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Sammanfattning 

 

Den här rapporten handlar om framtagningen av en bilstoldesign inom lättkonstruktioner. Stolen i 

fråga är anpassad efter ett steer-by-wire system, vilket innebär en datoriserad koppling mellan ratt, 

pedaler, motor och hjul.  

Rapporten behandlar vår arbetsgång med beräkningar, kravspecifikationer, labborationsresultat och 

materialforskning som ledde oss fram till vår slutliga produkt. Längst bak i rapporten finns alla 

bilagor. T.ex. den fullständiga kravspecifikationen, uppdraget som var givet från början samt 

beräkningar och koder.  

Stolen ska installeras i KTHs RCV och förhoppningen är att den även kommer användas i framtida 

koncept där hela störtbågen och chassit är anpassat utifrån viktoptimering.  
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Vi vill ge ett stor tack till alla som har hjälpt till och gjort detta projekt möjligt. 

Handledare: Magnus Burman 
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1 Rapportdelens inledning 

 
1.1 Bakgrund och syfte 

 
Hela motivationen att vidareutveckla denna typ av bilstol är för att anpassa den till ett steer-by-wire 

system. Det innebär att ratt och pedaler i bilden inte är mekanisk sammankopplade med hjulen och 

motorn, utan styrs av en dator. Detta innebär att både ratten och pedalerna kan justeras med 

mycket större frihet än vad man kan åstadkomma i klassiska bilar. Det ger möjligheter för en enklare 

och lättare stolsmodell i bilen, som då inte behöver vara lika justerbar som tidigare.  

Så målet med bilen i helhet är att spara in vikt och därmed minska på bränsleåtgången, ta bort 

onödiga produktionssteg samt att bygga en lättmanövrerad och stadsvänlig bil.  

Vår del av projektet fokuserar på bilstolen. Hur man sparar vikt, vilka krav den behöver uppnå, 

eventuell integration i störtbågen och anpassning till majoriteten av befolkningen.  

 

1.2 Problembeskrivning och kravspecifikation 

 
Uppdraget vi fick givet från början var väldigt öppet för egna idéer och hade ytterst få begränsningar. 

De huvudsakliga kravet var att stolen skulle spara in vikt och vara anpassad efter styrsystemet. I 

övrigt fick vi fria händer om att utveckla ergonomi och kravspecifikationer baserade på var bilen ska 

åka samt materialkunskap och design.  

Efter efterforskning om bilens användningsområde, överslagsräkningar i hållfasthetslära och krav på 

vikt kom vi fram till en kravspecifikation som vår slutprodukt ska leva upp till.  

Dessa krav är allt från maximal vikt, stabilitet och styvhet i materialet, miljö, ergonomi, tillverkning, 

livslängd, temperaturtålighet, anpassning för majoriteten av befolkningen, geometri och integration. 

En detaljerad kravspecifikation finns under bilagor, se bilaga 1. 
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2 Konceptval 

 
2.1 Inledning  
En stol är väll bara en stol? Då allt större miljökrav ställs på fordonsindustrin behöver man hitta 

smarta lösningar för att kunna reducera vikten på fordonen. Vi har tittat på olika koncept från olika 

fordonstillverkare, där de har hittat intressanta konstruktionslösningar på deras stolar föra att kunna 

reducera vikten. 

2.2 Koncept 1 

BMW och Zbee har en idé för att reducera vikten på sina fordon genom att designa om framsätena. 

Idén går ut på att man bygger ut ryggstöden så att de går upp till taket och därmed funktionerar som 

en del av fordonets störtbåge, mer bestämt som fordonets b-stolpe, se figur 1 och 2. Det innebär att 

man kan ta bort den gamla b-stolpen och därmed sparar man vikt endast genom att utnyttja en ny 

design. Om man dessutom bygger stolen utav lättviktsmaterial kan man minska vikten ytterligare. På 

så sätt får man en väldigt effektiv viktreduktion. (Källa: http://cleanmotion.se/zbee/facts/) 

 

Figur 1. Zbee, där ryggstödet även funktionerar som en b-stolpe. 

 

Figur 2. B-stolpen i en bil har som funktion att skydda passagerare ifrån roll-over krafter ifall bilen 

välter och även mot sidokrockar. I de flesta fall är också bakdörren monterad på b-stolpen. 
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Det finns ett par problem med detta koncept dock, strukturen tar inte upp sidokrockar som b-

stolparna i vanliga fall hade gjort, samt att sätena får en begränsad inställbarhet. Båda tillverkarna 

har dock lyckats ta sig runt problemen och kan motivera varför man har valt koncepten. 

   Hos BMW går dörren ihop med ryggstödet, se figur 3. På så sätt utgör dörren och stolen en struktur 

som skyddar mot sidokrockar. Ifrån ryggstödet finns en liten stolpe som går ut i sidled och upp i 

taket. Den skyddar i den övre regionen av dörren och ger även en tätning för sidorutorna. Den här 

lösningen gör det problematiskt att fästa dörren i b-stolpen. Därför är bakdörrarna inspirerade ifrån 

Roll-Royce och öppnas bakåt. 

   Då BMW bygger en lyxbil så är sätena i sig väldigt bekväma. Det gör att de inte behöver vara 

inställbara för att ge föraren en god komfort. (Källa: http://www.tcbmw.com/bmw-vision-future-

luxury-concept/)  

 

 

 

 

Figur 3. BMW vision future luxury design. B-stolpen är en integrerad del av ryggstödet och tar upp 

roll-over krafter. Dörrarna stängs emot ryggstödet och bildar därmed en struktur som tar upp 

sidokrockar. 

   Hos Zbee:n är det tänkt att karossen ska ta upp sidokrockar. Stolsryggen går därför upp i taket där 

den går ihop med en balk som förstärker karossen, se Figur 4.  
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Figur 4. Ryggstödet går ihop med en balk vid taket. Denna balk ger skydd mot sidokrockar. 

  

Zbee är ett eldrivet fordon. Den har en räckvidd på 50 km och en maxhastighet på 45 km/h. Man 

använder alltså inte detta fordon i mer än ett par timmar i sträck. Det gör att man inte behöver ställa 

så höga krav på ergonomin i stolen. Vidare har den en stor framruta som ger bra sikt vilket gör att 

stolen inte behöver vara justerbar i höjdled för att ge föraren sikt. Det innebär att konceptet trots 

sina nackdelar går att använda. 

Med inspiration av dessa koncept har vi tagit fram ett koncept till RCV:n, se figur 5. 
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Figur 5. En stol där ryggstödet utgör b-stolpen. Som bilden illustrerar kan den nuvarande b-stolpen i 

RCV:n tas bort, vilket ger en viktreduktion. 

Fördelarna med konceptet är att det sparar vikt på ett effektivt sätt. Nackdelarna är ergonomin. På 

samma sätt som i Zbee:n kan vi dock motivera detta konceptet. RCV:n är ett eldrivet fordon med en 

räckvidd på 2 timmar. Det innebär att de ergonomiska kraven inte behöver vara så höga. Vidare har 

man en ganska stor framruta då fordonet inte har någon förbränningsmotor under huven. Det 

innebär att en stol som inte är höj- och sänkbar ändå kan garantera en bra sikt. Om detta skulle vara 

ett problem så finns det möjlighet att göra sitsen höj- och sänkbar samt vinklingsbar. 

2.3 Koncept 2 

Lamborghini har byggt och produserat en väldigt kolfiberintensiv bil som har modellnamnet ”sesto 

elemento”.  Det betyder sjätte elementet på italienska, som är kol i det periodiska systemet. Bilen 

har en hel del intressanta konstruktionslösningar, även för stolarna. Då de vill spara så mycket vikt 

som möjligt har de varit ganska minimalistiska i utformningen av stolen. I princip är stolarna byggda 

som plattor i fiberkomposit som är integrerade i golvet och karossen, se figur 6. På så sätt utnyttjas 

de starka egenskaperna av fiberkompositen i forma av drag- och böjstyvhet. Dessa plattor är sedan 

täckta med dynor. Morgan Automobile har också ett liknande koncept, men har använt plywood som 

material, se Figur 7. (källa: http://www.lamborghini.com/en/masterpieces/sesto-

elemento/overview/#!slide/4529) 

http://www.lamborghini.com/en/masterpieces/sesto-elemento/overview/#!slide/4529
http://www.lamborghini.com/en/masterpieces/sesto-elemento/overview/#!slide/4529
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Figur 6. Lamborghini Sesto elementos säten. 

 

Figur 7. Morgan Automobils säteskoncept. 

 

Med inspiration från dessa har vi tagit fram ett koncept 2, se figur 8. 
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Figur 8. Koncept 2. 

Då karossen i RCV är annorlunda än mot Lamborghinins, så är det tänkt att stolen fästs i taket. Detta 

då vi redan har varit inne på idén med stolar som är integrerade i störtbågen. Denna lösning skulle 

också kunna ge mer utrymme åt eventuella passagerare i baksätet, Se Figur 9. 

 

Figur 9. Då stolen endast har två infästningspunker kan eventuella passagerare i baksätet få extra 

benutrymme. 

Fördelarna med detta koncept är att den väger lite och består av endast en komponent och är 

därmed billig att tillverka. Nackdelarna är att den ger en begränsad ergonomi. Då RCV:n är ett fordon 

som har en räckvidd på två timmar, så behöver man inte ställa så stora krav på ergonomin i den. 

Detta koncept skulle då kunna uppfylla de krav vi ställer på stolen. 
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2.4 Koncept 3 – Slutkoncept  

Så-nätt är ett projekt som började hos Saab i samarbete med ett antal svenska universitet. De 

undersökte hur man skulle kunna reducera vikten på en nuvarande bil med nuvarande teknik. De 

designade en bil med ett steer-by-wire system. Kravet de ställde på stolen var att den skulle vara 

lättare men utan någon kompromiss med komforten. Stolen designades som så att den var 

upphängd i b-stolpen som flyttades in i karossen. I ett separat projekt hade dörrarna designats så att 

dörrarna tar upp sidokrockskrafterna. (Källa: http://www.sanatt.se/home/) 

 

Figur 10. Så-nätt stolen. 

Stolen är byggd i lättmetaller som aluminium och titan. Den är täckt med ett tyg som kan alstra 

värme och på sätt reduceras vikten på värmesystemet. På detta sätt har man lyckats få ner vikten på 

strukturen med 45%. 

Utifrån Så-nätt tog vi fram koncept 3 som blev vårat slutkoncept. 

http://www.sanatt.se/home/
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Figur 11. Koncept 3 av stolen. 

Stolen kommer att vara byggd som en sandwich-struktur och upphängd i stolpar som är byggda i 

kolfiberarmerad epoxy. 
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3 Material 

 
3.1 Inledning 

 

Det har blivit allt mer vanligt att använda kompositmaterial i fordonsbranschen som tex. BMW:s 

supermiljöbilar i3 och i8 tillämpar man kolfiber till chassi . Efterfrågan på lätta och mekaniskt tåliga 

material växer ständigt. Kompositmaterial ger möjlighet till en snabb och billig produktion jämfört 

med traditionella material.  

Kompositmaterial innebär att det är tillverkad av två eller flera ingående material med olika 

fysikaliska eller kemiska egenskaper. De sammanfogade materialen får annorlunda egenskaper än 

vad de har individuellt. Trä är ett exempel på en naturlig komposit med cellulosafibrer som är 

bundna med lignin, som fungerar som matris.  

 

3.2 Fibrer 

 
Vår största prioritering i val av fibrer var att de skulle väga lite och klara av belastningskraven. De 

huvudsakliga fiberslagen vi tittade på var kolfibrer och aramidfibrer. Aramid används t.ex. I kevlar 

och många delar i flygplan, såsom termoplast i vingarna.  

 

Figur 12.  Aramidfiber.           Figur 13. Kolfiber. 

Efter att ha beaktat framför allt vikt och hållfasthet började alternativen för fibrerna jämföras. 

Eftersom stolen har en uppskattad livslängd på ca 15 år är materialprestanda ett stort krav. Som kan 

ses i figur 14 letar vi efter fibrer som har höga moduler men de måste även väga så lite som möjligt. 

Eftersom hela projektet går ut på att spara in vikt försvann t.ex. glasfiber tidigt från urvalet. Vi hade 

inget krav på materialkostnad och valde därför att optimera våra val efter enbart hållfasthet, 

elastiska egenskaper och vikt. Att inte optimera alls efter kostnad är självklart inte ett hållbart 

resonemang om man ska påbörja en tillverkning som är större än våra labbkoncept. Men För denna 

första iteration av lättviktstolen samt pga. det faktum att bilen vi bygger stolen för bara är ett 

koncept och inte riktigt finns ännu är det svårt att ta pris och marknad i beaktning så tidigt. Därför 

landar våra optimeringskrav endast i material och lättvikt. (se även bilaga 1 för kravspecifikation) 
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Efter att ha undersökt labbet samt jämfört med andra koncept som liknar vårat. Kom vi fram till att 

kolfiber är det bästa valet. Framför allt för att det är kolfiber vi hade tillgång till att testa i labbet, och 

kan därför inom detta projekt få en praktisk verifiering av resultaten om vi använder dessa. Vilket 

inte skulle kunna genomföras utan en mycket större tidsinvestering med andra fiberalternativ. 

Dessutom är kolfiber mer välkänt inom projektets användningsområde och har högst prestanda i 

förhållande till vikt. (se figur 14, se kapitel 2 för konceptjämförelser) 

 

Figur 14. Styrka och modul för olika fibertyper 

(Källa: kursen inom fiberkompositer, KTH) 

När man lägger fibrer runt om kärnmaterialen är det viktigt att man har symmetri både runt kärnan, 

men också runt centrum på varje sida. Detta är för att inte få konstiga egenskaper och förskjutningar 

i olika riktningar. Man kan lägga dem som exempelvis:  

90/0/90/ Kärna/90/0/90 

(Källa: 10%-regeln och boken av B.T Åström) 

Det tunnaste upplägget som teoretiskt uppnådde kraven för belastning var: [45⁰ -45⁰ 0⁰ -45⁰ 45⁰] på 

vardera sidan av kärnan. Det ger en smått överdimensionerad komposit som har bra egenskaper för 

böj och tvär krafter. I framtida iterationer av stolen kan man säkerligen optimera fiberupplägget 

ytterligare. Genom att från början ta hänsyn till stolen geometri som är starkare än den räta balk vi 

räknat på. 

Så slutprodukten är från början dimensionerad för en rät balk, vilket gör att stolen klarar högre 

belastningar än vad labbtesten visar. 

(Beräkningar och 10% regeln i bilaga 9) 
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3.3 Matris 

 
Matris är ett utfyllnadsmaterial som separerar och positionerar fibrerna. Inom kompositmaterial 

använder man vanligen plast som har två undergrupper termoplast och härdande polymerer 

(härdplast) de klassificeras enligt dess kemikaliska strukturer, (B.T. Åström, 1997) 

Termoplast kan formas om och om igen eftersom den inte genomgår en kemisk förändring vis dess 

tillverkning, ex. Nylon, PLA, polypropen och polystyren. Deras molekyler har svaga sekundära 

bindningar. (B.T. Åström, 1997) 

Härdplaster kan bara ta form en gång.  Formningen görs med en värmehärdande process som är en 

kemiskt irreversibel reaktion. Dessa molekyler har starka primära bindningar. (B.T. Åström, 1997) 

Vi har valt att fokusera på härdplaster eftersom de passar bättre vår kravspecifikation, se bilaga 1, 

och de punkter som vi har lagt mest vikt på är vikt och höga mekaniska egenskaper. Vi kan dock 

notera att om man vill tillverka en stol som är miljövänlig och materialet kan återskapas så är det 

bara möjligt för termoplaster, men det är en dyr process. Hos härdplaster är återvinningen begränsad 

som tillexempel då materialet mals ner och används som utfyllning inom byggindustrin. På grund av 

lång livslängd i vår produkt samt mekaniska krav är detta inte en prioritet. 

 

3.3.1 Härdplast 
Härdplaster är vanligtvis flytande eller formbar innan härdning och allmänt starkare än 

termoplastiska material, dock skörare efter härdningen. Den är lämplig för höga temperaturer 

eftersom materialet inte smälter. Några exempel på härdplaster som vi jämfört är Epoxi, Vinylester 

och polyester. (B.T. Åström, 1997) 

 

3.3.1.1 Epoxi 
Epoxi är en härdplast som tillhör gruppen epoxiplaster. Epoximatris kan reagera antingen med sig 

själv eller med ett brett spektrum av samreaktanter som aminer, syror, alkohol och mm, dessa 

samreaktanter kallas för härdare och tvärbindningsreaktionen kallas för härdning. Reaktionen av 

epoxi med sig själv eller med härdare bildar härdpolymer, ofta med starka mekaniska egenskaper 

samt hög temperatur och kemisk resistans.  Härdare som tillsätts i epoxiplaster aktiverar 

tvärbindningar som en kemiskreaktion och tillför värme.  Från början var epoxi ett lim för metall 

eftersom den har en väldigt bra förmåga att fästa och krymper lite vid härdning, men nu har 

efterfrågan växt inom olika områden och framför allt inom komposit material, dock är den väldigt dyr 

jämförelse med vinylester och polyester, (TWI Ltd, 2003)  

 
Hälsorisken när man använder epoxi är ofta relaterade till härdandekomponenten och inte själva 

slutmaterialet. Aminer härdare är frätande och klassas som giftig och cancerframkallande. Flytande 

epoxi som är i ohärdat tillstånd är irriterande för ögon och hud, samt giftigt för vattenlevande 
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organismer. Exponeringen av epoxi under en längre tid kan framkalla allergiska reaktioner, framför 

allt genom dålig arbetshygien eller vid brist av skyddsutrustning. Allergiska reaktioner sker ibland 

fördröjda flera dagar från exponeringen och reaktionen är ofta synlig i form av dermatit (små röda 

prickar) i områden där exponeringen har varit, (TWI Ltd, 2003). 

3.3.1.2 Vinylester 

 

Vinylester är en matris som är en blandning av epoxi tillsammans med en monokarboxylsyra som har 

en dubbelbindning i kolkedjan. Om man jämför med epoxi så härdar vinylester mycket snabbare men 

plasten krymper mer vid härdningen vilket kan leda till sämre ytfinishen och hållfastigheten i 

slutprodukten.  Vinylester används mycket inom marina industrin på grund av sin förmåga att motstå 

vattenabsorption, (B.T. Åström, 1997). 

 

3.3.1.3 Polyester  

 

Polyester är en kategori av polymerer som innehåller ester i sin huvudgrupp.  Beroende på den 

kemiska strukturen kan polyestern vara termoplast eller härdplast men den vanligaste polyester är 

termoplaster. Inom kompositmaterial är det omättade polyester som vanligen kombineras med 

glasfibermaterial i form av väv eller matta. Vid härdning använder man sig av syrener (flytande 

kolväte som är cancerframkallande) då dubbelbindningar reagerar kemiskt och bildar tvärbindningar 

mellan polyesterns ursprungliga molekylkedjor, (källa 4, 2012) 

 

3.3.2 Diskussion och slutsats  

 
Materialdataprogrammet ”CES Edupack” användes för att utvärdera vilka matriser som uppfyllde 

kravspecifikationen. Då ingen hänsyn togs till kostnaden och endast matrisens mekaniska egenskaper 

jämfördes, valdes epoxi för dess höga belastningsförmåga. Dock är inte epoxi som matris optimalt i 

miljöhänsyn (se bilaga 2), då det inte är återvinningsbart men valdes trots det tillsammans med 

kolfiber som kompositmaterial, för sin styvhet per viktenhet (se figur 15). Detta möjliggör en lätt och 

styv produkt med en god säkerhetsmarginal. 

 

Från materialdataprogrammet hämtades också temperaturdata i form av gränsvärden för bibehållna 

materialegenskaper under passiv samt operativ temperatur (se Bilaga 3). I figur 50, noterades att för 

de lägre gränsvärdena vid passiv samt operativ -40 oC och -20 oC respektive uppfylldes av epoxi som 

matris. Också bibehållna materialegenskaper sågs för de högre gränsvärdena 80 oC samt 40 oC för 

passiv respektive operative belastning.  
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Figur 15. Styvhet mot densitet för olika kompositmaterial, där de bruna områdena representerar 
kolfiber. De olika områdena representerar styvhet för respektive blandningsförhållande. 

 

Epoxi kan vara hälsofarlig vid tillverkningen och det är viktigt med bra skyddsutrustning men efter att 

materialet har härdat finns det inga hälsofaror. Vid tillverkning i labben kommer vi använd oss av 

vinylester som har mycket mindre hälsopåverkan och snabbare härdningsprocess vilket kommer 

underlätta för oss.  
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3.4 Kärnmaterial 

 
Ett laminat med en fiberkomposit har väldigt hög dragstyvhet, men inte så hög böjstyvhet. För att 

stärka böjstyvheten brukar man sammanfoga två fiberlaminat med ett s.k. kärnmaterial. Man får då 

en sandwichstruktur som väger lite och är böjstyvt. (B.T. Åström, 1997) 

Följande egenskaper vill man att ett kärnmaterial ska ha: 

 Kan binda till ytmaterialet 

 Tar upp skjuvspänningar ifrån ytmaterialet 

 Tål höga tryckspänningar så man undviker kollaps 

 Minimerad vikt 

 Minimerad kostnad för en billig produkt 

Det finns tre typer av kärnmaterial; honeycomb, corrugated och cellular/balsa, se figur 16. 

Vi undersökte i början en honeycomb-struktur då vi antog att det är enklare att använda för 

massproduktion eftersom strukturen går att böja och forma efter krökta ytor. Dock kan man inte 

göra tillverkning med vakuuminjektion när man har en honeycomb, för då skulle cellerna fyllas med 

plast. Vi övergick därför till att välja en cellplast som kärnmaterial.  

 

Figur 16.  Det finns i princip tre olika kärnmaterial som man använder. 

 

Vi genomförde en analys i programmet CES Edupack där vi plottade skjuvmodul mot pris och 

densitet. Följande grafer erhölls: 
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Figur 17. Grafen visar hur skjuvbrottsgränsen varierar med densiteten. (Slope=1) 

Skjuvegenskaperna varierar ganska linjärt med densiteten, se figur 17. Därför blir priset avgörande 

för valet av material. 

 

Figur 18. Materialens skjuvmodul beroende på priset. 

De billigaste materialen är PS och PVC, se figur 18. En närmare titt på PS visade att material inte är 

lämpligt för sandwich-konstruktioner och därför valde vi en cellplast med PVC som bas. Specifikt 

heter materialet PVC KR 0,100 då det har en densitet på ungefär 100 kg/m2. 
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4 Tillverkningsmetoder av härdplaster 

 
Termoplast och härdplast har olika tillverkningsmetoder. Eftersom stolen kommer tillverkas i 

härdplast så har bara de tillverkningsteknikerna uppmärksammats. Tillverkning av en stol är ett 

relativt komplext problem. Det är viktigt att välja rätt tillverkningsmetod som uppfyller de mekaniska 

kraven samt är lämpad för produktionsvolymen.  

 

4.1 Wet Layup  

 
Wet Layup är en av de enklaste och mest användbara tillverkningsmetoderna. Denna metod har låga 

krav på både pris och förkunskaper och är lämpad för små produktionsvolymer. Processen är en av 

de äldsta, (B.T. Åström, 1997). 

Våt upplägget sammanfogar fibrerna med matrisen i en dukform och placeras på ett 

formningsverktyg. Man applicerar rikligt med flytande matris på formen (för hand eller spray). Sedan 

läggs även matris på fibertyget vid sidan av. Vanligtvis vid rumstemperatur, men värme kan användas 

för att säkerställa en korrekt härdning, (B.T. Åström, 1997). 

Vått upplägg är mycket bra lämpad för tillverkning av sandwichmaterial, då det är lätt att ha kontroll 

på kärnmaterialet.   

När tyget är ”vått” och behandlat med matris lägger man upp det på formen och jämnar ut matrisen. 

Därefter läggs sandwichfyllningen som redan är utskuren som en form. Slutligen lägger man på övre 

lagret med fiberduk över sandwichfyllningen. För att översta duken ska sitta ihop läggs flytande 

matris över detta.  

Till slut lägger man ett skyddstyg över sandwichen och låter matrisen härda. Det har blivit allt 

vanligare att använda en vacuumpåse under härdningen för att komprimera det våta upplägget.  

Fördelar med den här metoden är dess låga kostnad, på både material och utrustning. Nackdelar är 

den långa cykeltiden och hälsopåverkan, vilket har lätt till nya metoder, (B.T. Åström, 1997). 
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4.2 Prepreg Layup 

 
Upplägget av ”Prepreg” kan ses som en förfinad form av våta upplägget. Fibermattorna är i förväg 

impregnerade med ett delvis härdat matrismaterial, för enkel hantering. Fibermattorna kräver därför 

kylförvaring för att förhindra fullständig härdning. Det medför att förimpregnerade upplägg oftast 

kräva en ugn eller autoklav för att fullständigt härda, (B.T. Åström, 1997).   

Vid början av tillverkningen klipper man ut en mall ur fibermattorna. Nästa steg är att smörja formen 

med släpp medel för att kunna klistra på fibermattorna med den kletiga ytan. Sedan lägger man plast 

runt fibermattorna och ett ventilationsskikt som placeras över plasten. När alla lager är på försluts 

hela formen med en vacuumpåse och värms upp det i en ugn eller autoklav för ökat tryck, (Steff, 

2014)  

Detta är en väldigt dyr process då utrustningen, råvaran, formen samt arbetskostnad är hög.  

Cykeltiden och hälsopåverkan är låg vilket är en stor fördel, (B.T. Åström, 1997). 

 

4.3 Gjutning i vacuumpåse (Vacuum bag moulding) 

 
Vid gjutning i vacuumpåse använder man en flexibel film för att innesluta produkten. Med hjälp av en 

vakuumpump sugs luften ut ur påsen vilket ger ett invändigt tryck som motsvarar atmosfärstrycket. 

Trycket på laminatet eliminerar eventuella luftbubblor, överskott av matrisen och sammanpressar 

laminatet, (Dumo 2012). 

Vacuumpåse gjutning kan användas på två olika sätt. Antingen innesluts hela produkten inklusive 

form i vacuumpåsen, eller förseglas vacuumpåsen mot kanterna på formytan, se figur 19. Metoden 

kan användas vid tillverkning av Wet Layup eller Prepreg.  

Vid enklare tillverkning kan en flexibel film av t.ex. nylon, PVA eller polyeten placeras över Wet 

Layup. Vid en mer avancerad process placeras en släppfilm över laminatet följt av glasfiberduk. T.ex. 

icke-vävd nylon, polyestertyg eller annat material som absorberar överskott av matrisen. En 

ventilations skiktat icke-vävt tyg placeras över luftuttaget. Men monterar sedan vacuumpåsen över 

hela enheten. När man använder högre tryck ger det bättre vidfästning mellan lager av 

sandwichkonstruktion, (Dumo 2012).  
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Figur 19. Konstruktion av vacuumpåse gjutning. 

 

Vakuumpåse används mycket inom industrin. Kostnaden kan variera men är generellt relativt låg. Vid 

tillverkning av många enheter är den inte att rekommendera, (B.T. Åström, 1997). 

 

4.4 Vätskeformning (Liquid molding)  

 
Vätskeformning är ett övergripande namn som omfattar ett antal olika processer där man överför 

vätska till en sluten form.  Alla vätskeformade processer kan producera färdiga eller nästan färdiga 

komponenter med goda dimensionsalternativ och är kostnadseffektiva. De vanligaste 

vätskeformningsmetoderna är formsprutning, hartssprutpressning (RTM), vakuum formsprutning och 

förstärkt (RRIM) eller strukturell (SRIM), (B.T. Åström, 1997). 

RTM och formsprutning används vid tillverkning av material med oavbrutna fibrer. Men RRIM och 

formpressning används för material med korta fibrer, (B.T. Åström, 1997). 

 

4.4.1 Formsprutning (Injection Molding) 

 
Formsprutning är en tillverkningsprocess där man injicerar materialet i en form. Formsprutning kan 

utföras med en mängd olika material t.ex. metaller, glas, termoplaster och härdplaster, (B.T. Åström, 

1997). 
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Figur 20. Formsprutning. 

Materialet matas in i en uppvärmd trumma där det blandas och matas in i en form och sedan svalnar 

och härdar, se figur 20. Formarna är oftast gjorda av metall, vanligtvis stål eller aluminium. 

Formsprutning används framförallt när man tillverkar många delar som kan vara små beståndsdelar 

men används också till hela karosseridelar på bilar, (B.T. Åström, 1997). 

Tack vare framsteg i 3D tryckteknik har lett till att enklare formverktyg kan tillverkas av polymerer, 

eftersom dessa inte smälter under formsprutning.   

Formpressning är en dyr tillverkningsprocess då formen och arbetskostnaden är hög. Men den har 

kort cykeltid. Vid stora tillverkningsvolymer blir metoden kostnadseffektiv. Samt tack vare 3D 

tryckning kan man tillverka former som är mycket billigare än metallformer. Formpressning används 

mer inom termoplaster eftersom de kräver mindre temperaturer vid tillverkningen, (B.T. Åström, 

1997). 

  

4.4.2 Resin transfer molding, RTM 

 
RTM rocessen är kapabel att konsekvent producera kompositer med hög hållfastighet, komplexa 

geometrier och hög kvalitet. Det medför att tillverkningen lämpar sig för högteknologiska 

kompositstrukturer. Denna metod används t.ex. för material till rymdanvändning, (B.T. Åström, 

1997).  

Vid tillverkning av RTM används en sluten form som vanligtvis består av aluminium. Ett fiberupplägg 

placeras inuti av en två delad form.  Denna form förseglas, upphettas och placeras under vakuum. 

Uppvärmd matris sprutas in i formen och impregnerar fiberupplägget, se figur 21, (K Mason, 2006). 

Formen är uppvärmd, under vakuum och har oftast ventilationshål längst ut för luftutsläpp. Detta ger 

en bättre kvalitet av laminatet. Formen hålls sedan vid en temperatur som är tillräcklig för att härda 

matrisen, (K Mason, 2006). 

RTM teknik tillverkar lätta delar med utmärkta mekaniska egenskaper. Denna teknik tillämpas 

mycket inom rymd och flygkomponenter, (B.T. Åström, 1997). 
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Tillverkningsprocessen räknas till en av de billigare eftersom utrustning, formkostnaden och 

materialkostnaden är låg. Genomförandearbete är relativt kort men man kan bara göra en produkt åt 

gången, (B.T. Åström, 1997).  

 

 

Figur 21. Tillverkning av RTM 

      

4.4.3 Vakuumformsprutning (Vacuum injection, VARTM) 
Vakuumformsprutning är väldigt lik RTM processen. Båda är stängda formprocesser där trycket 

används för att injicera harts in i formen. I VARTM ersätts den övre delen av formverktyget med en 

vacuumpåse och använder vakuum för att hjälpa matrisflödet. Vid impregneringen får den 

sammansatta delen härda under rumstemperatur med en valfri efter-härdning som blandas innan 

formsprutningen. Denna process används oftast med polyester eller vinylester tillsammans med 

glasfibrer. Normalt får man ett kompositmaterial som innehåller 40 -50% fiber, (källa 7, 2009). 

  

Matrisen som används i denna process måste ha låg viskositet på grund av den begränsade 

tryckskillnaden som man får av vakuumpumpen.  

Denna process kräver ingen dyr autoklav och kan därför tillverka komplexa delar av flygkvalitet. 

Metoden kan spara kostnader genom att tillverka stora delar som normalt sett kräver 

sammanfogning av många små enheter. 

Fördelen med VARTM är att den har lägre utrustningskostnad än RTM. Men nackdelen är att den 

enkelsidiga formen innebär att bara en sida med perfekt finish, (källa 7, 2009).  
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4.5 Formpressning (Compression) 

 
Formpressning är en av de ursprungliga bearbetningsmetoderna för tillverkning av plaster. Denna 
metod tillämpas för både termoplaster och härdplaster men används vanligtvis för termoplast, (B.T. 
Åström, 1997). 

Vid tillverkning förvärms materialet och placeras i en öppen uppvärmd form, se figur 22. Formen 
förseglas och därefter tillämpas tryck för att tvinga in materialet i hela formen. Värme och trycket 
bibehålls tills gjutmaterialet har härdats. Inom härdplaster använder man sig av enkelriktade fibrer, 
vävda mattor, slumpmässiga fibermattor eller hackade fibrer, (B.T. Åström, 1997). 

  

Figur 22. Formpressning. 

 

Fördelen med formpressning är att man kan tillverka stora och komplicerade delar. Om man jämför 
med sprutpressning och formsprutning så är kostnaden lägst hos formpressning, (B.T. Åström, 1997).   

Allmänt räknas det som en dyr process vid låg produktionsvolym eftersom utrustningen och formen 
är dyra. Tillverkar man många enheter så sjunker kostnaden då formen har en lång livslängd. 
Dessutom är det relativt lite spill av material vilket är en stor fördel om man jobbar med dyra fibrer 
eller matrisen. Det innebär även att processen är mermiljövänlig. Dock kan formpressning ge lägre 
produktkvalitet t.ex. När materialet fördelar sig ojämnt, (B.T. Åström, 1997).   
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4.6 Diskussion och slutsats  

 
I litteraturstudien kan man följa de olika processerna som passar bäst för låg och hög produktion. Det 

resulterade att två metoder valdes ut beroende på hur många enheter av stolen som ska tillverkas. 

Dessa metoder var: Vakuumformsprutning och Resin transfer molding, RTM. 

 

De tillverkningsmetoder som passar in vid hög produktion är formsprutning, RTM och formpressning. 

Formsprutning föll bort tidigt eftersom den används mer inom termoplaster och formpressning har vi 

också sållat bort på grund av bristande kvalitet vid tillverkningen. Stolen ska bara fästas i ryggen, där 

den sitter fast i en stång som går mellan tak och golv. Detta innebär att vi är ute efter en 

tillverkningsmetod som leverera en högteknologisk kompositstruktur och RTM passar utmärkt för 

detta. Metoden är relativt billig, lätt att bestämma och anpassa men ingen exakt cykeltid kan anges.  

 
För att tillverka en låg produktion i vårt fall bara en stol, då passar Wet layup, Prepreg och 

vakuumformsprutning. Wet Layup är den metoden som har mest hälsopåverkan och därför valdes 

bort på en gång men är väldigt trevlig att jobba med om man har rätt skyddsutrustning. Prepreg är en 

bra kandidat men för den behöver vi en ugn eller autoklav där stolen ska få plats och det saknas 

tyvärr i skolans labb. Prepreg är en dyr process men ger bra mekaniska egenskaper i materialet. En 

metod som passar är VARTM. Den kan producera material med hög kvalité och är lätt att använda för 

stora komplexa konstruktioner.  

Själva tillverkningen har diskuterats och planen att bygga en träform (som beskrivs i VARTM) har 

ändrats eftersom risken att det kan bildas onödig mycket matris i skarvarna är för hög. Vilket skulle 

leda till sämre kvalitet och tyngre stol. Därför har vi bestämt att först skära ut kärnmaterialet och 

limma ihop det till en stolform, därefter häftas fibertygen på kärnmaterialet och sedan placera 

kärnmaterialet med fibertygen in i en vacuumpåsen. Slangarna monteras längst varsin långsida för 

att optimera suget.  

För att skapa ett material med hög kvalitet är det viktigt att luftläckage undviks. Luftläckage kan 

orsaka att matrisen oriktigt strömmar igenom formen och materialet bildar luftbubblor vilket leder 

till defekt. Luftläckaget kan orsakas av defekter i vacuumpåsen, en felaktig applicering av 

tätningsband eller en felaktig tätning vid de punkter där slangar möter vacuumpåse. Det enklaste 

sättet att undvika läckage är att övervaka trycknivån i pumpen för att avgöra om det finns luftläcka. 

Om vakuumtycksnivån i påsen inte minskar efter sugningen av all luft ur formen, då kan man 

bestämma att det inte finns någon luftläcka.  

Denna metod användes vid tillverkningen av testplattan och är beprövad.  

En enkel FEM modell har gjorts på stolens cad-modell för att se var de mest stressade områden är. I 

bilaga 4 kan man se stolens fram och baksida samt de mest belastade områden som är sidorna 

mellan rygg och säte och fasthållen längst ner. Tack vare FEM-analysen kan stolen förstärkas i de 

utsatta områdena med extra fiberlager.  Exakta måtten på stolen finns i bilaga 5.  
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5 Sekundär bearbetning 

 

5.1 Bearbetning  
Bearbetning är en del av tillverkningen och kan vara många olika processer där en bit av materialet 

skärs till en önskad slutlig form och storlek. I dagsläget är det nästan alltid maskinverktyg som utför 

bearbetningen.  

 

5.1.1 Borrning 
Den mest vanligaste bearbetningen är borrning. Borrning är en skärande process som använder en 

borr för att förstora ett hål med cirkulärt tvärsnitt i fasta material. Borrkronan är ett roterande 

skärverktyg där änden pressas mot arbetsstycket och roteras med hastigheter från hundratals till 

tusentals varv per minut. Detta gör att framkanten skär av spån från hålet som den borrar i, (B.T. 

Åström, 1997).    

När man borrar laminat kan det dra upp en del av det översta laminatlagret, samma sak händer när 

borren kommer ut på baksidan. Detta kallas delaminering. Genom att stödja baksidan under 

borrningen och sänka matningshastigheten nära baksidan kan man minska delamineringen, (B.T. 

Åström, 1997).   

Det finns många olika borrhuvuden. Om man använder sig av ett som är mer spetsig är 

genomträngningen mer långsam vilket leder också till ett bättre resultat. Förutom ytskador är det 

sannolikt att det finns inre skador. Fiberupplägget spelar också roll, om rörelse mellan verktyget och 

arbetsstycket är parallella med fibrerna (0o) då tenderar det att fibrerna dras ut ur materialet. Den 

bästa ytan är vid skjuvning då fibrerna är i rät vinkel (90o) och den värsta ytan är om fibern är upprest 

eller böjd, (B.T. Åström, 1997).    

 

5.1.2 Vattenskärning  
Vattenskärning är ett verktyg som används mycket inom industrin och kan skära en mängd olika 

material. Man använder en vattenstråle med mycket högt tryck eller en blandning av vatten och ett 

slipande ämne som används för att skära hårdare material som tillexempel kompositmaterial, se 

figur 23, i figuren kan man även se att det blir en vinkling i materialets skurna kant. Vattenskärnings 

metod passar väldigt bra om ytan är känslig för hög temperatur, metoden används för både kapning 

och formning. Med hjälp av lokaliserad skjuvning tar vattenställen bort material och fungerar bäst för 

glas och aramid förstärkta kompositer, (B.T. Åström, 1997).     
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Figur 23. Vattenskärning. 

 

5.1.3 Laserskärning  

 
Laserskärning är en teknik som använder en laser för att skära material och används som 

vattenskärning mycket inom industrin och är väl etablerad inom kompositmaterial. Den 

koncentrerade strålen används vanligen av en koldioxidlaser som kan fokusera i en punktstorlek av 

0.1 -1 mm, om kompositmaterialet är tjockt då kan det bildas en vinkling i den skurna yran, se figur 

24. Den intensiva värmen som alstras från strålen tar bort material genom smältning, kemisk 

nerbrytning och förångning och avfallsprodukten avlägsnas med en gasstråle. Laserskärning är väldigt 

effektiv för termoplaster eftersom de har dålig värmeledningsförmåga, (B.T. Åström, 1997).     

 

Figur 24. Laserkärning. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aml.engineering.columbia.edu/ntm/level1/ch03/html/l1c03s05.html&ei=qgNjVfLEOofVywPd0YCAAw&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNEXbiL9SUnlN58oiuFGnlQmYMAdRA&ust=1432638730040622
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5.2 Sammanfogning  
En av de större utmaningarna är att sammanfoga kompositer med andra material. Stolen kommer 

sitta fast i en balk och sammanfogning är oftast den svagaste länken. Därför är det viktigt att 

bindningen bör utformas så den är starkare än den omgivande strukturer, (B.T. Åström, 1997).      

 

5.2.1 Mekanisk sammanfogning 

 
Mekaniska sammanfogning är beroende av fysikaliska krafter för att hålla ihop dom sammansatta 

komponenterna. I de flesta fall krävs ett hål för att en bult eller en nit ska fästas vid överlappningen. 

Man använder sig oftast av metallkomponenter som orsakar plastiska deformationer kring hålet 

vilket leder till belastningar i materialet. Problemet brukar uppstå på grund av dålig interlaminär 

skjuvhållfasthet samt dåliga tvär, drag och tryck styrkor. Dessa skador förväntas uppstå under 

borrning, (B.T. Åström, 1997).      

För varje sammanfogning finns det flera viktiga parametrar som påverkar styrkan. T.ex. 

laminatupplägget, hålmönster, komponentens tjocklek, överlappningskonfiguration och klämkraft. 

Nyckeln till mekanisk sammanfogning av kompositmaterial är att utföra lastfördelning över ett stort 

område. En lösning kan vara t.ex. stora brickor eller som inom flygindustrin där är det vanligt att 

använda flera rader av bultar, skruvar eller nitar för att fördela lasten över ett så stort område som 

möjligt. På bilden i figur 25 nedan kan man se några av de vanligaste mekaniska fästena, (B.T. 

Åström, 1997).      

  

 

Figur 25. Exempel på mekaniska fästen (a) skruv och mutter med brickor, (b) försänkt skruv och 
mutter, 

 (c) försänkt blindbult 
 

5.2.2  Sammanfogning med lim  

 
Limning är en skivbindningsteknik där man applicerar en bindande substans på mellanliggande skikt. 

Dem kommersiellt användbara limmen kan vara organiska eller oorganiska, lösliga eller olösliga och 

appliceras på en eller båda ytor. Ytorna måste passa väl för att limtjockleken ska lägga sig jämt. Vid 
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limning föredrar man att lastöverföringen sker genom skjuvning då är den bindningen som starkast. 

Det svagaste området är vid ändarna av skarven, se figur 26 där skjuvspänningen är den högsta. 

Ytorna som ska limmas måste vara fria från nedsmutsning och förberedda enligt kraven, (B.T. 

Åström, 1997).      

Fördelen med limning är att skivorna inte är i direktkontakt vilket gör att ingen elektrisk spänning 

eller ström kan passera, (B.T. Åström, 1997).      

I tabellen nedan kan man se vilka följder limmet och mekaniska sammanfogningarna ger. 

 

 

 

Figur26. Skjuvspänning i limmet vid dubbel överlappning. 

 

 

Egenskaper vid sammanfogning  Mekanisk  Limning  

Potentiell från skador från hål   + 

Nödvändig form av matchande komponenter  +  

Ytbehandling krävs  +  

Möjlig för spänningskoncentrationer   + 

Skalhållfastighet  +  

Potentiell för krympning  +  
Potential för galvanisk korrosion  + 

Känslig för miljöexponering  +  

Möjligheter för demontering  +  

Möjlighet att förena olika material  +  

Möjlighet att förena tunna komponenter   + 

Jämn extern ledyta  + 

Vikt  + 

Kostnad  + 
Figur 27 Jämförelse mellan skruv och lim 
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5.3 Diskussion och slutsats  

 
Vid bearbetning passar olika processer beroende på hur många enheter som tillverkas. Som i vårt fall 

en stol, då passar borrning med ett spetsigt borrhuvud utmärk. Det blir mycket finare och bättre 

kvalitet med vattenskärning och framför allt laserskärning. De två processerna är väldigt dyra på 

grund av maskinkostnaden och används bara i industrin men om tillverkningsprocessen är hög då är 

de metoderna mycket mer tidseffektiva. 

 När det gäller sammanfogning var valet enkelt, men limmet överväger på många punkter, se figur 

24. Eftersom stolen sitter fast i balken som i sin tur är en del av bilen, blir det väldigt omständlig om 

stolen skulle gå sönder och måste bytas ut. Därför kommer vi fästa stolen med 6 stycken M6 skruvar. 

För att uppnå en bra ergonomi kan skenor mellan stolen och balk konstruktionen monteras för en 

höj- och sänkbar funktion. Skenorna monteras med 16 stycken M5 skruvar i stolen och med 4 stycken 

M6 skruvar i balken, se figur 28. Skenorna har valts efter våra belastningar och hänsyn till en enklare 

montering. Om man vill se närmare på skenornas uppbyggnad och mått (se bilaga 6), modell No. 

MSA15E som klarar av moment kraften där stolen sitter fast i skenan (Mp) för en dubbelvagn är 

680N/skena. I vår modell använder vi två skenor vilket tillåter en Mp kraft på 1360 N.  

En diskussion om att ha ett starkare kärnmaterial precis vid infästande områden har inletts. Tack vare 

en FEM modell (se bilaga 4) kan vi se vilka dimensioner av det starkare kärnmaterialet som behövs. 

Det skulle bidra till mindre stress vid borrnings-och fästytan. Men det innebär att en till undersökning 

måste göras för det kärnmaterial som troligtvis kommer ha högre densitet. 
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Figur 28. Stolens fäste i skenor och i balken. 
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6 Konstruktion 

 6.1 Dimensionering av stolen 

Innan en numerisk modell görs med FEM, så kan en enklare analytisk beräkning göras för hand. Då 

kan vi göra dimensioneringar som ligger till grund för den numeriska analysen där en mer komplex 

struktur ska analyseras. Vi vill helt enkelt skaffa oss en ungefärlig bild av hur mycket material 

strukturen kräver samt få en uppfattning om hur strukturen beter sig. 

Själva stolen kommer att vara byggd i ett stycke och de kritiska lasterna kommer att vara de laster 

som stolen utsätts för när föraren sitter på den. Sitsen kan förenklas och modelleras som en 

konsolbalk fast inspänd i en stel väg, se figur 29. Lasten som föraren utsätter den för kan 

approximativt ses som en triangulär last då överkroppen är närmast väggen och benens vikt kommer 

att avlastas från stolen då fötterna vilar mot golvet. Ur denna analys får vi ut en tjocklek på 

ytmaterialet, tf, och en tjocklek på kärnmaterialet, tc. Detta kommer att vara dimensionerande för 

hela stolen, då det ur massproduktionssynpunkt är enklare att använda samma materialmängd 

överallt. (B.T Åström, 1997) Då vi jobbar med en sandwich-struktur kommer skjuvningen i 

kärnmaterialet att ge bidrag till utböjningen, tvärkraften och böjmomentet i balken. Dessa ger extra 

påkänningar i materialet som måste beaktas. (Zenkert, 1995, 63) Mer om detta kommer senare i 

avsnittet.  

 

Figur 29. Ett elementarfall ur hållfasthetslära som ligger till grund för dimensioneringen av stolen. 

Vi anser att 1 millimeters utböjning vid stolens ytterkant är rimlig och dimensionerar därför balkens 

böjstyvhet så att balken böjs ut 1 mm när föraren sitter på den. Detta för att ge en kvalitetskänsla i 

produkten. 

Med hjälp av kravet på utböjningen kan vi beräkna böjstyvheten för balken. Ur hållfasthetslärans 

formelsamling (Bengt Sundström) hämtas följande formel för utböjning vid detta elementarfall: 

     
 

3 3 3
5 4 4

5 4 0
60 60 60 0

b b

b

Ql Ql Ql
w w EI

EI EI w
    


        


  (1) 

Observera att lasten, Q, beräknas som en last även per breddenhet, d.v.s. den divideras med 

bredden på sitsen, b, i beräkningsalgoritmen. 
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För att göra beräkningarna enklare så bortser vi ifrån skjuvningens bidrag till utböjningen i denna 

initiala beräkning. Detta kan vi göra då vi valt ett så pass skjuvstyvt kärnmaterial att skjuvutböjningen 

enligt formel (9) utgör max 10 % av balkens utböjning. Vi anser att en extra utböjning på 0,1 mm inte 

försämrar kvalitetskänslan i stolen. Dock kan inte skjuvningens effekt på tvärkraften och 

böjmomentet i stolen försummas då de ger extra påkänningar i materialet. 

Hos en sandwich-balk beror böjstyvheten på flera faktorer. Följande formel ger ett utryck för 

böjstyvheten för en sådan balk:    

3 2 23

2
6 2 12 2

f f f f f fc c
f o c

E t E t d E t dE t
EI D D D D          (2) 

Förenklat kan man alltså säga ett böjsstyvheten beror på tre faktorer: 

1. E-modulen hos ytmaterialet, Ef . 

2. Tjockleken hos ytmaterialet, tc. 

3. Förskjutningen av ytmaterialets neutrallager ifrån balkens neutrallager, d.  

Se figur 30. 

 (B.T. Åström, 1997) 

 

Figur 30. Schematisk bild av en sandwich-struktur. Enligt definitionen av måtten gäller att: d=tf+tc där 

tf1=tf2=tf. 

Det finns alltså tre parametrar att variera på när balken konstrueras. Strategin är att vi beräknar en 

sökt böjstyvhet enligt formel (1) och sedan varierar dessa parametrar på ett lämpligt sätt. Ef är en 

materialkonstant som beror på vilken fiber och matris vi väljer, samt fiberriktningar. Detta görs 

separat, med valda material och fiberriktningar så att Ef får ett så stort värde som möjligt. Hur vi har 

tagit fram fiberuppläggen finns beskrivet i bilaga 9.  

Det vi vill variera är tf och tc. Ytmaterialet har en mycket högre densitet än kärnmaterialet. Däremot 

har kärnmaterialet en mycket större volym än ytmaterialet. Vi vill därför hitta en kombination av 

dessa som gör att balken väger så lite som möjligt, men samtidigt ger oss böjstyvheten som vi är ute 

efter. Formel (2) stuvas om och blir: 

2
c f

f f

D
t t

E t
    (3) 
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tf är indatavariabeln och är en diskret variabel då den beror på antalet lager med fibermattor som 

används. Ett fiberlager ger en tjocklek på 0,25 mm. (B.T Åström) Därför varierar tf med steg om 0,25 

mm. Utdatavariabeln är diskret både med avseende på att indatavariabeln är diskret, men också 

p.g.a att kärnmaterial tillverkas i vissa givna geometrier. Denna variabel avrundas uppåt till hela 

millimeter i beräkningsalgoritmen, men kan komma att behöva avrundas till större värden beroende 

på leverantörens geometrier.  

 6.1.1 Spänningsberäkningar 

Styvhetskravet säger dock ingenting om vilka spänningar som uppstår i balken. Det finns två kritiska 

spänningstillstånd som kan uppstå. Det första är drag- eller tryckspänningar i ytmaterialet. Det andra 

är skjuvspänningar i kärnmaterialet. Dessa beror på böjmomentet respektive tvärkraften i balken. 

När geometrierna är beräknade används formel (4) och (5) för att beräkna drag-/tryckspänningen i 

ytmaterialet respektive skjuvspänningen i kärnmaterialet. (B.T. Åström, 1997) 

x
f

f

M

t d
    (4) 

x
c

T

d
   (5) 

Störst moment fås alldeles intill väggen där 
2

L
M Q =539,6 Nm. 

Tvärkraften beräknas med hjälp av följande samband ifrån elastiska linjens ekvation (Bengt 

Sundström): 

   
0.5

0

dT
q x T q x dx

dx
        (6) 

q(x) är alltså en linjär funktion på formen q(x)=ax+b, där a och b är konstanter. Med hjälp av den 

kända lasten fås b=10791 och a=-21582.  

 
0,50.5 0.5 2

0 0 0

2697
2

ax
T q x dx ax bdx bx N

 
          

 
    (7) 

 6.1.2 Sandwichteori 

När en balk belastas så uppstår det inre skjuvspänningar i balken. Dessa ger upphov till utböjning, 

tvärkraft och böjmoment i balken, se figur 31 och 32. I klassisk hållfasthetslära brukar man försumma 

detta fenomen då man jobbar med metaller. Dessa material ger en hög s.k. skjuvstyvhet (se formel 

(8)) vilket innebär att det kan ta upp höga skjuvspänningar utan att balken deformeras allt för 

mycket. Därför behöver man endast ta hänsyn till skjuvfenomen när man konstruerar väldigt korta 

balkar. När man gör sandwich-konstruktioner med cellplast som kärnmaterial, så blir dessa fenomen 

intressanta. Det beror på att cellplaster har en låg skjuvstyvhet . (Zenkert, 1995, 50) 
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Figur 31. Ett volymselement deformeras utan att ändra volym. Istället fås transversella utböjningar. 

(Zenkert, 1995, 50) 

 

Figur 32. Bilden till höger illustrerar skjuvutböjning, medan mittenbilden visar en ”vanlig” utböjning. 

För att få den totala utböjningen superponeras dessa två och man får den totala utböjningen som 

bilden till vänster visar. (Zenkert, 1995, 49) 

Figur 33 visar koordinaterna för elementarfallet vi använder för att beräkna skjuveffekterna med. 

Formel (8)-(11) används för att beräkna utböjning, tvärkraft och böjmoment som beror på skjuvning. 

(Zenkert, 1995, 65). Observera att vi har försummat själva skjuvutböjningen i våra beräkningar, se 

kapitel 6.1, sidan 35.  

 

Figur 33. Koordinaterna för lastfall med skuvutböjning. 
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2

c

Gd
S

t
    Skjuvstyvhet (8) 

 
2

max 3 3
6

s

q Lx x x
w x

S L L

    
           

     (9)              

 
2

max 1
2

s

q L x
T x

L

  
   

  
  (10) 

 
22

max 1
12

s

q L x
M x

L

  
    

  
 (11) 

 

De totala tvärkrafterna och böjmomenten (12) och (13) används när man beräknar spänning och 

tvärkraft enligt formel (4) och (5). 

x b sT T T   (12) 

x b sM M M   (13) 

6.1.3 Kritiska spänningar 

I MatLab-koden som gör beräkningarna finns det en sektion som filtrerar bort lösningar som ger 

kritiska spänningar. 

Vi ställer kravet att kärnmaterialet inte får platicieras. Den maximalt tillåtna skjuvspänningen blir 

därför
, 0,94c krit MPa  .  (Materialdata hämtas ur programmet CES Edupack) 

För ytmaterialet är det mer komplicerat. Ytmaterialet är en fiberkomposit, som vi vet kan ta upp 

höga dragspänningar. Däremot klarar de inte av tryckspänningar lika bra, bl.a. beroende på fibrernas 

isotropa egenskaper, men också p.g.a. fenomen där fibrerna och matrisen trycker isär varandra. 

Tryckbrott sker alltså vid lägre spänningar än dragbrott. (B.T Åström) Då vi har symmetri i sandwich-

balken så uppstår både drag- och tryckspänningar på ovansidan respektive undersidan, där 

spänningarna har samma absolutvärde. För oss är alltså tryckbrott det intressanta att studera.  

   Det går att räkna på hur mycket tryckspänning ett fiberlaminat klarar av, men det är överkurs för 

oss i detta projektet. Därför försöker vi att göra uppskattningar ifrån värden som vi hämtar ifrån 

tabeller ur programmet CES Edupack. I ett [0/90] UD-laminat är gränsen för tryckbrott 1250 MPa, 

medan det i ett UD-laminat med endast 90-riktning uppgår till 30 MPa. Med hjälp av 10 % -regeln 

uppskattar vi våran tryckbrottsgräns till 350 MPa. Detta är bara en uppskattning i grova drag och vi 

behöver därför göra laboratorietester för att se om det stämmer eller om gränsen är högre eller 

lägre. 

Ytterligare ett fenomen som kan uppstå är wrinkling av ytmaterialet. Det inträffar när ytmaterialet är 

i kontakt med ett kärnmaterial. Kärnmaterialet agerar då som ett stöd på ena ytan och ger 
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skjuvspänningar i laminatet vilket får det att ”wrinklas” ihop. Detta är enklare att uppskatta än i fallet 

med tryckbrott och fås med hjälp av formel (14): 

3
, 0.5f cr f c cE E G    (14) 

(Zenkert, 1995, 98) 

Med insatta värden fås 
,f cr = 270 Mpa, vilket är lägre än för tryckbrott. Det återstår att göra 

laboratorietester för att får fram exakta kritiska värden på tryckspänning. 

 

6.1.4 Beräkningar i Matlab 

Ovan har bakgrundsteorin för beräkningarna beskrivits. Då vi vill göra många beräkningar på en gång 

och vill kunna ändra parametrar så skrivs en programkod i MatLab. Det den gör är i princip att den 

beräknar olika tjocklekar på yt- och kärnmaterialen, så att de ger den önskade böjstyvheten. Dessa 

värden kontrolleras så att inga kritiska tryck- eller skjuvspänningar uppstår. I en graf plottas vikten 

som de olika kombinationerna ger. Ur grafen kan man välja ut vilka värden som ger den optimala 

vikten på sitsen. 

I bilaga 8 finns en beskrivning av algoritmen för MatLab-koden och själva MatLab-koden finns i bilaga 

9. 

6.2 Resultat 

Ur Matlab-koden fås figur 34. x-axeln representerar indatavariabeln tf som går i steg om 0,25 mm. Y-

axeln visar vilken vikt en sits skulle få med två laminat av den tjockleken, samt ett kärnmaterial med 

tjocklek som korresponderar till laminaten. Det optimala värdet ur grafen ger en laminattjocklek på 1 

mm, vilket skulle kräva fyra lager med kolfiber. Då vi vill ha en symmetri mellan lagerna väljer vi 

istället att använda oss av fem lager med upplägget [45⁰ -45⁰ 0⁰ -45⁰ 45⁰].  

Tabellerna representerar vektorer ur Matlabkoden. De korresponderar mot indatavariabeln tf, och 

avläses i vågrät ordning. Då vi valt fem lager kolfiber får vi ett kärnmaterial som är 2,1 cm tjockt, Se 

det femte värdet i Tabell 1. Inga kritiska spänningar uppstår i balken, se Tabell 2 och 3. För en 

fullständig analys av stolen måste en numerisk analys med FEM göras. 

Om FEM-analysen stämmer med geometrierna så fås en total vikt på stolen som är 2,93 kg≈3 kg, med 

de valda materialmängderna. 
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Figur 34. X-axeln visar hur tjockt ytmaterialet är i steg om 0,25 mm. Y-axeln visar vilken vikt sitsen får 

totalt, med yt- och kärnmaterial inräknat. 

 

 

tc [m]          

 0.0490     0.0350 0.0280 0.0240 0.0210 0.0190 0.0170 0.0160 0.0150 

 0.0130 0.0130 0.0120 0.0110 0.0110 0.0090 0.0090   

Tabell 1. Tjocklek för kärnmaterial, 

 

f  

107[Pa] 

         

 2.9363     2.0554     1.7129     1.4988     1.3703     1.2621     1.2091     1.1241     1.0658     

 1.1068     1.0062 0.9992 1.0062 1.0277     1.0658   0.9992   

Tabell 2. Spänning i ytmaterial 
f . 

c  105 [Pa]          

 0.4404     0.6166     0.7708     0.8992     1.0277     1.1359     1.2695     1.3489     1.4388     

 1.6601     1.6601     1.7985     1.9620     2.1582     2.3980     2.3980   

Tabell 3. Skjuvspänning i kärnmaterialet c  
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6.3 Konstruktion av störtbåge 

 

Detta är uppställningen av stolen och dess integration med störtbågen. Här anses delarna vara stela 

och störtbågen är fast inspänd i tak och golv. Det har förenklats till ett 2D-fall där P representerar 

skruvkrafterna, L är längden som skapar momentet i stolens kritiska skarv och M är det momentet 

som bildas. Jämnvikten kan ses nedan i figur 31. 

 

 

 

Figur 31. Förekommande laster i stolen. Dessa laster har en relativt liten påverkan på störtbågen och 

kan därför försummas vid knäckfall av störtbågen. 

 

Krafterna enligt jämnvikt och friläggning i figur 31: 

𝑃𝑆1 ∗ 𝐿𝑆1 + 𝑃𝑆2 ∗ 𝐿𝑆2 =  𝑀𝑅 

𝑃𝑆1 ∗ 𝐿𝑆1 + 𝑃𝑆2 ∗ 𝐿𝑆2 =  
𝐿𝑄

4
 

Eftersom detta är förenklat till ett 2D-fall syns inte de parallella skruvfästena i bildens djup-led. Därav 

införs LQ/4 för att få med alla 4 fästena som finns i 3D-fallet. 
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Målet med den här delen av projektet är att komma fram till vilken typ av störtbåge som är mest 

lämpad. För att åstadkomma detta jämfördes två olika designer mot varandra med sina för och 

nackdelar. Det utfördes även beräkningar på hur mycket material varje alternativ skulle behöva och 

därmed avgöra vilken lösning som sparar mest vikt. (se nedan) 

Så den huvudsakliga jämförelsen blev; vilken design presterar bäst om vi använder samma mängd 

material till båda? 

Vi antar samma skjuvkrafter, eftersom de kommer sitta i bilen med samma vinkel och kan därför 

bortse från dem när alternativen jämförs.  

Vi räknar ut Pk för de olika alternativen, det vill säga hur mycket kraft de klarar innan det knäcks. Så 

alternativet med störst Pk är det vi kommer satsa på. Vi räknar med att hela stången får väga 4 kg, 

och vi har kolfiber med densiteten 1920 kg/m3 och en matris med densiteten 1200 kg/m3. Med den 

klassiska fördelningen 70% fibrer och 30% matris blir snitt densiteten 1704 kg/m3. Med 4/1704 får vi 

fram vilken volym vi får maximalt använda till störtbågen. Vilket innebär ca 2,3 dm3 material totalt 

med kolfiber och matris tillsammans.  

Alternativ 1:  

 

Alternativ ett är en störtbåge med cirkulärt tvärsnitt (se figur 32). Nedan beräknas knäckkraften i 

förhållande till den satta mängden material för att se hur effektiv lösningen är på att spara vikt. 

 

𝑃𝑘1 =
4𝜋2𝐸𝐼𝑦1

𝐿2   knäckkraften 

𝐼𝑦1 = 𝜋𝑎3𝑡   tröghetsmomentet 

 

Figur 32. Tvärsnittet av alternativ 1, en cylindrisk balk 

Där a är radien och t är tjockleken i tvärsnittet. 
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Sen räknar vi med vår begränsade volym och vikt för att få fram värden på a och t. Alltså arean på 

tvärsnittet multiplicerat med längden mellan tak och golv (längden L). Vilket blir: 

𝐿(2𝜋𝑎𝑡 − 𝜋𝑡2) = 2,3𝑑𝑚3 

Insatt L=115cm=11.5dm  

2𝜋𝑎𝑡 − 𝜋𝑡2 = 0.2𝑑𝑚2 

2𝑎𝑡 − 𝑡2 = 0.064𝑑𝑚2 

I teorin får vi maximalt Pk när t går mot noll, dvs där I (tröghetsmomentet) maximeras. Men i 

praktiken vet vi att det inte funkar att ha en tjocklek (t i figur 32) som går mot noll. Vi antar nu för 

jämförelsen att den minimala tjockleken vi vill ha är 1cm (0.1dm). 

2𝑎 ∗ 0.1 − 0.12 = 0.064𝑑𝑚2 

𝑎 = 0.27𝑑𝑚 = 2.7𝑐𝑚 

Vilken ger (omvandlat i meter)  

𝐼𝑦1 = 𝜋0.0273 ∗ 0.01 = 6.18 ∗ 10−7 

Sätter in i Pk: 

𝑃𝑘1 =
4𝜋2 ∗ 531000 ∗ 106 ∗ 6.18 ∗ 10−7

1.152
= 9.8 ∗ 106𝑁 = 9.8 ∗ 103𝑘𝑁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidatexamensarbete i lättkonstruktioner 2015 
 

~ 44 ~ 
 

Alternativ 2: 

 
Alternativ två är ett rektangulärt tvärsnitt på störtbågen (se figur 33). Nedan beräknas knäckkraften 
för detta tvärsnitt med samma mängd material som alternativ ett (figur 32). 

𝑃𝑘2 =
4𝜋2𝐸𝐼𝑦2

𝐿2  (knäckkraften) 

𝐼𝑦2 =
𝑡ℎ3

6
+

1

2
𝑡𝑏ℎ3 (tröghetsmomentet) 

 

Figur 33. Tvärsnittet på alternativ 2, rektangulär balk 
Där b är bredden, h är höjden och t är tjockleken i tvärsnittet. 

 

 

Volymen ges av då av: 

𝐿(2ℎ𝑡 + 2𝑏𝑡 − 4𝑡2) = 2.3𝑑𝑚3 

L=11.5dm ger 

ℎ𝑡 + 𝑏𝑡 − 2𝑡2 = 0.1𝑑𝑚3 

Vi antar en tjocklek på 1cm igen, samma som i alternativ 1: 

0.1ℎ + 0.1𝑏 − 2 ∗ 0.12 = 0.1𝑑𝑚2 

ℎ + 𝑏 = 0.8𝑑𝑚 

Vi antar att bredden ska vara 70% och höjden 30% vilket ger b=0.56dm och h=0.24dm. 

𝐼𝑦2 =
0.01 ∗ 0.0243

6
+

1

2
∗ 0.01 ∗ 0.056 ∗ 0.0243 = 2.69 ∗ 10−8 

Ger oss  

𝑃𝑘2 =
4𝜋2 ∗ 531000 ∗ 106 ∗ 2.69 ∗ 10−8

1.15
= 4.9 ∗ 105𝑁 = 4.9 ∗ 102𝑘𝑁 

 

Så slutsatsen för störtbågesintegrationen är att ett cirkulärt tvärsnitt är bäst lämpat för att klara 

knäckkrav samt spara vikt. Det rektangulära tvärsnittet är betydligt lättare att sammanfoga. Det är 

också lättare att tillverka om man vill använda sandwichmaterial. Men i slutändan har de cirkulära 

tvärsnittet så pass överlägsna mekaniska egenskaper att det är ett bättre val utifrån hållfasthet och 

lättkonstruktion. Man skulle behöva mycket mer material för att matcha styrkan med det 

rektangulära och man skulle då motverka konceptet med lättvikt. Vi väljer alltså det cirkulära 

tvärsnittet. 
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7 Labbtester och resultat 

 

7.1 Fyrpunksböjning 
 

Målet med att labbtesta balken är att kontrollera våra teoretiska beräkningar och dimensioneringar 

och jämföra att dessa stämmer med praktiken. Samt undersöka så vi inte har oväntade bieffekter i 

praktiken.  

Testmetoden vi använder är fyrpunktsböjning, se figur 34. Genom att applicera laster på fyra punkter 

så blir de lokala punktlasterna mindre än om man använder sig av trepunktsbelastning. Vi vill alltså 

undvika fenomen där yt- och kärnmaterialet kollapsar p.g.a. lokala punktlaster från stöden. Mitt 

emellan stöden på ovansidan fås tryckspänningar i laminatet. Där vill vi åstadkomma ett brott. 

(Burman, 1998, 24) 

 

Figur 34. Uppställning för fyrpunktsböjning av en balk. (Burman 1998, 24) 

 

Följande formler, (16) och (17), används för att bestämma spänningen i ytmaterialet samt 

skjuvspänningen i kärnmaterialet (Burman, 1998, 25): 

2 1(L L )

2
f

f

P

t d



        (16) 

c

P

d
         (17) 

Vi vill alltså uppnå en kritisk spänning enligt (16). Formel (17) ger oss den maximala kraften P som vi 

kan belasta balken med utan att skjuvbrott sker i kärnmaterialet. Därefter kan vi anpassa 

stödavstånden L1 och L2 för att få en så hög spänning som möjligt i ytmaterialet. Figur 35 visar 

principiellt hur tvärkraft och böjmoment fördelar sig i balken. 
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Figur 35. Tvärkraftens och böjmomentets fördelning över balken. (Burman 1998, 42) 

 

Testet går till i två steg. I det första steget vill vi åstadkomma ett skjuvbrott för att se hur stor kraft vi 

kan belasta balkarna med. Detta gjordes i de tre första testerna. Se Graf 5-7. I det andra steget 

försöker vi åstadkomma ett brått i ytmaterialet. Brottet i ytmaterialet blir då antingen tryck eller drag 

beroende på om det brister på ovansidan eller undersidan av balken. 

Nedan har vi resultaten från de fyra balkarna vi testade. Vi varierade längden för att testa de olika 

delarna av kompositen. Ett längre L1 innebär att mer av belastningen absorberas som tvärkrafter i 

kärnan och ett kortare L1 innebär att ytmaterialet absorberar mer. (se figur 34 för upplägg samt 35 

för kraftfördelning) 

 

Graf 5. Första testet. L2=30cm L1=5cm. Ytmaterialet kollapsade i detta test. 
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Graf 6. Andra testet. L2=30cm L1=15cm. Ytmaterialet kollapsade i detta test. 

 

Graf 7. Tredje testet. L2=45cm L1=15cm. Skjuvbrott uppstod i kärnmaterialet. 

I de två första testerna kollapsade ytmaterialen p.g.a. av punktkrafterna ifrån stödet. I det tredje 

testet skedde ett skjuvbrott i kärnmaterialet, men detta skedde dock väldigt sent under 

deformationen. 

Alla tre grafer har ett liknande utseende som börjar med en linjärelastisk del som sedan avviker. Vad 

som händer efter avvikelsen är ointressant för oss då det betyder att balken på något sätt börjar ge 

vika. Vi kan avläsa att varje test klarar av en kraft på 4,4 kN. Detta ger oss underlag för det fjärde 

testet, se Graf 8. 
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Graf 8. Fjärde testet. L2=45cm L1=10cm. Ytmaterialet kollapsade i detta test. 

I det fjärde testet ville vi åstadkomma ett tryck- eller wrinklingsbrott i laminatet och anpassade 

därför stödavstånden på labbuppställningen så att maximal spänning fås i ytmaterialet. Enligt formel 

(16) skulle då en spänning på σf= 240 MPa uppstå. Detta är lägre än den kritiska spänningen som 

kunde uppstå enligt kapitel 6.1.2. men var samtidigt det maximala vi kunde få ut med den 

utrustningen vi hade att tillgå. Någorlunda väntat fick vi inte häller något brott i ytmaterialet. Istället 

skedde en kollaps av ytmaterialet p.g.a. punktkrafterna. 

 

7.2 Resultat och diskussion. 

Då vi inte kunde få fram något av de sökta brotten, diskuterade vi ifall vi skulle göra trycktester av 

laminatet med hjälp av en annan testmetod. Men eftersom balken i helhet uppnådde kraven 

tillräckligt bra var detta ej nödvändigt.  

Kravet var att klara 4.5kN, och balken höll för 4,4kN. Men på grund av att stolens geometri är 

starkare än en rät balk så uppnår vi kravet med marginal.  

Testerna visar även att ytmaterialet klarar av en tryckspänning på 240 MPa utan att ge vika. Det är 

inte långt ifrån de 270 MPa som wrinkling inträffar vid, se kapitel 6.1.2. Som ett resultat av testerna 

kan vi då sätta en övre gräns på hur stora tryckspänningar laminatet får utsättas för och det är 240 

MPa. 
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8 FEM-analys 

Elementarfallet med konsolbalken har hjälpt oss att dimensionera stolen och gett oss värden på hur 

mycket material vi behöver använda, se kapitel 6.1.4. Det fallet är dock alldeles för elementärt för 

själva stolen och en FEM-analys görs för att analysera de mer komplexa geometrierna. De kritiska 

områdena vi är intresserade av är undersidan av den krökta delen. Här uppstår tryckspänningar och 

fiberkompositer är som tidigare nämnts känsligare för tryckspänningar än dragspänning, se kapitel 

6.1.3. Ifall kritiska laster uppstår måste stolen förstärkas.  

   Då en tredimensionell analys i FEM är ganska svår att genomföra, så görs till att börja med en 

förenklad tvådimensionell modell där stolens mittparti utan sidostöden analyseras först, se figur 44-

46. Analysen görs i ANSYS Mechanical APDL 15.0. 

   Stolen belastas med en ytlast på ovansidan av sitsen motsvarande den som används i 

beräkningarna i kapitel 6.1. Som randvillkor är ryggstödets baksida fast inspänd, vilket innebär att alla 

frihetsgrader är lika med noll. 

 

 

Figur 44. En tvådimensionell modell görs av stolen. Den belastas med en trycklast på sitsen och har 

randvillkoret att ryggstödet är fast inspänt. 
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Figur 45. Figuren visar stolen i utböjt läge. I nederkanten finns en färgskala som anger spänningar 

(von Miise) i enheten Pa. 

 

Figur 46. En inzoomad bild (av Figur 37) visar att den största spänningen uppstår vid undersidan av 

den krökta delen på stolen. 
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8.1 Resultat och diskussion 

Den största spänningen som uppstår är en tryckspänning på 205 MPa. Den maximala spänningen vi 

kunde uppnå i labbet var 240 Mpa och detta satte vi som en maximal gräns för spänningen i 

ytmaterialet.  FEM-analysen visar att en förenklad del av strukturen klarar av dessa spänningar. Det 

innebär att de dimensioner vi valt är tillräckliga och att stolen är färdigkonstruerad. Då stolen även 

kommer att ha sidostöd, så kommer strukturen att vara ännu styvare. 
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9. Slutprodukt och resultat 

 

 

 

 

 
Figur 39. Slutlig design av stolen. Här är den infäst i skenor, men i framtida iterationer av projektet 

kan den integrerade störtbågen med cirkulärt tvärsnitt implementeras. 

 

Totalvikten på stolen är under 4kg och den är infäst med skruvar. 

Materialet vi använt är kolfiber med PVC-baserad cellplast som kärna. (för mer utförlig motivering 

hänvisas till kapitel 3) 

Stolen är ergonomiskt anpassad till 90% av Sveriges befolkning. Det finns även säkerhetsfaktorer, så 

den klarar belastningar och längder utanför spannet, men är optimerad för dessa: 

 Längd mellan 155cm -190cm 

 Vikt upp till 107kg 
 
Stolen klarar yttryck upp till 245MPa samt en belastning i sandwichmaterialet upp till 4,5k. 

Störtbågen är bäst optimerad med cirkulärt tvärsnitt och kommer kunna implementeras i framtida 

projekt som bygger på detta projekt.  
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Bilaga 1: Kravspecifikation 

 

Geometri: 
 

o Maximal bredd är 60cm 
o Säkerhetsbältet ska vara fäst i chassi/störtbågen och inte i stolen 
o Stolen ska fästas i en stång som går mellan tak och golv (integrerad i störtbågen) 
o Stången ska kunna ersätta störtbågen och klara rolloverkrav. 
o Stolen ska ha stöd i sidledes vid en 45 graders sväng vid 70km/h 
o Optimerad för stadstrafik, mellan 1-2 timmar. 

 

Ergonomi: 
 

o Stolen ska passa till 90% av Sveriges befolkning. Vilket medför: 

 Längd mellan 155cm -190cm 

 Vikt upp till 107kg 

 Kunna se över instrumentpanelen och ratten.  

Material:  

o Material i passiv form -40 C till 80 C 
o Material i operation -20 C till 40 C 
o Med rätt klädsel tål solljus (UV) 
o Samma livslängd som bilen 15år - 20år 
o Stolen ska tillverkas i kompositmaterial för att spara vikt 
o Stolen ska inte utgöra en hälsofara (genom giftiga material) 
o Vikt på stolen: max 8kg (nuvarande 16kg) 
o Optimera material ur miljöperspektiv 

 Vid tillverkning 

 Återvinning 
 

Tillverkning: 

o Hur man massproducerar stolen   
o Sandwich för böjstyvheten 
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Bilaga 2: CES grafer, Modul mot CO2 utsläpp 

 
Figur 47. Det är en logaritmisk skala där x-axel visar hur mycket C02 släpps ut vid tillverkningen av 

materialet och y-axeln viskar hur styvt materialet är (högre upp på Y-axeln ger styvare material) 

Materialet Epoxy med kolfibrer släpper ut ca 11kg/kg, CO2 

 
Figur 48. På y-axeln syns materialets styvhet och på x-axeln kan man se hur mycker av materialet är 

återvinningsbart. 
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Bilaga 3: CES grafer, Modul mot arbetstemperatur 

 
Figur 49. På y-axeln syns materialets styvhet och x-axeln den lägsta temperaturen för materialet  när 

det är i bruk. 

 
Figur 50. På y-axeln syns materialets styvhet och x-axeln den högsta temperaturen för materialet när 

det är i bruk.  
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Bilaga 4: FEM analys av cad-modell 

 

 

 

Figur 51. CAD-modellens FEM analys på stolens framsida. Dom ljusblå ytorna är dom svagare 

partierna i konstruktionen och dom gröna ytorna är dom svagaste partierna.  

 

 

Figur 52. CAD-modellens FEM analys på stolen bakifrån, dom ljusblåa ytorna är dom svagaste 

partierna och dom gröna ytorna är dom svagaste partierna.  
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Bilaga 5: Stolsmått och geometri 

 

 

Figur 53. Stolens mått i ett CAD-program (Solid Edge) 
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Bilaga 6:  Skenor för höj-sänk funktion 

 

Figur 54. Skenorna MSA15E är valda 
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Figur 55. Skenorna MSA15E är valda 
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Bilaga 7: Algoritm för beräkning av stolens tjocklek och vikt 
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Bilaga 8: 10%-regeln 

 

Några typiska tumregler för laminat som används inom industrin: 

 Det måste finnas minst ett fiberlager i varje riktning, 0⁰, 90⁰, 45⁰, -45⁰. 

 Av fiberlagerna får max 50% vara i samma riktning. 

 Man ska försöka minimera grupperingen av lager så att lager med samma riktning inte ligger 

packade på varandra. Max 4 lager i samma riktning får vara tillsammans. 

 Symmetri av fiberriktningar måste finnas kring laminatets neutralaxel. 

 Lika många fibrer i +/- riktningar. 

Vi har fått fram att fyra fiberlager vore optimalt. Det är dock svårt att åstadkomma symmetri kring 

neutraxeln om vi samtidigt vill har fibrer i riktningarna 45⁰ och -45⁰. Detta är dock endast tumregler 

och då vi endast behöver styvhet i längsled med balkens riktning skippar vi lager i 90⁰ -riktningen och 

gör ett fiberupplägg med 5 fiberlager med uppställningen: [45⁰ -45⁰ 0⁰ -45⁰ 45⁰]. 

Varje lager i 0⁰ riktning räknas som 1. Varje lager i 45⁰, -45⁰ eller -90⁰ räknas som 0,1. Dessa 

summeras och divideras med antalet fiberlager man använder. Då fås en koefficient som 

multipliceras med den viktade E-modulen. Den Koefficient betecknas som coeff i Matlab-koden. (B.T 

Åström, 1997) 
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Bilaga 9: MatLab kod 

 

clear all 
close all 
clc 

  
% Sektion 1 

  
Ef=370*10^9; % E-modul för fibermaterialet (N/m^2) 
Em=2.93*10^9; % E-modul för matris material (N/m^2) 
coeff = (0.4+6)/10; % 10%-regeln 
% Förslag till fiberupplägg coeff=(1+0.9)/10; 
E = ((0.5*Ef*coeff)+0.5*Em);  % E-modul för ytmaterial 
b = 0.4; % Bredden på sitsen [m] 
l=0.5; % Längden på sitsen [m] 

  
delta=0.001; % Utböjning [m] 
Q=220*9.81/(0.5*b); % Den totala lasten [N/m^2] 
D = (Q*(l^3)*4)/(60*delta)  % Böjstyvheten för balken. l Mäts i [m] 
t=[0.00025:0.00025:0.004]; % tjocklek för ytmaterialet 
droot = sqrt((2.*D)./(E.*t)) % Tjocklek för kärnmaterialet + 1*t [m] 
d=droot-t; % Kärnmaterialets tjocklek 
rofib=1.85*10^3; % Fibermaterialets densitet [kg/m^2] 
rom=1.21*10^3; % Matrisens densitet 
rof = rofib*0.7+rom*0.3;% Densiteten för ytmaterialet 
roc = 104; % Densiteten för kärnmaterialet 

  
antalet=size(d);  
antal=antalet(2); % Skalär för input till looparna 

  

  

  
dc=zeros(1,antal); 

  
for n=1:1:antal % for-loop som avrundar t uppåt till ett diskret värde 
dc(n)=d(n)/0.001; 
if dc(n)>=floor(dc(n)); 
    dc(n)=0.001*ceil(dc(n)); 

    
else 
    dc(n)=0.001*dc(n); 
end 

  
end 

  
dc 

  
% Sektion 3 

  
Qmax=2*Q; 
Mskjuv=-(Qmax*(l^2))/12; 
Tskjuv=(Qmax*l)/2; 
Mb=220*9.81*0.25; 
a=3.4531*10^4; 
Tb=(-a*(l^2)/2); 
G= 0.041*10^9; %Skjuvmodul för kärnmaterialet 
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Mmax=Mb+Mskjuv; 
Tmax=Tb+Tskjuv; 
S=G.*(d.^2)./t; % Shear stiffness 
ws=(Qmax.*l)./(6*S); 
sigmaf = Mmax./(t.*dc); % Spänningen i ytmaterialet 
tauc = abs(Tmax./dc); % Skjuvspänning i kärnmaterialet 
sigmamax = 200*10^6; % maximalt tillåten spänning på på ytmaterialet dvs 

sträckgränsen 
taumax = 0.94*10^6;% maximalt tillåtet skjuvspänning på kärnmaterialet dvs 

skjuvbrottsgränsen 

  
% Sektion 4 

  
for n = 1:antal 
if (sigmaf(n) > sigmamax) % if-sats som sorterar bort lösningar som ger 

plasticitet 
t(n)=10000; 
else 
    t(n)=t(n); 
end 
end 

  
t 

  
for n = 1:antal 
if (tauc(n) > taumax) % if-sats som sorterar bort lösningar som ger brott 
t(n)=10000; 
else 
    t(n)=t(n); 
end 
end 
t 

  
% Sektion 5 

  
vikt= (t.*b.*rof.*l)+(d.*b.*roc.*l); % Vikten på sitsen 
plot(t,vikt,'c*') 
xlabel('tc - Tjocklek för laminat [m]'); 
ylabel('Den totala vikten för sitsen'); 
min(vikt)% Minimera vikten 
dc 
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