkänningarna 
kring kölinfästningen. Plattan sitter fast i rambalkar som är insänka i skrovet. Företaget vill 
undersöka hur den patenterade konstruktionen skulle kunna utformas, utförd i ett 
kompositmaterial.  
    Idag byggs de flesta segelbåtar med en järnköl som är infäst i skrovet med hjälp av ett antal 
kölbultar se Figur 2.  
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Figur 2. T.v. visas en järnköl med kölbultar och t.h. visas hålen för kölbultarn.  

 
Uppgiften går ut på att ta fram ett kölblad utfört i kompositmaterial och undersöka hur 
kölbladet ska fästas mot en elastisk platta. 
 

1.2. Syfte  
Det är effektivt att i ett tidigt skede i produktutvecklingsprocessen utvärdera hur en ny 
konstruktion påverkar avgörande parametrar, detta för att undvika att vid ett senare tillfälle 
göra tidsödande och kostsamma konstruktionsändringar.  
    Syftet med denna undersökning blir därför att jämföra det nya kölbladet och infästningen 
som är utförd i ett kompositmaterial mot dagens kölkonstruktion. Jämförelsen har utförts med 
avseende på pris, prestanda, produktionsteknik, underhåll och reparationer. Målet är att 
presentera en lösning som har förutsättningar att ge en robust konstruktion mot en 
grundstötning och erhålla bra seglingsegenskaper till en låg totalkostnad för båtköparen.  
 

1.3. Avgränsningar  
För att göra en tydlig jämförelse kommer konstruktionen av kölbladet och infästningen att 
anpassas till en Albin Express. Dagens konstruktion hos en Albin Express kommer jämföras 
med det nyutvecklade kölbladet och infästningen mot den elastiska plattan.   
    Arbetet kommer inte att utreda hur rambalkarna ska dimensioneras eller konstrueras, de 
som håller fast den elastiska plattan, för att det utvecklade konceptet ska passas in i en 
båtmodell. Hur bulben ska fästas in mot en kölprofil kommer inte heller att undersökas. 
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2. Segelbåtar och kölkonstruktioner  
Segelbåtar i Sverige och båtindustrin totalt, har ökat kraftigt de senaste åren enligt siffror från 
Sweboat, 2007. Framförallt är det importerade båtar som ökar mest i antal. Segling är idag 
inte längre någon exklusiv nöjeshobby utan kan räknas som en nöjesaktivitet för den breda 
allmänheten. 
    Bästsäljarna för segelbåtar i Sverige och Europa är bland annat Bavarias 31 Crusier som 
ligger i topp enligt en artikel i Båtliv (Seglande storsäljare, 2007). Under 2000 talet har denna 
båt ökat kraftigt i antal och kan närmast räknas som en folkbåt. Enbart i Sverige har det sålts 
över 150 stycken Bavarias 30 Crusier de senaste två åren. Priset för Bavarias 31 Crusier som 
är en uppdaterad version av Bavarias 30 Crusier, ligger från 637 000 kr och det bör jämföras 
med andra konkurrenter som ligger inom ett prisintervall mellan 0.7  och 1.2 Mkr.  
 

2.1. Grundläggande teori  
En segelbåt är en båt som drivs med hjälp av ett segel som fångar upp vinden. Denna kraft 
kan delas upp i två kraftkomposanter enligt Figur 3. ”Driving Force” är alltså den kraft som 
driver båten framåt. Den andra kraftkomposanten går tvärs båten och skapar ett moment som 
försöker kränga båten kring den längsgående axeln.  
 
 

 
Figur 3. Kraftspel för en segelbåt 

 
För att segelbåten ska kunna segla i den riktning skepparen önskar krävs en motriktad kraft 
(”Hydrodynamic side force”) som motverkar avdriften, det vill säga hindra båten att gå i 
sidled vid kryss eller bidevind. För kölbåtar åstadkommes denna kraft av kölen. Kölens 
uppgift är i huvudsak tvådelad, dels ska kölen generera tillräckligt stor sidokraft för att 
motverka avdrift och den andra uppgiften är att hindra båten från att välta vid krängning.  
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På dagens segelbåtar fästs ofta en stor bulb längst ner på kölen för att skapa ett stort rätande 
moment. Rätande hävarmen definieras som sträckan GZ i Figur 4.   
 

 
Figur 4. Statisk jämvikt (Larsson & Eliasson, 2004) 

 
Sträckan GZ som beror av krängningsvinkeln Φ är beroende av deplacementcentrums läge B’ 
och masscentrums läge G. Där deplacementet är segelbåtens undanträngda vattenmassa och 
anges vanligen som volym, massa eller lyftkraft. Deplacementets lyftkraft är i statisk jämvikt 
lika med segelbåtens tyngd. 
    Deplacementcentrum kommer att flyttas vid en krängning eftersom fartygets 
undervattenform ändras, medan masscentrum ligger kvar (om segelbåtens last är fast).  Det är 
detta förhållande som gör att segelbåtar och fartyg kan vara stabila även om masscentrum 
ligger långt över lyftkraftcentrum. Stabiliteten bestäms alltså av segelbåtens form och 
masscentrums läge.   
    En segelbåt med stort rätande moment kan segla betydligt snabbare än en med ett litet 
rätande moment. Anledning är att båten får en mindre krängningsvinkel vilket gör att den 
vindupptagande arean blir större.  
För en omkonstruktion av en segelbåt med syfte att göra båten lättare samt att det rätande 
momentet för de båda konstruktionerna ska bli ekvivalent, ska masscentrum (G) ligga på 
samma ställe för den nya respektive den äldre designen. Masscentrum (G) beror av kölens 
konstruktion, bulbens läge (mb) och segelbåtens massa utan kölbladet och bulb. 
    I ett segelbåtfixt koordinatsystem i z-led enligt Figur 4 kan avståndet från masscentrum för 
en köl med bulb, till vattenlinjen beräknas enligt  
 

 b mb k mk
z

b k

m z m zR
m m

+
=

+
 (1) 
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Där mb är massan för bulben, zmb är avståndet från bulben till vattenlinjen och zmk är avståndet 
från kölens masscentrum till vattenlinjen.  
För en segelbåt med bulb blir momentet enligt  
 
 1 sin( ) sin( )k mk b mbM m g z m g z= ⋅ Φ + ⋅ Φ  (2) 

  
 Om en segelbåt inte har någon bulb, sätts bulbens massa mb till 0. 

2.1.1. Kölens prestanda  
Traditionellt har kölen för segelbåtar gjutits i ett stycke och skruvats fast mot en kölficka. 
Segelbåtar som har denna konstruktion har ofta en väldigt lång köl och stora skador vid en 
grundstötning på kölen och infästningen mot skrovet har varit mycket sällsynta. Trenden idag 
är att göra skrovet bredare och planare och samtidigt har tillverkarna valt att korta ner kordan 
(C i Figur 5) som definieras som snittlängden av en kölprofil. Dessa nya ”fenkölar” har visat 
sig mycket sårbara vid en grundstötning.  
    De flesta kölbladsprofiler som används till segelbåtar idag är symetriska kring mittlinjen. 
Det finns en rad olika kölbladsprofiler och valet av profil avgörs av vilka seglings egenskaper 
seglaren är ute efter. Några vanliga NACA profiler för segelbåtar är 6-serien som innehåller 
fem olika varianter av profiler. Dessa märks som 63, 64, 65 och 67, där andra siffran anger 
positionen för minimum trycket längs kordan. Alla dessa profiler har i stort sett ett maxtjo-
cklek på 10 % av kordans längd.  
    Den i särklast viktigaste parametern (Larsson & Eliasson, 2004) för en vingprofil är Aspect 
Ratio, AR värdet som definieras enligt  
 

 kTAR
C

=  (3) 

Där Tk kölbladet djup, se Figur 5.   
Långkölade båtar har ett AR värde lägre än ett, medan vingprofiler med en kort korda har ett 
AR värde mellan 1 och 3. I prestanda ger det stora skillnader. För en långkölad båt fås goda 
rullningsegenskaper och den är lätt att hantera i lägre farter. Det beror på att AR är mindre än 
1 vilket ger större ”Lift” i låga farter.  
 

 
Figur 5. Segelbåtens huvudmått (Larsson & Eliasson, 2004) 

 
En segelbåt med AR värde större än 1 kommer klara starkare vindar utan avdrift eftersom 
lyftkraften är proportionell mot lyftkraftskofficienten (CL), hastigheten i kvadrat (v) och 
Arean (A) som är kA T C= ⋅ enligt (Lasson & Eliasson, 2004).  
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Motståndskraften och lyftkraften för en vingprofil definieras enligt  
 

 
2

1 1
2

0.5

0.5
D

L

D C v A

L C v A

ρ

ρ

=

=
 (4) 

Där 
2

1
L

D
CC
ARπ

=  och 0.1
21

LC

AR

α=
+

och där α är ”leeway angle” i Figur 3 samt att ρ är 

densiteten för vatten.   

2.2. Svea Teknik AB patenterade kölinfästning  
Svea Teknik AB har idag ett PTC-patent (WO 2007/084061) för en kölinfästning som bygger 
på att en elastisk platta ska deformeras vid en grundstötning. Kölbladet fästs mot den elastiska 
plattan se Figur 6 och den elastiska plattan fästs i rambalkarna med hjälp av ett antal 
inspänningspunkter.  
    Genom att tillåta deformation vinkelrätt mot plattans plan kan stora spänningskon-
centrationer mellan skrovet och kölbladets bakparti undvikas.   
 

 
Figur 6. Kölinfästning (Svea Teknik AB) 

 
 
När en segelbåt seglar på ett grund är det den elastiska plattan som ska tillåtas deformeras så 
att kölbladet kan rotera kring rotationscentrum i Figur 7. Effekten blir att den elastiska plattan 
skapar en uppbromsningsträcka (x) som är betydligt mycket längre än vid en kölinfästning 
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som är stel. Sträckan z i Figur 7 är det avstånd kölbladets bakparti trycks upp i båten och C är 
kölbladets korda.  

 
Figur 7. Kölens rotation vid en grundstötning 

 
I ett idealfall fås en vinkel a i Figur 7 som ger sambandet  
 

 sin( ) sin( ) sin( )
2

k
k

z xa a x T aC T
= ⇒ = ⇔ =  (5) 

 
Den bromsande kraften (Fb) som lika med grundstötningskraften verkar under hela sträckan x. 
Energin som ska fångas upp är lika med den bromsande kraften gånger sträckan x enligt  

 
 bF x E⋅ =  (6) 
Om sträckan x kan förlängas t.ex. 10 gånger fås en grundstötningskraft som är 10 gånger 
lägre. Därmed minskas påkänningarna på kölbladet och skrov med samma faktor. 
 

2.3. Kompositmaterial  
Kompositmaterial har traditionellt sett varit ett mycket vanligt konstruktionsmaterial inom 
båtindustrin. En definition av ett kompositmaterial är enligt Wennhage, 2006.  

 
”En materialkombination av två eller flera distinkta material som 
samverkar under belastning så att dess egenskaper överträffar dem hos 
de enskilda materialen” 

2.3.1. Lamellegenskaper 
Den enklaste typen av ett kompositmaterial är uppbyggt enligt Figur 8. Fibrerna går endast i l 
riktningen vilket gör att lamellen får olika egenskaper i de olika riktningarna.  
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Figur 8. Kompositlamel 

 
Lamellens elastisitsmodul kan beräknas med hjälp av ” The rule of mixture” enligt 
Åström,1997. 
 
 l f fl m mE V E V E= +  (7) 

 
Där Vf är volymsandel för fibern, Efl är fiberns elastisitsmodul i l riktningen, Vm är 
matrismaterialet volymsandel och Em elstisitetsmodul för matrisen.  
I t riktningen ges lamellens elasticitetsmodul utav uttrycket  
 

 ft m
t

f m m ft

E E
E

V E V E
=

+
 (8) 

 
I praktiken är det mycket svårt att uppnå en fibervolymsandel som överstiger 60 % enligt 
Damberg, 2001. Som grundregel är därför en praktisk styvhetsgräns för enkelriktade 
kompositer El<0.6Efl. 

2.3.2. Laminat 
Beroende på hur lastfallen ser ut för en viss struktur byggs ett laminat med olika lager där 
fiberriktningen varieras med olika uppläggnings riktningar enligt Figur 9 . En mycket stor 
fördel med kompositmaterial är möjligheten att utnyttja olika fibermaterial för att erhålla de 
önskade egenskaperna i olika riktningar. Extrema uppläggningar bör undvikas, därför bör 
laminatet konstrueras med minst 25 % fiberhalt i ±45° riktningen och minst 10 % i 90°- 
riktningen enligt Damberg, 2001.  
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Figur 9. Laminatupplägg 

 
Ett laminat kan t.ex. betecknas [0,90,+45,-45]s där s står för en symetrisk uppläggning vilket 
innebär att laminatet har 8 lagers uppbyggnad (se Figur 9) enligt Åström, 1997.  
    Ett laminat med en uppläggning enligt [0,90,+45,-45]s ger nästan isotopa egenskaper. En 
uppläggning enligt Figur 9 ger kraftig reducering av elasticitetsmodulen jämfört med att lägga 
fibrerna i en riktning. Tabell 1 visar några olika uppläggningars egenskaper för en 
materialkombination. 
 
E-glasfiber i epoxi [0]-laminat [0,90]-laminat [0,90,+45,-45]-laminat 

E1 [MPa] 45500 27000 20500 
E2 [MPa] 8000 27000 20500 

Tabell 1. Egenskaper för olika laminat 
 
Där E1 och E2 är elasticitetsmodulen i de två riktningarna N1 och N2 enligt Figur 9.  

2.4. Matrismaterial   
För fiberkompositer finns det framförallt två typer av matrismaterial, härdplaster och 
termoplaster. Vid ett materialval är några viktiga parametrar att ta hänsyn till, viskositet 
vidhäftningsegenskaper, kostnad och användarvänlighet vid tillverkning. Syftet med 
matrismaterialet är framförallt att binda ihop och överföra krafter till armeringsfiberna.  En 
annan viktig funktion matrisen har är att skydda armeringen mot yttre miljöpåverkan. 
 
Termoplaster 
Härdplaster har traditionellt varit den överlägset vanligaste matrismaterialet på grund av dess 
mekaniska egenskaper. Det finns en strävan mot att försöka ersätta härdplaster med 
termoplaster då det finns stora vinster att hämta eftersom det medför en mycket snabb 
tillverkningsprocess enligt Åström, 1997. Termoplaster har mycket dåliga termiska 
egenskaper. Fördelen med termoplaster är att de har enkla tillverkningsrutiner och snabba 
härdningsförlopp. Ur återvinnings perspektiv är även termoplaster mycket fördelaktiga då 
termoplaster är lätta att smälta ner och kan återanvändas till nya produkter.  
    Vanliga termoplaster som används är – amid, propen, etereterketonplast. Termoplaster 
kommer inte att beskrivas mer på grund av dåliga viskösa och vidhäftande egenskaper.   

2.4.1. Epoxi (EP) 
Epoxi används framförallt tillsammans med kolfiber där krav på mekaniska egenskaper är 
höga. Det som karakteriserar epoxi är främst goda mekaniska egenskaper, temperaturtåligt, 
kemikaliebeständigt och utmärkta vidhäftande egenskaper.  
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Epoxi levereras vanligen som förpolymer (harts) i form av en vätska som sedan härdar vid 
aktivering av en katalysator eller genom uppvärmning.  
    Proportionerna mellan bas och härdare är oftast mycket noggranna vid blandning av epoxi. 
Därför kan inte härdtiden manipuleras med hjälp av härdarmängden på samma vis som man 
kan med polyester. Istället används olika typer av härdare och accelareatorer till basen för att 
påverka härdningstiden. Övriga fördelar är att krympningen vid härdningsförloppet är låg. 
De främsta nackdelarna med epoxi är det relativt höga priset, hälsoproblem och krav på 
komplexa tillverkningsrutiner. Dessa faktorer leder ofta till höga tillverkningskostnader då 
krav på temperaturer och tryck är viktiga. Data för epoxi presenteras i Tabell 2.  
 
Data ρ [kg/m3] Em [GPa] σ̂   [MPa] ε̂ [%] 
Epoxi 1100-1200 2.6-3.8 60-85 1.5-8 

Tabell 2. Data för Epoxi [Åström,1997] 
 
Där σ̂ är brottspänningen och ε̂  är bråttöjningen för epoxi.  

2.4.2. Polyester (PE) 
Inom båtindustrin är polyester det överlägset vanligaste matrismaterialet. Anledningen är ett 
lågt pris, bra mekaniska egenskaper, låg viskositet och lätthanterat vid tillverkning.  
Polyester har mycket dåliga temperaturegenskaper i jämförelse med epoxi. Användning vid 
temperaturer över 70◦ C bör undvikas. Vid härdning krymper polyestern, bland annat på grund 
av att lösningsmedlen avdunstar. Detta kan ge upphov till dragningar, det vill säga 
formförändringar i laminatet. Ojämn materialtjocklek kan förvärra dragningarna på grund av 
exoterma reaktioner.  
    De flesta polyestrar är relativt snabbhärdande, härdtiden är beroende av mängden 
accelerator och härdare. Data för polyester presenteras i Tabell 3.  
 
Data ρ [kg/m3] Em [GPa] σ̂  [MPa] ε̂  [%] 
Polyester 1100-1230 3.1-4.6 50-75 1.0-6.5 

Tabell 3. Data för polyester [Åström, 1997] 
Där σ̂ är brottspänningen och ε̂  är bråttöjningen för polyester.  

2.4.3. Vinylester (VE) 
Den kemiska strukturen liknar epoxiplasternas medan härdningen sker på samma sätt som för 
esterplasten, dvs. styren eller annan monomer tillsammans med katalysatorer och 
acceleratorer (Damberg, 2001). 
    Vinylerstrar kännetänkas av god kemikaliebeständighet och används ofta inom kemiska 
hålltankar och pipelines. Priset på vinylester är högre än för polyester men lägre än för epoxi, 
samma gäller hållfastheten. Därför utnyttjas ofta vinylester i laminat där kravet på 
hållfastheten är relativt hög men kostnaden för epoxi är omotiverat hög enligt Viebke, 2007. 
  

2.5. Armeringsmaterial  
Armeringsfiber i fiberkompositer används för att styva upp materialet och kan endast ta upp 
dragbelastningar. Tillsammans med matrismaterialet fås ett mycket konkurrenskraftigt 
konstruktionsmaterial som har en mycket hög specifik styvhet. För tillämpningar där krav på 
låg vikt är önskvärt, används därför ett material med hög specifik styvhet. I Figur 10 visas 
några vanliga armeringsfibrers specifika egenskaper.  
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Figur 10. Specifik styvhet (E-modul/densitet/g) för några högstyva polymerkompositer med riktad armering 

jämfört med stål och aluminiumlegeringar (rumstemperatur) [Konstrumtörlotsen, 2007] 
 
I Figur 11 visas hur de mekaniska egenskaperna skiljer sig åt mellan olika fibrer.  
 

 
Figur 11. Spänning som funktion av töjning [Larsson & Eliasson, 2004] 
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2.5.1. Glasfiber  
Glasfiber blev tillgängligt i slutet på 1930-talet och är idag det volymmässigt vanligaste 
armeringsmaterialet för polymera material. Dess stora användning beror på följande allmänna 
egenskaper enligt Damberg, 2001: 
 

• Hög specifik draghållfasthet  
• Attraktiva termiska egenskaper 
• God korrosionsbeständighet  
• God elektrisk isolator  
• Lågt pris  

 
Det finns idag ett antal olika sorter på glasfiber med olika kvalitéer och egenskaper. Några 
vanliga sorter är E-Glas, S-Glas, C-Glas och D-Glas, där de typiska egenskaperna för dessa är 
enligt tabell Tabell 4.  
 
 
Egenskaper  E-Glas  S-Glas C-Glas D-Glas  
Draghållfasthet 

• Rovning (MPa) 
• Monofilament (MPa) 

 
2200 
3400 

 
2850 
4500 

 
1750 
2900 

 
1650 
2400 

Elasticitetsmodul i El(MPa) 74000 85000 70000 52000 
Densitet (Kg/m2) 2540 2490 2490 2160 
Längdutv.koeff  
(x10-6 mm/moK) 

5 3-5 7 3 

Värmekapacitet (KJ/kgoK) 0.8 0.74 0.85 0.74 
Tabell 4. Egenskaper för olika glasfiber [Åström,1997] 

2.5.2. Kolfiber  
Kolfiber är ett konstruktionsmaterial som har en extremt hög specifik elasticitetsmodul. 
Exempel på hur elasticitetsmodulen ser ut för kolfiber visas i Tabell 5. 
 

Data lE [GPa] tE [GPa] 
Kolfiber (LM) 230 40 

Tabell 5. Elasticitetsmodul för kolfiber [Åström, 1997] 
 
Kolfiber används främst inom försvarsindustrin, rymdindustrin och sportindustrin.  
År 2001 använde dessa industrier 75 % av kolfiberkonsumtionen enligt Damberg, 2001.  
Kolfiber väts och binds mycket bra av epoxi vilket gör att fiberns draghållfasthetsegenskaper 
även kommer till sin rätta vid böj och tryck.  
    Tryckhållfastheten och E-modulen vid tryck är generellt i samma nivå som 
draghållfastheten och E-modulen vid drag för ett epoxi-kolfiber-laminat förutsatt att laminatet 
inte utsätts för så hög temperatur att epoxin mjuknar.  

2.5.3. Armidfibrer  
Armidfibrer säljs under handelsnamnet Kevlar och används främst i tillämpningar där krav på 
mycket hög specifik draghållfasthet krävs. Armidfibrer används därför bland annat i 
skyddsvästar. I tunnare laminat eller som skyddsskikt i laminat med kolfiber eller glasfiber 
som huvudarmering utnyttjas kevlarfibrer för att hålla ihop laminat vid slag så att laminatet 
inte splittras även om de övriga fibrerna brister enligt Vibeke, 2007.  
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Andra positiva egenskaper är att de har goda utmatningsegenskaper och god 
korrosionsbeständighet. Till nackdelarna hör främst ett högt pris.  
 

2.6. Materialval  
Vid ett val av kompositmaterial visar Tabell 6 parametrar så som mekaniska egenskaper, 
priser och tillverkningsmetoder.  
 

Egenskaper hos laminat   
EP-

Kolfiber 
(T300) 

EP-(E-
glas) 

EP-    
(S-
Glass) 

PE -
(E-

glas) 

VE-    
(E-

glas) 

EP-
Kevelar 

(49) 
          
Elasticitetsmodul (Drag) [GPa]  116 36 44 36 36 67 
Tryckhållfasthet [MPa]  -15558 -490 -462 -200  -221 
Draghållfasthet [GPa]  2,2 1,73 2,30 1,73 1,73 1,80 
Densitet [kg/m3]  1430 1835 1780 1835 1845 1270 
Töjning (fiberbrott) %  ca 1 ca 3    2 
Vidhäftningsegenskaper  Hög Hög Hög Låg Medel Hög 
Specifik Styvhet [MPa/(kg/m3)] 81 20 25 19 19 52 
Specifik Draghållfasthet [MPa/(Kg/m^3)] 1,5 0,94 1,29 0,94 0,93 1,42 
Temperaturbeständigt [C°]  130-180 130-180 130-180 70-100 80-140 130-180
Slagtålighet   Låg Låg Låg Låg Låg Hög 
Kostnad (Material) Hög  Medel Medel Låg Låg Hög 
Kostnad (Tillverkning)  Hög Hög Hög Låg Hög Hög 
Härdningstid   Lång  Lång  Lång Kort  Lång Lång  
Krympning vid tillverkning  Liten Liten Liten Stor  Stor Liten  
Allergiframkallande  Hög Hög Hög Låg    
Kemikaliebeständigt   Medel Medel Medel Medel Hög    
Återvinning   Ingen  Ingen  Ingen Ingen  Ingen  Ingen 
Viskositet    Låg Låg Låg Låg Låg Låg  

Tabell 6. Material val 
 
För kompositmaterial är det mycket svårt att göra objektiva jämförelser mellan olika laminat. 
Komplexiteten beror på mängden parametrar som påverkar ett laminats egenskaper, priser och 
vilka tillverkningsmetoder som används.  I Tabell 6 baseras värderna för elasticitetsmodulen, 
densitet, draghållfastheten och specifik styvhet på ” The rule of mixture”. Tryckhållfastheten 
är värden hämtade från Åström, 1997 och värdena för temperaturbeständigheten är enligt 
Damberg, 2001. Övriga parametrar bygger på en insamlad subjektiv bedömning från 
Damberg, 2001, Åström, 1997, Viebce, 2007 och Vinson & Sierakowski, 2002.  
För parametrarna vidhäftning och slagtålighet i Tabell 6 innebär värde Hög en egenskap som 
är mycket positiv och värde Låg negativt. Parametern kostnad för materialval och tillverkning 
innebär ett värde Hög att det krävs i regel stora ekonomiska resurser och värde Låg kräver 
litet ekonomiskt kapital. 

2.7. Kompositmaterial i konstruktioner 
Kompositmaterial används främst i syfte att spara vikt, styvhetsoptimera och reducera 
kostnader. Fördelar jämfört med andra material är möjligheten att tillverka stora komplexa 
och integrerade konstruktioner som reducerar antalet komponenter.  

2.7.1. Sandwichpaneler 
Styvhetsdimensionering har bidragit till utvecklingen av speciella konstruktionslösningar t.ex. 
Sandwichpaneler. Metoden används främst där krav på hög styvhet och låg vikt är önskvärt.  
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Figur 12. Sandwichbalkens tvärsnitt 

 
Böjstyvheten per breddenhet för en sandwichbalk kan beräknas enligt Hallström, 2002. 
 

 
3 2

22
3 2
f f f f c

f f c

E t E t t
D E t t= + +  (9) 

Där index f står för skalskiktet (face) och c för kärna (core). Ef  är skalskiktets elasticitets-
modul. Hållfastheten kan också beskrivas som maximalt böjmoment per breddenhet som kan 
upptas av balken enligt Hallström, 2002 
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Tabell 7 är normerad och redogör för hur styvheten ändras med ökad kärntjocklek med en 
marginell viktökning för två olika materialkombinationer.  
 EP & E-glas, laminat [0,90,+45,-45] EP & Kol-fiber, 

laminat [0,90,+45,-45] 
ct  Styvhet Hållfasthet Vikt Styvhet Hållfasthet Vikt 

0 1 1 1 2.5 1 0.75 
ft  3 2 ≈1 7.5 2 ≈0.75 

2 ft  7 3.5 ≈1 17.5 3.5 ≈0.75 
4 ft  19 6 ≈1 47.5 6 ≈0.75 
Prisfaktor 1 4 

Tabell 7. Böjstyvhet och böjhållfasthet och vikt som funktion av kärntjocklek 
 
Där EP står för epoxi. Prisfaktor i baseras på glasfiberväv och kolfiberväv där kostnaden för 
dessa vävar är 100 kr/m2 och 395 kr/m2 enligt företaget Swecomposite,2007.  

2.7.2. Förband   
Tekniker för att foga samman komposit mot komposit eller metall är idag skruv, nit, lim och 
kombinationsförband. Idag är konstruktionslimning den snabbast växande tekniken för 
sammanfogning i bilindustrin enligt Karlsson, 2005.  
 
Limning  
Limmet bildar en fog som genom sin inre sammanhållning (kohesion) och sin vidhäftning 
(adhesion) får de sammanfogade materialen att bilda en enhet. Att foga samman komponenter 
med lim har en rad fördelar enligt Karlsson,2005, Åström, 1997 och De Goeij, W.C, van 
Tooren, M.J.L, Beukers, A. 1999.  
 

• Täta fogar  
• Undviker galvanisk korrosion 
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• Fogning av mycket tunna komponenter 
• Stora fogytor  

 
Epoxilimmer har en mycket hög draghållfasthet och klarar därför drag och skjuvkrafter 
mycket bra där ett förband kan klara laster kring 20 MPa (Malmgren, 2005). Däremot är 
motståndskraften för fläkning och klyvning mindre bra. 
    En viktig parameter att känna till vid limförband är HDT (Heat Deflection Temperatur) 
som anger vid vilken temperatur limmet börjar tappa hållfasthet. Normal ligger HDT värdet 
för epoxilim mellan +40 till +70 ° C enligt Malmgren, 2005.  
    Ytvätningen är direkt kopplat till förbehandlingen av de ytor som ska limmas. Därför krävs 
det mycket noggranna förberedelser. Rekommenderade förbehandlingsmetoder är bland annat 
slipning, avfettning och blästring enligt Malmgren, 2005.  
 

 
Figur 13. Limförband 

 
I Figur 13 a visas en vägledande dimensionering av ett limförband enligt Damberg, 2001. 
Normalt brukar en skada initieras från fogens ändytor där skjuvspänningarna är som störst 
som Figur 13 b visar enligt Åström, 1997.   
 
Skruvförband  
I konstruktioner där det ställs krav på möjlighet att plocka isär en komponent krävs normalt 
ett skruvförband. Skruvförband i kompositmaterial har en stor nackdel. Borras ett hål kapas 
fibrer och matrisen vilket initierar sprickor där stora spänningskoncentrationer kan uppstå. 
Resultatet blir att det finns risk för utmattning som kan leda till haveri. Vid skruv eller 
nitförband måste skallar eller brickor vara dimensionerade så att trycket vinkelrätt mot 
laminatytorna inte blir för höga.     

2.8. Tillverkningsprocessen  
Tillverkningsmetod för fiberarmerade kompositer styrs det av tekniska, ekonomiska och på 
senare tid även miljömässiga faktorer.  För att klara krav på arbetsmiljö används med fördel 
slutna formar. Med slutna formar är lättare att erhålla bra dimensionstoleranser och mindre 
tjockleksvariationer. Vanliga metoder för slutna formar är att utnyttja vakuumsäck, trycksäck 
eller autoklavhärdning.  

2.8.1. Handuppläggning 
Handuppläggning är en metod där man använder öppna former. Nackdelen med dessa är att 
stora mängder av styren kan förflyktigas från polyesterblandningen viket kräver att kraven på 
arbetsmiljön är stor. Först poleras formens yta viket avgör hur kompositens ytskikt kommer 
att se ut. Därefter beläggs formen yta med ett släppmedel för att förhindra att formen och 
kompositlaminatet fastnar i varandra. Därefter beläggs formens yta med ett pigmenterat 
hartsskikt, ”gelcoat”, ofta något triotropt polyester- eller epoxisystem. Sedan varvas mattor 
eller vävar med harts genom rollning, varefter skiktet får härda. Härdningen sker normalt i 
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rumstemperatur och det som kännetecknar denna metod är att den är tidkrävande och 
arbetsintensiv och där resultatet ofta beror på operatörens skicklighet.  

2.8.2. Vakuumsäck  
Både stora och små komponenter kan tillverkas. Metoden används ofta för tillverkning av 
flygplansdetaljer. Både våtlaminering (handuppläggning) och uppläggning med Prepreg 
(färdig impregnerade fibervävar) förekommer. Närmast formen placeras ibland en tunn 
släppfilm. Uppläggningen sker på samma sätt som för handpåläggning eller sprutning .  
För att fördela vakuumet lägg en avrinningsväv (peelply) och en vakuumfördelande väv 
(breather) på laminatet. Metoden ger högre fibervolymsandel än med handuppläggning samt 
mindre porer i laminatet eftersom överskottsmatrisen samt luft sugs ur laminatet. Metoden 
lämpar sig där man önskar detaljer med lägre vikt och högre hållfasthet är önskvärt än vad 
handuppläggning ger.  
 

 
Figur 14. Tillverkning med vakuumsäck [Vibeke, 2007] 

2.8.3. Trycksäck  
Metoden tillåter både prepreg och våta system. Trycket åstadkoms av en yttre gas eller 
ångtryck. Uppläggningen ser ut på liknade sätt som för vakuumsäckmetoden. Fördelar jämfört 
med vakuumsäckmetoden är att den suger ut luften  enligt Damberg, 2001. Metoden ger goda 
förutsättningar för att nå små toleranser. En nackdel med metod är att trycket på formen blir 
ensidigt, vilket gör att vid höga tryck krävs stabila formar och att möjliga 
produktionsstorlekar är väsentligt mindre än för metoden där vakuumsäck används.  
 

2.8.4. Resin Transfer Molding (RTM) 
RTM är en av två metoder som används vid injicering med torra kontinuerliga fibrer. 
Armeringsmaterialet läggs i formar som sedan sluts och därefter trycks matrismaterialet in i 
formen med ett kraftigt övertryck. En stor fördel med denna metod är att det är möjligt att 
fästa metallkomponenter och kärnmaterial för sandwichstrukturer enligt Åström, 1997. Andra 
fördelar med metoden är att den ger mycket bra mekaniska egenskaper för laminatet och små 
toleranser är möjliga att erhålla.  
    Gemensamt för de metoder som använder slutna formar är att de förorsakar låga utsläpp av 
flyktiga ämnen. Verktygen är ofta dyra och generellt kan injicering i slutna formar användas 
för seriestorlekar mellan 200 och 2000 detaljer per år enligt Konstruktörlotsen, 2007.  
Det bör sägas att metoden kan vara ekonomiskt försvarbart för stora serier. 
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2.9. Val av tillverkning 
Här presenteras de tillverkningsmetoder som kan användas vid tillverkning av kompositkölen. 
Matrisen ska ge en vägledning vid ett val för att erhålla de krav som ställs på kölprofilen 
enligt kravspecifikationen (Bilaga 3).  
Jämförelsen bygger på uppgifter hämtade från Åström, 1997, Åkermo, 2006 och Damberg, 
2001.  
 

Tillverkning Krav Handpåläggning Vakuum 
säck Trycksäck RTM 

        

Verktygskostnad  Låga Låg Medel  Höga  Höga  

Gjutformskostnad   Låga Låg- Medel  Låg-Medel Medel - Höga  Höga  

Materialkostnad  Låga Låg - Hög  Låg - Hög  Låg - Hög  Låg - Hög

Tillverkningscykel (tid)  Lång Lång Lång Lång 

Toleranser Små Höga Små Små Små 

Geometrier  Alla  Alla Alla Alla 

Storlek    Alla  Alla Små Alla 

Ytfinhet (En eller Båda) En En  Båda  Båda  Båda  

Volymfiber andel  Hög 0,2-0,3 0,2-0,6 0,2 - 0,6 0,2 - 0,6 

Mekaniska egenskaper  Hög Dåliga  Bra  Mycket bra 
Mycket 

bra  

Kvalité   Hög Dålig  Bra  Mycket bra  
Mycket 

bra  

Arbetsmiljö Låga Höga  Höga  Höga  Låga  
Seriestorlek   1-100 1-100 1-1000 <200 

Tabell 8. Val av tillverkningsmetod 
 
De kostnadsjämförelser som visas i Tabell 8 är generella uppskattningar av hur höga 
kostnaderna blir för en komponent. Toleranser visar hur väl en tillverkningsmetod kan erhålla 
små toleransmått. Värdet små innebär alltså en positiv egenskap. Parametern Storlek anger 
hur stora komponenter som är möjliga att tillverka. Parametern kvalité anger hur väl 
tillverkningsmetoden är mot de andra när det gäller förmåga att väta fibrer och förmåga att 
undgå luftporer.  
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3. Arbetsmetod  
Arbetsmetoder som använts under examensarbetet presenteras i avsnitt3.1,3.2,3.3 och 3.4.  

3.1. Generisk produktutvecklingsprocess  
För att uppfylla syftet, har arbetsgången följt en ”Generisk Produktutvecklingsprocess”. Det 
handlar om att identifiera olika intressenters önskemål om den slutgiltiga produkten och skapa 
en kravspecifikation. Därefter genera koncept och genomföra ett konceptval.  
Under själva konceptvalet bör man använda sig av en ”Concept-screening” matris enlig 
Ulrich och Eppinger, 2004. Detta för att på ett systematiskt sätt erhålla ur kundens synvinkel 
den fördelaktigaste produkten. Parallellt i konceptvalet bör man använda sig av en DFM 
(Design for manufacturing) för att ta hänsyn till tillverkningsaspekter. DFM - metoden 
resulterar i att identifiera kostnader för tillverkning samt identifiera delar av en konstruktion 
som är väldigt dyr att tillverka. I Figur 15 presenteras en mer tydlig bild över arbetsprocessen.  

 
Figur 15. Arbetsprocess 

 

3.2. Intervjuer  
Två stycken intervjuer har utförts där intervjusvaret har legat till grund för 
kravspecifikationen och ökad kunskap om kölkonstruktioner på segelbåtar.  
Båda intervjuerna utfördes på respektive företag och empirin spelades in med hjälp av en 
bandspelare. Vid båda intervjutillfällena användes en semistrukturerad personlig intervju 
enligt Westlander, 2000.  
Den första intervjun genomfördes på ett stort båtreparationsvarv som anlitas av 
försäkringsbolag där respondenten var operativ ägare till varvet. 
Andra intervjun genomfördes på ett stort försäkringsbolag där respondenten är skadechef på 
bolaget.  
 

3.3. Design for Manufacturing  
Metoden används vid tillverkning och målet är att identifiera och reducera kostnader. Genom 
kontinuerligt arbeta med DFM under en produktutveckling process, är målet att förbättra 
kvalitén, korta utvecklingstiden och sänka kostnaderna.  
DFM börjar i ett tidigt skede av utvecklingsfasen och för att erhålla ett resultat bör DFM 
användas i tvärfunktionella team. En svårighet med metoden är att göra noggranna 
kostnadsuppskattningar. 
 
Metoden i sin helhet bygger på fem steg:  
 

1. Uppskatta tillverkningskostnaderna 
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2. Reducera kostnader för komponenter 
3. Reducera kostnader för sammansättning    
4. Reducera kostnader för stödjande produktion  
5. Utvärdera resultatet  

3.4. Litteratursökning  
En litteraturgenomgång har utförts inom ämnesområdena kring segelbåtar och 
kompositmaterial. Insamlingen av teori har till största del genomförts på olika databaser för 
tekniska rapporter, KTHs bibliotek och kommande ISO normer.    
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4. Resultat  
I avsnitt 4.1 presenteras ett sammandrag av de två utförda intervjuerna. Därefter redovisas 
fyra koncept som har utarbetats under examensarbetet. Två av de fyra koncepten samt dagens 
kölkonstruktion för en Albin express ingår i en konceptvalsmatris.      

4.1. Intervjuer  
Båtreparationsvarv 
Här presenteras det mest intressanta från en intervju med chefen för ett stort båtreparations-
varv i norra Stockholm. Hela intervjusvaret kan erhållas i Bilaga 1.  
 
Enligt respondenten går utvecklingen mot att tillverka plana och breda båtar och det är väldigt 
få båtar som tillverkas med den traditionella kölfickan. 
På de båtar som byggs idag finns det två bottenstockar långskepps. Tvärskepps har båtarna 
mellan 6 till 8 stycken bottenstockar. Bottenstockarna som går på tvären ligger i regel mellan 
kölbultarna se Figur 2. Kölbultarna som är fastgjutna i kölen går rakt igenom laminatet och 
fästs på insidan om skovet med muttrar. Laminatet som kölbultarna går igenom är i regel 
25mm.  
    Respondenten hävdar att när en båt går på grund tar bara de främre kölbultarna upp kraften, 
kölens bakparti trycks upp i bottenstockarna. När varvet får in en båt som ska repareras går 
varvet alltid igenom kölens bakparti, där har kölen tryckt sönder laminatet på överkant, ofta 
har de tvärgående bottenstockarna knäckts sönder, samt delaminerat isär stora delar av 
skrovet.  
     Enligt respondenten har de märkt av en kraftig ökning av skador som är relaterade till 
kölinfästningen. Dessa skador hittar man främst på segelbåtar som idag tillverkas utomlands. 
Båtar tillverkade utomlands anpassas för segling i områden där risken för en grundstötning är 
mycket liten hävdar respondenten. En annan bidragande orsak anser respondenten är att 
nytillverkade båtar idag har ett mycket stort deplacement.   
    Vid en grundstötning träffas kölen eller bulben oftast i framkant. En missuppfattning 
många har är att stöten sker längst ner på kölbladet, enligt respondenten är utfallet från de 
grundstötningar de har erfarenhet utav en jämn fördelning längs kölen.  
    Skador på kompositmaterial är tidskrävande att reparera och det hänger ihop med att 
tillverkarna använder sig av riktad fibrerväv. Riktade fibrer tar upp mycket laster, men gör att 
stora delamineringskrafter uppstår och delaminerar stora områden. Istället är det bättre med 
rivhärd (korthuggna fibrer), konsekvensen vid påkänning blir en brytyta istället för att riva 
upp hela strukturen.  

 
Försäkringsbolag  
Nedan presenteras resultatet från intervjun med skadechefen för ett av de större 
försäkringsbolagen i båt branschen. Hela intervjusvaret kan erhållas i Bilaga 2. 
 
Problem med skador som är knutna till kölen och infästningen till skrovet har ökat under de 
senaste 10 åren. Före denna period fanns det knappt några båtar med stora kölskador. 
Skadechefen anser att de ökande skadorna hänger ihop med att de båtar som säljs idag är 
tillverkade nere i Europa och att folk väljer billigare båtar. Skadechefen tror att det bero på att 
båtköpare väljer båtar som är lika stora och upplevs exklusiva men som istället för 3 miljoner 
kostar hälften så mycket.  
    Skadechefen för försäkringsbolaget uppskattade att skador som är direkt kopplade till kölen 
kostar bolaget runt 6 miljoner kr per år.  
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Enligt lag har bolaget inte någon rätt att hindra en båtköpare från att försäkra en båt. Enligt 
respondenten kan försäkringsbolaget höja premierna kraftigt om det visar sig att en viss 
båtmodell är överrepresenterad i statistiken. En annan orsak till att reparationskostnaderna har 
ökat är att varven har ökat priset per timme vid reparationer.  
    Om en ny konstruktionslösning kan påvisa att skadorna vid en grundstötning går att 
reducera är försäkringsbolaget villigt att hjälpa till med att erbjuda sänkta premier och 
eliminering av självrisk. Hur stor sänkning av premien det kan bli, ville inte skadechefen 
svara på vid intervjutillfället. 
 

4.2. Konceptresultat  
I avsnittet presenteras de koncept som tagits fram under examensarbetet. Koncepten A, B och 
D som presenteras i Figur 16 är baserade på kompositmaterial. Konceptet C är framtaget för 
på ett tydligt sätt jämföra en designlösning i metall mot en designlösning i komposit. Alla 
koncept baseras på en infästning mot en elastisk platta och att kölbladet fixerar en bulb. På 
bilderna i Figur 16 kan bulben och/eller den elastiska plattan saknas. Alla utarbetade koncept 
har samma rätande moment och nästan samma djupgående.    
 
 

  
 A             B                           C                                           D 

Figur 16. Koncept 
 
Koncept 1 (A) – Konceptet bygger på att en metallfläns svetsas fast mot en elastisk platta se 
Figur 6. Därefter träs ett kompositskal på flänsen som limmas fast. Nackdelar med konceptet 
är att metallflänsen blir nästan lika tung som det övriga kölbladet. Svårigheter uppstår med att 
få goda anläggningsytor mellan kompositskalet och metall flänsen. Konceptet kommer inte att 
beskrivas mer ingående på grund av mängden komponenter som måste tillverkas och 
bearbetas. 
 
Koncept 2 (B) – Komposit kölen bygger på att fästa en komposit köl mot en elastisk platta. 
Infästningen mot den elastiska plattan ska ske med hjälp av ett skruvförband. Längst ner på 
kölen skall en bulb fästas. Konceptet beskrivs utförligare i 4.2.2.  
 
Koncept 3 (C) – Järnkölen ska illustrera ett kölblad med bulb som är gjuten i metall. Kölen 
ska fästas med hjälp av ett skruvförband alternativt svetsas fast mot en elastisk stålplatta. 
Konceptet beskrivs utförligare i 4.2.1.  
 
Koncept 4 (D) – En integrerad kompositköl bygger på en integrerad del utav den elastiska 
plattan och kölbladet i ett kompositutförande. Kompositkölen ska fästas mot rambalksystem 
liknande det i Figur 6 samt att kompositkölen skall hålla upp en bulb i metall. Konceptet 
kommer att beskrivas närmare i avsnitt 4.2.3.  
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4.2.1. Järnköl  
En konceptlösning för en kölprofil i järn är framtagen med avseende på att belysa på ett 
tydligt sätt de skillnader som råder mellan en kölprofil i ett kompositmaterial respektive järn. 
Dagens Albin express väger utan järnköl ca 1000 kg.  
 
Dimensioner:  
 Profilform: Elliptisk 
 Köldjup (Tk): 1,1 m 
 Djupgående (T): 1,45 m  
 Korda (C): 0,7 m 
 AR: 1.57 
 Area (A): 0,77 m2 
 Volym (köl) (Vk): 0.0423 m3 
 
Prestanda:  
 CL: 0.22 
 CDL: 0,0098 
 Draft: 50 N 
 Lift: 1125 N 
 
Där dessa variabler gäller vid en vid en hastighet av 7 Knop enligt avsnitt 2.1.1.  
 
Kölvikt 
Massan på kölen utan bulb är mk enligt  

3

kg7100 300
mk gjutjärn k gjutjärnm Vρ ρ⎧ ⎫= ⋅ = = =⎨ ⎬

⎩ ⎭
kg 11 

För att erhålla samma rätande moment som för en Albin Express blir bulbvikten (mb) vid en 
viss krängningsvinkel enligt avsnitt 2.1.  
 

( ) ( )
2 2
k k

k c b Albin c
T Tm T m T m T+ + = ⋅ +  314bm⇒ = kg 

 
Där Tc= 0.362 m och Albinm =800 kg .  Båtens totalvikt blir med den nya järnkölen blir 1614 
kg.  
 
Nedböjningen för kölen vid en krängningsvinkel  
Nedböjningen vid kryss, kan beräknas genom att uttnyttja elementarfall 1 och 3 i Tabell 32.1 i 
Sundström, 1999. Materialet antas bete sig linjärelastisk vilket innebär att superposition-
sprincipen är tillämpbar. Enligt kravspecifikationen (se Bilaga 3)är Φ =30 grader.  
 

 
3 3sin( ) sin( ) 3 0.7

3 24
b k k k

kryss
gjutjärn y gjutjärn y

m g T m g T
E I E I

δ Φ Φ
= + ≈ mm (12) 

 
där Egjutjärn = 103 GPa är elasticitetsmodulen och 51.18 10yI −= ⋅ m4 är yttröghetsmomentet för 
tvärsnittet.  
 
Maxspänning vid kryss: 
Beräkningen bygger på formel 6.7 i Sundström,1999 och antagande om ren böjning. Lastfallet 
presenteras i kravspecifikationen (se Bilaga 3). 
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 2
max

sin( )( )sin( )( ) 7
kT

kb k
kryss

y y

m gm g Tx b b
I I

σ ΦΦ
= + ≈ MPa (13) 

Där b= 0.035 m  
Maxspänning vid grundstöt: 
Enligt kravspecifikationen ska segelbåten klara en grundstötningskraft F= 30000 N. Kraften 
antas verka rakt framifrån, längst ner på kölbladet. Kraften skapar ett moment 

( ) kM x F T= ⋅ kring kölinfästningen. 
 

 max
( )( ) 9.7
z

M xx a
I

σ = ≈ MPa  (14) 

     
där Iz=0.00118 m4 och där a= halva kordans längd i meter.  
 
Tillverkning:  
Vid tillverkningen av järnkölen måste hänsyn tas till att materialet kommer att krympa vilket 
gör att vid formtillverkningen måste man kompensera för denna krympning. För gråjärn är 
krympmåttet 0,7-1,0 % och för gjutstål är krympåttet 1,2-2,0 % enligt Karlebo Handbok.  
Vid költillverkning används normalt sandgjutning vilket innebär en relativt låg kostnad mot 
andra gjutmetoder. Ytjämnhet med sandgjutning kan fås ned till  5 - 20 µm beroende på 
process enligt Konstruktörlotsen,2007.  
    I ett gjutgods uppstår ofta inre spänningar, vilket beror på temperaturskillnader som 
uppkommer under svalningen (svalningskrympning). Dessa s k restspänningar kan ibland 
ställa till med stora problem för slutkunden eftersom dessa restspänningar kan leda till brott 
enligt Karlebo Handbok.  
    Traditionellt sett har kölen på en Albin Express varit ganska osymmetrisk enligt Pelle 
Lindell på Sveriges Expressselgare forum. Om det beror på dåliga formar eller effekten av 
volymförändringar vid härdning är oklart. 
Fördelar med en Metallköl  
 + Enkel tillverkningsprocess  
 + Slagtålig  
 + Billig  
 + Låga Spänningar  
 
Nackldelar med en metallköl 

- Rostangrepp (Järnkölar) 
- Ogynnsam viktfördelning  
- Osymmetriska kölar  

Kostnad  
Materialkostnaden baseras på prisuppgifter från Eskilstuna gjuteri. Priserna i Tabell 9 är 
totalkostnaden för en gjutning av köl exklusive moms. Kostnaden för form som tas fram med 
hjälp av en 3D fräs, dvs. en 5-axlig CNC-fräsmaskin baseras på uppgifter från Storebro 
Automation Service.  
  
 kg kr/kg kr/timme ∑ (kr) 
Gjutjärn 606 25  15150 
Bly  35  0 
CNC fräs)   3500 60000 
   Total Summa  Minst 75150 
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Tabell 9. Materialkostnad & Modellkostnad  
 
Till kostnaden i Tabell 9 till kommer kostnaden för en elastiska stålplatta. Kostnaden för den 
elastiska stålplatta i Projekt X blev ca 5000 kr exklusive arbetstid för bearbetning av 
stålplattan. För en serie på 100 segelbåtar blir kostnaden 20750 kr per båt.   

4.2.2. Kompositköl  
Konceptet baserar på att kölen tillverkas med en materialkombination av epoxi och E-
glasfiber. Uppläggningsriktningen är [0,90,+45,-45]  Kölen ska fästats på en elastisk platta är 
tillverkad i metall eller komposit.  
 
Dimensioner:  
 Profilform: NACA-Section 63-010 
 Köldjup (Tk): 1,1 m 
 Djupgående (T): 1,45 m  
 Korda (C): 0.7 m 
 AR: 1.57 
 Area (A): 0,77 m2 
 Volym (kölbladet) (Vk): 0.0423 m3 
 
Prestanda:  
 CL: 0.22 
 CDL: 0,0098 
 Draft:  50 N 
 Lift: 1125 N 
 
Där dessa variabler gäller vid en vid en hastighet av 7 Knop 
 
Bulbvikt:  
För en kompositköl kommer bidraget från den bärande strukturen att kunna försummas 
eftersom det bidragande momentet för enbart kompositkölen blir mycket litet.  
För att erhålla samma rätande moment som för en vanlig Albin Express vars moment vid en 
kräningsvinkel av 30Φ = .  
 

 ( )
2
k

b Albin c
Tm T m T⋅ = ⋅ +  (15) 

Där mb är bulbvikten.  
490bm⇔ = kg 

Hållfasthet:  
Profilen kan idealiseras till en ellips formad balk. För en ellips formad balk gäller  
 

 
3 3( )( )

4 4y
ab a t b tI π π − −

= −  (16) 

Där Iy är yttröghetsmomentet. Halva kordans längd är a och b är 20 % av kordans längd.  
Nedböjning för kölen vid krängningsvinkel av 30°Φ = kan erhållas med hjälp av 
elementarfall 1 i tabell 31.1 i Sundström, 1999.   
 

 
33 3

6 6

sin( ) 490 10 sin(30) 1,1 0.005
3 3 3 20500 10 7.61 10

b k

y y

m g TPl
EI EI

δ β −

Φ ⋅ ⋅ ⋅
= = = ≈

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 m  (17) 
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Där E är elasticitetsmodulen för kompositmaterialet. Modellen kan jämföras med en FE- 
modell för en riktig kölprofil enligt Bilaga 3. Max spänningen för samma lastfall blir enligt 
formel (6.8) enligt Sundström, 1999.   
 

 max
cos(30) sin(30)( ) ( ) 24

( )
b b k

y y

m g m g TN x M x z b
A x I ab I

σ
π

⋅
= + = + =  MPa  (18) 

 
Vid en eventuell grundstötning fås en maxmal spänning för ett lastfall enligt 
kravspecifikationen. Där ( ) kM x F T= ⋅  och 44.07 10zI −= ⋅  m4. 
  

 max
( ) ( ) 28
( ) z

N x M x z
A x I

σ = + =  MPa  (19) 

 
Tillverkning:  
Kölbladet kommer att tillverkas i två delar som därefter kommer att limmas ihop. För att 
bättre ta upp lokala stötar kommer kompositskalen att innehålla kevelar vävar som ökar riv 
och slagstyrkan. Kevlarväven läggs in i mitten av laminatet.  
    Tillverkningsmetoden blir att i en form handpålägga vävda mattor varvat med epoxi. 
Härdningen sker i en ”vacumbag” för att erhålla goda mekaniska egenskaper.  
Resultatet av tillverkningsprocessen blir ett skal med ett utseende enligt Figur 17.  
 

 

 
Figur 17. Kompositskal 

 
De två ihoplimmade skalen tillsammans med kärnan bildar en kompositköl enligt Figur 18.  
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Figur 18. Kompositköl 

 
Kölen i Figur 18 ska monteras fast mot en elastisk platta liknande i Figur 6.  
 
Kölbladkärna 
Kölbladets s k kärna (se Figur 18) kan liknas vid livet på en I-balkt som ska ta upp tvärkrafter 
och kompositskalen kan jämföras med flänsen på en I-balk. Vars uppgift är att ta upp de 
böjspänningar som kan uppstå.  
 

 
Figur 19. Kärna 

 
Kärnan består av två stycken stålplattor (70 x 10 mm) som bearbetas för att passa kölbladets 
profil (se Figur 19). Där emellan kommer en glasfiberlaminerad platta att lamineras fast.  
 
Infästning:  
Infästningen till den elastiska plattan ska ske genom att 4 stycken skruvar gå genom yttersta 
delen av flänsen som illustreras i Figur 18 samt 4 stycken skruvar längs kölprofilen korda. 
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Figur 20 visar de krafter som uppstår för ett dimensionerande lastfall enligt 
kravspecifikationen. Vyn som visas är planet A i Figur 18.  
   

 
Figur 20. Bultförband 

 
Momentet Mb =14700 Nm i Figur 20 baseras på det maximala moment som kölbladet utsätt 
för enligt Bilaga 3. Vilket ger en kraft Fa i Figur 20 enligt  
 

 { }0.2 36750
2

b
a

MF a
a

= = = =
⋅

 N (20) 

  
Vilket ger en kraft per bult enligt  

 { }2 18a
kb kb

kb

FP n
n

= = = =  kN (21) 

 
Minsta bult diametern blir då enligt (Larsson och Eliasson, 2001) 
 

 1
max

2 20kb s
kb

P nd
σ π

= ≈  mm (22) 

 
Där ns=4 som är en säkerhetsfaktor dubbelt så stor som de nya ISO-standarden vill använda 
och 6

max 206 10σ = ⋅  MPa.  
Vid en grundstötning i en fart av 7 knop kommer det uppstå ett moment Ma enligt antaganden 
enligt ekv 23.   

 
 33000a kM F T= ⋅ = Nm (23) 
 
Momentet kommer att främst tas upp av de två främre mittskruvarna som sitter längs 
kölbladets korda i Figur 18. Detta moment kommer genera en reaktionskraft Fmitt  som 
fördelas på de två skruvarna 
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 47142a
mitt

MF
C

= = N  (24) 

  
Om Fmitt sätts in istället för Fa ekv (21) fås Pkb som sätt in i ekv (21) 2 24kbd⇒ = mm ,  
Dessa bultar kommer att svetsas fast i den översta metallplattan i Figur 19 och sedan fästas 
mot den elastiska plattan med muttrar.  
 Det maximala trycket mellan den elastiska plattan och kölen definieras enligt den nya ISO- 
standarden som  
 

 max 2
max

125 0.5w
d

q q

f Qap
L b

σ= ≤ Pa (25) 

max 19p MPa⇒ =  
 

Där fw=1 enligt kravspecifikation, Q=mb=490 kg, a=Tk=1.1 m , Lq=C=0.7 och bqmax=0.07m.  
 
Kostnader:  
Kostnaden för att tillverka kölen visas i Tabell 10. Utöver totala summan som redovisas 
tillkommer kostnader för arbetstid för att laminera upp skalet i Figur 17. Kostnaden för den 
elastiska stålplattan i Projekt X blev ca 5000 kr exklusive bearbetningstid. 
Kostnadsuppskattningen baseras på den uträkning i Bilaga 5 som används vid DFM.  
 
Tillverkningskostnad [kr]             
             
Komponenter     Material Verktyg Process  Summa    
Skal     17859 4799 2800  25459  
Kärna      498    498  
Bulb      12259    12259   
Form        60000  60000   
             
         Total 98207   
                      

Tabell 10. Materialkostnad 
 
Kostanden för att tillverka formen är den dyraste delen, det bör noteras att formtillverknings-
kostnaden ska delas i antalet tillverkade enheter. Vilket i sin tur innebär en mycket lägre 
totalkostnad än vad totalsumman visar. För en serie på 100 segelbåtar blir kostnaden 38816 kr 
per båt.  
 

4.2.3. Integrerad kompositlösning  
Ett sätt att åstadkomma infästningen  är att integrera kölbladet med den elastiska plattan 
tillverkad i ett kompositmaterial. Konceptet blir mycket likt den kompsitköl som visas i Figur 
18. Skillnaden är att den Integrerade kompositlösningen inte behöver några skruvförband 
längs kölens korda. Ur ett tillverkningsperspektiv blir konceptet mycket enklare då den 
elastiska plattan och kölbladet produceras i samma tillverkningsprocess.  
Kostnaden för den integrerade kompositlösningen är jämförbar med den kostnad som 
redovisas i Tabell 10. Mängden matrismaterial och fiberväv som tillkommer är en mycket 
liten del av den totala kostnaden.  
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Hållfasthet 
Den kölprofil som presenteras i Figur 21 och Figur 22 har en korda på 600 mm och en 
maximal bredd på 10 % av kordans längd. Materialet i analysen är glasfiber-epoxi som ska 
läggas upp enligt en uppläggning [0,90,+45,-45]. Elasticitetsmodulen antas vara 1 20500E =  
MPa och en tvärkontraktion 0,3η =  enligt Damberg, 2001. Modellen är homogen i alla 
riktningar. De röda ringarna i Figur 21 markerar de ytor på modellen som antas vara fast 
inspända vid en beräkning.  
    Den finita element (FE) modell som visas i Figur 21 representerar det maximala 
böjmomentet enligt kravspecifikationen som infästningen måste klara när båten lutar 90◦. 
Momentet böjer kring x-axeln och fördelas på kölprofilens tvärsnittsarea. På arean verkar 
även tvärkraft i negativ y riktning som är 4900tvär bF m g N= ⋅ = .    
 

 
Figur 21. Spänningstillstånd vid maximalt böjmoment 

 
FE modellen visar att största spänningen som uppstår är på dragspännings sidan och uppgår 
till c:a 1.45 MPa. För kombinationen av E-glas och epoxi som har en draghållfasthet på 
ˆ 421Dσ ≈  MPa och en tryckhållfasthet på ˆ 361Tσ ≈  MPa enligt Damberg,2001 kommer de 

spänningsnivåer som uppträder att ligga betydligt under den dimensionerande designspänning 
( dσ ) som är ˆ0.5dσ σ= . De reaktionskrafter som uppstår i infästningspunkterna i mitten är 
betydligt större än i perifera. Figur 22 visar spänningen för en simulerad grundstöt som 
bygger på antaganden enligt kravspecifikationen. Grundstöten genererar ett moment som är 
fördelat på kölbladets tvärsnittsarea i x-y planet och verkar kring y-axeln i Figur 22. På 
samma yta verkar en tvärkraft ekvivalent med grundstötningskraften. Deformationen i z-led är 
2 cm vilket enligt avsnitt 2.2 motsvarar en uppbromsningssträckan på 6 cm. I Bilaga 6 visas 
deformationen för en kölprofil med en korda på 700 mm.  
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FE modellen i Figur 22 visar att det uppstår stora spänningar kring infästningspunkterna och 
kring bakre kölpartiet. Kring det bakre kölpartiet fås stora kompressionskrafter som blir den 
dimensionerande parametern eftersom kompositmaterial är betydligt sämre på att ta upp 
tryckkrafter än dragkrafter.    
 

 
Figur 22. Spänningstillstånd vid en grundstötning 

 
Reaktionskrafter som uppstår i de tänkta infästningspunkterna är missvisande. Dessa 
reaktionkrafter blir orimligt höga för modellerna både i Figur 21 och Figur 22. Noterbart är att 
kraftsumman och det totala reaktionsmomentet blir lika stort som den pålagda kraften.  
 
I Figur 23 visas två kölblad som har en korda på 600 mm men med två olika material. Profil  
(A) i  visar ett kolfiberlaminat och profil (B) är ett glasfiberlaminat.  
Profil (A) klarar de krav som ställs enligt kravspecifikationen på en maximal nedböjning på 5 
mm.     
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(A) 

 
(B) 

Figur 23. Nedböjning vid en krängningsvinkel på 30 grader 
 
Infästning  
Infästningen för den integrerade kompositkölen mot rambalkarna visas i Figur 24. Förbandet 
ska användas vid alla 8 inspänningspunkter.  
Skruvförbandet ska lamineras in vid tillverkningsprocessen för kompositskalen. Syftet är att 
undvika efterbearbetning som kan skapa ogynnsamma initiala sprickor. Andra fördelar är att 
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det blir en slät yta undertill på den elastiska plattan, vilket ger gynnsamma 
strömningsförhållanden.    
 

 
Figur 24. Infästning 
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4.2.4. Konceptmatris  
I Tabell 11 visar en jämförelse mellan en köl och kölinfästning i metall mot en integrerad 
kompositköl och elastisk platta. Albin express kölen i Tabell 11 är medtagen som 
referensobjekt.   
 
 

 
Konceptmatris Albin express köl Ny Järnköl Komposit köl  

  

 

  

 

  

 

   

Dimentioner       
Köldjup [mm]  1100 1100 1100
Djupgående [mm]  1450 1450 1450
Korda [mm]  1185 700 700
AR   0.85 1.57 1.57
Prestanda       
Drag    66 50 50
Lift    1195 1125 1125
Kraftreducering [Faktor] 1 7.5
Vikt        
Kölvikt    800 300 60
Bulbvikt     306 490
Totalvikt    1800 1606 1550
Tillverkning       
Materialkostnad   20000 15150 30607
Verktygs   0 4599
Process     60000 60000 62800

Tabell 11. Konceptmatris 
 
Utöver de parametrar som presenteras i tabellen är reparationer och underhåll en viktig aspekt 
att ta hänsyn till vid en jämförande studie. En järnköl är mycket slagtåligare än 
kölkonstruktionen i ett kompositmaterial. Små punktlaster mot kölprofilen mellan bulben och 
infästningen kommer i första hand att krossa sönder gelcoaten. Vid större laster kommer 
främst glas-och Kevlarmattor delaminera att sönder stora områden. En skada som är mycket 
tidskrävande att reparera.  
Anledningen till att den nya järnkölen inte har ett värde för kraftreduceringen, är att det ligger 
utanför detta examensarbetes ram att undersöka hur stålplatta ska dimensioneras för denna 
konstruktion.  
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5. Analys  
Här görs en jämförande analys av de koncept som presenteras i Tabell 11. Den kompositköl 
som är med i jämförelsen är den integrerade kompositkölen. Anledningen är att en integrerad 
kompositköl tillverkas nästan i en enhet. Det gör att antalet komponenter minskar och 
reducerar tillverkningskostnaden. 

5.1. Vikt och Prestanda  
Från konceptmatrisen i avsnitt 4.2.4 kan man se att en segelbåt med en integrerad 
kompositköl är c:a 15 % lättare än dagens Albin express. Jämförelsen förutsätter som tidigare 
påpekas att samma rätande moment och samma djupgående erhålls. En segelbåt med 
kompositkölen är endast 50 kg lättare än motsvarade båt med en ny järnköl.  
Kölbladet i komposit väger 60 kg. Potentialen att reducera vikten ytterliggare är mycket stor 
beroende på den fiberuppläggning som används. Konceptet går därför att förbättra ytterliggare 
genom att lägga in mer riktade fibrer i en riktning eller förstärka med kolfiber på kölbladet.  
Skillnaderna i lyftkraft för de kölprofiler som presenteras är mycket små vid en 
seglingshastighet av 7 knop. Vid lägre farter kommer dagens Albin express att vara 
fördelaktig, medan för högre farter kommer en profil med en korda kring 700 mm ge mindre 
avdrift. Anledningen är att arean A=Tk*C för det nya kölbladet är 40 % mindre än för den 
gamla kölbladet. Aspect ratio (AR) för de båda kölbladsprofilerna skilljer inte så mycket som 
det finns möjlighet till eftersom det nya kölbladet endast har ett AR=1.57. Dagens båtar som 
har goda prestanda använder sig utav ett AR värde på 3. Vilket innebär en mycket högre 
lyftkraft än kölbladet idag.  
Dagens Albin Express ska enligt de klassregler som gäller för kölritningen, ha en 
kölbladstjoklek som är 10 % av kordans längd. Det är samma kölbladstjoklek, i procent som 
det nya kölbladet i komposit har. Hade båda kölarna haft lika lång korda hade CD berott på 
vilken kölbladsprofil som valts. En avgörande skillnad mellan den gamla Albin express 
design och den nya är övergången mellan skrovet och kölen. Den nya kölbladsdesigen 
kommer att ge mindre ”Drag” än den gamla designen.   
Med den nya designen skiljer det ca 20 % mellan den äldre och nya kölbladet i ”Drag”.  

5.2. Hållfasthet  
Dagens Albin express har en kölinfästning som klara en grundstötning förhållandvis bra. 
Problemet med konstruktionen är att de krafter som sprids upp i skrovet blir väldigt kraftiga. 
När en Albin express seglar på ett grund tar det stopp direkt för kölen och kraften ger ett 
moment som sätter igång en rotationsrörelse hos hela båten. Båtens masströghetsmoment 
motverkar rotationen och skapar ett moment som verkar på båten via kölinfästningen. 
Uppbromsningssträckan x i avsnitt 2.2 är mycket liten för en båt med denna typ av köl-
konstruktion. I jämförelsen har det antagits att uppbromsningssträckan för Albin express är 1 
cm.  
Med en integrerad köl och infästning i komposit kan uppbromsningssträckan förlängas 6 
gånger vilket ger ett moment som är 6 gånger lägre och påkänningarna på kölinfästningen 
minskar med samma faktor.  
För den nya järnkölen enligt konceptvalsmatrisen ges inga data för hur mycket 
grundstötningskraften kan reduceras. Anledningen beror på vilket material och utformningen 
som används för den elastiska plattan.     
Ur ett annat perspektiv är konceptet med en integrerad kompositlösning ett mycket 
fördelaktigt alternativ jämfört med dagens Albin express och den nya järnkölen. I Figur 20 är 
sträckan a mellan kölbladets mittlinje och metallinfästningen mycket större än för de andra 
koncepten. Gängstavar som är fastgjutna i järnkölen idag (se Figur 2), sitter med ett par cm i 
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bredd om mittlinjen och hävarmen blir därför mycket liten. Resultatet blir att stora drag och 
tryckrafter uppstår vilka skruvarna måste klara av. Dessa krafter sprids ut i skrovet med 
brickor. På många båtar idag är dessa brickor underdimensionerade vilket skapar stora 
spänningskoncentrationer. Effekten blir stora yttryck som krossar laminatet. Ett exempel på 
denna mycket dåliga konstruktionslösning och underdimensionering av skruvförband är vissa 
av Bavarias båtar. Efter olyckan där en person omkom mottog det intervjuade 
reparationsvarvet nya brickor och instruktioner för montering. Denna åtgärd leder endast till 
att minska yttrycket mellan skrovet och skruvförbandet. Kraftiga spänningskoncentrationer 
vid en grundstötning blir fortsatt mycket höga. För den integrerade kompositlösningen fås en 
kraftreduktion i skruvarna på 80 % jämfört med de andra koncepten i metall.  
 
Kravet på 5 mm nedböjning då en segelbåt ligger och kryssar klaras med den 
materialkombination och uppläggningnsriktning som används. Om ett krav på ännu kortare 
korda vilket ger en smalare kölprofil eller om kölen ska bära upp en bulb med högre vikt 
måste ett annat upplägg av fiberriktingen läggas. Kordans längd och kölprofilens bredd är 
beroende av varandra enligt teoriavsnittet. Från avsitt 2.7.1 är elasticitetsmodulen (Ef ) den 
enda variabeln som går att påverka. I Figur 25 visas ett upplägg där Ef  ökar genom att lägga 
riktade fibrer i en riktning på toppen av laminatet där spänningarna är som högst.  
 

 
Figur 25. Laminatupplägg 

 
Effekten blir att styvheten i toppskiktet hos laminatet blir ca 50 % styvare om en jämförelse 
mellan Efl för ett upplägg [0,90,-45,+45]S och ett upplägg i enbart belastningsriktningen. 
Eftersom det är samma fibermaterial som används blir materialkostnaden i stort lika för de 
båda uppläggen.  

5.3. Tillverkning  
Kölen i kompositmaterial är nästan dubbelt så dyr att tillverka. Det är främst 
materialkostnaden som skiljer de olika koncepten åt.  
Den dyraste processen under tillverkningen är formtillverkningen. Kostnaden för att fram-
ställa en kölform med en CNC - fräs påverkar inte jämförelsen eftersom en form måste 
tillverkas oavsett koncept.   
Valet av kompositmaterial bygger i huvudsak på kravspecifikationen se 
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Bilaga 3. Krav på att hålla kostnaderna låga och att erhålla goda mekaniska egenskaper är 
viktigt. Valet av materialkombination baserades på materialvalmatrisen enligt Tabell 6 och 
Tabell 7. Materialvalsmatrisen visar att epoxi tillsammans med E- glas ger goda mekaniska 
egenskaper som hållfasthet och vidhäftning till ett mycket lågt pris. 
Materialkombination ger även tillsammans med vald tillverkningsmetod ett mycket bra skydd 
mot böldpest (osmos). Med detta avses att laminatet drar åt sig vatten och skapar vattenfyllda 
blåsor. Båtar byggda av omättad polyester och glasfibrer kan drabbas av detta fenomen enligt 
Malmgren, 2007. Böldpest hindras inte av de bottenfärger som segelbåtar målas med under 
vattenlinjen. Bottenfärger skyddar enbart mot beväxning men kan släppa igenom vatten.  
För att bulben inte ska lossna från segelbåten vid en punktkraft längs kölbladet måste 
glasfiberväven förstärkas i mitten av laminatet med kevlarväv som hindrar att stora hål 
uppstår. Nackdelen är att materialkostnaden ökar med drygt 1000 kr för en kölprofil.  
Enligt båtvarvet kan kontakten vid en grundstötning inträffa längs hela kölbladet. Inträffar 
grundstötningen eller en annan slagpåkänning ovanför bulben kommer laminatet att 
delamineras vilket är den största svagheten för kompositkonceptet.  
En järnköl ska klara en slagkraft mycket bättre än en kompositköl. Det har visat sig att 
järnkölar har spruckit sönder i en större omfattning, än tidigare enligt skadechefen på det 
intervjuade försäkringsbolaget. Det kan bero på restspänningar i gjutgodset vid tillverkning 
och att tillverkare använder en materialkvalité som är mycket dålig. Exempel på en skada där 
kölen spruckit sönder i framkant är en Bavaria 37 Cruiser i Karlskrona skärgård enligt Båtliv 
nr 6 2007.  
Till nackdelarna för järnkölar hör även korrosionsproblem, främst i vatten där salthalten är 
hög. För båtköparen innebär dessa problem främst dryga underhållreparationer som tar lång 
tid.  
 
De kostnader som presenteras i resultatdelen för kompositkonceptet baseras på användning av 
en vacumbag. Metoden är billig och ger bra mekaniska egenskaper. Enligt försäljnings 
statistiken i början på teoriavsnittet låg försäljnings siffran på drygt 75 stycken per år för den 
populäraste segelbåten. Det gör att RTM- metoden inte kommer att löna sig på grund av de 
stora investeringskostnaderna. Trycksäck metoden kräver även den en stor 
investeringskostnad. Storleken på kölprofilen är dessutom för stor för att utnyttja metoden.  
Ett alternativ till ”vacumbag” är att använda sig av ”Vakuuminjicering” som är en variant av 
vakuumbagmetoden som presenteras i avsnitt 2.8.2. Vakuuminjicering innebär att lägger upp 
fiberväven och sluta in den i en vacumbag, därefter sugs luft ut samtidigt som epoxi sugs in i 
vacumbagen. Fördelen är att arbetsmiljön förbättras vid uppläggningen.  
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6. Slutsatser & Diskussion  
Komplexiteten i utvecklingen av kölblad och infästning i kompositmaterial gör jämförelsen 
svårbedömd. Två kölprofiler som byggs upp med samma materialkombination kan få helt 
olika egenskaper beroende på uppläggets fiber riktningar och vilken tillverkningsmetod som 
används. Resultatet och analysen visar en rad fördelar och nackdelar med att ersätta en 
konstruktion i metall mot ett utförande i ett kompositmaterial.  
 
Under examensarbetes gång har min syn förändrats på orsakerna till varför skador på 
kölinfästningen vid en grundstötning på segelbåtar blivit så pass stora och besvärliga att 
reparera.  
   Grundproblemet är att konstruktionen för kölinfästningen inte tar hänsyn till de lastfall som 
kölinfästningen måste klara av. Importerade båtar idag är felkonstruerade och mycket 
olämpliga att använda i svenska vatten där risken för en grundstötning är betydligt större än i 
vatten kring Medelhavet. 
    Förutom felkonstruerade båtar är det ISO - normerna som ska ställa krav på vad en segelbåt  
ska konstrueras och dimensioneras för som är mycket bristande. Normen beskriver inte vad 
kölinfästningen bör klara av. Idag är det stor konkurrens mellan båttillverkarna vilket gör att 
de måste se över sin utvecklings och tillverkningskostnader. Eftersom normen inte tar upp 
kölinfästningen har tillverkarna undvikit utvecklingen av en robust kölinfästningen. Ett tydligt 
exempel är den Bavaria Mach 42, där kölen lossnade och en person omkom. Bavaria anlitade 
en tysk konsultfirma som klart och tydligt friade Bavaria från sitt ansvar. Konsultfirman 
hänvisar till gällande ISO- norm som enbart tar hänsyn till skrovets dimensionering. Denna 
dimensionering bygger enbart på hydrodynamiska krafter. Krafter som är betydligt mindre än 
de krafter som uppkommer på grund av kölen. Idag pågår utveckling av en ny ISO - norm 
som ska ta hänsyn till hur infästningen mellan köl och skrov ska dimensioneras.  
    Andra faktorer som jag anser påverka statistiken för kölskador är att nya båtägare förlitar 
sig på ny teknik. Ny teknik som GPS och digitala sjökort gör att seglaren förlitar sig på digital 
information och underskattar traditionell navigeringskunskap på sjön.  
 
Vid utvecklingen av de nya koncepten valdes att behålla det rätande momentet samt utnyttja 
samma djupgående som Albin express idag använder. Egentligen hade det varit klokt att inte 
låsa segelbåtens djupgående i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen. Genom att utnyttja ett 
större djupgående skulle båtens prestanda bli bättre. En större lyftkraft och en lägre vikt skulle 
bli följden av ett större djupgående.    
Att ersätta en järnköl med ett kölblad i komposit och integrera den med en elastisk 
deformerbar platta i komposit anser jag är den bästa lösningen för båtköpare.  
Den främsta orsaken till denna slutsats är främst:  
 

• Bättre prestanda  
• Robustare konstruktion  
• Mindre underhåll  

 
Båtköparen får en köl som har en mycket exakt kölprofil, köparen behöver inte efterarbeta 
kölprofilen som är vanligt idag bland järnkölar. Segelbåten blir även mycket lättare, vilket kan 
utnyttjas genom att öka vikten på bulben som ger ett större rätande moment. Därmed kan 
segelbåten segla snabbare och får en bättre prestanda.  
För att klara de krav som ställdes enligt kravspecifikationen, med den valda 
materialkombination och fiberuppläggning för kölbladet i komposit, var jag tvungen att 
använda en korda på 700 mm. Konsekvensen blev att ”Aspect Ratio” värdet inte blev så högt 
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som det finns kapacitet för. Ur ett seglingsperspektiv får det nya kölbladet i komposit sämre 
avdrifts egenskaper än dagen Albin express. Detta på grund av att jag i ett tidigt skede av 
utvecklingsprocessen beslutade mig för att använda samma djupgående som för dagens Albin 
express. Vid en fortsatt utveckling av ett kölblad i komposit ska ”Aspect ratio” ökas till ett 
värde närmare 3. Ett sätt är att öka djupgåendet (T) vilket resulterar i bättre 
seglingsegenskaper i låga farter. Ett större djupgående innebär även möjlighet att reducera 
segelbåtens vikt alternativt att öka det rätande momentet. Nackdelen är att vid en eventell 
grundstötning blir påkänningarna på kölinfästningen mycket större på grund av att momentet 
från grundstötningskraften blir större. Den elastiska plattan skapar en inbromsningsträcka som 
blir längre för en lång köl och därmed reduceras kraften totalt sett.  
 
En av de främsta fördelarna med att utnyttja kompositmaterial till kölen är möjligheten att 
kombinera olika fiber. Kompositmaterial är fördelaktigt i applikationer där styvhets-
dimensionering är önskvärt. Kompositmaterial kan även användas där krav på stora 
deformationer är eftersträvbart. Den elastiska plattan är ett är ett mycket bra exempel på en 
applikation där stora deformationer eftersträvas.  
I Figur 11 visas olika fibrers egenskaper. Genom att utnyttja fibrer med en låg 
elasticitetsmodul men som istället har en hög töjningsbrottgräns kan plattan deformeras i 
högre grad än med fibrer med en hög elasticitetsmodul eller stål. På så vis tillåta 
deformationer av den elastiska plattan som är större än deformationen i Bilaga 6.  
Med den nya konstruktionslösningen som redovisas i konceptvalsmatrisen fås en reducering 
av kraften upp i skrovet med en faktor 6. Det gör att en eventuell grundstötning inte kommer 
ge lika stora skador på segelbåten som det blir idag.  
Svea Teknik AB patenterade konstruktion går utmärkt att utnyttja för att tillverka ett kölblad 
och integrera den med en elastisk platta i ett kompositmaterial. Tillverkas kölbladet i ett 
kompositmaterial ska den elastiska plattan integreras i den konstruktionen och produceras i 
samma process. Anledningen är främst att antalet tillverkade komponenter minskas och att 
efterbearbetning undviks.  Konceptet B i Figur 16 som bultas fast mot en elastisk platta ger 
enbart en högre totalvikt för båten samt en högre kostnad jämfört med en integrerade 
kompositkonceptet. För konceptet undviks bearbetning för skruvförband längs kölens korda.     
 

 
Figur 26. Köl konstruktion 
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7. Rekommendationer  
Vid ett fortsatt arbete med kölinfästningen bör studier på den elastiska plattan undersökas 
ytterligare. Andra materialval och fiberuppläggningsriktning kommer att ge ändrade 
egenskaper för den elastiska plattan. Jag tror polyester fibrer och epoxi kan ge mycket 
fördelaktiga egenskaper för uppbromsningssträckan längst ner på kölen.  
Sedan bör infästningen mellan den elastisk plattan och rambalkarna studeras mer utförligt. 
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9. Bilaga 
Här presenteras material som inte passar in i rapporten.  
 

Bilaga 1 – Intervjusvar från ett båtreparationsvarv 
Idag bygger man huvudsakligen med bottenstockar på insidan av skrovet, förut var det väldigt 
vanligt med nedböjd köl, dvs. en sk kölficka. På kölfickan bultande man fast kölen, idag är 
fortfarande 70 % av alla båtar där konstruktionen bygger på en sk kölficka. All nyproduktion 
går mot att man har plana bottnar, bredden på båtar har ökat med ofta med en hel meter. Då 
blir det problem med att styva upp kölen, sen har tillverkarna flyttat fram kölen på båten för 
att erhålla bra seglingsegenskaper. Då får man ett så jävla moment bakåt, 2/ 3 av båtens vikt 
hamnar bak. I och med det har man fått en kraftig konstruktionsändring, hur styvar man upp 
kölen då? Då stärker man upp det hela med bottenstockar på insidan, problemet är att man 
inte får de så höga som man vill. Det ska finnas tillräckligt med ståhöjd, det är design som 
kommer in.  
Bygger man upp bottenstockarna ordentligt och gör en ordentlig konstruktion borde båten 
klara en grundstötning på 4- 5 knop.  
 
Idag har man ofta två stycken bottenstockar långskepps. Tvärskepps har man kanske 6- 8 
stycken bottenstockar. Bottenstockarna som går på tvären ligger i regel mellan kölbultarna. 
Kölbulatrna går sedan rakt igen laminatet och fäst på ovansidan om laminatet. Laminatet är i 
regel 25mm .  
När båten går på grund tar bara de främre brickorna upp kraften, bak på kölen trycks upp 
emot bottenstockarna. När varvet får in en båt går varvet alltid igenom först på bakkant, där 
har det tryckts sönder laminatet på över kant , ofta går de tvärgående bottenstockarna av , 
samt att de delaminerar hela gjutningen i skrovet. Detta kan vara både långskeps och 
tvärskepps. 
Bottenstockarna är idag gjorda i plast och sedan lamineras fast. Idag är det stora problem där 
bottenstockarna är gjorda av stål, det blir problem med att komma åt skadorna, det är betydligt 
enklare att reparera en plastkonstruktion.  
Respondenten tror att för de kraftigaste stötarna krävs en ordentligt genomarbetad 
stålkonstruktion, som sprider ut krafterna jämt över skrovet.  
 
Enligt respondenten beror den dåliga konstruktionen på att de flesta segelbåtar som säljs idag 
är tillverkade för att seglas kring Medelhavet där risken för en grundstötning inte är lika stor.  
 
De flesta fallen slår kölen eller bulben i någorlunda framifrån vid en grundstötning. Men då 
kan få de flesta lastfall på kölen. En annan missuppfattning är också att stöten sker längst nere 
på kölen, men så är det inte, utfallet av träffar är ungefär jämt fördelat längs den vertikala 
längden på kölen. När båtarna går på kryss och går på får du istället ett kraftigt vridmoment. 
Det e väldigt få som går på bakifrån om de skulle baka med båten.  
Respondenten tror även att båtarna skadas mer idag på grund att du har ett så kraftigt 
deplacement och hänger ihop med att bredden på båtarna har ökat. Det gör även att man har 
svårt att bygga förstyvningar som du måste bygga upp med bottenstockar.  
Sandwichmaterial har man sällan där det inte får läka in vatten, får du en skada läker det in 
vatten, vilket blir problem, helst ska man bygga upp det hela med solid laminat. Vi säger alltid 
att det är enklare att reparera en plastskada där det har spruckit.  
Blandar man in konstiga fibrer, typ kevelar. Som tar upp mycket laster, men kvelar gör att du 
sprider delamineringskrafterna, det uppstår även om du har riktat glas, då är det bättre med 
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rivhärd, då får du en brytyta istället för att riva upp hela strukturen, idag är det nästan bara 
riktat glas, det blir bra men inte tillräckligt. Fördelen är att du inte får de här hålen, båten 
sjunker kanske inte, men man får dryga skador.  
När vi reparerar bygger vi ofta in enbart riktat glas på ytan där man vill ta upp krafterna,  
 
Respondenten känner att det är ett växande problem med kölskador, det beror på båtarna länd 
och bredd. Sen även att det blivit mer populärt att segla, Det flesta båtarna som kommer in på 
reparation är inte svensktillverkade båtar. I dag finns det kanske tre båt tillverkare i Sverige, 
vist blir det skador på dem, men inte i lika stor utsträckning som för båtar tillverkade i 
Europa. Sen även att det är mycket nytt folk som har idag råd att köpa en segelbåt.  
 
Den största kostnaden är tiden det tar att reparerarna en båt, en reparation ligger normalt sett 
som hänger ihop med kölskador på en 200 000 kr.  
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Bilaga 2 – Intervju med försäkringsbolag 
 Svensktillverkade båtar har normalt sett tålt en grundstötning. Det som kommer nu är 
modärnare båtar som tas in utifrån Sverige, dvs tillverkade båtar från övriga Europa. Där har 
tanken inte varit lika stor att konstruera båtar med avseende på en grundstötning. Nere i 
frankrike finns det inte lika många grynnor som uppe hos oss.  
Ett annat problem som Försäringsbolaget ser är att både järnet och blyet har blivit sämre. De 
spricker och går av har vi upptäckt de senaste 5 åren.  
Problemen med skadorna har uppkommit de senaste 5-10 åren, innan det fanns det knappt 
några båtar med stora kölskador. Skadechefen på Försäkringsbolaget tror att det hänger ihop 
med konstruktionsfel, man har smalnat an kölen för mycket i akterkant, tillsammans med att 
man har använt sig av dålig kvalité på materialet.  
Man kan se att importen av billiga båtar hänger ihop med det ökningen av skador. Bavaria, 
Elane och lite andra märken. Det gör att, varför ska jag betala 3 miljoner för en båt, när jag 
kan få en båt i samma storlek halva priset? Visst , man kanske gör avkall på kvalité.  
Försäkringsbolaget hävdar dock att de Svensktillverkade båtarna säljer bra.  
 
Statistiken på segelbåtar är inte så jättebra, I vanliga fall bakar man ihop motorbåtar och 
segelbåtar i statistiken. Det är svårt att säga skador som är direkt kopplade till kölskador. Men 
i runda slängar kan det handla om 4-6 miljoner kr som är direkt kopplat till rena 
grundstötningar för större segelbåtar.  
En faktor som Försäkringsbolaget märker i statistiken är om det är hög eller lågvatten. Ofta 
sker grundstötningarna i hemma vatten där man vet var grynnorna är, går man nära en grynna 
och det är lågvatten är risken stor att man går på grynnan.   
De märken som har de dyraste kostnaderna är de nya importerade båtarna där man inte har 
tänkt på konstruktionen.  
För båtägare generelt sett har premierna gått upp. För försäkringsbolagen är segelbåtar inte en 
lika bra affär, de tar ut lite höre premier för segelbåtar.  
För Försäkringsbolagen har kostnaderna stigit beroende på att varven har börjat lära sig att ta 
betalt. Det har ökat sin timdebitering rätt rejält de senaste sju åren.  
Svenska Koster har ett kölskydd, försäkringsbolaget har sagt att vi om skadekostnaderna 
överstiger den normala självrisken så slipper man självrisk. Så har de en självrisk på 10000- 
15000 kr så måste skadan gå över det, så slipper de självrisk.  
 
Enligt lag kan vi inte säga nej till en båtägare som vill försäkra en båt som ser utt som alla 
andra, det försäkringsbolaget gör är att höja premierna på båten rejält.     

44



  

 

Bilaga 3 - Kravspecifikation  

Allmänt 

Applikationer  
Kölen och dess gränssnitt skall konstrueras och dimensioneras för att en segelbåt  som ska 
tillhöra design klass A (”ocean”) enligt ISO 12215 part 9.   

Medier 
Kölen och infästningen mot den elastiska platan ska klara av att verka i alla typer av vatten, 
dvs insjövatten, bräkt och havsvatten. Kölen ska även klara av de variationer av pH-värdet 
inom ett intevall på 6<pH<9 som kan råda mellan olika vatten.  

Livslängd  
Kölens skall klara av de miljö, egenskap och prestanda krav som kölen kan ställas inför under 
20 år.  

Robust 
Kölen bör klara ett kraftigt slag från en hammare.  

Prestanda  
Lastfall och ekvationer är baserade med avseende på normer från ISO/WD 12215-9 part 9.  

Lastfall 
 

 
Figur 27.  Dimensionerande parametrar 

 
Inspänningsmoment:   

Mb= 30·fw·Q·a Nm (26) 
 

Där fw=1 och Q är kölens vikt med bulb, a är enligt Figur 27.  
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Figur 28. Lastfall 

 
Kölens konstruktion och infästning i skrovet skall tåla en kraft Fqvd Mb= 30·fw·Q·a
 Nm (26)som verkar vertikalt genom CG enligt Figur 28.  
    

Fqvd= 15·fw·(mldc-Q) N (27) 
 
Där mldc är massan på en fullastad segelbåt inlusive passagerare.  
 
Kölens konstruktion och infästning i skrovet skall tåla en kraft Fqld som verkar horisontellt 
genom CG enligt Figur 28. 
 

Fqld = a*(mldc-Q) (28) 
 
Där a= v2/2*s där s är masscentrums läge för båten (utan bulbmassa) förstjutning i 
horisontalplanet vid en eventuell grundstötning.  
 
 

 
Figur 29. Krängningsvinkel 

 
Nedböjningen i z-led för bulben i Figur 29 får inte vara större än 5 mm vid en 
krängningsvinkel Θ= 30 grader.  
 
För knutpunkten mellan köl och skrov gäller  
 

σ= Mqd/SMq≤σdq N/mm2 
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där SMq är böjmotståndet för kölen. σdq= 0.5 σbrottgränsen.  
 
Kölen bör klara av en vridande belastning kring den vertikala axeln på en köl.Där en 
komposantuppdelning kan krafter enligt (2) och Fqld = a*(mldc-Q) (28)  

Omgivningstemperatur 
I vatten ska kölens konstruktion och gränssnitt klara av en vattenteperatur inom ett intervall 
på 0 till 30 grader.  
 
På land ska kölens konstruktion och gränssnitt klara av att befinna sig i en lufttemperatur 
inom ett intervall på -40 till 80 grader  
 

Strömningsegenskaper  
Kölen ska generera den lyftkraft som krävs för att motverka avdrift. 
Kölens yta bör vara slät.    
 

Dimensionering 
Kölen ska dimensioneras mot en hög styvhet i båtens sidled.  
Kölen ska klara av att överföra de krafter till den elastiska platan.  

Stabilitet  
Den rätande hävarmskurva ska vara lika med samma båt som har en metallköl.  

Egenskapskrav 

Gränssnitt  
Kölen ska bära upp bulben och bulben ska vara kunna moteras isär från kölen. 
Kölen ska vara permanent och fast inspänd i den elastiska platan.  

Materialegenskaper  
Materialval ska ta hänsyn till att vatten inte tränger in konstruktionen.  
Materialet ska klara av att målas med grundfärger och bottenfärger. 
Matrismaterialet ska ha mycket goda vidhäftande egenskaper till armeringsfibrerna.  
Materialen ska inte dra åt sig vatten.  

Utseende och utformning 
Kölen ska vara symetrisk läng kölens längdsriktning.  

Korrosion  
Kölkonstruktionen skall minnimera risken för galvanisk korrosionen.  

Vikt  
Kölen bör väga så lite som möjligt.  

Service/underhåll 
Kölens konstruktion och insfästing i skrovet bör vara lätt att motera isär.  
Ytan på kölen ska tåla slipas på.  
Båten ska bottensmålas en gång per år.  
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Tillverkning  
Tillverkningskostnaden ska vara lågsom möjligt.  
Antal producerade kölar per år ska vara ca 300 st.   
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Bilaga 4 – Total Deformation 1 
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Bilaga 5 – Kostnadskalkyl   

 

50



  

Bilaga 6 - Total Deformation 2 
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