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Sammanfattning 
Nya lagkrav gällande koldioxidutsläpp ställer höga krav på fordonsindustrin, en av de 

effektivare metoderna att reducera utsläppen är att minska fordonets vikt. Den här rapporten 

utgör en genomförbarhetsstudie kring huruvida en golvstruktur i kompositmaterial är en 

möjlig tillämpning för fordonsindustrin eller ej. Uppdragsgivaren var projektet SåNätt, vars 

största aktör är Volvo Personvagnar AB. En kravspecifikation togs fram i samråd med en 

referensgrupp bestående av medlemmar från industrin och KTH. Det främsta målet var att 

reducera golvets vikt med minst 20-40% jämfört med motsvarande struktur i en referensbil, 

samtidigt som kostnaden förblir densamma. Litteraturstudier utfördes med avseende på 

miljöpåfrestningar och produktionsaspekter, ur dessa studier kunde en komposit som bäst 

uppfyllde kraven väljas. Uppkommande deformationer och spänningar i strukturen på grund 

av olika lastfall har analyserats med hjälp utav mjukvaruprogram för Finita Element-metoder. 

I utbildningssyfte och för att erhålla noggrannare materialdata för den valda kompositen 

utfördes även en rad experimentella tester. En demonstrator i form av ett tvärsnitt av 

golvstrukturen tillverkades.  

De huvudsakliga slutsatserna som kan dras utifrån studien är följande: 

 Det är möjligt för bilindustrin att tillverka innergolv för en bil i ett kompositmaterial, 

även om resultatet förtjänar en mer utförlig kostnadsanalys. 

 Den mest lämpliga fibertypen att använda är kolfiber, på grund av dess höga styrka 

och styvhet, i kombination med dess låga densitet. 

 Det matris-system som bäst uppfyller kraven är Vinylester, vilket har påvisat mycket 

god resistans mot miljöpåfrestningar, har en flexibel härdningstid och dessutom är en 

av de billigaste i sin klass. 

 Golvstrukturens vikt kan med ovanstående kompositmaterial reduceras till 18 kg. Den 

sammansatta konstruktionen med underrede i 1 mm tjock metall, motsvarar 25 % av 

vikten hos motsvarande struktur i referensbilen. Om stål av typen Hybrix används i 

understrukturen blir motsvarande viktbesparing 54 %. 
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Abstract 
Due to recent legal enactments regarding carbon dioxide emissions, the car industry is facing 

higher demands. An effective way of reducing these emissions is to minimize the weight of 

the vehicle. This thesis constitutes a feasibility study on whether or not it is applicable for the 

car industry to utilize an inner floor structure comprising composite materials. The principal 

was the project SåNätt, in which the main participant was Volvo Cars Corp. In consultation 

with a reference group, consisting of delegates from the industry and KTH, a specification of 

requirements was produced. The prime requirement was to reduce the weight of the floor 

structure by 20-40%, in comparison to an equivalent structure in a reference car, without 

increasing the cost. Literature reviews with regards to environmental stress and production 

aspects were carried out, these reviews provided a basis for selecting a composite material 

that best met the requirements. Tensions and deformations emerging from various load cases 

were analysed by employing software for finite element methods. For educational purposes 

and to obtain more extensive material data of the selected composite, a series of experimental 

tests were conducted. For demonstrational purposes, a cross-section of the floor structure was 

produced.  

The essential conclusions that can be drawn from this thesis are: 

 That it is possible for the car industry to produce an inner floor structure out of 

composite materials. However, this result merits a more distinguished cost analysis.  

 That, owing to its high strength and stiffness as well as its low density, carbon fibre is 

the most suitable fibre type.  

 That the matrix-system that best suits the requirements is Vinyl Ester, since it has 

proved to have high resistance to environmental stresses, flexible curing time and it is 

also one of the most moderate in its range.  

 That the weight of the floor structure, by applying the above-mentioned composite 

material, can be reduced to 18 kg. Together with a lower steel frame consisting of 1 

mm thick steel, the corresponding weight is 25 % lower compared to the equivalent 

structure in the reference car. If steel of the type Hybrix is used, the weight reduction 

calculates to 54 %. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 2009 instiftade Europeiska Unionen en lag som innebar att nya bilar som säljs inom 

unionen, i genomsnitt maximalt får släppa ut 130 gram koldioxid per kilometer. Lagen börjar 

gälla från och med år 2015 (European Union, 2012), och år 2020 kommer gränsen att skärpas 

ytterligare till 95 gram koldioxid per kilometer (European Union, 2012). Det finns flera 

metoder som potentiellt kan minska koldioxidutsläppen, till exempel genom att minimera 

motorns bränsleförbrukning eller genom att sänka luftmotståndet. Dessa metoder har 

traditionellt sett varit ledstjärnor i jakten på miljövänligare bilar, dagens teknik har dock 

skapat möjlighet till nya tillvägagångssätt. Tillämpning av kompositmaterial för komponenter 

som normalt sett tillverkats i metall, gör det möjligt att avsevärt sänka bilens vikt, vilket är en 

utav grundfrågorna inom projektet SåNätt.  

”Genom projektet "SåNätt" skapas möjligheter för svensk fordonsindustri där Volvo 

Car tillsammans med leverantörsstrukturen hittar nya samarbetsformer och teknologier som 

stärker svensk fordonsindustri på lång sikt och ökar konkurrenskraften inom 

lättviktdesign.”(Innovatum) 

Projektet SåNätt har, bland annat, tagit fram ett nytt koncept för ett underrede till en 

personbil. Konceptet utgör en golvstruktur som är sammansatt av två delar, en övre struktur 

tillverkad i kompositmaterial och en undre struktur tillverkad i stål. Ett syfte med 

dubbelgolvet var att frambringa en styvare konstruktion, samtidigt som tomrummet mellan 

strukturerna skulle kunna ge rum åt exempelvis ljudisolering, batterier eller en integrerad 

bränsletank.  

Då KTH redan var delaktiga i SåNätt-projektet som tekniska rådgivare inom 

lättviktskonstruktioner, uppstod idén att integrera ett kandidatexamensarbete i projektet.  

1.2 Problembeskrivning 
Uppgiften var att ta fram ett underlag till SåNätt som visar vilka material och 

tillverkningsmetoder som är lämpliga att använda för ett viktoptimerat kompositgolv, samt ge 

förslag på möjligt fiberupplägg utifrån ställda krav enligt Bilaga 10: Kravspecifikation. Även 

en demonstrator skulle tillverkas i form av ett tvärsnitt av kompositstrukturen.   
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1.3 Syfte 
Projektet hade två primära syften, att uppfylla kursmålen och att utföra den uppgift som 

delgavs från SåNätt. De kursmål som finns i kursen kandidatexamensarbete inom 

farkostteknik (lättkonstruktioner), SA105X är:  

 

 tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom huvudområdet på 

ett givet problem, 

 inom givna ramar, självständigt kunna analysera och diskutera frågeställningar och 

lösa större problem på grundnivå inom huvudområdet, 

 dokumentera och presentera sitt arbete med krav på struktur, formalia och 

språkhantering 

 reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat. 

De betygsgrundande kraven för studenterna var att kursmålen skulle uppfyllas. 

1.4 Arbetsgång 
I projektet medverkade 13 teknologer som samarbetade med en referensgrupp bestående av 

representanter från industrin och handledare från KTH. Inledningsvis gjordes en mindre 

litteraturstudie där tillverkningsmetoder för storskalig produktion inom bilindustrin 

analyserades. Syftet med den studien var dels att begränsa den kommande utredningens 

omfång, men även att ge teknologerna, som då saknade förkunskaper i ämnet, en 

grundläggande inblick i hur tillverkning av komponenter fiberkompositer går till. 

Tillsammans med referensgruppen togs därefter en kravspecifikation fram, se Bilaga 10: 

Kravspecifikation. Arbetet delades upp i sex delar med fokus på olika områden: 

 Materialval med avseende på miljöbelastningar 

 Materialval med avseende på mekaniska egenskaper 

 Design och beräkningar 

 Provning 

 Tillverkning av demonstrator 

För varje område avlades en delrapport, vilka finns som separata kapitel i denna rapport. 

Tillverkningen av demonstratorn påbörjades halvvägs in i projektet, och fortlöpte parallellt 

med det övriga arbetet. 
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2. Tillverkningsmetoder 

2.1 Inledning 
Detta kapitel behandlar den förstudie som genomfördes i projektets början och hade som syfte 

att bredda kunskaperna innan projektet började på allvar. Tillverkningsmetoder för både 

härdplast och termoplast undersöktes för att en jämförelse av dessa två skulle kunna 

genomföras samt att bättre insyn i bådadera skulle uppnås. 

Valet av tillverkningsmetod måste ske på goda grunder då det är så många olika faktorer som 

spelar roll. Olika metoder ger resultat av olika grad och lämpar sig för olika ändamål. 

Golvstrukturen är en relativt stor komponent och har komplicerad geometri, vilket innebär att 

vissa metoder inte kommer vara möjliga att använda för tillverkning. Exempelvis är en 

fiberfraktion på 60 % önskvärd och fibrerna måste kunna vara kontinuerliga för att de 

mekaniska egenskaperna hos komponenten ska bli tillräckligt bra. 

2.2 Härdplast 

2.2.1 Formpressning 

En vanligt förekommande tillverkningsmetod för kompositmaterial inom bilindustrin är 

formpressning (Åström, 1997) .Detta på grund av relativt korta tillverkningstider vilket 

möjliggör tillverkning av många delar per dag och gör formpressning till en kostnadseffektiv 

metod för stora serier. Enligt Plastforum(Plastforum, 2010) så tar härdningen av kompositen 

cirka 2 minuter, det skall dock påpekas att denna tid varierar beroende på vilka material som 

används.  

 I tillverkningsprocessen används två matchade metallformar som är uppvärmda. I första 

stadiet av processen är dessa öppna och materialsatsen som kompositen ska bestå av läggs i 

den undre formen. Materialsatsen består främst av fiber och harts och kan innehålla såväl 

kontinuerliga som avhuggna fibrer. I det andra stadiet av processen pressas de båda formarna 

mot varandra under högt tryck och hög temperatur. Detta för att materialsatsen skall sprida ut 

sig i hela formen. Under utspridningen av material i formen är det svårt att kontrollera hur 

fibrerna orienterar sig. Generellt gäller att en liten materialsats ger lång flytväg och därmed 

bra ytkvalitet medan en stor materialstats ger kortare flytväg och jämnare fiberorientering. Det 

andra stadiet i tillverkningsprocessen varar till dess att kompositen härdat. Därefter separeras 

de båda formarna och en färdig komposit erhålls (Åström, 1997). 

Det finns två huvudtyper av material som används inom formpressning: SMC (Sheet Molding 

Compound) och BMC (Bulk Molding Compound). Dessa består främst av glasfiber, omättad 

polyester och fyllmedel. Skillnaden mellan materialen är att BMC innehåller kortare fibrer (6-

12 mm jämfört med 25-50 mm för SMC) och mindre andel fiber (20 vikt% jämfört med 30 

vikt% för SMC) (Åström, 1997). Detta gör att SMC lämpar sig bättre för mer hållfasta 

strukturer exempelvis karosspaneler medan BMC lämpar sig för strukturer med krav på bra 

ytfinhet till exempel strålkastarreflektorer. 
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Metodens främsta fördel är att allt från små till stora kompositer kan göras med den. Övriga 

fördelar är kort tillverkningstid och låg materialkostnad. Nackdelarna är dock att 

kompositerna får låg fiberandel vilket medför dålig hållfasthet samt bildning av blåsor vid 

lackering (Åström, 1997). För formpressning används ofta fiber gjorda av kol, aramider eller 

fiberglas. Typiska hartsmaterial är härdplaster som polyester, vinyl ester, epoxi och fenoler.  

2.2.2 RTM – Resin Transfer Molding 

Resin transfer molding, även kallat pressure injection molding, används idag till liknande 

konstruktioner som den som behandlas i denna rapport. Bland andra så tillverkar Group Lotus 

plc (tillverkar bilar av märket Lotus) ett monocoque-chassi till en av sina modeller med hjälp 

av RTM. Processen är relativt ny men mogen och har redan sett många modifikationer efter 

att ha anpassats till olika produkter. RTM fungerar så att en fiberform läggs mellan två fasta 

formhalvor i vilken hartsen pressas in under lågt tryck, detta ger en bra vätning av fibrerna 

och hög kvalité i slutprodukten. Den huvudsakliga skillnaden mellan RTM och SRIM är 

reaktionsaktiveringsmekanismen för hartsen. I SRIM startar reaktionen redan vid blandningen 

av hartsens men för RTM är den termiskt aktiverad. Cykeltiden för vanlig RTM är från 5 

minuter och uppåt beroende på detaljens storlek (Tim A. Osswald, 2008). 

Vanligt förekommande är en vakuumassisterad RTM-process (VARTM), utöver att hartsen 

pressas in i fiberformen så sätts fiberformen i vakuum. Detta minskar risken för ineslutningar 

i den kompositen och ger flödesfronten en extra drivande kraft och fyllnadstiden minskar. 

Denna metod fungerar bra för stora detaljer men är fortfarande förhållandevis tidskrävande. 

CRTM är en annan modifikation där harts förs in i formen då den fortfarande är delvis öppen 

vilket låter den fyllas snabbare. Formen sluts sedan när önskad mängd harts har förts in och 

pressar in harts i fiberformen. Detta minskar tidsåtgången för vätning dramatiskt då matrisen 

utbreder sig ovanför fibrerna och sedan penetrerar fibermattan ovanifrån. VARTM och 

CRTM tillsammans ger en intressant lösning testad 2011 av J. Aurrekoetxea, A. 

Agirregomezkorta, G. Aretxaga and M. Sarrionandia. Metoden går under namnet VACRTM 

och är näst intill identisk med CRTM men skiljer sig i hur formen fylls. Genom att täta 

formen med en elastisk tätning kan vakuum introduceras i fyllnadssteget vilket ytterligare 

reducerar tidsåtgången. Formen slöts och ett tryck på 20 bar applicerades vilket resulterade i 

ett fiberinnehåll på 58.1±0.1% och 0.11% inneslutningar. I en senare rapport (Chih-Yuan 

Chang, 2012) testades en annan variant av VACRTM. Mellan formens övre och undre del 

läggs ett flexibelt membran, detta membran är fäst i den övre halvan och hålls fast tätt mot 

den med hjälp av vakuum. När formen sluts är mellanrummet mellan de två formhalvorna 

större än vad detaljens slutgiltiga tjocklek skall vara. När önskad mängd harts förts in i 

formen ökar man trycket i blåsan och kan då öka fiberfraktionen. Processen illustreras i Figur 

1. 
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Med denna metod erhölls en fiberfraktion på 47.8% med endast atmosfärstryck i blåsan. En 

reducering av injiceringstiden på 58 % samt en ökning på 10 % av provbitens böjstyvhet kan 

uppnås i jämförelse med vanlig VARTM. 

 

Figur 1. Illustration av VACRTM med flexibel blåsa (Chih-Yuan Chang, 2012). 

För att kontrollera att fiberformen väts ordentligt och då undvika torrfläckar kan formen 

utrustas med olika typer av sensorer. Dessa känner på olika sätt av hur flödesfronten 

propagerar i formen. Exempel och undersökningar på funktionen av olika metoder finner man 

bland annat i rapporterna ”Cross-sectional monitoring of resin impregnation using an area-

sensor array in an RTM process” (Matsuzaki, Kobayashi, & Todoroki, 2012)  och 

”Monitoring of resin flow in the resin transfer molding (RTM) process using point-voltage 

sensors” (Danisman, Tuncol, Kaynar, & Mur, 2007). (, E. Murat Sozer)). Med hjälp av dessa 

kan hartsens flödesfront kontrolleras i realtid. Flödesfrontens hastighet och utbredning 

beräknas också numeriskt men detta är mycket tidskrävande och komplicerat och görs vid 

tillverkning av formen. Många försök har gjorts till att skapa relationsmodeller mellan olika 

hartsers vätning och utbredning i olika fiberformer. Andra metoder baserade på finita 

elementmetoden (FEM) i korrelation med kontrollvolymer används i många fall tack vare 

relativt lätt implementering och effektivitet(Moon-Kwang Um, 2012). 

Hartser som används i RTM aktiveras och härdar när den värms. Denna värme tillförs via 

formen som vanligtvis är förvärmd när injiceringen påbörjas för att korta ner härdcykeltiden 

och minska hartsens viskositet och på så sätt även korta ner fyllnadstiden(Tim A. Osswald, 

2008). En ny metod utnyttjar mikrovågor för att värma och härda hartsen. En stor mängd 

forskning har gjorts på hur olika härdplaster härdar med hjälp av mikrovågor men väldigt lite 

på hur denna teknik kan användas vid kompositframställning. I en rapport av D.A. Papargyris, 

R.J. Day, A. Nesbitt, D. Bakavos jämför man en komposit framställd med RTM som härdat 

traditionellt samt en som härdat med hjälp av mikrovågor. Resultatet blev en 50 % reducering 

av härdtiden och en ökning på 9 % av kompositens interlaminära skjuvningsstyrka(D.A. 

Papargyris, 2008).  

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353806003563
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2.2.3 RFI (Resin Film infusion) 

RFI är en typ av prepreg där man har gjort tunna filmer enbart av matris. Filmerna läggs 

sedan på torra fibermattor i formen. Till sist täcks formen av en vakuumpåse och allt kan 

värmas upp i ugn eller i en autoklav för att matrisen ska flyta ut i fibrerna och härdas. 

Produkter tillverkade på detta sätt används just nu inom flygindustrin men kan komma att 

användas inom bilindustrin i framtiden om kostnaderna sjunker. Geometrierna ska helst vara 

plana och inte för komplexa och strukturen får gärna vara stor för att denna metod ska kunna 

utnyttjas till sin fulla potential. 

2.2.4 Vacuum assisted Resin Transfer Molding (VARTM) 

I princip som vanlig RTM men med skillnaden att man samtidigt som man har tryck på 

ingångssidan av gjutformen så appliceras vakuum på utgångssidan, detta ställer större krav på 

formen då det kommer skapas ett undertryck som vill suga in luft utifrån om man inte tätat 

ordentligt, enligt JHM Technologies (2013). 

2.2.5 Light Resin Transfer Molding (LRTM) 

Light RTM, ECO RTM eller vacuum moulding. Fungerar som vanlig RTM med följande 

skillnader. 

Den ena gjutformsdelen består ofta av ett mer flexibelt och tunt material som man ofta kan se 

igenom för att kunna säkerställa att matrisen nått alla ytor. Det tryck som appliceras vid 

inloppet för vanlig RTM saknas då den ena formhalvan inte är strukturellt stabil vilket 

resulterar i en längre fyllnadstid. Generellt tar LRTM tar cirka dubbelt så lång tid på grund av 

detta. Kostnadsmässigt ligger LRTM lägre än vanlig RTM då gjutformarna är billigare tack 

vare lägre tryck. Med mindre stabila gjutformar minskar dock deras livslängd varför LRTM 

mer lämpar sig för kortare produktionsserier jämfört med RTM. En annan fördel med LRTM 

över RTM är att man på grund av det lägre arbetstrycket kan använda fler typer av 

kärnmaterial vid gjutning av sandwich-produkter. En nackdel med processen är att den yta 

som blir av den tunnare gjutformshalvan erhåller sämre ytfinhet än den andra sidan, enligt 

(JHM Technologies, 1995). Processen används ofta för att gjuta båtskrov. Denna metod har 

modifierats och finns i ett pattenterat utförande kallad SCRIMP (Seemann Composites Resin 

Infusion Molding Process) där man ovanpå fiberformen lägger en porös film som tillåter 

hartsen att flöda lättare och jämnare vid injicering och sedan väta fiberformen i dess 

tjockleksriktning(Seemanncomposites, 2010). 

2.2.6 Reinforced Reaction Injection-Molded (RRIM) 

I RRIM sker tvärbindningen genom att blanda två hartskomponenter och sedan spruta in de i 

formen tillsammans med fibrer eller flingor av glimmer som gör komponenten styvare och 

slagtåligare. Hartsens komponenter är förvarade i två separata behållare, som är 

temperaturreglerande och försedda med omrörare. Fibrerna som är kortare än 0,5 mm blandas 

med en av hartskomponenterna. När injektionen börjar strömmar matrisen in i 

blandningskammaren med ett tryck mellan 10-40 MPa, där de blandas intensivt genom hög 

hastighet, 100-200 m/s. Från blandningskammaren strömmar blandingen in i formen vid 

atmosfärstryck och genomgår en exoterm kemisk reaktion. Cykeltiden varierar beroende på 
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storleken och vilken matris som används, men en genomsnittlig form kan fyllas på en sekund 

eller mindre och vara redo för urtagning på 30-60 sekunder enligt företaget Creative 

Urethanes (2013). Vanligast att använda är Polyuretaner (PUR) men också omättad polyester 

och epoxi används men då blir härdtiden längre. De korta fibrerna och diskontinuiteten i dess 

riktningar gör att materialet har dåliga strukturella egenskaper.  RRIM används vid 

tillverkning av bland annat karrosdelar till bilar. Även här används nästan bara PUR och då 

med glasfiber förstärkning. 

ERIM utrustning är dyrt dels för de måste klara av att skapa högt tryck och höga hastigheter 

dels att är mycket viktigt med rätt proportioner av hartskomponenterna när de blandas 

2.2.7 Prepreg 

Fibrer och fibermattor impregneras med matris genom att tillföra denna under värme och 

tryck. Alternativt kan lösningsmedel användas för att lösa upp matrisen och impregnera 

fibrerna. Fibermattorna som är delvis härdade förvaras i frysar för att inte fortsätta 

härdningen. Materialet läggs i en form och försluts sedan med vakuumpåse och värms upp till 

120°-180°, sedan används oftast en autoklav för att ge högre tryck. 

Detta är en dyr process som främst används inom flygindustrin eller i bilar som kräver höga 

mekaniska egenskaper. Dessa uppnås genom att fibrerna är orienterade och att luftbubblor i 

materialet försvinner i autoklaven. Autoklaven är ett tillverkningsmoment som många företag 

vill undvika. Härdningen kan ta upp till 90 minuter eller mer. Dock påstår Hexcel att de har 

tagit fram en prepreg som optimalt härdas på sju minuter, men den kan härdas så fort som på 

två minuter. 

2.2.8 Automated Tape Layup (ATL), Automated Fiber Placement (AFP) 

Traditionellt sett har större konstruktioner av fiberarmerad plast tillverkats av specialutbildad 

personal som, per hand, lagt en fiberväv efter uträknad orientering på en form som sedan 

injicerats med harts. Detta är mycket tidskrävande och risken för fel och variationer i de 

slutgiltiga produkterna är påtaglig. 

AFP och ATL togs fram som en lösning på dessa problem. Med hjälp av robottar kan man 

öka hastigheten och noggrannheten samtidigt som man får en konsekvent presterande 

slutprodukt. 

AFP och ATL adopterades först av flygindustrin för tillverkning av kabinkroppar samt vingar 

då tekniken funkar bra för stora ytor med relativt simpel form. Detta på grund av att 

programeringen av roboten har visat sig svårt. 

Båda systemen bygger på samma koncept med förimpregnerad fiber i tejp- eller fiberform. 

Denna appliceras på en form med hjälp av ett huvud kopplat till en fleraxlig robotarm eller att 

formen tillåts röra sig för att göra det lättare att applicera fibrerna på fler sidor. På huvudet 

sitter spolar med antingen tejp eller separata fiberknippen, en komprimeringssko, 

positionssensor samt en kapningsanordning. Komprimeringsskon ser till att de 

förimpregnerade fibrerna fäster korrekt vid varandra, dock för de flesta idag existerande 
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maskinerna krävs att de lagda lagren komprimeras med hjälp av vacuum eller en annan fast 

form. Huvudet värmer i vissa fall fibrerna för att göra den harts som används mjukare och där 

av fästa bättre. 

På senare år har potentialen hos ATL och AFP ökat då programmeringsverktyg och mindre 

maskiner dykt upp som gör det lättare för mindre företag att använda tekniken och som 

tillverkar långa serier av små till medelstora produkter. Vanligast i detta segment är ATL och 

2008 låg hastigheten på ca 30 meter per minut med en fibervikt på uppemot 30 kg per timma 

för dessa maskiner enligt CompositesWorld(2008).(Sloan, 2008) 

2.2.9 SRIM – Structural Reaction Injection Molding 

Härstammar från reinforced reaction Injection molding (RRIM) där härdare och härdplasten 

blandas precis innan injicering och sprutas sedan med hög hastighet in i formen tillsammans 

med korta fibrer. I SRIM placeras en fiberform i formen innan injiceringen var vid högre 

hållfasthet kan uppnås. Hartsen som används är vanligtvis polyuretan och polyurea som är 

högreaktiva och härdar på så kort tid som 30 sekunder. Problemet är att dessa har betydligt 

sämre mekaniska egenskaper än övriga härdplaster som används i dagens FRPs varför denna 

process inte lämpar sig för detaljer med höga krav på hållfasthet. I Tabell 1 visas några av 

skillnaderna mellan RTM och SRIM(Mallick, 2010). 

Egenskap RTM SRIM 

Formtryck 0,3 2,4 

Formtemperatur 25-40 95 

Injiceringshastighet 

[kg/min] 

2,3 55 

Blandning Statisk Kollision 

Cykeltid [min] 10-60 2-6 

Inneslutningar [%] 0,1-0,5 0,5-2 

Formmaterial Epoxi Stål 

Investeringskostnad $30’000 $500’000 

Tabell 1. Kvantitativ jämförelse av SRIM och RTM (Tim A. Osswald, 2008). 

 

2.2.10  RST – Resin Spray Transfer - Quickstep 

Resin Spray Transfer är en process i vilken harts appliceras i formen i form av spray. På detta 

sätt får man en jämn fördelning av harts och mängden kan noga kontrolleras. Fibrerna 

placeras sedan i formen, om kompositen är väldigt tjock kan processen upprepas men harts 

sprayas då på den tidigare vätta kompositen. 

Denna metod i kombination med det Australiensiska företaget Quicksteps egna metod med 

samma namn resulterar i en snabb, fullt automatiserad process med högkvalitativa 

slutprodukter. Quickstepprocessen består av en form fylld med en patenterad vätska som 

tillåter omatchade möjligheter att styra och kontrollera härdningen. Formens undre del är fast 

och den övre består av en flexibel blåsa som arbetar under lågt tryck. I processen används 
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väldigt snabba, reaktiva, egenutvecklade hartser då man i processen kan kontrollera den 

exoterma värmen väldigt exakt(Godbille, 2013). 

Att producera 2x3 meter stora delar ligger i spannet av vad processen skall klara enligt 

företagets vice VD,(Godbille, 2013). 

Ett sammarbete är inlett med biltillverkaren Audi med målet att automatisera tillverkningen 

av kompositdetaljer, få ner tillverkningskostnaden med 30 % och erhålla en klass A finish på 

dessa  (Read, 2011). Detta innebär att det i detta nu är mycket osäkert om denna process kan 

följas upp av annan biltillverkare samtidigt som processen heller inte är mogen. 

2.3 Termoplast 
Termoplaster är inom bilindustrin vanligt förekommande plaster vid tillverkning av icke 

lastbärande komponenter för exempelvis interiör. Även vissa halvbärande strukturer 

tillverkas, och moderna metoder kan göra att termoplasterna blir aktuella även för bärande 

strukturer. En intressant fördel med termoplaster är att eftersom deras stelningstid enbart 

beror på hur snabb nedkylningsprocessen är, så kan mycket korta cykeltider erhållas. Nedan 

följer en kort beskrivning av ett par tillverkningsmetoder som kan vara tillämpbara inom 

bilindustrin.  

2.3.1 Prepreg 

Ett sätt att använda sig av fiberarmerad termoplast är att lägga ut den som förimpregnerad 

tråd, då krävs en yta eller form att lägga ut tråden på. Processen går att utföra för hand men 

det är enligt Åström önskvärt att en robot gör arbetet för att en hög kvalité ska erhållas. 

Principen är att den impregnerade tråden och underlaget värms upp med hjälp av en 

värmekälla så att plasten smälter, när tråden pressas mot underlaget och smälter ihop med 

underlaget bildas en stark komposit med hög fiberfraktion. Figur 2 visar hur uppläggning av 

prepreg går till principiellt. 

 

Figur 2. Uppläggning av prepreg (Åström, 1997). 
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För att värma tråden och underlaget används flera olika tekniker som till exempel 

varmluftspistol, infravärme, öppen låga eller laser. 

Om både tråden och underlaget värms upp så att de båda smälter helt sammanfogas de väl och 

produkten kan tas ur formen så fort plasten svalnat. Dock slutar oftast dessa enstegs-

produktioner i att betydande restspänningar finns i laminatet på grund av lokal och ojämnt 

fördelad värmetillförsel. Därför är det vanligare att endast delvis sammanfogning avses vid 

uppläggningen som då kan gå mycket fortare med samma värmetillförsel och därefter 

använda värmepressning, diaphragm forming eller rullformning. På detta sätt undkomer man 

restspänningar och produktionstakten ökas (Åström, 1997). 

2.3.2 Formpressning 

Denna metod har mycket gemensamt med de som länge använts för att pressa plåt till olika 

skepnader, en procedur som bilindustrin varit bekant med under lång tid. Materialet, som 

består av för-impregnerade fibrer konsoliderade till en eller flera mattor, värms upp till höga 

temperaturer där matrisen smälter innan de placeras i en väl kyld form. Denna form är 

omsluten av pressar som utsätter formen och mattorna för högt tryck, 15-20 MPa samtidigt 

som plasten kyls ned som då börjar stelna (Tatara, 2011). Trycket hålls högt under hela tiden 

som plasten stelnar för att den inte ska tillåtas veckas eller rynkas när den kyls ned och 

krymper. 60 % fiberfraktion kan uppnås med formpressning (Nguyen & Paquette, 2010). 

Denna procedur tar mellan 20 och 60 sekunder beroende på verktyg, temperaturvariationer 

och storlek på komponenten (Ford, 2001). 

Här åskådliggörs den stora fördelen med termoplaster, att de kan smälta och stelna efter 

behov vilket reducerar tillverkningens cykeltid markant. Nackdelen med dessa procedurer är 

att det krävs väldigt stora investeringar i uppstartsfasen då pressverktygen och formarna måste 

tillverkas i väldigt tåliga material, som tål både stora tryck- och temperaturvariationer, som 

även kan applicera tryck och kylas ned under snabba omställningar mellan cyklerna. Den 

cykeltid det handlar om är minuter eller mindre vilket lämpar sig väl för bilindustrin (Tatara, 

2011). 

Denna metod fungerar för alla sorters fibrer; huggna och kontinuerliga. Det finns dock viktiga 

skillnader mellan dessa som bör tas i beaktande innan tillverkning. Huggna fibrer lämpar sig 

för tillverkning av komplexa strukturer eftersom en fibermatta med huggna fibrer mycket 

lättare kan ordna sig efter formen utan att fibrerna skadas medan exempelvis en vävd eller 

sydd matta kan komma till töjas, vikas eller vridas runt kanter och hörn. För enklare strukturer 

med mindre skarpa hörn och kanter fungerar dock vävda och sydda mattor utmärkt och de är 

även de bästa alternativen (Gay, Hoa, & Tsai, 2007). 
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Användningsområden inom 

bilindustrin idag 
MT LFT 

Fotsteg (eng. running boards) X X 

Instrumentpaneler X X 

Stötfångare X  

Bakgavellift X X 

Batterilådor X X 

Skydd för extrahjul  X 

Tabell 2. Visar vilka komponenter som idag tillverkas av termoplast med formpressning. 

Som åskådliggörs i Tabell 2 ovan, vars information Åström bidragit med, används idag 

pressade termoplaster till flera olika komponenter inom bilindustrin som inte kan anses vara 

bärande strukturer. Men då termoplast kan återvinnas, kompositer av materialet kan 

återvinnas samt blir allt mer sofistikerade får härdplasterna större konkurrens. Det finns flera 

metoder som alla bygger på att under tryck kyla ned kompositen tills den har stelnat, några 

som används flitigt idag och andra som kan vara något för framtiden. 

Figur 3 visar att cykeltiden för formpressning domineras av uppvärmningen av materialet 

(Gramman, Davis, Osswald, & Rios, 2003). 

 

Figur 3. Cykeltiden för formpressning. 

  

4. Mold Closing 
2. Heating 

1. 

Cha

rge 

Pla

ce

me

nt 

3. Heated charge transfer 

6. Cooling 

5. Compression 

7. 

Mo

ld 

Op

eni

ng 

8. 

Par

t 

Re

mo

val 



 

20 
 
 

2.3.3 Membrangjutning 

Membrangjutning (eng. diaphragm forming) är en metod som har tagits fram exklusivt för 

termoplaster (Sabu, Kuruvilla, & Sant, 2012). Processen utförs genom att en stycke 

termoplast täcks av två tunna och flexibla membran som sedan fästs i en undre form i 

gjutstycket. Den övre formen placeras ovanpå den undre för att sluta tätt och sedan evakueras 

luft underifrån och skapar ett vakuum under kompositen så att den formar sig mot konturen. 

Från den övre halvan av formen pressas luft in och skapar ytterligare tryck över kompositen. 

Olika metoder använder enbart vakuum eller lufttryck. Processer skiljer sig också åt när det 

gäller uppvärmningen av kompositen. Åström nämner två tekniker, en där kompositen 

förvärms innan den placeras i formen och en som involverar en autoklav. I autoklaven värms 

kompositen upp och formas av vakuumet och lufttrycket, sedan pressas kalluft in i formen 

innan processen är klar. Material som används i processen verkar generellt vara armerad 

PEEK (Åström, 1997) som är dyrt men högpresterande. 

Tillverkningsmetoden ger möjlighet att skapa komponenter med komplexa strukturer med 

stora djup och membranen sträcker ut och lägger anspänning på kompositen vilket förhindrar 

bucklor och lokala tjockleksvariationer. Membranen tillverkas av olika material men endast 

de som är gjorda av gummi går att återanvända efter en cykel (Sabu, Kuruvilla, & Sant, 

2012). 

Vad gäller cykeltider är metoden med förvärmning snabbare, där formtiden beräknas i 

sekunder och cykeltiden i minuter, förvärmning borträknad. I en autoklav är den fulla 

cykeltiden ungefär en timme, vilket till stor del beror på värmeöverföringen, men det kan 

variera mellan 20 och 100 minuter (Campbell, 2004). C.D Rudd (Rudd, 2000) skriver att 

membrangjutning är lämpligt för små tillverkningsserier, till exempelvis motorsporten. 

2.3.4 SRIM 

Structural reaction injection molding (SRIM) är en metod där torra fiberark placeras mellan 

två gjuthalvor, prekursorn pumpas in i formen samtidigt som den polymeriseras. Därefter 

pressas gjuthalvorna samman under ett tryck mellan 8 – 10 bar. Enligt van Rijswijk (van 

Rijswijk, 2007) möjliggör SRIM mycket korta cykeltider som beror av plastsystemets 

härdningstid vilken kan vara så låg som några få minuter. Figur 4.a visar en schematisk bild 

av processen. 

2.3.5 Vakuuminjektion 

Vakuuminjektion (eng. Vacuum Injection) är en procedur där en fiberduk läggs mellan en 

solid gjuthalva och en lufttät film. Luften evakueras och undertrycket får matrisen att flyta in 

och impregnera fibrerna. Eftersom processen sker under atmosfärstryck, begränsas 

komponentens storlek, till skillnad från SRIM, endast av hartsens ”pot-life”, det vill säga den 

tid som matrisen går att bearbeta. Figur 4.b (van Rijswijk, 2007) visar en schematisk bild av 

processen. 
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2.3.6 RFI 

Resin Film Infusion (RFI) är en metod där fiber läggs samman i lager med tillsammans med 

lager av stelnad, ohärdad harts direkt i formen, detta görs oftast för hand. Genom att tillföra 

värme smälter matrisen och härdningsprocessen börjar, se Figur 4.c. 

 

Figur 4. Schematiska bilder av olika injektionsbaserade metoder:  

(a.) SRIM, (b.)Vakuum injektion, (c.)RFI. 

2.3.7 Forminjektion 

Forminjektion (eng. Injection Molding) är en metod för att gjuta termoplast. Det betyder att 

man blandar ned korta fiber i en termoplastmassa och med hjälp av en pump och roterande 

skruv pressar in plastmassan i dess form. Detta är dock inte en bra lösning för att konstruera 

bärande strukturer, då ickekontinuerliga (och slumpmässigt orienterade) fiber inte kan ta upp i 

närheten av lika stor last.  

Forskare vid Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT har utvecklat ny teknik som 

möjliggör tillverkning av delar med kontinuerliga fibrer via forminsprutning, vilket ändå kan 

göra metoden intressant (Fraunhofer, 2012). 

En annan lösning är att sänka termoplastens viskositet vilket skulle möjliggöra RTM, SRIM 

och vakuuminjektion, tillverkningstekniker som i vanliga fall används till 

härdplastskompositer. Dessa metoder nämns nedan. Det finns ett fåtal termoplaster som vid 

extrem värme och tryck kan få en tillräckligt låg viskositet för att väta fibern tillräckligt bra 

(Åström, 1997). Att värma och pressa in plasten i en form är en variant av RTM, Resin 

Transfer Molding. Metoden kräver höga temperaturer och tryck. Det höga trycket kan orsaka 

att fibermattan skjuts till formens ytterkant. 

2.3.8 Reaktionsgjutning 

Reaktionsgjutning (eng. Reaction Molding) verkar vara det mest lovande alternativet för att få 

plasten att binda till fibern (med flytande termoplast). Här använder man en prekursor 

(monomer eller oligomer) som polymeriseras på plats. Prekursorn har (då den är uppvärmd) 

väldigt låg viskositet och kan därför enkelt väta fibern varefter den polymeriseras i själva 

formen (van Rijswijk, 2007). 

http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science/article/pii/S1359835X06002247
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3. Material 

3.1 Inledning 
Att integrera kompositmaterial i bilkomponenter blir allt mer förekommande. Anledningen till 

detta är bland annat de hårda miljökrav som numera ställs på fordonen och med kompositer 

kan vikten på fordonet och därmed dess utsläpp reduceras vilket gör materialen väldigt 

intressanta. Andra skäl till att kompositmaterial blivit attraktivt är att det oftast är lättare och 

billigare att tillverka komplexa strukturer avvv kompositmaterial än av metall. Vilka 

komponenter i bilar som kompositmaterial idag förekommer i syns nedan i Tabell 3 (Gay, 

Hoa, & Tsai, 2007). 

Komponenter under huven Karosskomponenter 

Strålkastarstöd 

Oljetankar 

Skydd för cylindertoppar 

Skydd för fördelare 

Transmissionsaxlar 

Motor- och växeldelar 

Motorhuvar 

Bakluckor 

Dörrar 

Tak 

Takluckor 

Stänkskärmar 

Stötdämpare 

Strukturkomponenter Interiörkomponenter 

Delar av chassi 

Golvelement 

Integrerade vätetankar i 

golvelement 

Bladfjädrar 

Sätesramar 

Sidopaneler och centrala 

konsoller 

Behållare 

Tabell 3. Användningsområden för kompositer i bilar. 

Att använda en struktur av kompositmaterial som innergolv till en bil är något som tidigare 

inte gjorts någon storskalig produktion. Det är vanligast att tillverka innergolvet av metall 

som till exempel aluminium, som har god naturlig motståndskraft mot de flesta typer av 

miljöbelastningar. Därför finns det i dagsläget få krav på vad ett bilgolv bör klara ur 

miljösynpunkt, krav som behövde klargöras innan några materialval eller beräkningar kunde 

ske. Olika plasters motståndskraft mot miljöbelastningar kan variera mycket kraftigt, varför 

en litteraturstudie i hur olika plaster påverkas av ämnen och kemikalier behövdes. I denna 

studie togs endast hänsyn till kemikalier och påfrestningar som förekommer i vanligt bruk.  

Matrisen är det material som innesluter fibrerna i kompositen och skyddar dem mot påverkan 

från miljön och andra angrepp som annars skulle skada fibrerna. Fibrerna i sin tur bestämmer 

i stora drag hur starkt och styvt den slutliga kompositen är. Därmed är valen av dessa två 

material väldigt viktig och måste ske med god insyn i materialens egenskaper (Åström, 1997). 

Fibrerna finns även de av många olika slag, såsom glas, kol och plast, där den i dag mest 

högpresterande utan större konkurrens är kol. Glas har definitivt sina användningsområden då 

det har andra egenskaper än kol och därmed andra användningsområden. Generellt sett lämpar 

sig kolfiber bättre för högpresterande komponenter som ska vara styva och starka med glas är 

mer flexibelt och billigare. Det är även viktigt att tänka på hur fibrerna ska placeras, det vill 
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säga riktningen på fibrerna, om det ska vara huggna, sydda eller vävda mattor med mera. 

Detta är den viktigaste punkten i designen av en komposit då fibrernas riktning är helt 

beroende för materialets mekaniska egenskaper. 

Plasterna delas vanligtvis i två olika klasser, härdplaster och termoplaster. Gemensamt för alla 

härdplaster är att de innan användning är i flytande form och kräver flera kemiska tillsatser, 

härdare, innan de blir solida och användbara. Komponenter tillverkade med härdplast fördelas 

generellt flytande och stelnar i efterhand. Härdplaster förblir trots höga temperaturer solida, 

de smälter inte utan börjar vid höga temperaturer att brinna. Termoplaster är helt annorlunda, 

innan de används i tillverkning är de i fast form och behöver värmas upp till höga 

temperaturer, mellan glastemperaturen Tg och smält-temperaturen Tm, där de blir böjliga och 

senare börjar smälta. I detta mer lättarbetade tillstånd kan materialet bearbetas till önskad 

skepnad. Detta innebär att de båda klasserna plast har olika användningsområden. 

Det är även viktigt att tänka på hur komponenten bör tillverkas och det finns många olika 

metoder för både härd- och termoplast. Olika tillverkningsmetoder lämpar sig för olika 

produkter och industrier, då cykeltid, arbetskraft och teknologi som krävs för att driva 

processerna varierar stort mellan dem (Åström, 1997). 

Syftet med detta arbete är att välja rätt fiberarmering, rätt matris och rätt fiberupplägg samt att 

tillverka golvstrukturen på det sätt som ger bäst kompromiss mellan pris, cykeltid och 

kvalitet. En lösning för härdplaster och en för termoplaster presenteras nedan. 
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3.2 Miljö 
Inledningsvis skapades en lista över olika möjliga typer av härd- och termoplaster. För att få 

en övergriplig bild sammanställdes plasternas tåligheter och resistanser i ett tabell-ark, ur 

vilket de mest lämpliga plasterna blev lätta att urskilja, se Bilaga 1: Plasternas kemiska 

resistanser. Det bör noteras att inga av mätvärdena i denna bilaga har uppmätts 

experimentellt. 

 

Nedan följer en beskrivning på de olika miljöbelastningsfallen som listats i tabellen, dess 

effekter och vilka gränser som har definierats.  

3.2.1 Plastens påverkan av temperatur och fukt 

Tg [°C] (Glass transition temperature) 

Vid denna temperatur börjar plasten få förändrade mekaniska egenskaper, vilket påverkar 

materialets lastupptagningsförmåga och formstruktur. Den lägsta gränsen för Tg valdes till 

80°C, enligt kravspecifikation.  

 

Service temperature (Air) [°C] 

Den av tillverkaren lägsta och högsta tillåtna omgivningstemperatur som plasten får användas 

i. Hur dessa värden har framtagits var okänt men ansågs ändå kunna återspegla plastens 

egenskaper. Plasten skall vara opåverkad inom temperaturintervallet -40°C till 80°C, enligt 

kravspecifikation.  

 

Fukt (50 % relativ luftfuktighet) [%] 

Dessa värden ger information om plastens förmåga att absorbera vatten ur luften. Testet utförs 

vid 50 % relativ luftfuktighet och under så lång tid att plasten ej absorberar mer vatten, dvs. 

har blivit mättad. Värdet avser procentuell viktökning. Viktökningen bör vara noll eller så 

liten som möjligt, en övre gräns på 2 % ansågs acceptabel.  

 

Vatten [%] 

Eftersom vatten så ofta förekommer i bilar ansågs det relevant att undersöka plastens 

vattenabsorption. De enda mätdata som fanns tillgängliga var tester där provbiten dränkts i 

vatten, detta är naturligtvis ett långsökt scenario men ger ändå en fingervisning om plastens 

känslighet mot vatten. Värdet avser procentuell viktökning och bör vara så lågt som möjligt, 

men ingen övre gräns sattes eftersom testet återspeglar ett specialfall.  

 

Brand 

Det finns brandkrav för en komplett bil (se bilaga 10, kravspecifikation), dessa är dessvärre 

svåra att applicera endast på golvet. Därför valdes det att undersöka hur bra plasten klarar ett 

UL-94-test, vilket är ett standardiserat brandtest som omfattar ett horisontellt och ett vertikalt 

prov. Samtliga provbitar måste enligt UL-94 standard prepareras i förväg innan själva 

eldprovet får genomföras. Tillgång till de faktiska standarderna saknades, så informationen 

gällande d e olika värdena kanske inte stämmer exakt, men gäller allmänt.  
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Det horisontella provet testar hur snabbt eldfronten sprids, då en låga appliceras på en fri ände 

under 30 sekunder. På en 125 mm lång provbit mäter man hur lång tid det tar för eldfronten 

att röra sig mellan en punkt vid 25 mm till en punkt vid 100 mm. Värdet HB ges om 

eldfronten sprider sig långsammare än 40 mm/min eller om elden slocknat före mätpunkten 

vid 100 mm, i annat fall ges inget horisontellt värde alls.  

 

Det vertikala provet testar hur snabbt provbiten slocknar efter att en låga applicerats på 

provbitens nedre kant under 10 sekunder. Följande värden kan erhållas: 

 

 V-0: Provbiten slocknar inom 10 sekunder efter att lågan avlägsnats. Eventuella 

droppar får ej antända ett bomullsprov under provbiten.  

 V-1: Provbiten slocknar inom 30 sekunder efter att lågan avlägsnats.  

Eventuella droppar får ej antända ett bomullsprov under provbiten. 

 V-2: Provbiten slocknar inom 30 sekunder efter att lågan avlägsnats. Bomullsprovet 

antänds av dropparna. 

 

 Följande två värden avser det vertikala provet enligt beskrivningen ovan, men med en 

applicerad låga som är ungefär 5 gånger intensivare. Detta innebär ett ännu hårdare 

krav.  

 

 5VA: Provbiten slocknar inom 60 sekunder efter att lågan avlägsnats.  

Eventuella droppar får ej antända ett bomullsprov under provbiten. Plattan får ej 

utveckla ett hål.  

 5VB: Provbiten slocknar inom 60 sekunder efter att lågan avlägsnats. 

Eventuella droppar får ej antända ett bomullsprov under provbiten. 

Plattan får utveckla ett hål.  

 

Gränserna var även här svårdefinierade. Värdet HB ansågs dock vara ett minimumvärde då 

detta, enligt använda källor, är det enda värde som finns listat för det horisontella provet. Om 

det i värsta fall brinner häftigt efter t.ex. en olycka bör inte eventuella droppar brinna, därför 

valdes värdet V-1 som lägsta krav för det vertikala provet. Samtlig information om detta 

brandtest är hämtad från (Gold) och (UL, 2013).  

 

3.2.2 Kemisk resistans 

Här har de olika plasternas resistans mot olika typer av kemikalier granskats. Oavsett 

omdöme i detta underlag bör varje plast granskas noggrannare innan den tas i bruk. Tre olika 

omdömen har bestämts; ja, medel och nej.  

 

 Ja: Plasten är opåverkad eller mycket svagt påverkad under lång exponeringstid.  

 Medel: Plasten är svagt påverkad eller opåverkad under kort exponeringstid.  

 Nej: Plasten löses upp eller är starkt påverkad under kort exponeringstid.  
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Alkoholer 

Här studeras plastens påverkan vid kontakt med olika typer av alkoholer. Plastens påverkan 

kan variera i väldigt stor grad, alltifrån att inte påverkas alls till att lösas upp helt. Vissa 

plaster kunde ha mycket god resistans mot alla alkoholer utom en, i dessa fall har den 

specifika alkoholen noterats.  

 

Bensin & diesel 

En förhoppning var att kunna integrera en bränsletank i golvet, det innebär att bränslet 

kommer i direktkontakt med plasten under bilens hela livslängd. Detta ställer stora krav på 

plastens resistans, därför ansågs de plaster med omdömet medel olämpliga att använda om 

integrerad bränsletank avses. Omdömet medel ansågs dock vara acceptabel om extern 

bränsletank avses.  

 

Olja 

Här studerades plastens påverkan vid kontakt med olika typer av oljor, då det inte är helt 

ovanligt att dessa under lång tid förvaras i bagageutrymmet. Plastens påverkan kan variera i 

väldigt stor grad, alltifrån att inte påverkas alls till att lösas upp helt. Här avses inte bara 

motor- eller smörjoljor, utan samtliga oljor som fanns testade.  

 

Koldioxid (avgaser) 

Plasten kommer förmodligen att komma i kontakt med avgaser, som till största delen utgörs 

av koldioxid. Därför studerades plastens påverkan av koldioxid, trots att en gas inte antogs 

utgöra något större hot mot plastens egenskaper.  
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3.2.3 Resultat 

Följande termo- och härdplaster anses vara möjliga kandidater, då de enligt ovanstående 

kriterier uppvisade goda eller tillräckliga egenskaper. Viss information saknades för vissa 

plaster, i de fall då mycket information saknades har dessa plaster helt enkelt ej beaktats.  

 

Termoplaster:  

 

 Polyketone (PEEK) 

 

Uppvisade mycket god kemisk resistans och klarade övriga kriterier väl. Sett ur 

miljökravsynpunkt så blev PEEK förstahandsvalet bland termoplasterna. 

 

 Polyamide (Nylon12) 

 

Uppvisade överlag god kemisk resistans. Viss känslighet mot alkoholer fanns, men då 

sämre värden erhållits avses oftast längre exponeringstider, vilket ansågs acceptabelt.  

 

 Polyphenylenesulfid (PPS) 

 

Uppvisade mycket god kemisk resistans. Uppfyllde ej kraven för horisontellt 

brandprov, men resultatet för vertikalt brandprov var bra. Då kraven för brand i 

kravspecifikationen var svåra att tillämpa endast på golvet, ansågs PPS vara en stark 

kandidat.  

 

Härdplaster:  

 

 Epoxy (molding compound) 

 

Uppvisade mycket god kemisk resistans och klarade de flesta övriga kriterier väl. 

Information saknades om lägsta arbetstemperatur, vilket borde testas före eventuell 

användning. Sett ur miljökravsynpunkt så blev Epoxy förstahandsvalet bland 

härdplasterna.  

 

 Vinylester (SMC) 

 

Uppvisade mycket god kemisk resistans och klarade de flesta övriga kriterier väl. 

Information saknades om lägsta arbetstemperatur och om dess fuktabsorption, vilket 

borde testas före eventuell användning. Bortsett från avsaknaden av information om 

fuktabsorption så har ingen skillnad mot Epoxy påvisats.  
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3.3 Armering 
Som synes i kravspecifikationen ska den övre golvstrukturen uppfylla flera krav, där vissa var 

hårdare än andra och därmed prioriteras. De mest noterbara är kravet vid sidokrock och kravet 

på hur mycket golvet får deformeras. Ett annat krav som är av stor vikt vid val av 

fiberarmering är att kompositgolvet inte ska svikta nämnvärt. 

De fibrer som kan anses vara aktuella är glas, kol och aramid, då alla tre tillämpas i 

högpresterande miljöer och har intressanta egenskaper som kan vara nyttiga i en golvstruktur. 

3.3.1 Glasfiber 

Glas är den billigaste (Åström, 1997) av de tre och har idag ett väldigt brett 

användningsområde tack vare sitt ringa pris och bra egenskaper, exempelvis har hög resistans 

mot korrosion och tål värme bra. Se Tabell 4 nedan för en jämförelse mellan tre olika slags 

glasfibrer.  

Egenskaper E-glas AR-glas S-glas 

Dragstyrka 

[GPa] 

3,5 3,5 4,6 

E-modul [GPa] 73,5 175 86,8 

Elongation [%] 4,8 2 5,4 

Densitet [g/m
3
] 2,57 2,68 2,46 

Pris [$/kg] 1,2 0,9 1,5 

Tabell 4. Tabell som jämför olika slags glasfibrer (Textile Learner, 2013). 

Som synes är olika slags fibrer även inom ett och samma material bra på olika saker. AR-glas 

är väldigt högpresterande men också styvt för att vara glas medan S-glas har en högre 

dragstyrka. E-glas är den vanligast förekommande glasfibern men även den minst 

imponerande. Gemensamt för E- och S-glas är att de kan töjas betydligt, runt 5 %, men i 

övrigt är de väldigt olika. 

3.3.2 Kolfiber 

Kolfiber är ett välkänt högpresterande och eftertraktat material, så till den grad att det i många 

sammanhang är önskvärt att använda kolfiber bara för utseendets skull. Det är ett 

förhållandevis dyrt material men bidrar med så pass hög prestanda att det i många krävande 

applikationer är värt kostnaden med tanke på de besparingar som kan göras i vikt. Se Tabell 5 

för en jämförelse mellan olika slags kolfiber. 

Egenskaper UHM HM IM 

Dragstyrka 

[GPa] 

3,5 2,4 5 

E-modul [GPa] 450 400 325 

Elongation [%] 0,8 0,7 1,5 

Densitet [g/m
3
] 1,9 1,8 1,8 

Pris [$/m] 12,0 11,0 9,0 

Tabell 5. Tabell som jämför tre olika kolfibrer (Matweb, 2011). 
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Som synes i Tabell 5 har dessa gemensamt att de alla är lätta och styva och har låg elongation. 

Priserna för dessa är alla höga, men inte helt förvånande är UHM (Ultra-High Modulus) 

dyrare än HM (High Modulus) som i sin tur är dyrare än IM (Intermediate Modulus). 

Intressant är att IM trots allt har högst dragstyrka, en egenskap som tillsammans med den trots 

allt höga E-modulen och mindre priset gör att den står sig bra gentemot de andra två. 

3.3.3 Aramid 

Den tredje sortens fiberarmering, aramid, är likt kolfiber välkänt och högpresterande med en 

känsla av exklusivitet. Aramid, mest känt som Kevlar, används ofta tack vare sin höga 

slagtålighet i krävande applikationer som skottsäkra västar, men undviks i situationer där fukt 

är en faktor då materialet är hygroskopiskt. Ett annat problem är att armeringsplaster ofta kan 

ha svårt att väta och binda fibrerna i samma utsträckning som kol- och glasfiber. Detta gör att 

kompositen lätt genomgår delaminering vid tryck och böjspänning(Viebke, 2009). Tabell 6 

visar skillnader och likheter mellan de olika typerna av aramid. 

Egenskaper Grade-29 Grade-49 Grade-149 

Dragstyrka 

[GPa] 

3,6 3,6 3,6 

E-modul [GPa] 83 131 186 

Elongation [%] 4,0 2,8 2,0 

Densitet [g/m
3
] 1,4 1,4 1,5 

Pris [$/m] 8,0 11,0 13,0 

Tabell 6. Tabell som jämför aramidfibrer (Composite, 2013). 

Som åskådliggörs i tabellen är det precis som för glas- och kolfibrer finns det stora skillnader 

mellan de olika aramidfibrerna. Grade-149 är det dyraste alternativet och Grade-29 det 

billigaste. 

3.4 Fiberupplägg 
Hur fibrerna orienteras på formen innan tillverkning har väldigt stor påverkan på den färdiga 

komponentens strukturella egenskaper. Vilken riktning fibrerna läggs i, hur mycket som läggs 

i varje riktning, vilken slags matta som används med mera är elementärt för att kunna förutse 

komponentens egenskaper. Därmed kan man också designa en komponent för specifika 

ändamål och göra vinster i viktreduktion genom att försumma de riktningar som är 

överflödiga (Åström, 1997). 

Generellt sett kan fibrernas utseende delas upp i två klasser, huggna och kontinuerliga. Det är 

viktigt att notera att de kontinuerliga kan delas upp ytterligare i andra underklasser, en kortare 

undersökning av dessa och de huggna följer nedan. 
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3.4.1 Huggna fibrer 

Huggna fibrer är den minst pålitliga av de olika fiberuppläggen som finns, eftersom att det är 

svårt att exakt förutse vilka egenskaper materialet kommer att få. Huggna fibrer kan inte 

läggas på ett sådant sätt att de hamnar i en riktning, vilket i sammanhanget kan motverka 

syftet med att använda fiber-kompositer. Huggna fibrer är billiga då den stora kostnaden med 

att tillverka fibermattor ligger i att sy eller väva dem, inte i tillverkningen av själva fibern. I 

Figur 5 syns en rulle med huggna, oimpregnerad glasfibrer som matta där alla fibrerna ligger i 

olika riktningar. Därmed blir det svårt att beräkna kompositens egenskaper, om man inte 

approximerar det som ett isotropt material. 

 

Figur 5. Bild på rulle med huggna glasfibrer (Nautic Expo, 2013). 

3.4.2 Kontinuerliga Fibrer 

Den stora fördelen med kontinuerliga fibrer är att de med god noggrannhet kan placeras i 

förutbestämda riktningar vilket ger ett tillförlitligt material med väldigt specifika egenskaper i 

olika riktningar. Därmed stiger kostnaden jämfört med huggna fibrer snabbt ju mer avancerad 

denna fiberplacering blir, där sydd matta är bland de billigare och vävar av varierande 

komplexitet de dyrare (Åström, 1997). I Figur 6 synes en typisk sydd kolfibermatta, i detta 

fall en [+45 -45] matta. Figur 7 visar en kolfiberväv av märket Textreme från Oxeon, också 

den en [+45 -45] matta. 
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Figur 6. Bild på sydd matta (Nautic Expo, 2013). 

 

Figur 7. Bild på TEXTREME-väv (Oxeon, 2013). 

Kontinuerliga fibrer kan komma i många olika riktningar och inte endast [+45 -45] som 

redovisats i figurerna ovan. I vanligt fall utnyttjas även enkelriktade, UD-, och [0/90]-, [0 +45 

-45 90]-mattor flitigt, och utifall en konstruktör vill ha några andra riktningar kan detta enkelt 

ordnas genom att kombinera de vanliga riktningarna. 

3.5 Matris 

3.5.1 Härdplast 

3.5.1.1 Epoxi 

Dessa plaster har sitt namn efter den funktionella grupp som återfinns hos dem vilken 

återfinns fler än en gång i polymeren. Gruppen epoxiplaster är stor varför en väldig bredd 

finns i prestanda men de kännetecknas dock av mycket goda mekaniska egenskaper, termisk 

stabila och låg procent krymp vid härdning. Epoxiplaster är dock mycket dyra i förhållande 
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till andra alternativ på marknaden men den mindre priskänsliga flygindustrin använder dem 

flitigt. I förhållande till vinylester kostar epoxiplaster 2-3 gånger så mycket(McConnell, 2010, 

Elsevier). Epoxiplaster har, tack vare lite krymp, mycket god vidhäftning varför de utgör bra 

matris till fiberarmerad plast och fibrerna kräver ingen specifik förbehandling. 

Epoxiplasternas varierande egenskaper beror av mängden funktionella grupper per polymer. 

Desto fler funktionella grupper, så kallade flerfunktionella/multifunktionella, som polymeren 

har desto mer omfattande blir tvärbindningen vilket resulterar i en starkare plast som 

samtidigt riskerar att bli sprödare. Exempel på flerfunktionella epoxiplaster är de som kallas 

Novolacs(Goodman, 1998). 

Härdningsprocessen för epoxiplaster aktiveras genom tillsatts av en mycket liten mängd 

härdare, 0-5 delar per 100 delar plast, som aktiverar tvärbindningen. Denna process drivs 

vidare av tillförsel av värme och reaktionen kan fås att, näst intill, avstanna genom nedkylning 

och hamna i ett B-stadie varför epoxi passar bra till prepregs(Goodman, 1998). Härdtiden 

anses dock idag vara för lång för att passa i bilindustrin varför polyester och vinylester 

vanligen väljs som också ligger lägre i pris(Mallick, 2010). Mycket nyligen har ett 

genombrott skett på denna front med så kallad snabbhärdande epoxi. Mycket lite information 

finns om detta ännu då de visades upp på mässan så sent som förra året (VILKEN MÄSSA). 

Hur dessa fungerar och vart de hamnar prismässigt är också mycket osäkert men det kan 

innebära att denna aspekt inte längre är ett problem(Burman, 2013). 

De generella mekaniska egenskaperna för epoxiplaster presenteras i Tabell 7 i förhållande till 

de mekaniska egenskaperna för vinylester. 

Polymer 
Densitet 

(g/cm
2
) 

E-Modul 

(GPa) 

Drag-

hållfasthe

t (MPa) 

Krymp 

vid 

härdning 

(%) 

Epoxi 1.2-1.3 2.75-4.10 55-130 1-5 

Vinylesters 1.12-1.32 3-3.5 73-81 3.5-5.5 

Tabell 7. Generella värden för epoxiplaster och vinylestrar(Mallick, 2010). 

3.5.1.2 Vinyl Ester 

Genom att låta en epoxiplast reagera med en omättad karboxylsyra som har en 

dubbelbindning i kolkedjan ändras den funktionella gruppen. Epoxigruppen byts mot en 

estergrupp vilket medför att polymeren får en fri radikal precis som för en polyester. Det som 

då skiljer den från en polyester är att det finns ett begränsat antal funktionella grupper per 

polymer varför vinylester, vid tvärbindningen, når en slutgiltig mängd tvärbindning. 

Reaktionen mellan polymererna kan antingen ske genom homopolymerisation mellan 

kedjorna eller med sampolymerisation med hjälp av monomer, vanligtvis styren(Goodman, 

1998). 

Då vinylester innehar fria radikaler blir härdningen generellt kortare än för epoxiplaster men 

plasten krymper mycket mer. Detta kan påverka ytfinishen och hållfastheten i slutprodukten 

då det påverkar bindningen mellan fiber och plast negativt. Detta kan dock avhjälpas med 
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olika typer av ytbehandlingar av fibrerna, bland annat epoxi (Frederic Vautard, 2009), samt 

anpassa de additiv som tillförs plasten innan härdning. Härdningen initieras genom tillsats av 

peroxid vilket gör de fria radikalerna reaktiva och mobila vilket leder till tvärbindning. De 

mekaniska egenskaperna för vinylester är inte fullt så bra som för epoxi i nuläget vilket visas i  

Tabell 7, men med ökat intresse de senare åren har mycket forskning inletts för att minska 

luckan mellan vinylester och epoxiplaster.  

Vinylester innehar mycket låg viskositet då de vanligt är lösta till runt 50 % i styren. Detta 

medför att fyllnadstid och vätning av fiberformen blir mycket bra. Andra intressanta aspekter 

är möjlighet att via additiv av kobolt och aminer kontrollera initieringstemperaturen som 

krävs för begynnande härdning. Detta minskar spänningar i den gjutna detaljen på grund av 

krympning vid härdning(McConnell, 2010, Elsevier).  

3.5.2 Termoplast 

Till skillnad från härdplaster är termoplaster mycket mer begränsade av temperaturen, dess 

mekaniska egenskaper reduceras redan vid glastemperaturen Tg och vid smälttemperaturen Tm 

blir de oanvändbara (Åström, 1997). Däremot varierar temperaturens påverkan från plast till 

plast och de delas upp i två grupper; semikristallina och amorfa. I semikristallina polymerer är 

många av bindningarna mellan atomerna starkare då de har kristalliserats vilket gör att de är 

svårare att bryta ned, därför påverkas dessa polymerer inte lika mycket av temperaturökning 

som de amorfa (Åström, 1997). Amorfa polymerer har endast få sådana bindningar och 

kommer därmed ha svårt att behålla en solid struktur när temperaturen ökar, så den 

strukturella nedsättningen börjar redan vid Tg. 

Andra faktorer som spelar stor roll för valet av matris är materialets kemiska resistans, det vill 

säga hur mycket kemikalier, bränslen med mera påverkar polymeren samt hur det tål vätska. 

Hur mycket vätska tas upp av materialet och hur påverkas de av att ta upp vätskan? Dessa 

frågor besvaras i kapitlet för Miljö ovan och är ett viktigt komplement till de jämförelser som 

görs och beslut som tas nedan. 

För termoplast undersöktes mer än 30 lika polymerer men många av dessa sållades bort på en 

gång av olika anledningar. Till exempel PEEK, som har extremt bra egenskaper, är alldeles 

för dyrt och är därmed inte ett logiskt alternativ medan andra likt PE inte ansågs bra nog. De 

polymerer som blev kvar var således de som inte borde vara för dyra och samtidigt lämpliga 

för ändamålet. 

Tabell 8 visar de termoplaster som efter litteraturstudien ansågs ha potential för att ytterligare 

fördjupning kunde motiveras (Matweb, 2011). Mer utförliga beskrivningar och kommentarer 

om dessa följer nedan. 
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Termoplaster 
Lång 

[°C] 

Kort 

[°C] 

Tm 

[°C] 

E-modul 

[GPa] 

Densitet 

[g/cm
3
] 

Kres 
Pris 

[kr/kg] 

Polyetylen Tereftalat 

(PET) 
180 200 255 2,8-3,1 ~ 1,4 Med 7 

Polypropylen  

(PP) 
100 140 160 1,4 ~ 0,9 Med 6 

Polyfenylen Sulfid 

(PPS) 
240 260 285 3 ~ 1,7 Hög 10 

Polykarbonat  

(PC) 
120 130 - 2,0-2,4 ~ 1,2 Med 10 

Polystyren  

(PS) 
? 80 - 3,3 ~ 1,0 Låg 6 

Polyamid  

(PA) 
120 180 - ? ~ 1,1 Hög 7 

Tabell 8. Där “Lång” är hur hög temperatur polymeren under långa tidsintervall tål att 

utsättas för och ”Kort” är hur hög temperatur den under korta tidsintervall tål att utsättas 

för. 

3.5.2.1 Polyethylene Terephthalate (PET) 

PET klarar av höga temperaturer och kan flamskyddas efter behandling. Plasten är inte 

hygroskopisk och tål därmed väta utan bestående men, dock så har PET viss känslighet mot 

starka syror, baser, oxidanter och alkoholer men inte tillräckligt för att hota dess ställning som 

en stark kandidat. PET kan också framställas ur biomaterial vilket är positivt från en 

miljösynpunkt. 

3.5.2.2 Polypropen (PP) 

Polypropen tål alkoholer väl men mot oljebaserade medel och vätskor har plasten sämre 

tålighet. Speciellt bensin och andra drivmedel baserade på olja orsakar grov nedbrytning av 

materialet och därmed kan användning av denna plast i en fordonsmiljö vara svår att 

motivera. Den främsta egenskapen är dess låga densitet som är högst värdefull då 

viktminskning är målet. PP är en utmattningsbeständig polymer men blir, om obehandlad för 

sådana specifikationer, väldigt spröd och svag i kyla och riskerna för att plasten går sönder 

vid belastning stiger markant. 

3.5.2.3 Polyphenylene Sulphide (PPS) 

PPS har ett mycket brett temperaturanvändningsområde och extremt bra kemikalieresistens 

upp till 200°C. Enligt plastguiden påverkas PPS inte nämnvärt av några vanliga kemikalier 

upp till den temperaturen (Composite World, 2013). Plasten är flamsäker utan att behandling 

krävs men är ganska spröd då brottöjningen är större än 2 % vilket kan bli en svårighet. 

3.5.2.4 Polykarbonat (PC) 

Plasten har hög slagseghet ända ned till -25°C men tyvärr hög tendens till sprickbildning vid 

konstant belastning (Plastguiden, 2013). Lösningsmedel bryter ned PC och kan orsaka 

sprickor, och den bryts även ned av vatten vid temperaturer över 60°C. Den klarar dock under 

normala omständigheter temperaturer upp till 140-150°C utan att dess mekaniska egenskaper 

nedsätts för mycket, men därefter försvagas den snabbt på grund av sin amorfa natur. 
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3.5.2.5 Polystyren (PS) 

Polystyren används till allt möjligt, exempelvis är plastlocken till kaffemuggar ofta gjorda av 

PS. Men plasten löses upp av bensin och oljor och har även dålig beständighet mot diesel 

vilket är en tydlig svaghet. Temperaturbeständigheten är även den svag då PS börjar smälta 

vid 80-100°C, däremot är densiteten låg och har en högre elasticitetsmodul vilket motiverar 

att den finns kvar på listan. Det är även en billig och lättillgänglig polymer vilket lämpar sig 

för storskalig industriell verksamhet. 

3.5.2.6 Polyamid (PA) 

Polyamid, även känd som nylon, är den vanligaste konstruktionsplasten och har redan idag 

utbredd användning inom bilindustrin. Den tål kemikalier bra och används bland annat för att 

göra bränsletankar. Den har ett brett temperaturanvändningsområde, från -40°C till 120°C 

men detta överskuggas av att nylon vanligen absorberar stora mängder vatten. Det finns 

däremot olika varianter av polymeren där PA-12 har betydligt lägre vattenabsorption (1,4 %) 

än PA-6 (9 %) som är den vanligast förekommande. Därmed är PA-12 aktuell i detta fall då 

den faktiskt tål vatten och även är väldigt lätt (1,03g/cm
3
 jämfört med 1,15g/cm

3
 hos PA-6) 

(Intech Power-Core, 2013). 

3.6 Laminatteori och laminatupplägg 

3.6.1 Teori och beräkning 

I projektet har laminatteori används för att uppskatta de mekaniska egenskaperna för olika 

laminat, vilka är elasticitetsmodul, skjuvmodul och Poissons tal. Detta för att kunna designa 

golvet innan dragprov var utförda och för att testa flera olika laminatupplägg och material på 

ett effektivt sätt.  

 

Laminatteorin grundar sig i mikromekaniken och antaganden som gjordes var att fiber och 

matris är linjärelastiska, isotropa och perfekt bundna till varandra.  För att bestämma 

styvheten på en lamell som har fiber i en riktning (unidirectional) kan man dra lamellen i 

fiberns riktning. Då kommer fiber och matris förlängas samma sträcka eftersom de är bundna 

till varandra. Detta resulterar i att e-modulen för en lamell i fiberriktningen blir. 

 

För en detaljerad härledning se R.M. Jones Mechanics of Composite Materials 1999. 

Förenklingen ovan kallas parallellmetoden och ger en övre gräns på en lamells styvhet längst 

med fibern. Detta eftersom materialen måste vara perfekt bundna och utan håligheter. Indexet 

’1’ avser fiberns riktning i lamellen och E och V är fiberns respektive matrisens e-modul och 

volymandel. Det lokala 123-kordinatsystemet illustreras i Figur 8 för en lamell jämfört med 

det globala xyz-koordinatsystemet för hela laminatet. 

1 f f m mE E V E V 
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Figur 8. Lokala 123-koordinatsystemet för lamellen illustrerat mot globala xyz-

koordinatsystemet för hela laminatet 

För att beräkna elasticitetsmodulen i 2-riktningen utnyttjas istället att spänningen är lika i 

matris och fiber, då man applicerar en kraft i 2-riktningen, detta ger att. 

 

 

 

Denna metod kallas seriemetoden och den utgör en undre gräns för materialets styvhet i 2-

riktningen. Eftersom denna approximation är en relativt stor underskattning användes en 

modifierad version från ’Introduction to the Mechanics of Composite Materials’ ekv (6). 

Det innebär i praktiken att  skattas till storleksordningen 115% av sitt minsta värde. 

Approximationen är då fortfarande konservativ jämfört med experimentella data. 

Styvheten i 3-riktningen ( ) har antagits vara likvärdig med , eftersom lamellen är 

transversellt isotrop (isotropi i 2-3 planet). 

Poissons tal i 1-2 riktningen fås på samma sätt som styvheten i 1-riktningen med 

parallellmetoden.   
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Eftersom lamellen är transversellt isotrop är även Poissons tal symmetriskt ,

.  

Skjuvmodulen i lamellens plan (1-2) fås med seriemetoden den ger. 

 

Även skjuvmodulerna är symmetriska så G13=G12. 

Skjuvmodulen för matrisen  fås med sambandet mellan drag- och skjuvstyvheten för 

isotropa material.  

 

Dock kan inte kolfibers skjuvmodul beräknas på detta sätt då kolfiber inte är isotropt utan 

mycket starkare i longitudinella riktningen (fiberriktningen). För att få ett konservativt värde 

har  skattats till 50 % av det minsta värdet ett isotropt material med samma styvhet skulle 

kunna ha. Det minsta värdet fås då Poissons tal  är 0.5 och med en styvhet på 300 GPa ger 

det en skjuvmodul GPa.  Både parallellmetoden som används för att få fram  och 

skattningen på  är konservativa och relativt stor säkerhet finns. 

Med det tidigare antagandet att lamellen är transversellt isotrop kan skjuvmodulen för 

lamellen i 23-planet beräknas på samma sätt som isotropa material. 

 

Då lamellens mekaniska egenskaper är kända kan man ställa upp Hookes lag för lagret. Om 

man antar att lamellen är infinitisimalt tunn, medför det att inga spänningar kan uppstå i 3-

riktningen. Eftersom plan spänning råder kan Hookes lag skrivas som. 

 

Som kan skrivas som  där Q är styvhetsmatrisen för det lokala 

koordinatsystemet. 
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Då de mekaniska egenskaperna är beräknade för lamellen med 123-koordinatsystemet räknas 

egenskaperna i planet om med hjälp av trigonometri till xyz-koordinaterna som illustrerats i 

Figur 8. Vinkeln mellan 1 och x riktningen kallas  (theta) och illustreras i Figur 9 på sidan 

39, transformen för spänningarna är. 

 

Där c=cos  och s=sin . Vilket förkortat skrivs som . För töjningen är 

transformen. 

 

Vilket förkortat kan skrivas som . Med ovanstående ekvationer kan man skriva 

Hookes lag i det globala koordinatsystemet med den lokala styvhetsmatrisen. 

 

Detta ger de styvhetsmatrisen för hela laminatet fås då man transformerar varje lamell lager 

multiplicerar med dess volymandel adderar dessa. Inversen av styvhetsmatrisen kallas för 

kompliansmatrisen och dess element ger de sökta mekaniska värdena. Om S* är den 

genomsnittliga kompliansmatrisen och Q* den genomsnittliga styvhetsmatrisen fås 

kompliansmatrisen som.  

 

 

Där , , ,  och  

 

För utförliga härledningar av de använda ekvationerna hänvisas läsaren till R.M. Jones 

’Mechanics of Composite Materials’ (1999) eller ’Introduction to the Mechanics of 

Composite Materials’ från KTH, SD2414. Hela beräkningarna av materialkorten finns i 

Bilaga 6: Materialkortsberäkning MATLAB. 
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Resultaten av beräkningen ovan har för en lamell med en fiberriktning ritats upp i grafer för 

olika vinklar. I Figur 9 visas en lamell med fiber riktade i vinkeln theta. Grafer på de olika 

egenskaperna visas i Figur 10, 11 och 12. Det ses i Figur 10 att fibern har mycket hög styvhet 

i sin huvudriktning men tappar relativt snabbt styvhet då vinkeln förändras. Detta resultat 

betyder att man i praktiken inte använder kompositer med endas en fiberriktning. I Figur 11 

kan man se att laminatet har högst skjuvstyvhet då theta är 45°. Det bör dock uppmärksammas 

att samtidigt är styvheten i x- och y-riktningen lägst. Slutligen kan man se i Figur 12 att 

Poissons tal i planet är maximal då theta är 30°. 

                             

Figur 9. En lamell vars1- riktning avviker vinkeln theta från laminatets x-riktning.  

 

Figur 10 En lamells styvhet i det globala koordinatsystemet med avseende på olika vinklar 

för lamellen. (Lamellens 1-riktning avviker vinkeln θ från x-riktningen) 
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Figur 12. En lamells skjuvstyvhet i xy-planet med avseende på olika vinklar för lamellen 

Figur 11. En lamells skjuvstyvhet i xy-planet med avseende på olika vinklar för lamellen 
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3.6.2 Resultat  

Beräkningarna i det tidigare avsnittet 3.6.1 har givit mekaniska egenskaper för olika upplägg. 

För att utnyttja kompositens ortotropa egenskaper till fullo används teorin i slutet av det 

tidigare avsnittet. De upplägg vi valt att använda är således 

1. [0/90] med 50% fiber i 0° respektive 90° för maximal styvhet och böjstyvhet i x- och 

y-riktningarna.  

2.  [+45/-45] med 50% i 45° respektive -45° som konstaterats innan är detta det mest 

skjuvstyva upplägget.  

3. [03/90/45/-45/04] med 70% 0° och 10% i 90°, 45° och -45°. Indexen 3 och 4 syftar på 

antalet lager, det kan vara fördelaktigt att fördela lagern med 0° orientering på båda 

sidor för jämnare böjstyvhet. Detta upplägg används förmånligt i komponenter med en 

huvudsaklig lastriktning, till exempel bilgolvets tvärbalk. Lamellen är förstyvad i 90°, 

45° och -45° för att den ska vara hanterbar och för att ta hand om oförutsedda laster. 

En grafisk illustration av uppläggens fördelningar ses nedan i Figur 13. 

 

Figur 13. Illustration av de tre använda laminatuppläggens fördelningar: 

 från vänster: [0/90], [+45/-45] och [03/90/45/-45/04]. 

Laminatuppläggens egenskaper representeras i Tabell 9 för vinylester och Tabell 10 för 

polyamid-12. Vinylestern har styvheten 3.3 GPa(Åström, 1997) och 1.4 GPa för polyamid-

12(Matweb), båda materialkorten är beräknade för IM-kolfiber med longitudinell styvhet 300 

GPa och approximerad skjuvstyvhet 50 GPa.  

Materialkort Vinylester 

Upplägg Ex [GPa] Ey [GPa] Ez [GPa] Gxy [GPa]   

[0/90] 95,9    95,9     9,6*    2,91 0,0329 0,0329 

[+45/-45] 11,0* 11,0* 9,6* 48,72 0,889 0,889 

[03/90/45/-45/04] 135,2 34,5 9,6* 12,07 0,334 0,0852 

Tabell 9. Materialegenskaper för vinylester från laminatteorin för tre olika fiberupplägg. 

*Konservativa värden som fåtts med seriemetodens uppskattning av E2. 

xy yx
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Materialkort Polyamid-12 

Upplägg Ex [GPa] Ey [GPa] Ez [GPa] Gxy [GPa]   

[0/90] 92,5        92,5     4,1*     1,28 0,0143     0,0143     

[+45/-45]   5,0*      5,0*     4,1*  46,60     0,947   0,9471   

[03/90/45/-45/04] 133,4        29,9 4,1*   10,34     0,333     0,0745 

Tabell 10. Materialegenskaper för polyamid-12 från laminatteorin för tre olika fiberupplägg. 

*Konservativa värden som fåtts med seriemetodens uppskattning av E2. 

3.6.3 Antaganden 
 

Ett viktigt antagande som gjorts i laminatteorin är att laminatet beter sig linjärelastiskt så att 

Hookes lag kan användas. Kolfiber är ett sprött material som beter sig linjärelastiskt fram till 

dess brottgräns på 1-2 %. Vid låga töjningar på endast 1-2 % beter sig även de flesta matriser 

linjärelastiskt, speciellt är vinylester approximativt linjärelastiskt vid töjning upp till 2 % även 

vid högre temperaturer (Atousa Plaseied, Deformation response and constitutive modeling of 

vinyl ester, 2007). Därför är antagandet att fiber och matris beter sig linjärelastisk alltid god. 

För att uppskatta skjuvmodulen i 2-3 planet användes att en lamell är transversellt isotrop, det 

stämmer givetvis bara för lameller med en fiberriktning. Därför är detta inte ett korrekt 

antagande för vävda och sydda mattor. Skjuvmodulen antas ändå vara i samma 

storleksordning för vävda och sydda mattor och är därför en acceptabel approximation i denna 

analys. 

För upplägg som använder både parallellmetoden och seriemetoden som [0/90] upplägget tar 

skattningarna ut varandra och resultatet kommer närmare det för ett riktigt laminat. Medan i 

t.ex. [+45/-45] upplägget fås ett lägre värde än vid experimentella försök. Något som bör tas i 

beaktning om man dimensionerar utifrån detta. 

  

xy yx
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3.7 Diskussion och Slutsats 

3.7.1 Miljö 

Flera av plasterna i tabell-arket uppvisar ett spann av värden för olika fall, det beror på att 

tabellen består av samlade värden från flera olika tillverkare av samma typ av plast. Det bör 

noteras att en specifik plast kanske inte kan tillverkas med önskade värden för alla fall, t.ex. 

kan ett bra värde för temperaturtålighet innebära ett sämre värde för ett annat fall. Dessutom 

finns det för exempelvis Epoxy tusentals olika recept som ger olika egenskaper, att undersöka 

alla dessa vore ett projekt i sig.  

 

Läckande batterivätska var från början ett tänkt scenario, men enligt uppgifter från Volvo 

hade batteritillverkarna väldigt höga krav ställda på sig. Läckage av batterivätska ansågs 

därför vara ett omöjligt scenario, varför det inte undersöktes vidare.  

 

Fler källor hade varit önskvärt, något som kunde ha skapat en ännu mer utfyllande 

undersökning. Enbart fyra källor användes för sökning av plasternas tåligheter; websidorna 

(MatWeb (LLC), 2013) och (Engineering Toolbox, 2013), samt de två böckerna (Woishnis & 

Ebnesajjad, Chemical Resistance of Thermoplastics, 2011) och (Woishnis & Ebnesajjad, 

Chemical Resistance of Specialty Thermoplastics, 2012). Dessa ansågs tillsammans ge en 

tillräckligt noggrann bild, trots att dess information inte överlappade varandra.  

 

Det vore överflödigt att källhänvisa varje plasts värde, det har därför valts att enbart redovisa 

vilka fall som hämtats från vilken källa. Vid kontroll får läsaren på egen hand utföra sökning 

på respektive websida och plast, i tabell-arket Bilaga 1: Plasternas kemiska resistanser kan ses 

från vilken källa de olika värdena kommer ifrån.  

 

Det hade varit bra att ha sparade länkar till varje utförd sökning, dessvärre kom denna lysande 

idé till kännedom långt senare i projektet och pga. tidsbrist fanns ingen möjlighet att utföra 

varje sökning igen.  

 

Följande slutsatser kan dras: 

Det råder stora variationer mellan de olika plasternas motståndskraft mot miljöbelastningar. 

Härdplasterna uppvisar en större bredd och överlag bättre egenskaper än de flesta 

termoplasterna.  

Epoxy är utifrån miljöbelastningssynpunkt det mest lämpliga materialet att använda.  

Ur miljöbelastningssynpunkt har inte påvisats några faktorer som tyder på att en integrerad 

bränsletank inte skulle gå att använda. För att helt konkret kunna besvara den frågan krävs 

dock utförliga experimentella tester där plasten exponeras mot bränslet under en mycket lång 

tid.  
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3.7.2 Armering 

Glas och aramid är i de flesta avseenden väldigt lika varandra, men aramid har drygt halverad 

densitet relativt glas. Aramid har dock en tendens att absorbera vatten. Det går inte att med 

säkerhet anta att bilens kupé är en torr miljö och även om fibrerna omsluts av matris är 

hygroskopin ett problem som måste tas med i beräkningen. Om aramidfibrerna skulle svälla 

och försvagas av att absorbera vatten kan hela strukturen äventyras. I stora drag är 

skillnaderna mellan glas och aramid att glas är tyngre men billigare och kemiskt stabilare. 

Något som också talar emot aramid är att den kan ha svårt att hantera tryckspänningar.  

Kolfiber har ungefär lika hög draghållfasthet som glas, är betydligt styvare och har lägre 

densitet. Ingen av de olika slagen kolfiber kommer orsaka att golvet sviktar lika mycket som 

motsvarande glasfiber vilket är en högst positiv egenskap. Med tanke på det höga kravet på 

strukturen, speciellt vid sidokrock, är den höga E-modulen hos kol önskvärd och vida 

överlägsen de andra två materialen. 

Därmed rekommenderas kolfiber, specifikt av typen IM, Intermediate Modulus, då detta är ett 

jämfört med andra slag kol billigare alternativ som ändå är väldigt bra för ändamålet. 

3.7.3 Fiberupplägg 

För att få högre och formbara hållfasthetsegenskaper krävs det att fibrerna är kontinuerliga, 

därför har huggna fiber uteslutits. Valet står då mellan sydda mattor och vävda mattor, vävda 

mattor är i allmänhet lättare att drapera än sydda. Sydda mattor är dock oftast billigare och om 

bilgolvets geometri tillåter faller valet på detta fiberupplägg. Fiberriktningarna som 

rekommenderas är [03/90/45/-45/04] i golvets tvärbalk då den ska ta upp en stor last i sin 

längdriktning vid en sidokrok. För resterande golvet rekommenderas [0/90] då den har högst 

styvhet och böjstyvhet i bilens längds och tvärriktning. Det bör dock observeras att dessa val 

inte tagit skjuvstyvhet i beaktning.  

3.7.4 Härdplast 

3.7.4.1 Matris 

Då den ekonomiska aspekten är mycket viktig när det gäller pris per detalj så har vinylester en 

stor fördel gent emot epoxiplaster. Epoxiplasterna är mer än dubbelt så dyra som motsvarande 

VE vilket blir en betydande summa per detalj. Då VE är löst i stora mängder styren erhåller 

man en låg viskositet vilket ger en kortare fyllnadstid vid injicering än epoxi. Detta väger 

starkt då det är mycket fördelaktigt med korta cykeltider då det resulterar i färre formar. Fler 

formar resulterar i svårare kvalitetssäkring varför detta bör undvikas. Epoxiplasterna har 

samtidigt bättre mekaniska egenskaper men denna fördel verkar tappa då VE, på grund av 

ökat intresse, börjar hinna ikapp på denna punkt. 

En annan viktigt aspekt är den att VE och epoxiplaster har olika funktionella grupper. VE 

tvärbinder tack vare aktivering av fria radikaler som sker snabbare än vad reaktion gör för 

epoxiplaster. Detta reducerar härdtiden vilket är mycket fördelaktigt för att korta ner 

cykeltiden. Epoxiplasterna ser precis som vinyl ester ständig utveckling och det har nyligen 



 

45 
 
 

dykt upp snabbhärdande epoxi, om denna typ av epoxiplast finns ännu inte mycket 

information men det skulle kunna resultera i att denna fördel för VE inte längre är relevant. 

Vad priset hamnar för dessa epoxiplaster skall bli mycket intressant att se. 

Ur arbetsmiljösynpunkt har de båda plasterna nackdelar, epoxiplaster tenderar att orsaka 

hudallergier hos de som hanterar den medan VE, på grund av sitt höga innehåll av styren, 

resulterar i giftiga ångor. Dessa problem kan dock avhjälpas med rätt skyddsutrustning hos de 

anställda samt att man använder en sluten tillverkningsmetod för VE för att minska 

exponeringen av giftiga ångor, till exempel RTM. 

3.7.4.2 Tillverkningsmetod 

Den litteraturstudie som inledde arbetet där en övergripande bild av de tillverkningsmetoder 

som finns representerade i bilindustrin idag, resulterade i tre metoder som ansågs intressanta. 

Dessa metoder var Resin Transfer Molding (RTM), Structural Reaction Injection Molding 

(SRIM) och Resin Spray Transfer (RST) från Quickstep. 

Utav dessa tre metoder föll SRIM bort i ett tidigt skede då den mestoden inte är kompatibel 

med de matriser som framkommit som passande för golvet. Vidare är RST-Quickstep en 

väldigt ny metod som ännu inte har funnit sin fulla potential, men metoden är mycket 

intressant och kan nog bli väldigt framgångsrik i framtiden. Ett problem för Volvo PV kan 

dock vara det samarbete som Quickstep har inlett med Audi som med viss sannolikhet kan 

leda till begränsningar i användningen av metoden. Andra begränsningar kan relateras till de 

specifika hartser som metoden kräver, inga materialdata finns att tillgå i detta läge varför det 

inte säkert kan sägas att de är tillfredsställande på denna punkt. 

När det kommer till RTM och dess varianter ser det ut att uppfylla många av det 

förhoppningar som finns med tillverkningen. Någon exakt cykeltid kan inte anges men 

metoden är lätt att modifiera och anpassa. En möjlig metod skulle vara någon typ av 

VACRTM som kan generera en högre fiberfraktion, uppemot 60 %, och hälften så lång 

fyllnadstid tack vara tjockare flödesfront jämfört med VARTM. Att komplettera med ett 

mikrovågsbaserat uppvärmningssystem skall även kunna reducera härdningstiden med runt 50 

% (för epoxi) jämfört med vanlig värmning via formen. Den information som insamlats tyder 

på att en cykeltid under 10 minuter inte bör vara allt för otroligt men en separat studie måste 

göras för detta för att säga mer precist. Detta skulle dock, med en form, kunna generera uppåt 

50’000 delar per år. Kompressionssteget i VACRTM resulterar dock i högre 

verktygskostnader men då det handlar om långa serier bör detta inte bidra negativt och bör 

återbetalas i kortare cykeltider bland annat. 

3.7.5 Termoplast 

3.7.5.1 Matris 

Den första plasten som kan uteslutas är PS då den både har otillräcklig kemikalieresistans och 

låg temperaturbeständighet. PC:s tendens till sprickbildning gör också den till en olämplig 

kandidat. PET och PPS har båda bra mekaniska och kemiska egenskaper men har relativt de 
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andra plasterna hög densitet vilket kan motverka syftet med att ersätta en metallstruktur med 

en lättare kompositstruktur. 

PA är väldigt intressant då den är lätt, har hög kemisk beständighet, är billig och lättillgänglig. 

En nackdel är att nylon i regel absorberar mycket vatten vilket kan orsaka till exempel 

delaminering. Kupén kan dock enligt Volvo i stora drag ses som en torr miljö, vilket gör att 

PA förblir en god kandidat om det gäller PA-12 då den vid fukt inte alls kommer absorbera 

lika mycket vatten som andra medlemmar i familjen nylon. PA-12 står sig ju bra mot 

kravlistan i övrigt också vilket innebär att den kvarstår som ett starkt alternativ. 

Den sista plasten, PP, liknar PA i många avseenden men tål vatten bättre, däremot löses den 

upp av bensin. Dock så är innergolvet isolerat mot omgivningen av en plastmatta på 

ovansidan och plåt på undersidan, vilket innebär att känsligheten mot bensin inte behöver vara 

ett stort problem. Däremot, om en bränsletank ska integreras i golvstrukturen är PP inget bra 

alternativ alls och andra plaster bör prioriteras. 

Den termoplast som slutligen rekommenderas är PA-12. Nylon är en god kandidat då den tål 

kemikalier, alkoholer och bensin väl samt har positiva mekaniska egenskaper. Vatten-

absorptionen bör inte vara ett stort problem och priset för nylon är inte alltför högt. Därmed 

talar det mesta för nylon-12 som i många avseenden uppfyller kravlistan med god marginal. 

3.7.5.2 Tillverkningsmetod 

Den litteraturstudie som utfördes i projektets början (se kapitel 2) har agerat grund för valet 

av tillverkningsmetod. Uppläggning av prepreg ger högresterande material och med hjälp av 

robotar kan hög kvalité uppnås även vid komplexa former. Metoden tenderar att ha lång 

cykeltid då uppläggningen ofta går sakta samtidigt som metoden ofta sker i flera steg. Först 

uppläggning av fibrerna och sedan pressning under värme. Pressmomentet kan undvikas om 

uppläggningen sker vid högre temperatur men gör att uppläggningen måste ske långsammare. 

Vilken av metoderna som går fortast får bedömmas efter detaljen som ska produseras men 

sannolikt är detta inte det optimala för bilindustrin. 

Metoden formpressning är tillämpbar i bilindustrin med avseende på produktionskostnad och 

cykeltider. Andra fördelar är att processen är snabb och billig, och att det är möjligt att 

producera långa serier. Processen är enkel, inget eller lite manuellt arbete krävs och den är 

väldigt lik de processer som utnyttjas idag för att pressa metallplåtar till önskad skepnad. En 

nackdel med formpressning är de stora investeringar som krävs vid uppstart eftersom 

processen oftast är i princip helt automatiserad och kräver stora maskiner. Det är även en 

nackdel att dessa metoder kan få svårt att bearbeta hörn och kanter utan att försämra den 

bärande förmågan i de områdena.  

Bland the injektionsbaserade metoderna verkar de olika reaktionsprocesserna vara de mest 

lovande för bilindustrin. Processerna har korta cykeltider och metoderna tillåter mycket bra 

vätning. Det är alltså möjligt att tillverka kvalitativa och högpresterande produkter mycket 

snabbt. Av de nämnda reaktionsprocesserna är det SRIM som är snabbast. Metoden kräver 

dock större applikation av yttre tryck till skillnad från vakuuminjektion som arbetar endast 
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med vakuum. En nackdel som reaktionsprocesserna har är att endast vissa plaster kan 

användas, då färre termoplaster kan behandlas på samma sätt som härdplaster. Detta kan 

begränsa utformningen av produkten beroende på vilka krav tillverkaren har på hållfasthet, 

ytfinhet, kostnad och så vidare.  

Diaphragm forming är förmodligen inte lämplig för massproduktion inom bilindustrin. 

Cykeltiderna är mycket långa. En annan nackdel är att membranen ofta måste bytas vilket tar 

tid och bidrar till en större kostnad. Åström nämner att stor tid går åt att värma upp plasten 

innan den formas, men eftersom boken skrevs 1997 kan värmeöverföringen dock ha 

effektiviserats till dagens datum, vilket i så fall skulle bidra positivt till cykeltiden. En av 

metodens fördelar är att mycket komplexa och djupa former kan skapas, med mycket hög 

kvalitet. 

Det är framför allt två av metoderna som verkar lovande, Formpressning och SRIM. Båda kan 

uppnå tillräcklig kvalitet med låg cykeltid till ett rimligt pris vilket uppfyller de två viktigaste 

kraven. Formpressning är dock mogen, välbeprövad och snabb och därför faller valet på 

denna metod.  
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4. Design och beräkningar 

4.1 Inledning 
Designstudien och beräkningarna gjordes på en konceptuell modell av en referensbil erhållen 

från Volvo personvagnar. Den kompletta modellen bestod i huvudsak av en undre 

golvstruktur av stål, alternativt Hybrix, och en övre golvstruktur i kompositmaterial, se Figur 

14. Hybrix är ett micro-sandwhich stål från företaget Lamera (Lamera AB Sweden - Home of 

Hybrix, 2013). Modellen hade också komponenter för stolsupphängning, så kallade CCSS och 

sidokrocksskydd, SIPS 2.0 där CCSS står för ”Cross Car Seat Support” och SIPS 2.0 står för 

”Side Impact Protection System 2.0”. Geometrin vad förutbestämd och därmed var ytorna där 

undre golv fogas med övre golv mer eller mindre givna. Under balken vid bakre CCSS finns 

hålrum där tanken var att komponenter och delsystem kunde monteras för att frigöra utrymme 

i resten av bilen.  

 

Figur 14. Bilden illustrerar den kompletta golvstrukturen där numreringen beskriver 

följande: 1 anger CCSS:en, 2: kompositgolvet, 3: undre stålgolv, 4: SIPS 2.0, 5: utrymme för 

diverse komponenter, 6 visar var kompositgolvet är fogat med det undre stålgolvet, samtliga 

mörkblå tält representerar fogade ytor. Notera det globala koordinatsystemet i högra hörnet. 

Beräkningsarbetet delades upp i två stora delar, dels undersöktes den övre golvstrukturen i sin 

helhet för olika lastfall, dels utfördes analyser på plana plattor med samma 

materialegenskaper som golvet. Konceptet innebar att plattorna antogs kunna vara 

representativa för olika ytor på strukturen och tanken var att se hur deformation och vikt 

påverkades om geometrin på plattan förändrades. Utöver beräkningarna för struktur och platta 

utfördes även känslighetsanalyser för att se hur olika antaganden påverkade resultaten. Dessa 

analyser bestod av undersökningar kring osäkerheter, antaganden samt hur olika fiberupplägg 

påverkar kritiska komponenter när dessa lastas. 
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Målet med designarbetet var att optimera den övre golvstrukturen mot vikt och samtidigt 

uppfylla kraven från kravspecifikationen. Se Bilaga 10: Kravspecifikation. Avgränsningar 

gjordes med hänsyn till tidsram och förkunskaper. 

Lastfallen för den övre golvstrukturen avgränsades till att innehålla frontalkock (lokal analys), 

sidokrock och olika punktlaster vid montering och stolsinfästning. Lastfall som är relevanta 

vid dimensionering av golvet i sin helhet och som inte analyserades var: 

 Vridning 

 Global deformation och spänning i övre golvstruktur vid frontalkrock 

 Fogning 

 Analys av SIPS 2.0 vid sidokrock 

 Analys av sandwich-material 

Den största anledningen till att vridningen inte analyserades var att det antogs att det undre 

golvet samverkade med det övre i större grad för vridning än vid andra lastfall och att det då 

var irrelevant att endast se på vridstyvheten för kompositgolvet. Av samma anledning 

undersöktes inte den globala deformationen och spänningen i kompositgolvet vid 

frontalkrock, utan endast lokala spänningar analyserades. För den erhållna modellen, med två 

golvstrukturer, blir fogning ett oundvikligt problem. Dock gjordes ingen studie på fogning 

främst på grund av problemets komplexitet och att tid ej fanns för att undersöka detta på ett 

adekvat sätt. Anledningen till att SIPS 2.0 inte analyserades var för att bakgrundsdata inte var 

tillgängligt. 

Koncepten med plattorna avgränsades till att innehålla ett fåtal lastfall där endast inspänningar 

förändrades. Det utfördes inte heller några analyser med sandwichkompositer i denna studie. 

4.2 Utförande 
För samtliga FEM-beräkningar har programvaran ANSYS Workbench 14.0 använts. 

Referensdata var erhållna från VOLVO, dels en modell som har ritats i ett CAD-program. 

Dels egna uträkningar på andra lastfall, se bilaga 11.8. Den erhållna modellen från VOLVO 

var ritad i ett CAD-program. Modellen överfördes till ANSYS och kompositgolvet 

analyserades sedan med målet att säkerställa dess hållfasthet. Strukturen approximerades med 

skalelement eftersom golvet ansågs bestå av tunna geometrier. I ANSYS implementerades 

homogena ortotropa material vars data erhölls från materialkortet för laminatteori. Nedan 

följer det specifika utförandet för varje lastfall, koncept och känslighetsanalys. 

4.2.1 Lastfall 

Optimering av kolfibergolvets vikt skedde iterativt där spänningar och deformationer i 

materialet undersöktes vid olika separata lastfall. Fiberorientering samt tjocklek anpassades 

för att minimera vikten samtidigt som kraven i kravspecifikationen skulle uppfyllas. I FEM-

beräkningarna delades strukturen upp i element med ANSYS automatiska MESH-funktion.  

Samtliga lastfall har dimensionerats mot brottspänning om ej annat angetts. Då en allmänt 

vedertagen dimensioneringsstandard för kompositstrukturer inom personbilsbranschen saknas 
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har andra alternativ undersökts. För att möjliggöra dimensionering efter brottspänning med 

god säkerhet har Det Norske Veritas standard för fartygsskrov i fiberförstärkt komposit 

använts som utgångspunkt (Det Norske Veritas AS, 2013).  

Ett [0/90]-material har en typisk brottöjning på 1 % (SP Gurit). Med hjälp av materialets E-

modul kan en brottspänning vid drag beräknas enligt (1). 

      . (1) 

Brottspänniningen vid kompression kan med god säkerhet approximeras till 60% av 

brottspänningen vid drag (Det Norske Veritas AS, 2013, ss. Pt.3 Ch.4 Sec.3 – Page 21).  

Då golvstrukturen inte kommer utsättas för samma påfrestningar som ett fartygsskrov 

samt att beräkningarna i ANSYS gjorts med ett homogent ortotropt material har dock 

vissa lättnader gjorts för dimensioneringsmodellen gällande kompositgolvet jämfört med 

DNV:s standard. 

 

 Brottspänning vid kompression ansatt till 70 % av brottspänningen vid drag 

 Tillåten brottspänning ansatt med en säkerhetsfaktor 2 

 Samtliga material antas ha samma maximalt tillåtna töjning innan brott (1 %) 

 

 

Materialet dimensionerades med hänsyn på brottspänning vid kompression då kompression är 

den dimensionerande spänningstypen vid samtliga lastfall. Vid böjning antogs den 

komprimerade sidan av laminatet utsättas för brott först eftersom brottspänningen vid 

kompression är lägre än vid töjning. Detta antagande gjordes då ett homogent ortotropt 

material ansatts vilket lett till att analys av separata fiberlager i ett laminat ej gick att 

genomföra. 

En säkerhetsfaktor 2 har använts vid dimensioneringen för att säkerställa att materialet till en 

viss grad klarar oförutsedda påfrestningar och små variationer av fiberfraktionen i materialen. 

Med säkerhetsfaktor 2, tillåten töjning vid drag på 1 % samt då brottspänning vid 

kompression approximeras till 70 % av brottspänning vid drag kan en tillåten spänning vid 

kompression beräknas enligt 

    
       

 
 (2) 
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4.2.1.1 Frontalkrock  

Vid frontalkrock undersöktes hur strukturen påverkades i infästningarna vid CCSS:en. Den 

totala kraften  som kan uppkomma i chassistrukturen var given till 477 kN. En simpel 

mekanisk modell sattes upp och flera antagaganden gjordes. Det antogs att den inkommande 

totala kraften reducerades med 25 % på grund av energiförluster i krockzoner och att den 

totala kraften även absorberades av närliggande strukturer. Det antogs att stelkroppsrörelse 

gällde. Dessutom antogs att fordonets massa reducerades med 20 % enligt projektmålet, att 

kropparna hos förare och passagerare tillsammans med stolarna hade en gemensam vikt på 

340 kg och deras gemensamma masscentrum låg 0,3 m ovanför momentpunkten, se Figur 15. 

 

Figur 15. Friläggning av CCSS vid frontkrock. 

Med hjälp av Newtons andra lag kunde accelerationen för fordonet uppskattas till 

   
        

       
         . (3) 

  

När accelerationen var given kunde kraften som angrep i masscentrum för passagerare 

beräknas med 

                , (4) 

 

där massan för passagerare och CCSS, kg. Detta gav N. 

Med ekvation (3) i ekvation (4) kunde momenten i fästpunkterna för CCSS:en uppskattas, se 

ekvation (5). Med längden m fås 

       
        

       
                  . (5) 

totF

340, CCSSpm 41064,8 CCSSF

3,0L
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De uppskattade momentet implementerades i ANSYS tillsammans med reaktionskraften i 

balken, lika stor som , som delades upp i de fyra fästpunkterna, se Figur 16. 

Golvstrukturen analyserades då torpedväggen och var fast inspänd och resultat för maximal 

spänning erhölls.  

 

 

Figur 16. Kraftuppställning för frontalkrock. Observera att momentet är uppdelad i de fyra 

fästpunkterna. 

  

CCSSF
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4.2.1.2 Sidokrock 

Vid en sidokrock antogs att tvärbalken tog upp den totala inkommande kraften efter att denna 

hade fördelats ut av SIPS:en. Den totala kraften var enligt Bilaga 10: Kravspecifikation given 

till maximalt 31,2 kN. Det antogs att SIPS:en och den övriga strukturen absorberade en andel 

av kraften. Den återstående kraften på 21 kN gick rakt in i tvärbalken. Tre linjelaster 

applicerades som antogs motsvara den inkommande kraften, se Figur 17. Kompositgolvet var 

fast inspänt längs med den bortre tröskeln vid B och C, medan det vid närmsta tröskeln, D och 

E, var fritt upplagd utan någon deformation i z-led.  

 

Figur 17. Sidokrock, lastfallsbeskrivning 

  



 

54 
 
 

4.2.1.3 Last i bagageutrymme 

Beräkningar gjordes även för att dimensionera bagageutrymmet i modellen. Det bedömdes att 

golvet skulle kunna lastas med 300 kg. Fast inspänning vid A Figur 18, sattes där 

kompositgolvet och stålgolvet sitter ihop för att bedöma de deformations- och spänningskrav 

som fanns. Fast inspänning vid B ansattes för att endast undersöka baggageutrymmet. 

 

Figur 18. Last i bagageutrymme, fast inspännd vid randen A runtom baggageutrymmet samt 

vid sittutrymmet B. 
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4.2.1.4 Punktlast vid montering 

Enligt kravspecifikationen skulle en fabriksmontör kunna stå på kompositgolvet under 

montering med en fot och inga kvarvarande deformationer skulle uppstå i golvet. Fyra krafter 

D-G, med storleken 800 N styck applicerades ortogonalt mot golvytan, se Figur 19. Krafterna 

angrep i valda noder som antogs motsvara arean av en skosula. Golvet spändes fast i A – C 

och H, där kompositgolvet möter stålgolvet. 

 

Figur 19. Punktlast vid montering. 
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4.2.1.5 Golvdeformation 

Golvet behövde även dimensioneras för kravet mot golvdeformation i CCSS:en 

infästningspunkter. Kravet var att golvet max fick deformeras 0,8 mm när CCSS:en 

belastades med 1,5 kN per sittplats vinkelrätt mot golvplanet. Likt frontalkrocksfallet ansattes 

CCSS:ens fyra fästpunkter i noder längsmed tvärbalken i punkterna C-F vilket illustreras i 

Figur 20. 

 

Figur 20. Uppställning av krafter och inspänningar för golvdeformation. 

4.2.2 Fiberupplägg 

I lastfall där böjning av materialet inte var den största bidragande spänningsfaktorn 

undersöktes andra typer av fiberupplägg. Dessa lastfall var 4.2.1.2 Sidokrock och 4.2.1.5 

Golvdeformation. En iterativ process skedde med olika materialkort för att se vilka typer av 

laminat som passade bäst för de givna lastfallen. 

4.2.3 Kontroll av fiberupplägg vid sidokrock 

För att verifiera att valet av en annan laminattyp i tvärbalken var fördelaktig, gjordes en 

separat FEM-analys av lastfallet 4.2.1.2 Sidokrock. med skillnad att det nu analyserades med 

kompositgolvstruktur bestående av [0/90] material på balkens samtliga ytor. Värdena på 

deformation och spänning jämfördes sedan mot resultaten från samma lastfall fast med 

fiberupplägg från resultatet från analysen i 4.3.2 Fiberupplägg, för att undersöka skillnader 

mellan materialen i det givna lastfallet. Samma fibertjocklekar användes vid båda fall enligt 

för att endast belysa skillnaderna mellan materialvalen. 

4.2.4 Koncept 

När kompositgolvet hade optimerats mot vikt och fiberupplägg samt tjocklekar var 

definierade var det önskvärt att minska vikten ytterligare. Tanken var att analysera en platta 

som antogs kunna vara en representativ volym för golvbrunn eller tvärbalk. Plattan hade 

måtten 500 x 500    , den var 2 mm tjock och den hade en fiberriktning [0/90]. Genom att 

minska tjockleken och förändra strukturen på plattor skapades fem stycken koncept som 
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jämfördes med den representativa plattan. Beräkningar gjordes för att se om viktbesparing 

och minskning i deformation var möjlig.  

Samtliga plattor utsattes för samma kraft på 1 kN utspridd på nio noder för att efterlikna det 

tryck som uppkommer om en montör står med en fot på golvet.  Koncepten delades upp i lika 

stort antal kvadratiska element med ANSYS. Tre olika scenarion analyserades, varav i det 

första antogs att plattan var fast inspänd längs de yttre kanterna, se Figur 21. 

 

Figur 21. Illustrering av lastfallet för koncepten, det första scenariot. Plattan utsätts för en 

kraft på 1 kN över nio noder och är fast inspänd runt om. 

 

Det andra scenariot ansågs vara mer realistiskt där plattan var fast inspänd längs en kant 

medan de andra var fritt upplagda, se Figur 22.  
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Figur 22. Illustrering av lastfallet för koncepten, det andra scenariot. Plattan är fritt upplagd 

kring alla linjer förutom den linje C pekar på. 

Tanken bakom detta var att omgivande struktur kring plattan antogs vara eftergivliga utom 

kring den linje C som antogs vara fäst intill det undre stålgolvets tröskel vilken kunde ses som 

stel. Det tredje scenariot är snarlikt det andra och analyserades endast för plattor med icke-

symmetriska geometrier. Skillnaden mellan scenario 2 och scenario 3 är att den fasta 

inspänningen förflyttades till en annan kant när plattan roterades 90 grader i planet. Detta 

gjordes för att se om en fast inspänd linje kontra en fast inspänd linje med en profil skilde sig 

i resultatet. 

4.2.4.1 Koncept 1 

Den första plattan som analyserades hade en välvd geometri, se Figur 23. Fyra fall 

undersöktes där höjden mellan högsta och lägsta punkt var 5mm, 10 mm, 20 mm respektive 

30 mm. Samtliga plattor hade en tjocklek på 1 mm.  

 

Figur 23. Koncept 1, välvd platta. 
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4.2.4.2 Koncept 2 

I detta koncept undersöktes hur plattans deformation och vikt förändrades om ribbor i samma 

material fästes undertill med samma avstånd mellan varje ribba, se Figur 24.  

 

Figur 24. Koncept 2, platta med ribbor. 

Ribbornas höjd var 30 mm. Det utfördes två analyser av plattan där ribbornas tjocklek var 1 

respektive 2 mm. Även plattans tjocklek varierades mellan 1 och två mm. 

4.2.4.3 Koncept 3 

Det tredje konceptet beräknades när ribbor fästes undertill i symmetriska korsformationer. 

Ribborna hade höjden 30 mm och två analyser gjordes, se Figur 25. 

 

4.2.4.4 Koncept 4 

I det fjärde konceptet undersöktes hur spänning och deformation förändrades när olika 

cylindriska och triangulära profiler implementerades på plattan. 

Den första plattan i koncept 4 hade en cylindrisk profil centrerad i plattan, se Figur 26. Den 

hade en bredd på 100 mm medan höjden och tjockleken varierades mellan 5 mm och 10 mm 

respektive 1 mm och 1,5 mm. 

Figur 25. Koncept 3, platta med korsformationsribbor 
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Figur 26. Platta med cylindrisk profil. 

Ytterligare en konfiguration undersöktes där plattan bestod av flera cylindriska profiler, se 

Figur 27. Höjden på cylinderprofilerna var 5 mm, en bredd på 20 mm och tjockleken 

varierades mellan 1 och 1,5 mm.  

 

Figur 27. Platta med flera cylindriska profiler. 

Till sist undersöktes hur en triangelstruktur skulle påverka deformationen. Denna triangel 

hade höjden 5 mm och bredden 100 mm. Figur 28 illustrerar konceptet.  

 

Figur 28. Koncept med triangelprofil. 
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4.2.4.5 Koncept 5 

Det sista konceptet bestod av en platta med en centrerad sfärisk bula, se Figur 29. Denna bula 

var 5 mm hög och hade en diameter på 400 mm.  

 

Figur 29. Cirkulär upphöjning 

 

4.2.5 Känslighetsanalys 

I syfte att undersöka resultatens känslighet har tre analyser utförts. Den första urfördes för att 

kontrollera rimligheten i att använda skalelement i ANSYS. Det undersöktes hur stor skillnad 

det är mellan teori och FEM vid användande av skalelement i ANSYS.  Det resultat som 

erhölls vid böjning av en plan platta jämfördes med ett elementarfall för en balk. Den andra 

känslighetsanalysen är kontollerar hur deformationen skiftar beroende av fiberfraktionen.  

Den tredje känslighetsanalysen är gjord eftersom ett sent fel i parametervalet i laminatteorin 

uppdagades. Detta utfördes genom att undersöka hur de förändrade materialparametrarna i 

laminatteorin förändrar den uppkomna deformationen i två lastfall. 

 

Båda känslighetsanalyserna genomfördes på en kvadratisk plan platta med arean        , 

detta för att efterlikna de plattor som används i Koncept 1-5.  Denna platta har vid den första 

känslighetsanalysen som undersökte rimligheten i att använda skalelement haft tjockleken 

        . Vid de andra och tredje känslighetsanalyserna är tjockleken på plattan         . 

 

Känslighetsanalysen av skalelement och känslighetsanalysen av de felaktigt använda 

materialparametrarna utfördes endast med avseende på deformation, ingen hänsyn togs till 

spänning. 

 



 

62 
 
 

4.2.5.1 Skalelement 

Den plana plattan beskriven ovan kan ses i Figur 30, den är fast inspänd i ena kanten, se A. På 

motstående sida verkar en kraft på hela kanten i negativ z-riktning, se B. Denna kraft har 

storleken 100 N. 

 

Figur 30. Känslighetsanalys för användande av skalelement i ANSYS. 

Deformationen för lastfallet som visas i Figur 30 beräknades med ANSYS. Resultatet 

jämfördes sedan med det resultat som ges av elementarfall för en balk med samma lastfall. 

För en tvärbalk gäller att deformationen kan beräknas enligt elementarfall för konsolbalk från 

(Sundström, 1998, s. 344). 

   
   

   
, (6) 

där   
   

  
 är tröghetsmomentet för plattan. Vid denna analys har, materialkortet Structural 

Steel i ANSYS använts för att förenkla beräkningarna. En annan anledning att Structural Steel 

används är att elementarfallet är baserat på ett homogent isotropt material. Kraften som visas i 

Figur 30 är       N, Plattans längd i x-riktningen är          och elasticitetsmodulen 

är          . Som höjd har            använts och plattans bredd är         . 

 

4.2.5.2 Fel i parameterval 

Vid beräkning av materialparametrarna i laminatteorin användes först fel värden på två 

konstanter och FEM-beräkningarna baserades på dessa felaktig värden. De materialparametrar 

som var fel vid beräkning av materialparametrar var skjuvmodulen för kolfiber   och 
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matrisens elasticitetsmodul   . I Tabell 11 visas de två materialparametrarnas nya respektive 

gamla värden: 

Materialparameter Använt värde [GPa] Korrekt värde [GPa] 

   5,00  50,0 

   4,00 3,30 

Tabell 11. Förändring av värden på materialparametrarna    och   . 

Att dessa värden ändrades gjorde att de från laminatteorin givna data för de ortotropa 

egenskaperna hos fiberuppläggen också förändrades. Vid de nya materialparametrarna    och 

   förändrades de ortotropa elastiska egenskaperna i materialet enligt följande tabeller. 

Egenskapsförändringar för [0/90] visas i Tabell 12 och Tabell 13 gällande hur    respektive 

   förändrar de ortotropa materialegenskaperna vid skjuvning. 

 

                            

5 98,9 98,9 14,9 2,54 7,39 0,050 0,050 

50 98,9 98,9 14,9 3,50 7,39 0,050 0,050 

Tabell 12. Förändring av ortotropa materialegenskaper hos [0/90] p.g.a. förändrad    . 

                            

  98,90 98,90 14,94 2,54 7,40 0,050 0,050 

    97,42 97,42 12,42 2,21 6,15 0,0420 0,0420 

Tabell 13. Förändring av ortotropa materialegenskaper hos [0/90] p.g.a. förändrad   . 

Som illustreras i Tabell 12 förändras endast skjuvningen i     vid variation av skjuvmodulen 

  . Att matrisens elasticitetsmodul    ändrar värde leder till att samtliga av de med 

laminatteori beräknade ortotropa materialparametrarna förändras. De nya och gamla värdena 

visas i Tabell 13. På samma sätt som för [0/90] ändras även materialdata för upplägget 

[03/90/45/-45/04]. Hur de ortotropa materialegenskaperna förändras beroende av    och     

för materialupplägg [03/90/45/-45/04] visas nedan i Tabell 14 och Tabell 15. 

                            

5 135,85 38,42 14,94 12,07 7,39 0,35 0,099 

50 136,20 38,65 14,94 12,89 7,39 0,34 0,097 

Tabell 14. Förändring av ortotropa materialegenskaper hos [03/90/45/-45/04] p.g.a. 

förändrad    . 
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  135,85 38,42 14,94 12,07 7,39 0,35 0,099 

    135,23 36,42 12,42 11,64 6,15 0,35 0,093 

Tabell 15. Förändring av ortotropa materialegenskaper hos [03/90/45/-45/04] p.g.a. 

förändrad   . 

 

De två uppläggen [0/90] och [03/90/45/-45/04] undersöktes var och en för sig. 

Känslighetsanalysen utfördes genom att endast variera en av materialparametrarna,    och    

och låta den andra vara konstant. Detta gjordes för både    och   . På det viset kunde 

känsligheten för variation av    och av    hos analysen av lastfall och koncept bedömmas.  

 

Skjuvning 

Hur lastfallet för känslighetsanalys av skjuvning simulerades visas i Figur 31. Plattan är fast 

inspänd längs hela kanten vid A och på motstående sida, vid B., är en linjelast på 1000 N 

pålagd. Denna linjelast är riktad i x-riktningen.   

 

Figur 31. Lastfall för känslighetsanalys av hur    och    påverkar deformationen vid 

skjuving. 
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Vid skjuvning av [0/90] jämförs även vilken deformation som hade uppkommit om 

simuleringen varit baserad på materialdata för Epoxi given i Composite Materials Handbook 

(2002) där skjuvmodulen i planet är         . 

Tryck 

Känslighetsanalys av trycklast simulerades enligt Figur 32 där plattan är fast inspänd i ena 

kanten, vid A och att en linjelast i y-riktningen läggs på motstående kant, vid B. Denna 

linjelast har storleken 1000 N. 

 

Figur 32. Lastfall för känslighetsanalys av hur    och    påverkar deformationen vid tryck. 

 

 

4.2.5.3 Förändring av deformation beroende på fiberfraktion 

Den använda fiberfraktionen i laminatteorin var 60 %. Eftersom osäkerhet råder kring om 

vilken fiberfraktion som kommer att kunna nås beräknades nya materialkort fram för 

fiberfraktioner mellan 30 % och 80 %, se Tabell 16. 
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Tabell 16.  Materialparametrar för olika fiberupplägg 

Dessa nya materialkort skapades för [0/90] och de analyserades i lastfallet tryck som kan ses i 

Figur 32. 

4.3 Resultat 
Här visas de resultat som fås av de uträkningar som har behandlats i ANSYS. Figurer för 

varje lastfall kan ses i tillbehörande bilagor. 

4.3.1 Lastfall  

I modellen har det använts två material. [0/90] och 70 % fiber i 0-riktning. [0/90] har en 

tillåten spänning på 325 MPa vilket har beräknats enligt ekvation (2) och med samma 

ekvation beräknades tillåten spänning i materialet med 70 % fiber i 0-riktning till 475 Mpa. 

I Tabell 17 nedan har alla lastfall redovisats. De har analyserats med avseende på deformation 

och spänning. 

Lastfall Maximal deformation [mm] Maximal spänning [MPa] 

Frontalkrock - 2,83 10
5 

Sidokrock 5,32 336 

Last i bagageutrymme 71,3 262 

Punktlast vid montering 58,2 324 

Golvdeformation 0,77 75 

Tabell 17. Spännings- och deformationsresultat över de olika lastfallen. 

 

Frontalkrocken behandlar bara reaktionskrafterna av CCSS och stolarna på tvärbalken. 

Deformationen är irrelevant på grund av att maximal spänning sedan länge har övergått 

brottspänningen. Vilket kan ses i Tabell 17. Tvärbalken består utav ett fiberupplägg av 70 % 

Materialparametrar för olika fiberupplägg 

     [GPa]    [GPa]    [GPa]                [GPa]    [GPa]    [GPa] 

0,3 49,8 49,8 6,2 0,0436 0,0436 0,001 1,9 3,1 3,1 

0,4 65,5 65,5 7,8 0,0408 0,0408 0,001 2,0 3,9 3,9 

0,5 81,6 81,6 10,3 0,0427 0,0427 0,001 2,3 5,1 5,1 

0,6 98,9 98,9 15 0,0499 0,0499 0,001 2,5 7,4 7,4 

0,7 119 119 24,3 0,0662 0,0662 0,001 2,9 12,0 12 

0,8 146 146 47,7 0,1038 0,1038 0,001 3,4 23,6 23,6 
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fiber i 0-riktning. Tjockleken på kompositen varierar mellan 1-2 mm. Den tillåtna spänningen 

i detta fiberupplägg är 475 MPa. Den spänning som uppkom ligger på en miljon MPa.  

Vid sidokrocken uppstod en spänning på 336 MPa i tvärbalken. Tvärbalken bestod utav 70 % 

fiber i 0-riktningen och den har en maximal tillåten spänning på 475 MPa. Med en 

fibertjocklek på 2 mm blev maximal deformation 5,32 mm i 0-riktningen, se Tabell 17. 

Fibertjockleken i bagageutrymmet är 2,5 mm tjock. Detta resulterar i en deformation som 

uppgick till 71,3 mm. Den maximalt tillåtna spänningen är 325 MPa och den slutliga 

spänningen ligger på 262 MPa i Z-riktning, se Tabell 17. 

De områden som dimensionerades med hjälp av lastfallet 4.2.1.4 Punktlast vid montering, har 

en varierande fibertjocklekar, som kan ses i Figur 33. Den största deformationen som 

uppkommer vid punktlasterna är 58,2 mm i Z-riktning. Tjockleken på plattan vid den största 

deformationen är 2 mm men varierar mellan 2 och 2,5 mm, vilket kan ses i Figur 33. 

Spänningen uppgår maximalt till 324 MPa vilket innebär att inga kvarvarande deformationer 

uppstår. Se Bilaga 9: Resultat från simulering av lastfall med  

ANSYS Workbench 14.0. 

Fibertjockleken på tvärbalken varierar mellan 1 – 2 mm som kan ses i Figur 33. Stolarna och 

CCSS ger en kraft som fortplantas ner i tvärbalken på fyra olika ställen. De krafter som 

uppkommer på grund av detta ger en deformation på tvärbalken med 0,77 mm. Se Bilaga 9: 

Resultat från simulering av lastfall med  

ANSYS Workbench 14.0. 

 

Figur 33. De varierande tjocklekarna på kompositgolvet. 
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4.3.2 Fiberupplägg 

I majoriteten av strukturen har det använts kolfiber med fiberriktningen [0/90]. Många av de 

lastfall som studerades påverkade strukturen med vinkelräta krafter mot ytan. [0/90] visar sig 

vara bra mot deformation i z-riktning vilket visat sig vara den största påverkande faktorn av 

dimensioneringen gällande vikten. Materialet med 70 % fiber i 0-riktning och 10 % i 90-, 45- 

och -45-riktning använts i stora delar av tvärbalken vilket kan ses som de orangea och gula 

områdena i Figur 34. Detta på grund av att i lastfall 4.2.1.2 sidokrock behöver tvärbalken ta 

upp en stor kraft i y-riktningen. De orangea områdena är främst ämnade att absorbera kraften 

från lastfallet 4.2.1.2 sidokrock, och de gula områdena är ämnade att främst absorbera krafter 

från lastfallet 4.2.1.5 Golvdeformation.  

 

Figur 34. Fiberupplägg. 
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4.3.3 Kontroll av fiberupplägg vid sidokrock 

Vid undersökning av lastfall 4.2.1.2 sidokrock med [0/90]-material uppstod deformationer 

enligt Figur 35 och spänningar enligt Figur 36. Fiberupplägg på lastfall 4.2.1.5 

Golvdeformation analyserades ej då det antogs få samma resultat. 

 

Figur 35. Deformation lastfall sidokrock med [0/90] material 

 

Figur 36. Spänningar lastfall sidokrock med [0/90] material 

Skillnader gällande deformationer och spänningar i lastfall sidokrock med [0/90]-material och 

fiberupplägg beskrivet i Figur 34 sid. 68 redovisas i Tabell 18. 
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Resultat fiberupplägg tvärbalk 

Fiberupplägg Deformation 

[mm] 

Spänning 

[Mpa] 

Deformations-

reducering jmf. 

med [0/90] [%] 

Spänningsreducering 

jmf. med [0/90] [%] 

[0/90] 8,45 413,2 - - 

Enligt  

Figur 34 

5,32 336,0 37 19 

Tabell 18. Resultat av olika fiberupplägg på tvärbalk 

I Tabell 18 observeras att [0/90]-materialets spänning överskrider den tillåtna spänningen för 

den typen av material. Detta innebär att tvärbalken skulle behöva dimensioneras om med ett 

tjockare laminat vilket skulle leda till en viktökning på kompositstrukturen om [0/90]-material 

används.   
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4.3.4 Koncept 

I detta avsnitt redovisas de samlade resultaten från FEM-analyserna av de olika 

konceptplattorna. 

Figur 37 visar deformationen hos referenskonceptet och Tabell 19 visar resultaten från 

samtliga plana plattor som undersökts. I nästkommande tabeller är gröna celler bättre än 

referensplattan, som är markerad gul. Röda celler är sämre än referensen och de vita cellerna 

betyder att konceptet inte är testat för respektive fall. 

 

Figur 37. Deformation referenskoncept, plan platta, tjocklek 2 mm. 

 

Plan platta 

 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 

Tjock-

lek 

[mm] 

Vikt 

[kg] 

Deform-

ation 

[mm] 

Spän-

ning 

[Mpa] 

Deform-

ation 

[mm] 

Spän-

ning 

[Mpa] 

Deform-

ation 

[mm] 

Spän-

ning 

[Mpa] 

Referen

s-platta 
2 

0,73

00 
20,1 159 50 343 50 343 

 
1 

0,36

500 
160,7 636 333 1092 

  

 
3 

1,09

50 
6,0 71 

    

Tabell 19. Resultat plan platta. 
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4.3.4.1 Koncept 1 

Deformationen i koncept 1 sker enligt Figur 38. Resultaten från samtliga typer av välvda 

plattor som undersökts visas i Tabell 20. 

 

Figur 38. Deformation koncept 1, välvd platta, maxhöjd 30 mm 

Tabell 20. Resultat koncept 1. 

  

Koncept 1, välvd platta 

 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Maxhö

jd 

välvnin

g [mm] 

Tjockl

ek 

[mm] 

Vikt 

[kg] 

Deformati

on [mm] 

Spänni

ng 

[Mpa] 

Deformati

on [mm] 

Spänni

ng 

[Mpa] 

Deformati

on [mm] 

Spänni

ng 

[Mpa] 

Referen

s-platta 
2 

0,730

0 
20,1 159 50 343 50 343 

5 1 
0,365

1 
94,0 393 

    

10 1 
0,365

4 
50,5 247 

    

20 1 
0,366

6 
24,8 141 

    

30 1 
0,368

5 
14,3 91 16,4 109 16 107,2 
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4.3.4.2 Koncept 2 

Deformationen i koncept 2 sker enligt Figur 39. Resultaten från samtliga typer av plattor i 

koncept 2 som undersökts visas i Tabell 21. 

 

 

 

 

Figur 39. Deformation koncept 2, parallella ribbor, höjd 30 mm, ribbtjocklek 1 mm, tjocklek 

platta 1 mm 

Tabell 21. Resultat koncept 2. 

Koncept 2, 5 st. parallella ribbor, höjd 30 mm 

 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Ribb-

tjockle

k [mm] 

Tjockl

ek 

[mm] 

Vikt 

[kg] 

Deformati

on [mm] 

Spänni

ng 

[Mpa] 

Deformati

on [mm] 

Spänni

ng 

[Mpa] 

Deformati

on [mm] 

Spänni

ng 

[Mpa] 

Referen

s-platta 
2 

0,730

0 
20,1 159 50 343 50 343 

1 1 
0,474

5 
3,3 190 

    

2 1 
0,584

0 
2,5 105 2,4 104 2,5 104,5 

1 2 
0,839

5 
1,8 153 

    

2 2 
0,949

0 
1,0 87 
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4.3.4.3 Koncept 3 

Deformationen i koncept 3 illustreras i Figur 40. Resultaten från samtliga variationer av 

koncept 3 som undersökts visas i Tabell 22. 

 

Figur 40. Deformation koncept 3, 3x3, 1mm 

Tabell 22. Resultat koncept. 

  

Koncept 3, ribbor i kors, höjd 30 mm 

 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Layout

, ribb-

tjockle

k [mm] 

Tjockle

k [mm] 

Vikt 

[kg] 

Deformatio

n [mm] 

Spännin

g [Mpa] 

Defor-

mation 

[mm] 

Spännin

g [Mpa] 

Defor-

mation 

[mm] 

Spännin

g [Mpa] 

Referen

s 
2 

0,730

0 
20,1 159 50 343 50 343 

1x1, 1 1 
0,408

8 
1,4 98 

    

1x1, 2 1 
0,452

6 
1,0 54 1,1 55,1 

  

3x3, 1 1 
0,496

4 
1,0128 74 

    

3x3, 2 1 
0,627

8 
0,6793 42 
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4.3.4.4 Koncept 4 

Deformationen i koncept 4 illustreras i Figur 41. Resultaten från samtliga variationer av 

koncept 3 som undersökts visas i Tabell 23. 

Figur 41. Deformation koncept 4, 5 st. välvda profiler 5;20 mm 

Tabell 23. Resultat koncept 4. 

Koncept 4, cylindrisk -och triangulär -profil 

 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Profil 

h; b 

[mm] 

Tjockl

ek 

[mm] 

Vikt 

[kg] 

Deformati

on [mm] 

Spänni

ng 

[Mpa] 

Deformati

on [mm] 

Spänni

ng 

[Mpa] 

Deformati

on [mm] 

Spänni

ng 

[Mpa] 

Referen

s-platta 
2 

0,730

0 
20,1 159 50 343 50 343 

Cylinder 

5;100 
1 

0,365

5 
33,8 361 22,3 273,4 23,3 191,9 

Cylinder  

5;100 
1,5 

0,548

2 
17,0 207 

    

Triangel 

5;100 
1 

0,365

4 
41,3 538 

    

Cylinder  

10;100 
1 

0,366

9 
10,9 188 

    

5 st. 

valv, 

5;20 1 

0,376

6 24,9 679         

5 st. 

valv, 

5;20 1,5 

0,564

9 13,6 389         
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4.3.4.5 Koncept 5 

Deformationen i koncept 5 illustreras i Figur 42. Resultaten från samtliga variationer av 

koncept 5 som undersökts visas i Tabell 24. 

Figur 42. Deformation koncept 5, sfäriskt upphöjd platta, tjocklek 1 mm 

Tabell 24. Resultat koncept 5 

  

Koncept 5 sfäriskt upphöjd platta, diameter=400, upphöjd 5 mm 

 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 

Tjockl

ek 

[mm] 

Vikt 

[kg] 

Deformati

on [mm] 

Spänni

ng 

[Mpa] 

Deformati

on [mm] 

Spänni

ng 

[Mpa] 

Deformati

on [mm] 

Spänni

ng 

[Mpa] 

Referen

s-platta 
2 

0,730

0 
20,1 159 50 343 50 343 

 
1 

0,365

1 
18,4 368 24,5 463,9 

 
 

 
1,5 

0,547

7 
7,8 196 9,8 209,3 
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4.3.4.6 Gynnsamma Konceptutfall 

Ett fåtal konceptvarianter överträffade referensplattan gällande vikt, deformation och 

spänning. Vilka koncept dessa är, samt erhållen procentuell minskning av parametrarna 

jämfört med referensplattan visas i Tabell 25.  

 

Resultat jämfört med referens 

Koncept Vikt [%] Deformation [%] Spänning [%] 

Referens 0 0 0 

Koncept 1, höjd 30 mm 50 29 43 

Koncept 2, 2 mm 20 88 34 

Koncept 3, 1x1 1 mm 44 93 38 

Koncept 3, 1x1 2 mm 38 95 66 

Koncept 3, 3x3 1 mm 32 95 53 

Koncept 3, 3x3 2 mm 14 97 74 

Tabell 25. Resultatjämförelse utvalda concept. 
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4.3.5 Känslighetsanalys 
Här redovisas resultaten i känslighetsanalysen. 

4.3.5.1 Rimlighet i användandet av skalelement i ANSYS 

Resultat som fås med ANSYS vid böjning enligt Figur 30 kan ses i Figur 43 som  

                     .  

 

Figur 43.  Deformation av skalelement i ANSYS vid böjning för upplägget [0/90]. 

 

Vid användning av elementarfall enligt (6) kan deformationen av plattan beräknas enligt: 

               
    

    
 

          

               
         

Genom att ta kvoten mellan de två deformationerna kan den procentuella skillnaden fås ut 

som: 

            

              
 

      

      
         . 

4.3.5.2 Fel i parameterval 

Skjuvning 

Förändring av    för [0/90] 

Förändringen av    leder enligt Tabell 12 till en förändring av    . Nedan visas i Figur 44 

hur deformationen vid lastfallet som beskrivs i Figur 31 varierar när     tillåts variera mellan 
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      och        Den beräknade deformationen,  , har normerats med den deformation,   , 

som enligt laminatteorin ges vid användande av materialparametrarna      och     . I 

Figur 44 kan plattans normerade deformation betraktas som en funktion av skjuvmodulen 

    och på x-axeln har skjuvmodulen     normerats med elasticitetsmodulen   . Även den 

deformation som skulle erhållits vid användning av Epoxi med materialdata från Composite 

Material Handbook (2002) visas. 

 

Figur 44. Plattans normerade deformation vid förändring av    har plottats mot        för 

[0/90]. 

 

Den maximala deformationen som erhölls vid skjuvning då      skrivs som,          och 

Den maximala deformation som beräknas vid användande av       skrivs som          . 

Kvoten mellan de maximal deformation för de använda materialparametrarna och för de 

korrekta materialparametrarna fås som: 

 

        

         
 

          

          
           

 



 

80 
 
 

Vid jämförelse av deformation från      och den deformation som erhölls med         

från Composite Material Handbook fås som: 

        

                      
 

          

          
            

 

Förändring av    för [0/90] 

Deformationen normerades även här med den deformation    som fås vid användandet av 

ortotropa materialdata givna av   och   . Hur deformationen varierar med     visas i Figur 

45.     är normerad med elasticitetsmodulen i x-riktningen,   . 

 

Figur 45. Plattans normerade deformation vid förändring av    har plottats mot        för 

[0/90]. 

 

Den maximala deformationen som erhölls vid skjuvning då          skrivs som,          

och den maximala deformation som beräknas vid användande av            skrivs som 

          . Deformationen med          förhåller sig till deformationen som fås vid 

       som: 
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Förändring av    för [03/90/45/-45/04] 

För upplägget [03/90/45/-45/04] undersöktes skjuvning i två riktningar (x och y). Anledningen 

till att skjuvning undersöktes i både x-riktningen och i y-riktningen är att 

elasticitetsmodulerna för x-riktningen och y-riktningen,    respektive   , inte har samma 

värde. 

Vid förändring av    ändras de elastiskt ortotropa materialegenskaperna för [03/90/45/-

45/04]enligt Tabell 4, och denna variation i materialdata resulterade att deformationen blev 

större. För skjuvning i x-led beräknas kvoten mellan maximal deformation för de använda 

materialegenskaperna och de korrekta som:  

       

        
 

         

          
             , 

Den maximala deformationen som erhölls vid skjuvning då          skrivs som,         

och den maximala deformationen som erhölls vid skjuvning då           skrivs som, 

        .  För skjuvning i y fås samma kvot som:  

       

        
 

           

            
              . 

Den maximala deformationen som erhölls vid skjuvning då          skrivs som,          

och den maximala deformationen som erhölls vid skjuvning då           skrivs som, 

        . Den normerade deformationen för skjuvning i y-riktningen för [03/90/45/-45/04] 

visas i Figur 46.     är i Figur 46 normerad med   . 
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Figur 46. Den normerade deformation som ges av förändring av     för en platta med 

materialupplägg [03/90/45/-45/04] har plottats mot         

Förändring av    [03/90/45/-45/04] 

Ovan beskriven arbetsmetod används för skjuvning vid förändring av   . Endast skjuvning i 

y-riktningen har undersökts. Hur den normerade deformationen varierar med        beskrivs 

av Figur 47. 
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Figur 47. Den normerade deformation som ges av förändring av     för en platta med 

materialupplägg [03/90/45/-45/04] har plottats mot         

Den maximala deformationen som erhölls vid skjuvning då          skrivs som,          

och den maximala deformationen som erhölls vid skjuvning då            skrivs 

som,           .  Kvoten mellan de maximala deformationerna som fås med använda 

materialdata och de korrekta är: 
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Tryck 

Nedan visas resultat vid tryck för ändrade materialparametrar. 

Förändring av    [0/90] 

 

För tryckkraft i y-led fås kvoten mellan maximal deformation för den använda 

elasticitetsmodulen          och maximal deformation för den korrekta 

elasticitetsmodulen            som: 

       

          
 

           

           
               

Förändring    för [03/90/45/-45/04] 

För tryckkraft i y-led fås kvoten mellan maximal deformation för den använda 

elasticitetsmodulen          och maximal deformation för den korrekta 

elasticitetsmodulen           som: 

 

       

        
 

         

         
              

 

Förändring av    för [03/90/45/-45/04] 

För tryckkraft i y-led fås kvoten mellan maximal deformation för den använda 

elasticitetsmodulen          och maximal deformation för den korrekta 

elasticitetsmodulen        som:  

 

     

       
 

         

          
              

 

Tabell 26 visar sammanslaget resultat för del av materialparametrar. 
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Lastfall Materialupplägg 
Förändrad 

parameter 
Korrekt deformation 

Skjuvning 

[0/90] 
   

132 % 

162 % (Composite Material 

Handbook) 

   88 % 

[03/90/45/-45/04]] 
   103 % * 

   96 % * 

Tryck 

[0/90] 
   - 

   99 % 

[03/90/45/-45/04] 
   101 % 

   96 % 

Tabell 26. Sammanslaget resultat av hur de skjuvmodulen    och elasticitetsmodulen för    

påverkar deformationen hos de två uppäggen vid lastfallen skjuvning och tryck. * Skjuvning i 

y-riktningen. 

Som kan ses i Tabell 26 är det endast vid skjuvning av [0/90] som de materialparametrarnas 

förändrade värden har stor betydelse. Eftersom korrekt använt    skulle leda till en mindre 

deformation och    skulle leda till en större kan de antas ta ut varandra och eftersom den 

absoluta förändringen av    är större än den för    skulle rätt materialvärden gett en minder 

deformation. 

4.3.5.3 Förändring av deformation beroende på fiberfraktion  

Nedan visas, i Figur 48, hur normerad deformation varierar med fiberfraktion.  

Deformationen är normerad med den deformation som fås vid fiberfraktion 60 %. 
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Figur 48. Deformationens deformation beroende av fiberfraktion. 

I Figur 48 kan man till exempel se att vid 40 % fiberfraktion blir deformationen ungefär 50 % 

större.  

4.4 Diskussion 
 

4.4.1 Antaganden och avgränsningar 

I analysen görs en del antaganden och avgränsningar för att kunna modellera och analysera 

golvet. Dessa kan sammanfattas i följande punkter: 

 Del av strukturen som analyserats 

 Lastfall 

 Analysverktyg och materialval 

Del av stukturen som analyserats. I detta projekt har analysen utförts endast på den övre 

golvstrukturen när det hade varit mer korrekt att studera hela dubbelgolvstrukturen. Detta 

eftersom de två delarna ska samspela med varandra och det är tänkt att den undre stukturen 

ska ta en hel del laster, som till exempel vid frontalkrock. Om hela golvstrukturen hade 

analyserats är det möjligt att reducera vikten ytterligare.   

Lastfall. De lastfall som har studerats i detta projekt är frontalkrock, sidokrock, punktlast vid 

montering samt golvdeformation och de har alla betraktats statiskt. En dynamisk analys hade 
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varit mer realistisk och en undersökning av vad som händer vid vridning hade antagligen 

påverkat valet av fiberupplägg.  

 

Analysverktyg och materialval. Den programvara som används i detta projekt skiljer sig från 

de av Volvo använda analysverktyg. I det här projektet har ANSYS använts. Det råder 

osäkerhet kring hur ANSYS beräknar och hur programmet har genererat meshen för 

skalmodeller. Eftersom endast en skillnad på 5 % erhölls vid jämförelse med elementarfallet i 

känslighetsanalysen kan det antas vara rimligt att använda skalmodeller. I ANSYS har 

kompositen inte modellerats som en uppbyggnad av lager utan som ett ortotropt homogent 

material. I analysen i detta projekt har laminatteori använts för att ta fram ortotropa 

materialdata med olika fiberupplägg. Att felaktiga värden för indatavärden i laminatteorin 

användes visade sig inte ha någon betydelse för slutresultatet.. 

 

Den slutliga massan på den övre strukturen i viktoptimeringsprocessen var 18 kg. Som 

jämförelse kan nämnas att Volvos tre olika analyser resulterade i en vikt på övre 

golvstrukturen mellan 8,5 och 12 kg. Anledningarna till att det i den här analysen erhållna 

resultatet och Volvos skiljer sig är främst att Volvo analyserar hela golvstrukturen, att de 

använder ett mer avancerat optimeringsprogram samt att krafterna i Volvos analys är mindre. 

Det erhållna resultatet från analysen i kapitel 4 kan anses vara acceptabelt eftersom det är en 

genomförbarhetstudie.  

Att analysen endast tar hänsyn till den övre golvstruktur, att vridning inte undersöks, att 

utförda analyser i ANSYS kan anses vara simpla och viss osäkerhet råder kring givna 

materialdata från laminatteorin är dock av mindre betydelse eftersom detta är en 

genomförbarhetsstudie. 

  

4.4.2 CCSS 

I lastfall 4.2.1.1 Frontalkrock undersöktes hur de uppkommande krafterna från stolarna och 

CCSS:en påverkar tvärbalken vid en frontalkrock. I beräkningarna antogs stelkroppsmekanik 

för att förenkla utförandet. Detta är dock bara en approximation men det ansågs vara ett 

rimligt antagande för den analys som gjordes. Den resulterande spänningen uppgick till 

2,83 10
2
 GPa vilket är större än tillåten maxspänning. Med detta sagt måste en annan lösning 

tas fram.  

4.4.3 Kolfiberkompositens ortotropa egenskaper 

Tack vare kompositmaterialens ortotropa mekaniska egenskaper kan fibrerna läggas i de 

riktningar där det uppkommer störst spänning. Då kan en optimering göras där den största 

fiberfraktionen läggs i den riktningen. I kapitel 4.2.2 Fiberupplägg undersöks tvärbalken med 

två olika upplägg som består av [0/90] och [03/90/45/-45/04]. I Tabell 18 observeras att 
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[0/90]-uppläggets spänning överskrider den tillåtna spänningen för den typen av material. 

Detta innebär att tvärbalken skulle behöva dimensioneras om med ett tjockare laminat vilket 

skulle leda till en oönskad viktökning om [0/90]-upplägg används.  

Anledningen till att golvstrukturen endast består av [0/90] och [03/90/45/-45/04] är främst på 

grund av ingen vridning uppkom i de lastfall som undersöktes och därmed kunde många 

fiberupplägg helt uteslutas.  

4.4.4 Diskussion kring viktoptimering och spänningskraven 

Referensbilens underrede som bara bestod av en stålstruktur vägde 109 kg, se Bilaga 8: 

Volvos beräkningar. Vikten för kompositgolvet efter optimeringen i projektet blev 18 kg. Då 

kompositgolvet kombineras med den undre golvstrukturen i 1 mm tjockt stål uppnås en 

viktbesparing på 25 %. Används stål av typen Hybrix i underkonstruktionen ökar 

viktbesparingen till 54 %. Detta visar att målet om en viktbesparing på mellan 20 – 40 % 

uppnås.  

I känslighetsanalysen i som gjordes avsnitt 6.3.5.3 undersöktes fiberfraktionens inverkan på 

resultatet vid tryck på en plan platta. Det kan i Figur 48 ses att deformationen vid 

fiberupplägget [0/90] är mycket känslig beroende av vilken fiberfraktion kompositen består 

av. Den slutgiltiga massa som i denna rapport fås fram är baserad på en fiberfraktion på 60 %. 

Skulle fiberfraktionen sjunka kommer detta att påverka deformationerna och därmed 

spänningarna i strukturen avsevärt.   

Det Norske Veritas standard för konstruktion av fartygsskrov i komposit är anpassad för 

fartygsindustrin. Men då ett fartygsskrov utsätts för en stor variation av krafter som till 

exempel vågor och kollision med statiska objekt som t.ex. bryggor, samt att brott i ett 

fartygsskrov kan få katastrofala följder på en helt annan nivå jämfört med en 

innergolvstruktur i en bil, så gjordes en del lättnader på dimensioneringskraven. Dessa 

lättnader tillät tunnare material vilket ledde till lägre vikt. Men med mer insikt över 

dimensioneringsmodeller inom bilindustrin gällande kompositmaterial så finns potential för 

ännu mer viktreducering. 

 

4.4.5 Koncept 

Från resultaten kan det konstateras att det är möjligt att sänka både vikten och deformationen 

på golvstrukturen om de framtagna koncepten skulle implementeras i denna. Som ett exempel 

kan det ses i Tabell 25, sida 77, att koncept 3 reducerar vikten och deformationen med 44 % 

respektive 93 % jämfört med den 2 mm tjocka referensplattan som representerar en del av 

ytan på antingen golvbrunnen eller bagageutrymmet. Koncept 3 svarar mot den bästa 

viktreduceringen.  

Vidare kan det ses att resultaten i konceptanalysen inte påverkas nämnvärt om omgivande 

struktur anses vara stel eller inte kring koncepten. Denna analys utfördes för att det fanns en 

osäkerhet kring hur omgivande struktur reagerar på reaktionskrafter från koncepten.    
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Det finns uppenbara nackdelar om implementering av koncepten skulle ske i golvstrukturen. 

Cykeltiden kan antas bli längre för produkten, dels för att många av koncepten måste 

monteras i efterhand i golvet, dels för att koncepten i sig är omständiga att tillverka. Andra 

tänkbara nackdelar är att kvalitétsintrycket kan minska med en golvbrunn som har en ojämn 

struktur.  

Det naturliga valet hade förmodligen varit att implementera en sandwich-struktur i övre 

golvet för att minska deformationen. Det har dock varit intressant att se, i studiesyfte, hur en 

förändring i geometrin påverkar deformation och spänning.  

4.4.6  Framtida arbete 

För att göra vidare studier av detta projekt bör hela golvstrukturen med undre stålstruktur, 

CCSS och SIPS studeras gemensamt då dessa samverkar med varandra i de analyserade 

lastfallen. Detta hade gjort att antagna reduceringsvärden för krafter kunnat bortses ifrån och 

en noggrannare analys hade blivit resultatet. 

Att gå ifrån homogena ortotropa material och undersöka varje fiberlager separat gör att 

spänningarna i varje separat fiberlager kan analyseras och dess fiberriktning optimeras för att 

på bästa sätt kunna hantera lasterna i de olika lastfallen. Vidare arbete bör vara att ersätta de 

statiska krafterna med dynamiska. Tillsammans med en noggrannare dimensioneringsmodell 

anpassad för interna lastbärande delar i fordonsbranschen så bör vikten kunna reduceras 

ytterligare jämfört med det resultat som presenteras i denna rapport. För fortsatt optimering 

mot vikt kan gynnsamma konceptgeometrier från denna rapport införas på plana ytor som 

utsätts för böjning och utvärderas med FEM-analys. Även en sandwich-konstruktion bör 

utvärderas för dessa ytor. 

4.5 Slutsatser 
 

Följande slutsatser kan dras: 

 Enkla analysmetoder som utfördes stämmer väl överens med mer avancerade 

beräkningsmetoder och programvara som används i industrin.  

 En ny lösning måste finnas för infästningen för CCSS:en.  

 Det är möjligt att reducera spänningen och deformationen med 19 % respektive 37 % i 

tvärbalken genom att lägga fiber i den riktning där krafterna är störst. 

 En viktbesparing på 25 % uppnåddes mot referensbilen när kompositmaterial 

användes i övre golvstrukturen och 1 mm tjockt stål används i understrukturen. 

Används Hybrix i understrukturen ökar denna siffra till 54 %  

 Det är möjligt att sänka deformationen och vikten på kompositgolvet ytterligare 

genom att förändra geometrin på stora ytor i strukturen. 
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5. Provning 
En del i projektet var att utföra provning på valda material. Provningen genomfördes för att 

verifiera att de valda materialens mekaniska egenskaper stämde överens med de teoretiska 

beräkningar för de upplägg som var till intresse för designen av golvet. Utifrån 

kravspecifikationen och den önskade designen bestämdes att följande prover skulle 

genomföras, dragprov, tryckprov, skjuvprov, slagprov och miljöprov. Gemensamt för alla 

prov är att de fastställer de parametrar som är intressanta vid dimensioneringen av golvet.  

Som beslutas i kapitlet om materialval finn det i huvudsak tre intressanta kompositmaterial; 

vinylester, nylon 12 och polypropen (PP) alla förstärkta med kolfiber. På grund av begränsad 

åtkoms i material och tillverkningsverktyg genomfördes bara provning av vinylester förstärk 

med kolfiber och nylon 12 förstärkt glasfibrer. Under tiden då provningen genomfördes fanns 

inte någon möjlighet att använda den gjutugn som är nödvändig för att tillverka provplattor i 

termoplast. Därav provades nylon 12 endast för vätskeabsorption, då det testet endast är 

matrisberoende och inte beror av provplattans dimensioner. Av den anledningen kan inte 

några slutsatser om nylon 12:s hållfasthet dras då inga sådana test genomfördes. Mer provning 

skulle därmed behöva utföras för att experimentellt kunna avgöra om denna matris skulle vara 

av intresse till kompositgolvet. 

Fiberupplägget i en komposit bestämmer dess egenskaper och de upplägg som testades var de 

som var intressanta för golvets design, där följande upplägg var aktuella: 

 Upplägg L1 = [0/90] 

 Upplägg L2 = Enkelriktade fibrer 

 Upplägg L3 = [     

 Upplägg L4 = [70 % 0, 10 % 90, 10 % 45, 10 % -45] 

 Upplägg L5 = [0/0/   /0/0] 

De upplägg som testades var L1 i provriktning    och L5 i provriktningarna    och     för 

dragprov och tryckprov, L3 i provriktning    för skjuvprovet och L1 i provriktning    för 

miljö-och slagprov då dessa inte är riktningsberoende. Det genomfördes ingen provning på L2 

upplägget då det inte skulle användas i en större utsträckning i golvet. Det hade dock varit 

intressant att testa enkelriktade fibrer i både provriktningarna    och    , för att kunna 

använda resultaten till beräkningar av andra intressanta fiberupplägg. Även på upplägg L4 

utfördes ingen provning då de fibermattor som fanns att tillgå inte hade den ytvikt som 

krävdes för att erhålla den önskade tjockleken på provplattorna.      

Nedan följer en närmare beskrivning av varje prov samt vilken standard som har används. 
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5.1 Dragprov 
För dragprov användes provstandaren ASTM D3039. Metoden använder en tunn remsa av 

materialet med konstant rektangulärt tvärsnitt som monteras i en dragprovsmaskin och utsätts 

för en dragkraft. Dragprovet ger värden på materialets dragtöjning, draghållfastighet samt 

elasticitetsmodulen i provriktningen. Brottgränsen beräknas från den maximala last provbiten 

klara innan kollaps. Dragprovet utfördes med en hastighet på 2 mm/min. Dimensioner på 

provplattor presenteras i Tabell 27. 

  

Antal provplattor: 5 st Bredd [mm] Längd [mm] Tjocklek [mm] 

Balanserade och 

symmetriska fibrer  

25 250 2,5 

Tabell 27. Tabell över dimensionerna på provplattorna för dragprov enligt standard ASTM D 

3039. 

Minsta möjliga materialåtgång:                                       

5.2 Tryckprov 
För tryckprovet användes standarden ASTM D3410. Då kompositer har olika mekaniska 

egenskaper beroende på om de utsätts för drag eller tryck, utfördes provning i tryck för att 

bestämma töjningen, spänningen samt elasticitetsmodulen för den riktning som provningen 

utfördes i. Brottgränsen beräknas från den maximala last provbitarna klarar innan kollaps. 

Provet använder sig av provplattor med konstant rektangulärt tvärsnitt som lastas i tryck. 

Dimensioner på provplattorna presenteras i Tabell 28. 

 

Antal provplattor: 5 st Bredd [mm] Längd [mm] Tjocklek [mm] 

Alla fiberriktningar 25 140 2,5 

Tabell 28. Tabell över dimensionerna på provplattorna för tryckprov enligt standard ASTM 

D3410. 

Minsta möjliga materialåtgång:                                      . 

5.3 Skjuvprov 
För skjuvprovet användes standarden ASTM D3518. Denna metod utför ett dragprov i    

riktningen på en provbit med      fiberorientering. Skjuvmodul och maximal skjuvspänning 

bestäms i fiberriktingsplanet. Att utföra skjuvtest är i regel svårt eftersom det idag inte finns 

någon testmetod som ger ett enhetligt skjuvtillstånd i utmattningsdelen av provbiten. 

Dessutom påverkar alltid drag- och tryckspänningar den beräknade skjuvspänningen vilket 

gör att det är svårt att få ett rättvisande värde på denna mätstorhet. För att minska detta fel 

(Åström, 1997) kan en annan testmetod användas, ASTM D5379, nackdelen med den 

metoden är att den är komplicerad att genomföra. På grund av detta samt begränsningar i 

provutrustningen genomfördes endast prov enligt ASTM D3518. Nedan presenteras båda 

metoderna. 
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ASTM D5379  

Provbiten är en rektangulär plan remsa med symmetriskt centrerade v-skåror. Skårorna 

hjälper till att ge en jämnare skjuvfördelning. Provbiten monteras i fästanordning på 

provmaskinen sådan att provbitens skåror är i samma riktning som lasten. Provbiten lastas 

med en tryckkraft. Skjuvningen av materialet mäts med hjälp av två töjningsgivare som 

placeras i mitten av provbiten med orientering     från lastriktningen. Med denna metod kan 

skjuvningsegenskaper i fiberriktningen eller i den interläminära riktningen mätas. Det är 

viktigt att inte placera töjningsgivarna för nära skårorna.(Åström, 1997) 

Provbiten skall enligt standarden ha en tjocklek mellan 3-4 mm. Skårvinkeln skall vara    , 

skårradien 1,3 mm samt skårdjupet skall vara 20% av provbitens bredd. Provbiten ska vara 76 

mm lång och 20 mm bred. Om provbitens tjockleken understiger 2,5 mm skall ändtabbar 

användas. 

ASTM D3518 

För skjuvprovet användes standarden ASTM D3518. Denna metod utför ett dragprov i    

riktningen på en provbit med      fiberorientering. Skjuvmodul och maximal skjuvspänning 

bestäms i fiberriktingsplanet. 

Dimensionerna på provplattor för ASTM D3518 presenteras i Tabell 29. 

Antal provplattor: 5 st Bredd [mm] Längd [mm] Tjocklek [mm] 

Alla fiberriktningar 25 250 2,5 

Tabell 29. Tabell över dimensionerna på provplattorna till skjuvprov enligt standard ASTM 

D3518. 

Minsta möjliga materialåtgång:                              
 

5.4 Slagprov 
En av nackdelarna med kompositer är deras dåliga slagseghet. Detta beror på mycket 

begränsad energiabsorption vid plastisk deformation. Med andra ord absorberar kompositer 

energi vid slag via brottmekanismer som delaminering och fiberbrott och därmed kan detta 

minska styrkan och styvheten hos materialet (Damberg, 2001). Därför genomfördes ett sådant 

prov för att få information om hur kompositen egenskaper påverkas av slag. Det slagprov som 

genomfördes var ett fallslagsprov då det är det mest tänkbara scenario bilgolvet kommer att 

utsättas för. Den standard som användes var AITM1-0010, provningen gick ut på att påverka 

provplattorna en efter en med en specifik slagenergi, motsvarande fallhöjden från en dank 

med konstant vikt och sfäriskt ände. Det bucklade och delaminerade områdets djup uppmättes 

efter slaget och alla provbitar genomgick ett tryckprov enligt ASTM D3410 ovan, för att se 

hur om tryckhållfastheten ändrats mot det referens prov som bara utsattes för tryck men inget 

slag. Provplattornas dimensioner ändrades inför tryckprovet för att passa den testrigg som 

användes, plattorna sågades ut så att det skadade området centrerades, de nya dimensionerna 
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på plattorna var 61 x 117 mm. Den dank som användes vägde 5,146 kg, de fallhöjder som 

användes för att åstadkomma de önskade slagenergier beräknades enligt 

   
 

   
 (7) 

där E är den önskade islagsenergin i J, m är dankens vikt i kg och g = 9.81 m/s
2 

De använda fallhöjderna vid respektive islagsenergi presenteras i Tabell 30 

Islagsenergi 

[J] 
50 40 60 70 30 20 25 

Fallhöjd [m] 0,99 0,792 1,189 1,387 0,594 0,369 0,495 

Provbit nr 1 2 3 4 5, 6, 7 8 9 

Tabell 30. Åskådliggör vilken fallhöjd som erhölls för respektive slagenergi och provbit. 

Dimensioner på de använda provplattorna presenteras i Tabell 31. 

Antal provplattor: 9 st Bredd [mm] Längd [mm] Tjocklek [mm] 

Alla fiberriktningar 100 150 4 

Tabell 31. Visar dimensionerna på provplattorna för slagprov enligt standard AITM1-0010. 

Minsta möjliga materialåtgång:                 per fiberupplägg och material. 

5.5 Miljöprov  
Då delar av kompositen under lång eller kort tid kan komma att utsättas för olika vätskor, allt 

vara från läckor i ledningar till att i framtiden kunna integrera en bränsletank i kompositen, 

utfördes tester för att se hur kemikalieexponering påverkar kompositen. De tester som 

genomfördes var att se hur kompositen absorberar olika kemikalier och se om de mekaniska 

egenskaperna ändras.  

De vätskor som undersöktes var tre tänkbara drivmedel, bensin, diesel, E85, en alkohol, T-röd 

och en olja, motorolja.  

För att studera hur kompositen absorberar vätskor, placerades fem provbitar med dimensioner 

enligt tryckprovet ovan i bad med respektive vätska. För att avgöra hur mycket materialet 

absorberade vägdes provbitarna vid förbestämda tidpunkter, dessa värden ställdes sedan mot 

provbitarnas ursprungs vikt för att få den procentuella viktökningen. Enligt 

kravspecifikationen är en viktökning på 0,5 % acceptabel. För vinylester var exponeringstiden 

20 dagar och för Nylon 12, 22 dagar.  

För att se hur kemikalierna påverkade de mekaniska egenskaperna hos kompositen utfördes 

ett tryckprov enligt standarden ASTM D3410 efter att de hade exponerats för kemikalierna. 



 

94 
 
 

Önskvärt hade varit att utföra alla typer av mekaniska tester men avgränsningar var tvungna 

att göras då projektet annars hade blivit för omfattande. Fem provbitar som tillverkades 

samtidigt och som förvarades i samma rum som miljöbaden användes som referens. Enligt 

kravspecifikationen är en minskning under 10 % för brottspänningen och elasticitetsmodulen 

acceptabelt. 

5.6 Utförande 
De vinylesterplattor som användes vid provningen tillverkades med vakuuminjicering, det 

matrisrecept som användes presenteras i Tabell 32, som nämnt tidigare kunde ingen 

bearbetning av nylon 12 ske. Provbitarna sågades ut med en diamantförstärkt bandsåg till 

önskad storlek och märktes en och en med ett nummer. Provbitarna förvarades i 

rumstemperatur men med en lägre luftfuktighet än den som önskas vid provning, provbitarna 

förvarades också tillsammans med dunkar av bränsle vilket kan ha en liten betydelse på 

resultatet.  

Curing System Delar 

DION 9102  

Peroxide 24 

Accelerator 9811 (Cobalt 1%) 

Accelerator 9826 (DMA 10%) 

100 

2 

2 

0,5 

Tabell 32. Receptet över ingående komponenter för vinylester 

Från början användes bara tabbar på upplägget L5 i testriktningen   . Det upplägget har 

mycket fibrer i samma riktning som provriktningen och det krävs därav en stor kraft för att 

påverka materialet. För att inte inspänningskraften skulle bli för stor används tabbar för att 

fördela kraften jämt på inspänningsytan. När tryckproven genomfördes upptäcktes det att 

provbitarna gled i infästningarna och att tabbar var nödvändiga för att förhindra detta, därför 

utrustades alla tryckprov med tabbar. Tabbarna var förstärka med glasfiber och fästes på 

provbitarna med epoxi lim. Dimensionerna på tabbarna som användes presenteras i Tabell 33. 

Prov Längd [mm] Tjocklek [mm] 

Dragprov 56 1,5 

Tryckprov 65 1,5 

Tabell 33. Tabell över dimensionerna på tabbar. 

  



 

95 
 
 

5.7 Resultat 
För varje provserie presenteras resultaten från provningen som ett medelvärde av de godkända 

provstavarna i provserien. För att en provstav ska klassas som godkänt ska brott endast ske i 

mätområdet, alla brott utanför mätområdet ger inverkan på provresultatet och kan därmed inte 

ses som tillförlitligt. Även provstavar där prov har skett under okontrollerade former är icke 

godkända. Brottspänningen beräknades som den högsta spänning provbitarna klarade innan 

kollaps och brottöjningen beräknades som den högsta töjningen provbitarna klarade innan 

kollaps. Elasticitetsmodulen beräknas som: 

   
  

  
 

     

     
 (8) 

Matlabs funktion polyfit utnyttjades för att anpassa en rät linje till lutningen på kurvan i 

spännings-töjnings-diagrammen. Intervallen att anpassa valdes till de delar av kurvan som ser 

linjärelastisk ut och som ger någon form av medellutning. Det går att välja ut andra punkter 

att anpassa mellan och då ändras givetvis elasticitetsmodulen. Det är tydligt att storleken på 

töjningen kommer att påverka elasticitetsmodulen och för stora töjningar blir nämnaren stor 

vilket ger en låg modul. För små töjningar är nämnaren liten vilket ger en hög modul. De 

klimatparametrar som rådde under provnigen presenteras i Bilaga 3. 
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5.7.1 Dragprov 

Dragproverna utfördes med en testhastighet på 2 mm/min. I Tabell 34 presenteras erhållna 

värden på maximal spänning och töjning samt materialets styvhet, för upplägget L1 och L5 i 

provriktningarna    och    . I Figur 49, Figur 50, Figur 51 presenteras spännings-

töjningsgraferna för de tre dragproven. För dragproven erhölls den högsta brottspänningen för 

provserien med upplägget L5 i dragriktning   . Detta resultat var förutsägbart då denna 

provserie innehöll de provbitar som hade störst andel fibrer i dragriktningen. Näst högst 

brottspänning fick fiberupplägget L1 med dragriktning    och därefter kom fiberupplägget L5 

med dragriktning    . Brotttöjningen och E-modulen följde samma rangordning vilket är 

relevant eftersom spänning och töjning är proportionella mot varandra enligt Hookes lag.  

 

Dragprov 

Layup/provriktning Testparameter Resultat Enhet 

L1/0 Draghållfasthet 865 MPa 

 Styvhet/E-modul 17,0 GPa 

 Brottöjning 5,61 % 

L5/0 Draghållfasthet 1546 MPa 

 Styvhet/E-modul 18,83 GPa 

 Brottöjning 9,22 % 

L5/90 Draghållfasthet 68 MPa 

 Styvhet/E-modul 1,90 GPa 

 Brottöjning 2,54 % 

Tabell 34. Tabell över hållfasthetresultat från de tre dragprovserierna. 

Enligt Figur 49 har alla spännings-töjningskurvorna samma lutning, detta tyder på att alla 

provbitar har samma E-modul. Dock är grafen för provbit nummer 5 förskjuten i positiv 

spänningsled. Anledningen till detta kan vara att provbitarna ett till fyra gled i infästningarna 

innan det uppstod en sådan stor kraft i att den självlåsande fästanordningen kunde hålla kvar 

provbitarna. Detta visas i figur 2 genom att lutningen på kurvorna ett till fyra börjar plana ut 

mer i horisontalled än graf fem i början av testet. Brottspänningarna i detta dragprov 

inträffade i ett område mellan 800-900 MPa. På alla provbitar i etta test uppkom brott i 

godkänt område.   
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Figur 49. Spänning-töjningskurvor för dragprovserien med fiberupplägg L1 och dragriktning 

noll. 

I Figur 50 följer spännings-töjningskurvorna för alla provbitarna varandra längs en och 

samma kurva vilket tyder på att E-modulen för alla provbitar är densamma. Dock ska det 

påpekas att det bara är graferna för provbit ett och fem som har brottspänning vid samma 

värde medan de andra har en lägre brottspänning. Förklaringen till detta är att provbitarna två 

och tre inte blev godkända på grund av att ändtabbarna lossnade och därmed kunde inte 

provbitarna utsättas för maximal kraft. Provbit 4 har den lägsta brottspänningen detta kan bero 

på att provbiten blev snett infäst varvid skjuvkrafter kan ha uppstått. Det medför att provbiten 

inte endast utsätts för en ren dragkraft vilket kan förklara det tidiga brottet. 
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Figur 50. Spänning-töjningskurvor för dragprovserien med fiberupplägg L5 och dragriktning 

noll. 

I Figur 51 finns inga stora avvikelser mellan graferna för de olika provbitarna. Den enda 

märkbara skillnaden är att provbit 3 har lägst brottspänning och brottöjning. Detta beror på att 

denna provstav inte är godkänd då brottet skedde precis intill infästningsområdet. I detta 

område bildas höga spänningar eftersom det bildas en tryckgradient där som övergår från högt 

yttryck till inget yttryck alls vilket förklarar det tidiga brottet. 
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Figur 51. Spänning-töjningskurvor för dragprovserien med fiberupplägg L5 och dragriktning 

90 . 
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5.7.2 Tryckprov 

Dragproverna utfördes med en testhastighet på 1,5 mm/min. I Tabell 35 presenteras erhållna 

värden på maximal spänning och töjning samt materialets styvhet, för upplägget L1 och L5 i 

provriktningarna    och    . I Figur 52,Figur 53 och Figur 54 presenteras spännings-

töjningsgraferna för de tre tryckproven. Generellt för alla tryckprov är en större variation av 

spännings-töjningskurvorna i provserierna i jämförelse med dragproven. Detta beror på att 

tryckprov är mycket svårare att erhålla bra mätresultat ifrån då de är känsligare för 

exempelvis buckling och inverkan från de skjuvkrafter som kan uppstå om provbiten inte 

infäst helt rakt. Högst brottspänning fick L5 i    och det var väntat då majoritet av fibrerna 

ligger i tryckriktningen. 

 

Tryckprov 

Layup/provriktning Testparameter Resultat Enhet 

L1/0 Tryckhållfasthet 164 MPa 

 Styvhet/E-modul 1,76 GPa 

 Brottöjning 14,66 % 

L5/0 Tryckhållfasthet 394 MPa 

 Styvhet/E-modul 1,11 GPa 

 Brottöjning 60,45 % 

L5/90 Tryckhållfasthet 109 MPa 

 Styvhet/E-modul 0,75 GPa 

 Brottöjning 18,31 % 

Tabell 35. Tabell som visar hållfasthetsresultat från de tre tryckprovserierna. 

 



 

101 
 
 

 

Figur 52. Spänning-töjningskurvor för tryckprovserien med fiberupplägg L1 och 

tryckriktning noll. 

Enligt Figur 52 har provstav 2 en högre brottöjning än övriga provstavar, detta skulle kunna 

bero på att provstaven bucklade sig. Men det kan också bero på att provstaven gled i 

infästningen eller att ändtabbarna påverkade provstaven. Att provstav 4 klarar en högre 

brottspänning än de övriga visar på att utfallet vid tryckprov varierar i större grad jämfört med 

dragprov. Alla prov i denna provserie var godkända.  
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Figur 53. Spänning-töjningskurvor för tryckprovserien med fiberupplägg L5 och 

tryckriktning noll. 

Den höga brottöjningen som åskådliggörs i Figur 53 beror på att inga töjningsgivare användes 

vid tryckproven som utfördes, enbart maskinens förflyttning registrerades. Detta medför att 

maskinens elasticitet tas med i denna förflyttning och därför blir töjningen större. Dock blev 

töjningen för tryckprovet med fiberriktning L1 i tryckriktning    inte lika stor vilket kan 

förklaras i att tabbarna blev sneda och därmed blev det verkliga mätområdet och det uppmätta 

mätområdet olika. Dessutom har fiberupplägget L5 mest fibrer i tryckriktningen vilket medför 

att denna provserie bör klara högre brottspänning och därmed få högre töjning. Alla prov i 

denna provserie var godkända. 
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Figur 54. Spänning-töjningskurvor för tryckprovserien med fiberupplägg L5 och 

tryckriktning 90. 

Enligt Figur 54 har graferna för provstav två till fem ungefär samma lutning och därmed bör 

de ha liknande E-modul. Graferna för provbitarna tre till fem har samma brottspänning, 100 

MPa medan grafen för provstav två har en brottspänning som är cirka 120 MPa högre. 

Därmed bör en bra approximation till brottspänningen för L5 i tryckriktningen     vara cirka 

100 MPa. Provbit 1 börjar på en spänning på 80 MPa och har mycket brantare lutning. Med 

andra ord måste denna provbit ha utsatts för en kraft i utgångsläget innan provet började 

vilket bör ha påverkat dess egenskaper. Därmed blev denna provbit ej godkänd. 
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5.7.3 Skjuvprov 

Skjuvprovet utfördes med en testhastighet på 2 mm/min. I Tabell 36 presenteras erhållna 

värden på maximal spänning och töjning samt materialets styvhet, för skjuvprovserien och i 

Figur 55 presenteras spännings-töjningsgraferna. 

Skjuvprov 

Layup/provriktning Testparameter Resultat Enhet 

L3/0 Tryckhållfasthet 37 MPa 

 Styvhet/G-modul 3,17 GPa 

 Brottöjning 5 % 

Tabell 36. Tabell över hållfasthetsresultaten från skjuvprovsserien. 

 

Figur 55. Spänning-töjningskurvor för skjuvprovserien med fiberupplägg L3 och dragriktning 

noll. 

Figur 55 visar att alla grafer för de skjuvprov som utfördes följer ungefär varandra längs en 

och samma kurva. Brottspänningarna ligger i intervallet 41- 44 MPa vilket visar på att dessa 

test gav ett bra underlag för en approximation av brottskjuvspänning för detta material. Vid 

utförandet av skjuvprovet användes bara en extensometer i riktning    medan provstandarden 
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ASTM D 3518 beskriver att töjningsgivare i både riktning    och     ska användas. 

Anledningen till att standarden inte följdes var för att det skulle bli för omfattande att använda 

töjningsgivare. Av den anledningen blev uträkningen av skjuvmodulen inte helt enligt 

standarden utan skjuvmodulen beräknades med samma ekvation som i teststandarden fast 

utan töjningen i riktning    . 

5.7.4 Slagprov 

I Tabell 37 redovisas den deformation (dent depth) som erhölls på provbitarna efter att 

slagprovet utfördes. Det maximala djupet av deformationen uppmätes som dmax och dmean 

beräknades som medelvärdet av fyra punkter 2 cm från dmax. 

 

Djup från slagprov 

Provbit/Slagenergi dmax dmean ddent=dmax-dmean Enhet 

1/50 J 0,80 0,13 0,67 mm 

2/40 J 0,50 0,11 0,39 mm 

3/60 J 0,90 0,21 0,69 mm 

4/70 J 0,70 0,16 0,54 mm 

5/30 J 0,55 0,13 0,42 mm 

6/30 J 0,40 0,05 0,35 mm 

7/30 J 0,40 0,20 0,20 mm 

8/20 J 0,20 0,10 0,10 mm 

9/25 J 0,30 0,20 0,10 mm 

Tabell 37. Tabell med de djup som erhölls på provbitarna efter att det utsatts för slagprov. 

I Tabell 38 följer hållfatshetsresultaten från tryckproven som utfördes efter att provplattorna 

utsattes för slag. För att kunna se hur materialets hållfasthet påverkats av slagen genomfördes 

även tryckprov på tre referensplattor. Tryckproverna utfördes med en testhastighet på 0,5 

mm/min.    
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Tryckprov för slagprovplattor 

Provbit/Slagenergi Testparameter Resultat Enhet 

1/50 J Tryckhållfasthet 131,6 MPa 

 Styvhet/E-modul 3,34 GPa 

 Brottöjning 8,33 % 

2/40 J Tryckhållfasthet 124,6 MPa 

 Styvhet/E-modul 2,61 GPa 

 Brottöjning 5,23 % 

3/60 J Tryckhållfasthet 83,5 MPa 

 Styvhet/E-modul 2,07 GPa 

 Brottöjning 4,26 % 

4/70 J Tryckhållfasthet 83,4 MPa 

 Styvhet/E-modul 2,91 GPa 

 Brottöjning 3,53 % 

5/30 J Tryckhållfasthet 126,2 MPa 

 Styvhet/E-modul 2,64 GPa 

 Brottöjning 5,18 % 

6/30 J Tryckhållfasthet 122,6 MPa 

 Styvhet/E-modul 3,32 GPa 

 Brottöjning 4,30 % 

7/30 J Tryckhållfasthet 128 MPa 

 Styvhet/E-modul 3,54 GPa 
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 Brottöjning 4,79 % 

8/20 J Tryckhållfasthet 173,8 MPa 

 Styvhet/E-modul 3,64 GPa 

 Brottöjning 5,24 % 

9/25 J Tryckhållfasthet 121,3 MPa 

 Styvhet/E-modul 3,44 GPa 

 Brottöjning 4,48 % 

Referens 1 Tryckhållfasthet 165,8 MPa 

 Styvhet/E-modul 1,99 GPa 

 Brottöjning 9,57 % 

Referens 2 Tryckhållfasthet 144,3 MPa 

 Styvhet/E-modul 3,82 GPa 

 Brottöjning 6,27 % 

Referens 3 Tryckhållfasthet 146,1 MPa 

 Styvhet/E-modul 3,92 GPa 

 Brottöjning 5,26 % 

Tabell 38. Tabell över hållfasthetsresultaten från tryckproven på de provbitar som utsats för 

slagprov. 

 I Figur 56 redovisas resultaten från tryckprovet för slagprovserien. Provbit 1 i Figur 56 har 

glidit i vilket åskådliggörs genom att grafen först växer och att lutningen sedan avtar till noll 

för att därefter få positiv lutning igen. På så sätt kommer värdena på den uppmätta töjningen 

att vara missvisande och provet kan ej godkännas. Det förväntade resultaten från tryckproven 

var att de provplattor som utsatts för en högre slagenergi skulle ha en lägre brottspänning, 

Figur 57 visar att detta stämmer för provbitarna tre och fyra. De tre provbitarna som blivit 

utsatta för slagenergierna 30 J har fått brottspänningar i intervallet 122-128 MPa. Även 

provbit 2 och 9 ligger i detta intervall. Detta kan bero på att provbit 9 utsattes för efterslag 

som kan ha påverkat dess hållfasthet. För provbit 2 kan det bero på att det vid tryckprov är 

svårt att erhålla bra mätresultat då det är svårt att undvika buckling. Figur 57 visar att 

referensplattornas brottspänningar är högre än alla provplattor som utsatts för slag förutom 
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den provplatta som utsatts för 20 J. Orsaken till detta kan vara att referensplattorna 

tillverkades separat och därmed kan de ha erhållit en annan hållfasthet. Detta eftersom det är 

svårt att tillverka 2 kompositplattor med den metod som användes med exakt samma 

egenskaper. Överlag kan det konstateras att ökande slagenergi ger reducerad hållfasthet.  

 

 

Figur 56. Spänning-töjningskurvor för tryckproven för slagprovserien med fiberupplägg L1 

och tryckriktning noll. 
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Figur 57. Brottöjningen efter tryck för olika slagenergier. 

Enligt Figur 58 ökar håldjupet med slagenergin för de flesta provplattorna. De avvikelser som 

finns är vid 40 J och 70 J. Dessutom är håldjupen för slagenergi 30 J utspridda och därmed 

behöver inte håldjupet för 40 J vara fel. Skälet till dessa resultat kan ligga i att provplattornas 

ytor var lite vågiga. Dessutom användes ett skjutmått för att mäta håldjupet och ett bättre 

mätverktyg kunde ha använts. Provplattorna som användes blev ca 1 mm tjockare än vad 

standarden rekommenderar och det gjorde att håldjupen blev mindre. Därför blev 

avvikelserna mellan håldjupen mindre.   
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Figur 58. Djup på deformationen vid olika slagenergier. 
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5.7.5 Miljöprov 

I Figur 59 till Figur 63 presenteras nylon 12 förmåga att absorbera de olika vätskorna över tid. 

 

Figur 59. Vikt som funktion av tid för provbitarna gjorda med matrisen nylon 12 som legat i 

bensinbad. 
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Figur 60. Vikt som funktion av tid för provbitarna gjorda med matrisen nylon 12 som legat i 

dieselbad. 

 

Figur 61. Vikt som funktion av tid för provbitarna gjorda med matrisen nylon 12 som legat i 

T-rödbad. 
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Figur 62. Vikt som funktion av tid för provbitarna gjorda med matrisen nylon 12 som legat i 

motoroljebad. 

 

Figur 63. Vikt som funktion av tid för provbitarna gjorda med matrisen nylon 12 som legat i 

E-85 bad. 



 

114 
 
 

I Figur 64 till Figur 68 presenteras vinylesters förmåga att absorbera de olika vätskorna över 

tid. 

 

 

Figur 64. Vikt som funktion av tid för provbitarna gjorda med matrisen vinylester som legat i 

bensinbad. 
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Figur 65. Vikt som funktion av tid för provbitarna gjorda med matrisen vinylester som legat i 

dieselbad. 

 

Figur 66. Vikt som funktion av tid för provbitarna gjorda med matrisen vinylester som legat i 

T-rödbad. 
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Figur 67. Vikt som funktion av tid för provbitarna gjorda med matrisen vinylester som legat i 

motoroljebad. 

 

Figur 68. Vikt som funktion av tid för provbitarna gjorda med matrisen vinylester som legat i 

E-85 bad. 
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Enligt Figur 59 till Figur 68 är det klart att grafen för hur vikten varierar med tiden, svänger 

från att öka till att minska i vikt. Under mätningen av provbitarna varierade vågens utslag 

mycket och därmed var det svårt att erhålla ett exakt värde på provbitens vikt.  Orsaken till 

detta är främst den miljö som provningen utfördes i men också vågens känslighet. På grund av 

detta kan inga slutsatser dras om provbitarnas absorptionsförmåga. 

I Tabell 39 presenteras tryckhållfastheten, E-modul och brottöjning för verifiering av 

tryckhållfastheten hos de provbitar utsatts för miljöbad. 

Tryckprov för miljöprov 

Miljöbad Testparameter Resultat Enhet 

Bensin Tryckhållfasthet 111 MPa 

 Styvhet/E-modul 0,72 GPa 

 Brottöjning 27,44 % 

Diesel Tryckhållfasthet 117 MPa 

 Styvhet/E-modul 1,13 GPa 

 Brottöjning 20,84 % 

T-röd Tryckhållfasthet 121 MPa 

 Styvhet/E-modul 1,53 GPa 

 Brottöjning 17,09 % 

Olja Tryckhållfasthet 203 MPa 

 Styvhet/E-modul 1,56 GPa 

 Brottöjning 24,20 % 

E-85 Tryckhållfasthet 88 MPa 

 Styvhet/E-modul 1,06 GPa 

 Brottöjning 22,36 % 

Referens Tryckhållfasthet 201 MPa 
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 Styvhet/E-modul 1,42 GPa 

 Brottöjning 25,55 % 

Tabell 39. Tabell över hållfastetsresultaten från tryckprovserierna för miljöprovbitarna. 

Enligt Figur 74 ligger brottspänningarna för referensproven i intervallet 150-225 MPa. För att 

kunna avgöra om de olika miljövätskorna påverkat hållfastheten negativt ska 

brottspänningarna för miljöprovbitarna ligga i ett intervall som är under det för 

referensprovbitarna. Genom att studera Figur 69, Figur 70 Figur 73 så visar det sig att 

brottspänningarna för dessa provbitar minskat med 42-57% mot referensprovbitarna. Därmed 

kan det konstateras att bensin, diesel och E-85 har påverkat vinylester kompositernas 

hållfasthet negativt. I Figur 71 ligger brottspänningen för provbitarna utsatta för T-röd i 

intervallet 50-160 MPa, det är en minskning med 40 % mot referensprovet. Eftersom den 

högsta brottspänningen för dessa provbitar ligger i den nedre delen av referensprovets 

brottspänningsintervall kan det påvisas att även dessa provbitars hållfasthet har påverkats 

negativt av miljöbadet. Enligt Figur 72 är brottspänningarna för miljöbadet olja i intervallet 

125-300 MPa och eftersom detta intervall ligger till största delen i det för 

referensprovplattorna kan inte någon slutsats om hållfasthetens påverkan göras. I det 

ursprungliga tryckprovet som åskådliggörs i Figur 52 är brottspänningsintervallet 100-250 

MPa vilket nästan är samma som för referensprovet, det vill säga 150-225 MPa. Detta visar 

på att resultaten från både det ursprungliga tryckprovet och det för referensprovplattorna ger 

relevanta resultat eftersom båda är gjorda av samma upplägg, material och antal fibermattor. 
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Figur 69. Spänning-töjningskurvor för tryckproven för miljöprovserien med bensin. 
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Figur 70. Spänning-töjningskurvor för tryckproven för miljöprovserien med diesel. 
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Figur 71. Spänning-töjningskurvor för tryckproven för miljöprovserien med T-röd. 
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Figur 72. Spänning-töjningskurvor för tryckproven för miljöprovserien med olja. 
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Figur 73. Spänning-töjningskurvor för tryckproven för miljöprovserien med E-85. 
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Figur 74. Spänning-töjningskurvor för tryckproven för referensprovbitarna. 

5.8 Diskussion 
Att utföra olika typer av tester för att verifiera en komposits hållfasthet är i regel svårt och 

kräver mycket precision och träning. De fem prov som utfördes i detta projekt gjordes av 

elever som aldrig förut genomfört hållfasthetsprovning, oerfarenheten gör att resultaten från 

provningen kan ha påverkats. Bland annat fästes extensometern på provbitarna för dragprov 

och skjuvprov på ett felaktigt sätt så att den gled när provstaven töjdes. I och med det blev 

töjningsmätningarna från extensometern helt oanvändbara. För att motverka glidning kan 

Tipp-Ex applicerades på de områden där extensometern fäster för att öka friktionen. 

För att minska inverkan av sneda tabbar och förkorta tillverkningstiden hade det varit 

fördelaktigt att fästa tabbmaterialet på provplattorna som provbitarna ska sågas ut ifrån innan 

de enskilda provbitarna skars ut. Under provningen upptäcktes behovet av tabbar sent och 

tabbarna fästes en och en på provbitarna. Detta resulterade i att mätområdet inte blev lika stort 

på under och ovansidan av provbiten. Detta gör att de delar som har en del av ändtabben i 

mätområdet på ena sidan och ingen ändtabb i mätområdet på den andra kommer att stödjas 

mer. På så sätt skulle hållfastheten kunna ökas med sneda tabbar. Sneda tabbar skulle 

dessutom kunna göra att spänningskoncentrationer erhålls på olika ställen i mätområdet 

eftersom fler övergångar mellan ändtabb och mätområde erhålls. I så fall kan det leda till höga 

spänningar i flera områden vilket skulle kunna reducera hållfastheten. Sneda tabbar gör det 

också svårt att mäta upp mätområdets längd för att kunna beräkna töjningen på kompositen.  
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Enligt de standarder som användes skulle provbitarna efter tillverkning ligga i samma miljö 

som testmiljön. Detta gjordes inte för de provbitar som använts i denna undersökning och 

orsaken till detta är att denna information tappades bort vid läsning av standarderna. 

För att en provserie ska ge rättvisa värden ska minst fem provbitar testas, det hade varit 

önskvärt att testa flera provbitar, dels för att kalibrera maskinen men också för att erhålla fler 

godkända provbitar vilket ger ett mer statistisk korrekt resultat.  

Vid tillverkningen av slagprovsbitarna tillverkades inga referensprovbitar. För att kunna 

jämföra hur hållfastheten för provbitar som utsatts för slag skiljer sig från provbitar som inte 

har det tillverkades referensprovbitar i efterhand. Egenskaperna för referensprovbitarna kan 

därför skilja sig från de provbitarna som tillverkats för att utsättas för slag. Detta eftersom det 

är svårt att få två tillverkningsprocesserna att bli likvärdiga.  

Vid tryckprovet av slagprovbitarna användes inte den testrigg provstandarden avsåg. Den rigg 

som enligt standarden skulle användas har ett stöd för att förhindra buckling. Anledningen att 

denna inte användes var på grund av att missförstånd uppstod om detta stöd skulle användas 

eller inte. Den rigg som användes var densamma som standarden avsåg men utan stödet. För 

att motverka buckling i denna rigg sågades slagsprovbitarna ner till nya dimensioner. Detta 

för att minska mätområdet. Sågningen kan ha påverkat resultatet. 

I de fem typer av prover som genomförts har de erhållna resultaten varierat både mellan och 

inom provserier. Speciellt har brottspänningarna mellan de olika proverna växlat. Om 

brottspänningen för dragprovet med fiberupplägg L1 i provrikting    i Tabell 34 jämförs med 

skjuvprovets brottspänning i Tabell 36 är det en klar en stor skillnad mellan dessa värden. 

Brottspänningen för dragprovet är 865 MPa medan den för skjuvprovet är 37 MPa. Orsaken 

till detta ligger främst i att i dragprovet var 50 % av fibrerna i dragriktningen medan för 

skjuvprovet inte fanns några fibrer i dragriktningen. Detta minskar hållfastheten drastiskt då 

det är fibrerna som tar upp den största delen av lasten. 

En annan markant skillnad i brottspänning är mellan dragprovet och tryckprovet för 

uppläggen L1 och L5 i dragriktning   . Där blir skillnaden i brottspänning 701 MPa för 

upplägg L1 och 1152 MPa för upplägg L5 mellan dragprov och tryckprov. Anledningen till 

detta ligger framförallt i att kompositer är mer hållfasta för dragbelastningar men också att det 

är svårt att utföra tryckprov. Detta för att det är svårt att undvika buckling och om det inträffar 

reducerar det hållfastheten påtagligt.   

Om provningsarbetet skulle få fortsätta skulle alla ovanstående felsteg åtgärdas och 

provningen skulle göras om. Detta för att erhålla mer riktiga resultat. Andra prover som hade 

varit intressanta att genomföra är klimatprov, brandprov samt att prova andra intressanta 

fiberupplägg och matriser. Efter att ha genomfört ovanstående test på provstavar skulle det 

vara önskvärt att utföra provning på strukturella delar som liknar golvets geometri. Detta för 

att verifiera att de FEM-beräkningar som genomförts i kapitel 6 stämmer i verkligheten. 
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Vad det gäller miljöprovningen skulle mätningen av provbitarnas absorptionsförmåga göras 

om eftersom vågens utslag varierade mycket under det prov som utfördes. Förbättringarna 

skulle vara att mäta vikten i en miljö utan störningar och eventuellt använda en annan 

mätmetod. Det hade även varit intressant att låta provbitarna utsättas för miljöbaden under en 

mycket längre tid samt utfört flera olika verifierande hållfasthetsprov. Att låta provbitarna 

ligga en längre tid i miljöbaden är speciellt intressant för att avgöra om det går att integrera en 

bränsletank i kompositgolvet. 

5.9 Slutsatser  
De slutsatser som kan dras från provningen är att: 

 De fiberupplägg som har mycket fibrer i provriktningen har den högsta hållfastheten i 

drag. 

 I tryck erhåller materialet en betydligt lägre hållfasthet jämfört med drag. 

 Resultaten från skjuvprovningen är inte tillförlitligt då bara en extensometer i 

dragriktningen användes. För att erhålla relevanta resultat ska töjningsgivare i och 

transversellt provriktningen användas.  

 Enligt de slagprov som utfördes visade det sig att ökande slagenergi ger minskad 

tryckhållfasthet. 

 Kemikalierna bensin, diesel, E-85 och T-röd ger en minskad tryckhållfasthet med 40-

57%. 

6. Tillverkning av demonstrator 

6.1  Inledning 
En av deluppgifterna i projektet var att tillverka en demonstrator av innergolvets mittparti 

som ska kunna visas upp i samband med Volvo Car Corporations deltagande vid mässor och 

liknande. Denna demonstrator skulle efterlikna den verkliga produkten så mycket som 

möjligt, men en exakt kopia av det resultat som rapporten behandlar var inte möjligt att 

uppnå. Dels så finns inte de verktyg som krävs lättillgängligt på KTH, dels så besitter 

projektgruppen ännu inte de kvalifikationer som krävs för att tillverka en sådan detalj. 

Denna demonstrator skulle stå färdig den 17e maj varvid projektet var över. 
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6.2 Utförande 
Arbetet med tillverkningen av demonstratorn skedde i flera olika steg. För att få ett så bra 

slutresultat som möjligt krävdes noggrant förarbete. 

 Detta förarbete innefattade följande: 

 Att ta reda på hur mycket material som krävdes och hur detta skulle användas på bästa 

sätt. 

 Att undersöka hur gjutningen bör gå till; var tätningslinjen, inlopp och utlopp ska 

placeras, val av transportvävens tjocklek, etc. 

Dessa två områden behövde klargöras innan tillverkningen kunde påbörjas och därmed 

krävdes en uttömmande litteraturstudie. När denna litteraturstudie fullföljts och de viktigaste 

frågorna besvarats skulle formbygget påbörjas. 

6.3 Formbygge 
Formen byggdes i 22 mm tjocka skivor MDF som sågades till önskad form och sedan 

skruvades ihop till formen som artikeln skulle gjutas kring, Se Figur 75. Denna form hade 

måtten 1600 mm x 1140 mm och åskådliggjorde innergolvets komplexa mittparti med 

konsolbalk och kardantunnel. I detta skede var det viktigt att alla stående sidor vinklades så 

att de lutade något utåt, då det skulle vara svårt att vid avformning ta av den färdiga 

demonstratorn från formen om vinklarna var 90⁰. Detta arbete pågick i över en vecka innan 

formen blev färdig. När formen var ihopsatt och fastskruvad på bottenplattan spacklades och 

slipades alla skarvar, kanter, yttre- och inre hörn, för att uppnå en radie på minst tjockleken av 

de laminat som senare skulle gjutas. 
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Figur 75. Ofullständig form byggd av utsågade MDF-skivor, som sedan skruvades ihop. 

I nästa fas skulle formen efterbehandlas för att få en fin yta och därmed låta kompositen 

släppa från formen så enkelt som möjligt. Detta arbete, upprepad lackning och vaxning av 

formen, skedde parallellt med klippning av fibermattorna, se Figur 76. Dessa mattor var sydda 

i 0-90 riktning och hade en vikt på ungefär 500g/m
2
. Volvo Car Corporation skickade en 

lättare 200g/m
2
 väv, tillverkad av företaget Oxeon, till projektet och denna placerades ytterst 

för att detaljen skulle se så bra ut som möjligt.  
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Figur 76. T.V. Lackning av formen med 2-komponents polyuretanlack. 

T.H. Utklippning av [0/90]-mattan. 

Parallellt med bygget av formen till huvuddelen, byggdes även två mindre formar: 

 SIPSen, dvs Sidokrockskyddet, där båda sidor gjöts med bara en injicering, och efter 

härdning delades till två delar efter formen togs bort. Denna del fick inget yttre lager 

av Oxeon-väv, då SIPSen skild från golvet i modellen, och är lättare att skilja från 

golvet om denna har en annan yta än golvet. 

 Infästningsklackarna till huvuddelen, som senare limmades fast på huvuddelens 

undersida och hade kontakt mot det undre golvet i stål. Fyra sådana klackar skulle 

gjutas, i två omgångar. Liknande gjutningen för sidokrockskyddet gjöts det två delar 

på en injicering, för att sedan delas på mitten i två delar. Dessa fick inte heller något 

lager av Oxeon-väv, då klackarna inte skulle synas i den färdiga demonstratorn.  

 Dessutom så tillverkades även en 2,40 m lång L-profil, denna gjöts i en färdig 

plåtform som fanns tillgänglig. 
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6.4 Uppläggning av fibermattor och gjutning 
Beroende på hur tjock fibermatta som användes vid tillverkningen skulle olika många lager av 

denna behövas. De som fanns tillgängliga på KTH i tillräcklig mängd och var lämpliga att 

använda var sydda mattor med ungefär 1000 respektive ungefär 500 g/m
2
. Då den tjockare 

mattan är svårare att klippa valdes den tunnare trots att fler lager skulle behöva klippas och 

placeras på formen.  

Vikt/yta hos kolfibermattan antogs vara ungefär 0,5 kg/m
2
, volymfraktionen siktades på att bli 

0,5 och den slutliga tjockleken skulle vara 2 mm. Då fyra lager väv ger ungefär en tjocklek på 

de önskvärda 2 mm innebär det att den totala vikten fibrer blir nära 2 kg eftersom 1 m
2
 väv 

går åt per lager. Med tidigare nämnd volymfraktionen skulle hela demonstratorn då väga 4 kg 

vilket innebar att 2 kg vinyl ester behövdes. För att gardera mot spill och dylikt var dubbla 

mängden harts önskvärd, och därmed blandades närmare 4 kg vinyl ester. 

Blandningens komposition beror på flera faktorer, där den främsta är härdningstiden. Å andra 

sidan kan för lång härdningstid innebära att det härdar dåligt vilket givetvis måste undvikas. 

Vid tillverkningen av de provplattor som utnyttjades under projektet blandades vinylester med 

en gel time på runt 20 minuter, vilket fungerade som riktlinje. För säkerhets skull ansågs en 

längre gel time som ett bättre alternativ, uppåt kring 30 minuter, förutsatt att härdnings-

processen förblir god. 

Det fiberupplägg som valdes bestod av tre lager sydda 0/90-mattor, samt ett lager Oxeon-väv 

ovanpå för utseendets skull. Designen siktade på en tjocklek på 2 mm och detta skulle uppnås 

med de fyra lager kolfibrer då 0/90-mattan är 0,5 mm tjock och Oxeon-väven är ungefär 0,1 

mm tjock. Lägg till plasten som ska injiceras och en tjocklek på 2 mm bör kunna uppnås. 

Det är viktigt att de fyra lagren fibrer läggs om lott för att undvika rena skarvar i strukturen. 

Detta innebär inte att de behöver se helt annorlunda ut, men det bör sparas ett par centimeter 

matta i alla kanter där sådana skarvar uppstår så att kanterna kan läggas över varandra, se 

Figur 77. Om flera skarvar möts i samma område kan en ”bula” bli resultatet, se Figur 78, 

vilket inte är attraktivt. Detta kan och bör undvikas genom att sprida ut skarvarna på en större 

yta, vilket även är viktigt i hörn och kanter då dessa områden utsätts för höga lokala 

spänningar (efunda).  

 

Figur 77. Område med endast en skarv. 
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Figur 78. Område där fyra skarvar möts. 

Två olika konstellationer av fiberupplägg användes för att klä formen i kolfiber innan 

injicering. Den första konstellationen, se Figur 79, tillämpades på 0/90-mattan som är mer 

robust on Oxeon-väven och därmed kan vikas och draperas kring komplexa ytor enklare utan 

att man riskerar att materialet tar skada. Oxeon-väven är i jämförelse väldigt styv och skör, 

och därför krävdes en annan bättre anpassad konstellation, se Figur 80, så att den inte viktes i 

onödan. 

 

Figur 79. De delar som klipptes ut ur 0/90-mattorna. 
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Figur 80.  De delar som klipptes ut ur Oxeon-väven. 

 

Det mest kritiska steget vid tillverkning är injiceringen och gjutningen, där, om hartsen inte 

fyller formen snabbt nog, börjar gela innan hela formen fyllts. Samtidigt så får injiceringen 

inte heller gå för fort så vätningen av fibrerna blir dålig. Därför bör hartsen färdas så kort 

sträcka som möjligt från inlopp till utlopp så att gelning inte hinner påbörjas innan alla fibrer 

har vätts. Däremot kan hastigheten på flödesfronten kontrolleras genom att reglera trycket i 

vakuumpumpen, därför placerades inloppet längs med demonstratorns mittlinje, med två 

separata utlopp längs med demonstratorns ytterkanter parallellt med inloppet, se Figur 81. 
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Figur 81. Grov skiss för flödesfronten från ett inlopp genom centrum av formen, ut till två 

utlopp på kanterna, sedd ovanifrån. 

Ett annat orosmoment vid injicering är torra fläckar, det vill säga områden som inte fylls med 

harts, se Figur 82. Dessa uppkommer då flödesfronten avancerar olika snabbt och sedan möter 

sig själv vid en punkt närmare utloppet, varvid en inneslutning av luft kan bildas. Eftersom 

denna inte har kontakt med utloppet som är den drivande kraften vid injiceringen förblir 

denna fläck torr. 
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Figur 82. Torrfläck efter gjutning, där den ljusare delen inte fått tillräcklig tillförsel av harts 

under injiceringen. 

 Detta gäller för kanter, med ännu större risk i hörn, men detta kan åtgärdas med att placera 

extra lager transportväv vid dessa utsatta områden så att tillflödet av harts ökar och 

flödesfronten jämnar ut sig, se Figur 83. 
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Figur 83. Placering av extra lager transportväv i formen, för att minimera risken av torra 

fläckar, sedd ovanifrån. 
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Innan transportväven, in- och utlopps slangar kunde placeras, så lades ett lager släppfilm 

ovanpå fibermattorna, som är lätt att avlägsna efter injicering, se Figur 84. 

 

Figur 84. Formen med samtliga fibermattor (svart) och släppfilm (vit) pålagda, samt 

påbörjad applicering av transportväv (blå). 

Om det under injiceringen bildas en torr fläck, finns det några metoder för att hantera detta. 

Ett alternativ är att göra ett litet hål i vakuumfilmen, mitt i den torra fläcken, och sedan koppla 

in en vakuumslang. När denna vakuumslang börjar pumpa ut luften i fläcken kommer hartsen 

söka sig dit och väta fibrerna som önskat. Risken med denna metod är att mer luft sugs in i 

systemet och orsakar flera mindre fickor med luft som är ännu svårare att åtgärda. 

En annan metod för att bemöta torra fläckar är att i efterhand, efter att injiceringen är slutförd, 

ansluta två slangar till det torra området, täta detta mot omgivningen och väta det på nytt med 

samma metod som vanligt. Dock så kan detta endast ske efter att resten av komponenten har 

härdat och skiljts från formen, så åtgärden måste ske både på under- och ovansida. Denna 

åtgärd kräver mer tid och efterarbete en den första men är mindre riskabel. 

Den enklaste metoden är dock att i efterhand, med en kortklippt pensel tillföra hartsen för 

hand. Hartsen stryks då över den torra fläcken, därefter sedan måste luften fångad i fibrerna 

tvingas ut, med penseln genom små, repeterade duttar, som delar upp bubblorna till så små 

storlekar att de kan penetrera fibrerna och hartsen. Men denna metod ger den sämsta 

vätningen av fibrerna, samt att penseldragen påverkar ytfinishen. 

Innan injiceringen kunde börja, så behövde formen täckas med vacuumplast och tätas med 

”tacky tape”, en mjuk, formbar och kladdig tejp, för att få ett undertryck på mellan 0,9 – 1 

bar. Tätningslinjen, dvs. där tacky tapen placerades på formen, fick inte gå så att vacuum 

bildades i något tomt utrymme, vilket skulle ha lett till att utrymmet imploderade, och formen 
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skadats. Därför var det uteslutet att tätningslinjen skulle gå på bottenplattan runt hela formen, 

vilket skulle ha haft katastrofala följder. För att tillåta vacuumplasten att gå in i kanter och 

hörn, utan att vacuumplasten späns upp och skapar tomma fick som senare fylls av endast 

harts, så behövdes så kallade ”hundöron”, där någonstans på tätningslinjen tacky tape går rakt 

upp, och sedan ner igen, så det bildas överflödig plast, se Figur 85. 

 

Figur 85. Områden på tätningslinjen, där man skapar överflödig vacuumplast, och undviker 

uppspänningar i vacuumplasten, med så kallade "hundöron". 

Efter att eventuella läckor åtgärdats kunde injiceringen börja. Flera små byttor förbereddes 

med vinylester, där en större hink användes för att suga upp hartsen in i formen, och denna 

fylldes på under injiceringens gång. Om en för stor mängd harts blandas så kortas 

gelningstiden betydligt, på grunda av exoterma processer. 

Under själva injiceringen var det viktigt att undertrycket hålls på ett konstant läge mellan 0,9 

och 1 bar. När sedan formen inte längre fylldes med harts, så sänktes undertrycket till 0,4 bar, 

samt att tillförseln av harts ströps. Uppställningen fick sedan stå över natten, med 

vacuumpumpen på, för att ge golvet tillräcklig tid att härda. När Golvet fått härda i ungefär 24 

timmar så drogs vacuumplasten, transportväven och släppfilmen av, se Figur 86. Sedan 

skruvades bottenplattan loss från formen, så det blev lättare att med kniv försiktigt lossa 

kolfibergolvet från formen. 
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Figur 86. Avdragning av transportväven, med hjälp av släppfilmen, efter att golvet härdat 

färdigt. 

 

Golvets ovansida blev sedan stryket med ytterligare två lager vinylester, för att skapa en mer 

glansig och slätare yta. Kanter kapades så att golvets slutgiltiga mått var enligt ritningen. 

Därefter limmades infästningsklackarna fast på golvet, och L-profilen kapades, och limmades 

också fast. 
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6.5 Resultat och diskussion 
Injiceringen för golvet gick bra, trots att innan hela inlopps-röret hade fyllts med harts, så 

spred sig hartsen ut från röret, vilket var oväntat, och skapade en väldigt sned vågfront. Trots 

detta så blev hela formen täckt med matris utan några synliga luftfickor. Den sneda 

vågfronten kunde ha motverkats med ett grövre inloppsrör, så att hartsen i röret snabbare 

transporterats. Efter avformning visade det sig att det trots allt inte blev tillräckligt vätt 

överallt i det yttersta lagret med Oxeon-väv, vilket dock kunde strykas på med vinylester i 

efterhand som beskrivet ovan, för att få en finare yta. 

Det bör noteras att formen i detta bygge var en ”hane”, det vill säga formen byggdes upp från 

en bottenplatta, vilket ger en fin yta på insidan av golvet, men en grövre yta utåt. Att bygga en 

”hona” bedömdes som för omständig, men i efterhand så kanske det skulle ha varit värt 

arbetet, för att få den finare ytan utåt. Det är denna del som är den synligaste ytan av golvet, 

se Figur 87. Överlappningen av fibermattorna fungerade väl, skarvarna var knappt märkbara 

när golvet avlägsnades från formen. 

 

Figur 87. Golvet, direkt efter avformning, innan den ströks med ytterligare två lager 

vinylester. 
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6.6 Slutsats 
Det har påvisats att vacuuminjicering är en möjlig metod för komplexa geometrier. Att 

använda vakuuminjicering vid storskalig massproduktion är dock det inte att rekommendera. 

Anledningar till att massproduktion med använt arbetssätt skulle vara svårt är: 

 Mycket förarbete krävs  

 Lång cykeltid 

 Endast en fin yta går att få 

 Fiberuppläggning vid hörn och kanter kräver noggrant arbete och är svår att få till bra 

 Det är svårt att förutse torrfläckar 

MDF-skivor lämpar sig heller inte som formmaterial vid upprepade gjutningar eftersom det 

lätt går sönder vid avformning. 

7. Resultat & diskussion  
Utifrån litteraturstudien som behandlade miljöbelastningar så anses Epoxy vara den mest 

lämpliga härdplasten, och Polyamide12 den mest lämpliga termoplasten. En integrerad 

bränsletank kan vara möjlig med båda plasterna, det kräver dock att plasternas resistans mot 

det specifika bränslet experimentellt testas.  

De material som rekommenderas utifrån analys av de mekaniska egenskaperna är vinylester 

armerat med IM kolfiber och Polyamid 12 armerat med IM kolfiber. Dessa två kompositer 

uppfyller samtliga krav som ställts på strukturen. De har ungefär samma kostnad och är 

relativt sett billiga. Kolfiber har överlägset högst styvhet per vikt och då modellen 

optimerades mot strikta styvhetskrav är det naturligt att valet faller på kol istället för 

exempelvis glas. Eftersom endast kolfiber har genomgått en närmre analys går jämförelsen 

inte längre än så. 

Den tillverkningsmetod som för termoplast anses vara mest passande för ändamålet är 

formpressning. Detta för att det kan ge en cykeltid på mellan 30 och 60 sekunder med hög 

fiberfraktion, uppåt 60 %. Detta säkerställer att golvet har tillräckligt bra mekaniska 

egenskaper, dock är ytfinishen relativt otillfredsställande men eftersom komponenten inte är 

synlig för kund är detta inget problem. Men för att kunna tillämpa denna metod så måste 

strukturens geometri förändras då det inte är möjligt att uppnå de skarpa kanter och hörn som 

finns hos den erhållna modellen.  

En för härdplast möjlig metod är Vacuum Assisted Compression Resin Transfer Molding 

(VACRTM). Denna metod har visat sig klara fiberfraktioner på upp åt 60 % och cykeltiderna 

bör, för golvet, kunna hamna under 10 minuter vilket ger, för en form, cirka 50000 delar per 

år. Kvalitén och finishen är även tillfredsställande för denna metod. Cykeltiden är dock 

baserad på spekulationer och en djupare studie måste göras då anpassning av tillverkningen är 

mycket omfattande då mängden modifikationer är, för detta projekt, för många för att 

analyseras. 
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De enda kostnader som har analyserats är de för material, resten har försummats, se Bilaga 

11: Kostnadsanalys. För vinylester och Nylon 12, båda förstärkta med kolfiber, uppgår 

kostanden för material till cirka 4000 SEK för kompositdelen. I dagsläget är totalkostnaden 

för referensbilens underrede cirka 7000 SEK. För att undvika större kostnad än referensen bör 

den undre golvstrukturens kostnad understiga 3000 SEK. Det ska tillägas att det inte ger en 

rättvis bild av att jämföra referensgolvet med en dubbelgolvsturktur då fler komponenter skall 

integreras i dubbelgolvet och i slutändan kan det ge en minskad kostnad för hela bilen. Med 

tanke på den teknikutveckling som sker är det möjligt att kostanden för kompositmaterial 

kommer att sjunka fram till 2020 när projektet eventuellt ska realiseras. 

Efter en iterativ viktoptimeringprocess med ANSYS valdes fiberuppläggen [0/90] och 

[03/90/45/-45/04] för kompositgolvet. Fiberupplägget [03/90/45/-45/04] används i tvärbalken 

för att ta upp de stora krafter som påverkar golvstrukturen vid sidokrock. Om fler lastfall, som 

till exempel vridning, hade analyserats är det möjligt att [45/-45] hade använts i större 

utsträckning. Fiberupplägget [0/90] finns i de ytor på golvet där vinkelräta krafter på 

strukturen antogs vara dimensionerande. 

Utifrån givna krav och simulerade lastfall erhölls med hjälp av FEM-beräkningarna 

kompositgolvets vikt på 18 kg. Denna vikt tillsammans med Volvos estimerade vikt på den 

undre stålgolvstrukturen ger en total viktreducering på 25 %, vilket når ett av de huvudsakliga 

målen för projektet. Beräkningarna utfördes med en fiberfraktion på 60 %, vilket är möjligt att 

uppnå med ett antal föreslagna tillverkningsprocesser. Skulle fiberfraktionen minska har det 

stor inverkan på de mekaniska egenskaperna och det är osäkert om en viktreducering på mer 

än 20 % kan uppnås med uppsatt kravspecifikation.  

Från den provning på vinylester-kolfiber som genomfördes är det svårt att dra några slutsatser 

om hur väl de teoretiska antagandena stämmer överens med materialets hållfasthet. Detta då 

det är svårt att tillverka material med förväntade egenskaper. Det är också svårt att säga hur 

hög fiberfraktionen är och hur mycket dålig vätning påverkar resultaten. Lägg därtill att 

provningen skedde med korta serier och avvikelser påverkar resultatet mycket och det är svårt 

att uppskatta sanningshalten i resultaten. Intressanta resultat från provningen är att 

kemikalierna bensin, diesel, E-85 och T-röd minskar materialets tryckhållfasthet med 40-57 

%. Trots att kemikalierna har en stor påverkan på materialet är inte möjligheten att integrera 

en eventuell bränsletank i kompositen utesluten, eftersom det är erkänt att vinylester inte ska 

påverkas av nämnda kemikalier. Kompositen kan också efterbehandlas för att skyddas mot 

omgivningen. 

8. Slutsats 
Det är möjligt att konstruera att dubbelgolv med ett övre golv av komposit med avseende på 

cykeltid och mekaniska egenskaper, men kostnaderna kan i nuläget vara för höga. Det är dock 

fullt möjligt att det i framtiden blir allt billigare att framställa fiberkompositer vilket gör att 

denna lösning fortfarande är intressant.  
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11. Bilagor  

11.1 Bilaga 1: Plasternas kemiska resistanser 
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11.2 Bilaga 2: Produktblad för provplattor 

Nedanstående tabell redovisar vilka fiberupplägg, vilken fibertyp, matris och 

tillverkningsmetod som användes för provplattorna. Dessutom anges vilka företag som 

tillverkat fibrerna samt batch nummer för den fiberrulle som använts. 

 

 

 

Fiber 

Kolfiber:  

L1([0/90]): Batch NO: 150954 

                   Roll NO: 12-12-12 

Företag: Devold AMT AS 

 

L5 ([0/0/±45/0/0]):   

[±45]:  

Batch NO: 12223/0 Artikelnummer: 

v101395-01270-000000 

Företag: SPAERTEX 

 

Matris Vinylester: Reichhold DION 9102 

Produktionsmetod Vakuuminjicering 
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11.3 Bilaga 3: Klimatparametrar för provning 

I nedanstående tabeller redovisas de klimatparameterar som rådde under de provningar som 

genomfördes. 

 

Dragprov 

Layup/provriktning Parameter Resultat Enhet 

L1/0 Temperatur 23,2-23,4 °C 

 Luftfuktighet 52,9-53,8 % 

L5/0 Temperatur 23,6-23,7 °C 

 Luftfuktighet 52,1-53,9 % 

L5/90 Temperatur 23,3-23,4 °C 

 Luftfuktighet 51,2-53,2 % 

 

 

 

 

 

 

Tryckprov 

Layup/provriktning Parameter Resultat Enhet 

L1/0 Temperatur 23,0-23,2 °C 

 Luftfuktighet 52,5-53,9 % 

L5/0 Temperatur 23,4-23,6 °C 

 Luftfuktighet 50,8-52,8 % 
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L5/90 Temperatur 23,2-23,4 °C 

 Luftfuktighet 52,2-53,5 % 

 

 

Skjuvprov 

Layup/provriktning Parameter Resultat Enhet 

L3/0 Temperatur 23,3 °C 

 Luftfuktighet 52,6-53,6 % 

 

 

Tryckprov för hållfasthetsverifiering av slagproven 

Layup/provriktning Parameter Resultat Enhet 

L1/0 Temperatur 22,7-22,8 °C 

 Luftfuktighet 52,2-53,4 % 

Referensprovbitar Temperatur  24,4 °C 

 Luftfuktighet 58,2 % 

 

 

Tryckprov för hållfasthetsverifiering av miljöproven 

Miljöbad Parameter Resultat Enhet 

Bensin Temperatur 22,9-23 °C 

 Luftfuktighet 49,6-52,1 % 

Diesel Temperatur 22,7-22,8 °C 

 Luftfuktighet 50,0-52,4 % 
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T-röd Temperatur 23 °C 

 Luftfuktighet 50,5-51,7 % 

Olja Temperatur 23 °C 

 Luftfuktighet 50,0-51,5 % 

E-85 Temperatur 22,6-22,7 °C 

 Luftfuktighet 49,5-52,2 % 

Referens Temperatur 22,8-22,9 °C 

 Luftfuktighet 50,9-53,0 % 
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11.4 Bilaga 4: Provplattor dimensioner 

Nedan följer tabeller över provbitarnas dimensioner för de olika provningarna som 

genomfördes.  
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Miljö 

     Layup: [0/90] Nr Bredd [mm] Tjocklek [mm] Tvärsnittsarea [mm^2] 

Bensin 1 25.65 1.99 27.64 

  2 25.65 1.95 27.60 

  3 25.65 1.90 27.55 

  4 25.65 2.00 27.65 
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  5 25.80 1.90 27.70 

Diesel 1 25.65 1.80 27.45 

  2 25.55 1.90 27.45 

  3 25.55 1.90 27.45 

  4 25.75 1.90 27.65 

  5 25.65 1.90 27.55 

T-röd 1 25.65 1.90 27.55 

  2 25.70 1.90 27.60 

  3 25.68 1.90 27.58 

  4 25.55 1.90 27.45 

  5 25.45 1.90 27.35 

Olja 1 25.65 1.90 27.55 

  2 25.75 1.80 27.55 

  3 25.70 1.80 27.50 

  4 25.68 1.90 27.58 

  5 25.60 1.80 27.40 

E-85 1 25.50 2.02 27.52 

  2 25.55 1.90 27.45 

  3 25.90 1.90 27.80 

  4 25.70 1.90 27.60 

  5 25.70 1.90 27.60 

Referens 1 25.75 1.85 27.60 

  2 25.65 1.85 27.50 

  3 25.55 1.90 27.45 

  4 25.75 2.00 27.75 
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  5 25.75 2.00 27.75 
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11.5 Bilaga 5: Testlogg 

Nedan följer tabeller med information om vilka datum testen utfördes samt den utrustning 

som användes. 

Dragprov för L1 i riktning 0° och för L5 i riktning 90° 

Datum för test 27/4 2013 

Plats 

Lättkonstruktionslabbet på Kungliga 

Tekniska högskolan, Teknikringen 8, 

Stockholm 

Namn på testoperatörer 

Viktor Krödel Jonsson. Emma Fredriksson, 

Hampus Larsson, Robin Back, Thomas 

Andersson 

Skärningsmetod för provbitarna Bandsåg med diamantsågblad 

Tabbmaterial Glasfiber 

Lim för fästning av tabbar 
Epoxylim med namn Araldite 2000 + från 

Huntsman 

Testmaskin Instron 4505 

Lastcell 100 kN 

Fästklamrar 0-6 mm  

Fästanordning för fästklamrar Instron 

Samplingsfrekvens 10 Hz 

Töjningsgivare 

Instron 2620-602 

Typ: dynamisk 

Mätområdeslängd: 50 mm 

 

Dragprov för L5 i riktning 0° 

Datum för test 26/4 2013 

Plats 

Lättkonstruktionslabbet på Kungliga 

Tekniska högskolan, Teknikringen 8, 

Stockholm 

Namn på testoperatörer 
Viktor Krödel Jonsson. Emma Fredriksson, 

Robin Back, Simon Westerlund, Christoffer 
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von Beetzen 

Skärningsmetod för provbitarna Bandsåg med diamantsågblad 

Tabbmaterial Glasfiber 

Lim för fästning av tabbar 
Epoxylim med namn Araldite 2000 + från 

Huntsman 

Testmaskin Instron 4505 

Lastcell 100 kN 

Fästklamrar 0-6 mm  

Fästanordning för fästklamrar Instron 

Samplingsfrekvens 10 Hz 

Töjningsgivare 

Instron 2620-602 

Typ: dynamisk 

Mätområdeslängd: 50 mm 

 

Tryckprov för L1 i riktning 0° och L5 i riktning 90° 

Datum för test 27/4 2013 

Plats 

Lättkonstruktionslabbet på Kungliga 

Tekniska högskolan, Teknikringen 8, 

Stockholm 

Namn på testoperatörer 

Viktor Krödel Jonsson. Emma 

Fredriksson, Hampus Larsson, Robin 

Back, Thomas Andersson 

Skärningsmetod för provbitarna Bandsåg med diamantsågblad 

Tabbmaterial Glasfiber 

Lim för fästning av tabbar 
Epoxylim med namn Araldite 2000 + från 

Huntsman 

Testmaskin Instron 4505 

Lastcell 100 kN 

Fästklamrar 0-6 mm  
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Fästanordning för fästklamrar Instron 

Samplingsfrekvens 10 Hz 

 

 

Tryckprov för L5 i riktning 0° 

Datum för test 27/4 2013 

Plats 

Lättkonstruktionslabbet på Kungliga 

Tekniska högskolan, Teknikringen 8, 

Stockholm 

Namn på testoperatörer 

Viktor Krödel Jonsson. Emma 

Fredriksson, Hampus Larsson, Robin 

Back, Thomas Andersson, Simon 

Westerlund, Paul Waldenström 

Skärningsmetod för provbitarna Bandsåg med diamantsågblad 

Tabbmaterial Glasfiber 

Lim för fästning av tabbar 
Epoxylim med namn Araldite 2000 + från 

Huntsman 

Testmaskin Instron 4505 

Lastcell 100 kN 

Fästklamrar 0-6 mm  

Fästanordning för fästklamrar Instron 

Samplingsfrekvens 10 Hz 

 

 

Skjuvprov 

Datum för test 27/4 2013 

Plats 

Lättkonstruktionslabbet på Kungliga 

Tekniska högskolan, Teknikringen 8, 

Stockholm 
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Namn på testoperatörer 
Emma Fredriksson, Robin Back, Thomas 

Andersson, Hampus Larsson 

Skärningsmetod för provbitarna Bandsåg med diamantsågblad 

Tabbmaterial Glasfiber 

Lim för fästning av tabbar 
Epoxylim med namn Araldite 2000 + från 

Huntsman 

Testmaskin Instron 4505 

Lastcell 100 kN 

Fästklamrar 0-6 mm  

Fästanordning för fästklamrar Instron 

Samplingsfrekvens 10 Hz 

Töjningsgivare 

Instron 2620-602 

Typ: dynamisk 

Mätområdeslängd: 50 mm 

 

 

Tryckprov för slagprov 

Datum för test 
6/5 2013 och 12/5 2013 för 

referensprovbitar 

Plats 

Lättkonstruktionslabbet på Kungliga 

Tekniska högskolan, Teknikringen 8, 

Stockholm 

Namn på testoperatörer 
Viktor Krödel Jonsson. Emma 

Fredriksson, Hampus Larsson 

Skärningsmetod för provbitarna Bandsåg med diamantsågblad 

Testmaskin Instron 4505 

Lastcell 100 kN 

Fästklamrar 0-6 mm  

Fästanordning för fästklamrar Instron 

Samplingsfrekvens 10 Hz 
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Tryckprov för miljöprov 

Datum för test 2/5 2013 

Plats 

Lättkonstruktionslabbet på Kungliga 

Tekniska högskolan, Teknikringen 8, 

Stockholm 

Namn på testoperatörer 

Viktor Krödel Jonsson, Emma 

Fredriksson, Hampus Larsson, Thomas 

Andersson 

Skärningsmetod för provbitarna Bandsåg med diamantsågblad 

Tabbmaterial Glasfiber 

Lim för fästning av tabbar 
Epoxylim med namn Araldite 2000 + från 

Huntsman 

Testmaskin Instron 4505 

Lastcell 30 kN 

Fästklamrar 0-6 mm  

Fästanordning för fästklamrar Instron 

Samplingsfrekvens 10 Hz 
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11.6  Bilaga 6: Materialkortsberäkning MATLAB 

 

function [data] = calc(layup, mtrl) 

load(mtrl) 
vf  =mtrl(1); 
Em  =mtrl(2); 
Ef  =mtrl(3); 
ny_m=mtrl(4);  
ny_f=mtrl(5); 
vm = 1 - vf; 
Gm = Em/(2*(1+ny_m)); 
Gf = 50; 
  
E1 = Ef*vf+Em*vm; 
E2 = 1/((vf/Ef+vm/Em)-vf*vm*((vf^2*Em/Ef+vm^2*Ef/Em-2*vf*vm)/(vf*Ef+vm*Em))); %ekv (6) 

kompendiet 
E3 = E2; 
  
ny12=vf*ny_f + vm*ny_m; 
ny13=ny12; 
ny21=ny12*E2/E1; 
ny23=0.05; %okänd! 
ny32=ny23;  
  
G23=E2/(2*(1+ny23));    %G13 är samma med upplägg som är symmetriska i x och y riktning 
G12=1/(vf/Gf+vm/Gm);  
  
temp=1/(1-ny12*ny21); 
Ql11=temp*E1; 
Ql12=temp*ny21*E1; 
Ql16=0; 
Ql22=temp*E2; 
Ql26=0; 
Ql66=G12; 
  
N=length(layup)/2; 
Q=zeros(3); 
for n=1:1:N 
    teta=layup(n*2); 
     
    Q11=Ql11*cosd(teta)^4+2*(Ql12+2*Ql66)*(cosd(teta)*sind(teta))^2+Ql22*sind(teta)^4; 
    Q12=(Ql11+Ql22-4*Ql66)*(cosd(teta)*sind(teta))^2+Ql12*((sind(teta))^4+(cosd(teta))^4); 
    Q22=Ql11*sind(teta)^4+2*(Ql12+2*Ql66)*(cosd(teta)*sind(teta))^2+Ql22*cosd(teta)^4; 
  
    Q16=(Ql11-Ql12-2*Ql66)*sind(teta)*cosd(teta)^3+(Ql12-Ql22+2*Ql66)*sind(teta)^3*cosd(teta); 
    Q26=(Ql11-Ql12-2*Ql66)*sind(teta)^3*cosd(teta)+(Ql12-Ql22+2*Ql66)*sind(teta)*cosd(teta)^3; 
    Q66=(Ql11+Ql22-2*Ql66)*sind(teta)^2*cosd(teta)^2+Ql66*(sind(teta)^4+cosd(teta)^2); 
     
    Q=Q+layup(-1+2*n)*[Q11 Q12 Q16 
                       Q12 Q22 Q26 
                       Q16 Q26 Q66]; 
end 
  
S=inv(Q); 
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Ex=1/S(1,1); 
Ey=1/S(2,2); 
Ez=E3; 
  
Gxy=1/S(3,3); 
Gyz=G23; 
  
nyxy=-S(2,1)/S(1,1); 
nyyx=-S(1,2)/S(2,2); 
  
%poissons tal är approximativt 0 i de andra riktningarna. 
nyxz=S(3,1)/S(1,1);       
nyzx=nyxz*Gxy/Ex;           
nyyz=S(3,2)/S(2,2); 
nyzy=nyyz*Ey/Gxy; 
  
data=[Ex Ey Ez Gxy Gyz nyxy nyyx]; 
 

 

clear all 
close all 
clc 
  
%%Vinylester 0/90 
layup=[0.5 0 0.5 90]; 
mtrl=('vinylester'); 
data=calc(layup, 'vinylester'); 
  
['Layup :', num2str(layup), '      Material : ' mtrl] 
disp('     Ex         Ey         Ez     Gxy         Gyz      ny xy     ny yx') 
format short 
disp(data) 
  
%%Vinylester [+45/-45] 
layup=[0.5 45 0.5 -45]; 
mtrl=('vinylester'); 
data=calc(layup, 'vinylester'); 
  
['Layup :', num2str(layup), '      Material : ' mtrl] 
disp('     Ex         Ey         Ez     Gxy         Gyz      ny xy     ny yx') 
format short 
disp(data) 
  

  
%%Vinylester 70%0 
layup=[0.7 0 0.1 90 0.1 45 0.1 -45]; 
mtrl=('vinylester'); 
data=calc(layup, 'vinylester'); 
  
['Layup :', num2str(layup), '      Material : ' mtrl] 
disp('     Ex         Ey         Ez     Gxy         Gyz      ny xy     ny yx') 
format short 
disp(data) 
  
%%Nylon12 0/90 
layup=[0.5 0 0.5 90]; 
mtrl=('nylon12'); 
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data=calc(layup, 'nylon12'); 
  
['Layup :', num2str(layup), '      Material : ' mtrl] 
disp('     Ex         Ey         Ez     Gxy         Gyz      ny xy     ny yx') 
format short 
disp(data) 
  
%%Nylon12 +45/-45 
layup=[0.5 45 0.5 -45]; 
mtrl=('nylon12'); 
data=calc(layup, 'nylon12'); 
  
['Layup :', num2str(layup), '      Material : ' mtrl] 
disp('     Ex         Ey         Ez     Gxy         Gyz      ny xy     ny yx') 
format short 
disp(data) 
  
%%Nylon12 70%0 
layup=[0.7 0 0.1 90 0.1 45 0.1 -45]; 
mtrl=('nylon12'); 
data=calc(layup, 'nylon12'); 
  
['Layup :', num2str(layup), '      Material : ' mtrl] 
disp('     Ex         Ey         Ez     Gxy         Gyz      ny xy     ny yx') 
format short 
disp(data) 
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11.7  Bilaga 7: Matlabkod för känslighetsanalys 
% Känslighetsanalys för KEX i lättviktskonstruktioner 2013 
% Christoffer von Beetzen 2013-05-17 
clc, ,clear all, close all 

  
% I ANSYS Workbench har deformationer för en plan platta utretts för vid 
% olika materialparametrar 

  
defGxy =  [0.00058999;0.00054225;0.00050235;0.0004685;0.00043941;            

0.00041414;0.00039198;0.00037239;0.00035494;0.0003393;0.0003252;            

0.00031242;0.00030078;0.00029014;0.00028037;0.00027138]/0.00047842; 

 

 % Deformatinen är nomrerad med deformationen som fås vid Gf=5 

         
Gxy = [2:0.2:5]*1e9; % Gxy varierar mellan 2 GPa och 5 GPa. 
Ex = 98899700000; 
GE = Gxy/Ex; 
Gxy1 = 2538100000; %Med Gf = 5 från laminatteorin. 
def1 = 0.00047842/0.00047842; %Normerad med def vid Gf=5 
Gxy2 = 3496500000; 
def2 = 0.00036373/0.00047842; %Def med Gf = 50 normerad med def med Gf=5 
Gxy3 = 4.5e9; 
def3 = 0.00029534/0.00047842; %Def med Gxy = 4,5 från Military handbook 

normerad med def vid Gf=5 

  
Gxy_Em = 2.2118e9; 
def_Em_3_3 =0.00054069/0.00047842; 

     
%Plattans normerade deformation vid förändring av G_f har plottats mot 

G_xy/E_x för [0/90]. 
figure(1) 
plot(GE,defGxy,Gxy1/Ex,def1,'o',Gxy2/Ex,def2,'o',Gxy_Em/Ex,def_Em_3_3,'s',G

xy3/Ex, def3,'o') 
axis([0.02 0.05 0.55 1.3]) 
xlabel('G_x_y/E_x') 
ylabel('d / d_0') 
legend('Normerad deformaton', 'G_f = 5, Em = 4', 'G_f = 50, Em = 4','Gf = 

5, Em = 3,3','Military Handbook' ,... 
              'Location','NorthEastOutside') 

       
figure(2) 
plot(GE,defGxy,Gxy1/Ex,def1,'o',Gxy2/Ex,def2,'o',Gxy3/Ex, def3,'o') 
axis([0.02 0.05 0.55 1.3]) 
xlabel('G_x_y/E_x') 
ylabel('d / d_0') 
legend('Normerad deformaton', 'G_f = 5, Em = 4', 'G_f = 50, Em = 

4','Military Handbook' ,... 
              'Location','NorthEastOutside') 

  
% Plattans normerade deformation vid förändring av E_m har plottats mot 

G_xy/E_x för [0/90]. 
figure(3) 
plot(GE,defGxy,Gxy1/Ex,def1,'o',Gxy_Em/Ex,def_Em_3_3,'o') 
axis([0.02 0.05 0.55 1.3]) 
xlabel('G_x_y/E_x') 
ylabel('d / d_0') 
legend('Normerad deformation','G_f = 5, Em = 4','Gf = 5, Em = 3,3' ,... 
              'Location','NorthEastOutside') 
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%% 
GxyUd70 = [5e9          %Deformation som fås med [03/90/45/-45/04] 
6e9 
7e9;8e9;9e9;1.21e10;1.50E+10;2.00E+10;2.50E+10;3.00E+10;3.50E+10;4.00E+10; 
4.5e10]/38423600000;   % Ändrade 2013-05-14 nu def som fås vid Gf=5;  

  
DefGxyUd70 = [0.00033024;    0.00029247;    0.00026531;    0.00024483;    

0.00022884;    

0.0001961;0.00017726;0.00015773;0.00014597;0.0001381;0.00013247;0.00012823; 
0.00012493]/0.0001961; % Ändrade 2013-05-14 nu def som fås vid Gf=5 

 
Gf5 =0.00019652/0.00019652; % 
Gf50 = 0.00018991/0.00019652; 
GxyGf5 = 12.072e9/38423600000; 
GxyGf50=12.8866e9/38423600000; 

  
% Den normerade deformation som ges av förändring av G_f  för en platta med 

materialupplägg [03/90/45/-45/04]  har plottats  
figure(4) 
plot(GxyUd70,DefGxyUd70,GxyGf5,Gf5,'o',GxyGf50,Gf50,'o') 
axis([0.0 1.2 0.5 1.7]) 
xlabel('G_x_y/E_y') 
ylabel('d / d_0') 
legend('Normerad deformation', 'G_f = 5, E_m = 4', 'G_f = 50, E_m = 4',... 
              'Location','NorthEastOutside') 

           
deformation_EM33=       0.00020447/0.0001961; 
deformation_EM4 = 0.0001961/0.0001961; 

    
Gxy33=11638900000/36424500000; 
Gxy4 = 12072000000/38423600000; 

  
% Den normerade deformation som ges av förändring av E_m   för en platta 

med materialupplägg [03/90/45/-45/04]  har plottats mot G_xy/E_y. 
figure(5) 
plot(GxyUd70,DefGxyUd70,Gxy4,deformation_EM4,'o',Gxy33,deformation_EM33,'o'

) 
axis([0.0 1.2 0.5 1.7]) 
xlabel('G_x_y/E_y') 
ylabel('d / d_0') 
legend('Normerad deformation','G_f = 5, Em = 4', 'G_f = 5, Em = 3.3',... 
              'Location','NorthEastOutside') 

           
%% 
%Deformation beroende av fiberfraktion.  
figure(6) 
a=[0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8]; 
b=[2.0086e-5 1.5281e-5 1.2251e-5 1.0115e-5 8.435e-6 6.8804e-6 ]./(1.0115e-

5); 
plot(a,b,'+') 
axis([0.2 0.9 0.5 2.1]) 
xlabel('v_f') 
ylabel('d / d_0') 
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11.8  Bilaga 8: Volvos beräkningar 
 

 

 

11.9 Bilaga 9: Resultat från simulering av lastfall med  

ANSYS Workbench 14.0 

 

Figur 88. Frontalkrock m.a.p. spänning. 
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Figur 89. Bagageutrymme m.a.p. på deformation 

 

Figur 90. Bagageutrymme m.a.p. på spänning. 
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Figur 91. Golvdeformation m.a.p. på deformation 

 

Figur 92. Golvdeformation m.a.p. på spänning. 
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Figur 93. Punktlast m.a.p. på deformation 

 

Figur 94. Punktlast m.a.p. på spänning. 
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Figur 95. Sidokrock m.a.p. på deformation 

 

Figur 96. Sidokrock m.a.p. på spänning. 

 

 

11.10 Bilaga 10: Kravspecifikation 
Laster 

Statiska laster 

Maximalt tillåtna spänning baserat på brottspänning med säkerhetsfaktor 2. Brottspänning antas 

vara då töjningen i materialet vid kompression uppnår 0,7 % 

Skall: Bör: 
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 Klara av att en person som väger 80 kg 

står på det utan att golvet går sönder.  

 Bagageutrymmet skall klara en last på 
300 kg fördelad över lastutrymmets area 
utan gå sönder 

 Vid sidokrock då en rörlig deformerbar 

barriär kör in i förardörren med en 

motsvarande statisk last på 31,2 kN ska 

konstruktionen ej gå sönder. 

 Då CCSS belastas med 2x1500 N får ej 

den största deformationen på 

golvstrukturen överstiga 0,8mm. 

 

 

 

 sitt och fotytor bör ej utböjas mer än 

1/50 av dess längd då de belastas med 

80 kg på en liten yta. 

 Hela golvet bör väga under 15kg 

 Bagageutrymme bör ej böjas ut mer än 

1/50 av dess längd. 
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Miljö 

Temperaturer 

Skall: Bör: 

Ska klara temperaturer från -40 till +80 grader C 
och uppfylla följande krav: 
 

 Hållfasthetsegenskaper ska ej försämras 
med mer än 10 % jämfört med optimala 
förhållanden. 

 Materialet får ej expandera eller vice 
versa mer än 0.5% jämfört med optimala 
förhållanden. 

Bör klara temperaturer från -60 till +100 grader 
C och uppfylla följande krav: 
 

 Hållfasthetsegenskaper bör ej försämras 
med mer än 10 % jämfört med optimala 
förhållanden. 

 Materialet bör ej expandera eller vice 
versa mer än 0.1% jämfört med optimala 
förhållanden. 

 

Brandsäkerhet 

Skall: Bör: 

 Om bränsletank i komposit används skall 
denna uppfylla brandsäkerhetskraven i 
ECE Regulation No. 34 - Rev.2 

 Golvkonstruktionen skall klara 
brandkraven för kompositer i interiör 
enligt ECE Regulation No 118 – Rev.1 

 

 Bränsletank bör testas enligt ECE 34 
Annex 5. 

 Golvkonstruktion bör testas enligt ECE 
Regulation No. 118 (2) 

 

Fukt 

Skall: Bör: 

 Tåla exponering mot fukt under lång tid: 
Kondens, vätska, luftfuktighet. 
Kvantifiering: Bilen förväntas behålla 
tillräcklig hållfasthet i 21 år, innergolvet 
måste därmed kunna stå emot fukt utan 
betydande nedsättning av dess 
egenskaper under denna tid. 

 

 

Kemikalier 

Skall: Bör: 

 Tåla alla de olika kemikalier som kan 
tänkas finnas i en bil och komma i 
kontakt med bilens innergolv/baklucka.  
Kvantifiering: I vissa sammanhang kan 
en kemikalie som inte dunstar av sig 
självt ligga och ”skvalpa” i flera år utan 
ägarens kännedom, hur litet ska 
strukturen påverkas av detta? 

 Inte lida av att under flera år utsättas för 
lindrigare kemikalier. 
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Produktion 

Skall Bör 

 Material och tillverkningsprocess skall 
väljas så att cykeltiden ej överstiger 120 
sekunder/komponent. 

 Produktionen skall uppfylla 
arbetsmiljöverkets krav. 

 Komponenten skall kunna 
kvalitetssäkras enligt branschens 
normer. 

 Produktionsprocessen skall vara av 
sådan art att jämn kvalitet kan erhållas. 
(Kvantifiering) 

 Passformen skall inte avvika med mer än 
1 mm. 

 Cykeltiden bör vara kortare än 90 
sekunder. 

 Produktionen bör vara automatiserad. 

 Kostnaden/komponent bör ej överstiga 
motsvarande dagens kostnad, ca 7000kr. 
 

 

Underhåll 

Skall: Bör: 

 Golvet och ev. synliga interiördelar skall 
vara lätt att underhålla, dvs. inte kräva 
mer underhåll än vad som krävs i en 
motsvarande konventionell bil.  

 Golvet och ev. synliga interiördelar skall 
tåla normalt dagligt slitage.  

 Vid skrotning skall underredet vara 
separerbart för plåt och kompositdelen. 

 

 Vid skrotning bör golvet helt eller delvis 
vara återvinningsbart. 

 

 

Fogning och infästning 

Skall: Bör: 

 Fogningen ska inte vara den svagaste 
punkten 

 Infästning ska inte sänka lägsta kravet på 
mekaniska egenskaper för resten av 
delen 

 

 

Gränssnitt och geometri 

Skall: Bör: 

 Vara utformad så att komponenter kan 
integreras (batterier, bränsletank, etc) i 
geometrin.  

 Utformas så att de integrerade 
komponenterna kan bytas ut på ett 
kostnadseffektivt (kvantifiera?) sätt. 
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  Vara konstruerad så att lagning av 
sprickor och hål ska vara möjlig enligt 
kommersiella metoder* (åtminstone för 
de icke transversellt lastbärande 
”balkarna”). 

 

Kvalitet och design 

Skall: Bör: 

 Golvet skall ej ge en känsla av att sviktas. 

 Golvet skall bidra till att behålla en god 
akustisk miljö.    

 Golvets finish skall inte blekas eller 
mattas av.  

 Golvet skall ej framkalla starka lukter. 
 

 Synliga delar av golvet bör vara estetiskt 
tilltalande. 

 Golvet bör inte vara halt vid montering. 
 

 

11.11 Bilaga 11: Kostnadsanalys 
Det krav som Volvo har ställt på strukturen är att den totala kostnaden ej får överstiga 7000 

SEK.  nedan åskådliggör konstaderna för de två olika kompositerna, där priserna har hämtats 

från Alibaba. 

Material SEK/kg Kg/l 

Vinylester 20 1,2 

Polyamid 12 10 1,1 

IM Kolfiber, UD 300 1,8 

Tabell 40. Priser och densitet för de material som är av intresse. 

Den fibervolymfraktion som har åsyftats under hela projektet är 60 %, och ger följande 

materialkostnader för en struktur med en total vikt på 18 kg: 

Vinyl Ester armerat med IM-kolfibrer: 

12,5 kg armering och 5,5 kg matris ger en kostnad på ungefär 2200 SEK. 

Polyamid 12 armerat med IM-kolfibrer: 

12,8 kg armering och 5,2 kg matris ger en kostnad på ungefär 2100 SEK. 

Det är viktigt att betona att dessa kostnader bara är väldigt runda siffror, dels för att priserna 

varierar så stort inom materialen och dels för att det är svårt att veta hur läget ser ut för Volvo 

med leverantörer och vilka priser dessa har. Därmed ska dessa siffror endas beaktas som 

vägledare och inte något att planera en budget kring. Det kan även tänkas att exempelvis 

kolfiber kommer att bli billigare i framtiden allteftersom producerad volym stiger och 

produktionskostnad sjunker. 

Materialkostnaden är således inte alltför hög, men då är produktionskostnaderna ännu okända. 

Problemet med att förutse produktionskostnader är att dessa kan delas in i två kategorier: 

Kortsiktiga och långsiktiga kostnader. De kortsiktiga är exempelvis de investeringar som 
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krävs för att införskaffa maskiner medan de långsiktiga är allt ifrån underhåll av maskiner och 

lokalhyra till arbetskraft. Dessa kostnader är i princip omöjliga att förutse utan vidare insyn i 

Volvos verksamhet, något som projektet inte har och heller inte kan förväntas ha. Därmed 

lämnas denna del av kostnadsanalysen öppen för vidareutveckling från Volvos sida. 

 


