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Förord 

Detta är ett examensarbete som avslutningskurs i Civilingenjörsprogrammet maskinteknik 
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Sammanfattning 

Det här examensarbetet har utförts på BAE Systems Hägglunds beläget i Örnsköldsvik. 

Hägglunds har bred erfarenhet av ingenjörsarbete och de har tillverkat allt ifrån flygplan till 

lyftkranar. I nuläget produceras endast bandvagnsfordon hos Hägglunds, de tillverkar 

modellerna CV90 och BVS10. Detta arbete handlar om BVS10 som är ett allterrängsfordon. 

BVS10 huvudsyfte är att den ska kunna transportera materiel och personal genom svår 

terräng. Den är inte avsedd som attackfordon, då dess bepansring är lätt till förmån för 

mobilitet. 

Arbetets bakgrund är att den på senare år allt mer har använts i ”close combat” och därmed 

blivit mycket beskjuten. Den har även fått utstå IED:s (improvised explosive device) i 

Afghanistan. P.g.a. dessa faktorer krävdes det en förändring av fordonet och den blev allt mer 

bepansrad. Detta medförde att totalvikten ökade från 10.5ton till ca 15ton, vilket ledde till att 

fjäderbussningarna slets ut snabbare och behövdes bytas allt oftare. Därmed beslöt man att 

försöka sänka fordonets totala vikt med hjälp av att byta material i vissa komponenter. 

Det här arbetet handlar om att ta fram ett koncept till att byta ut stål mot kompositmaterial i 

skidbalken. Eftersom kunskapen om kompositer var begränsad gjordes en förstudie på detta, 

men också hur tillverkningsmetoderna för kompositer ser ut. Efter förstudien påbörjades 

konceptarbetet för balken men detta var endast början. Då materialet i balken byttes ut var 

komponenterna runt balken tvungna att designas om för att fungera. 

P.g.a. begränsningar i geometrin var det inte möjligt att använda glasfiber som material. 

Glasfiber är mycket billigare än kolfiber men har också lägre e-modul och styrka. Istället 

valdes kolfiber i kombination med epoxy, vilket är den mest använda kompositen för 

strukturella delar. För att begränsa viktökning på balken valdes limning så mycket som 

möjligt. 

Konceptlösningarna utfördes till en början individuellt, men man insåg snabbt att det krävdes 

samarbete med komposittillverkare för att komma fram till en bra lösning. Ett stort antal 

företag i Sverige kontaktades. Nordic Aircraft var ett av de mest samarbetsvilliga företagen 

som också hade bra kunskap om prepreg material. Prepreg som tillverkningsmetod valdes för 

dess höga kvalité på slutprodukterna och att de är relativt enkla att handskas med. 

Efter mycket diskussion och simuleringar var ett koncept framtaget för beräkningar av priset. 

Konceptet gillades hos BAE Systems och Nordic Aircraft ansåg sig ha kunskapen att tillverka 

detaljen. Nordic Aircraft gjorde en grov offert baserad på de krav som BAE Systems hade.   
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Abstract 

This thesis has been performed at BAE Systems Hägglunds, which is located in Örnsköldsvik. 

Hägglunds has a wide background of engineering, where they have manufactured all from 

airplanes to lifting cranes. Currently they only produce track vehicles at Hägglunds, where 

they manufacture the CV90 and BVS10 models. This thesis concerns the BVS10 which is an 

all-terrain-vehicle. The main purpose with the BVS10 is to enable transportation of material 

and personnel thru tough terrain. It isn’t designed for hard combat because of its lack of armor 

in favour of mobility  

The background of this work is that the BVS10 in recent years has been used more and more 

in close combat. It has also driven over many IED’s in Afghanistan. Because of this a change 

in the design of the BVS10 had to be carried out, which led to more armor. This resulted in 

that the total weight increased from 10.5 tons to 15 tons. This caused unacceptable reduction 

in lifetime of the torsion springs and the vehicle had to be sent back for repair. BAE Systems 

then decided to put a lot of effort in decreasing the weight of the vehicle by using light weight 

material in some components.   

This work is about the development of a concept for the skidbeam where steel is replaced by a 

composite material. Due to lack of knowledge about fiber composite and their manufacturing 

processes, a pre-study was made. After the pre-study the concept work on the beam was 

initiated, but this was only the beginning. When the material in the beam was switched to 

composite it was required to redesign the components that’s attached to the beam in order to 

function correctly. 

Due to limitations in the geometry it was impossible to use glass fiber as the material. Glass 

fiber is much cheaper than carbon fiber but the strength and E-modulus is lower. Instead it 

was decided to use carbon fiber combined with epoxy, which is the most common use for 

structural applications. To minimize the weight of the beam it was decided to use adhesive 

bonding as much as possible. 

The concept work was carried out by a single person but it quickly became clear that 

cooperation with composite manufacturers was needed in order to come up with a good 

solution to the problem. A large number of Swedish companies were contacted. Nordic 

Aircraft was one of the most cooperative companies that also had good knowledge of prepreg 

materials. The prepreg manufacturing method was chosen for its high quality of the final 

products, and because they are relatively easy to handle. 

After much discussion and simulations, a final concept was developed whish Nordic Aircraft 

later on used to calculate a quotation. The concept was met with approval by BAE Systems. 

Nordic Aircraft claimed to have the knowledge and the experience to manufacture the beam. 
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1 Bakgrund om BVS 10 

 

1.1  Allmänt om BVS 10 

Bandvagnen BVS 10 är ett bepansrat allterrängfordon som även kallas ATV(P) och tillverkas 

av BAE Systems vid företaget Hägglunds i Örnsköldsvik.  

Det hela startade som ett samarbete mellan Hägglunds och försvarsdepartementet i 

Storbritannien, i syfte att ta fram och utveckla ett fordon som kunde ta sig fram obehindrat i 

all sorts terräng. Bandvagnen har varit mycket eftertraktad och har funnits i över 30 år, men 

det var inte förrän år 2000 som den nya modellen BVS 10 kom för att ersätta 

ursprungsmodellen BV 206. 

De två modellerna är mycket lika, men en av de viktigare uppdateringar som utfördes var att 

ersätta den gamla motorn med en starkare. Den nya motorn är en Cummins 5.9L, 6 cylindrig 

dieselmotor på 275hk. Motorn är placerad i den främre vagnen och den driver både 

framvagnen och bakvagnen genom en kardanaxel mellan vagnarna. På så sätt fick man 

framdrivning på alla band utan att behöva två motorer.  

Att utrusta den nya modellen BVS10 med kraftigare motor utfördes för att kunna utveckla ett 

större och mer bepansrat fordon, med bättre lastkapacitet än den föregående modellen. Detta 

resulterade i att totalvikten ökade från 10,6 ton till 15 ton. Det blev högre markfrigång, den 

fick bättre terrängegenskaper, nytt chassi, ny kraftöverföring och ny styrningsteknik som 

gjorde den avsevärt snabbare. Fordonet kan nu komma upp i en hastighet av 65km/h på väg, 

5km/h i vatten och är mer komfortabel än 206:an att färdas i. Fordonet är uppdelat i två 

stycken vagnar, varav den främre kan ta en förare, en skytt och fyra passagerare (väger ca 5 

ton) och den bakre vagnen kan ta upp till 8 passagerare (väger ca 3.5 ton). 

Förbättring av fordonets lastkapacitet medförde att man kunde utrusta fordonet med extra 

utrustning. Bl.a. har el-drivna kulsprutetornet kunnat utrustas med extra skydd. 

 Det engelska försvaret har uppkallat den nya bandvagnen BVS10 för ”Viking” på grund av 

dess utmärkta terrängegenskaper under extrema förhållanden och dess betryggande skydd. 

Anledningen till att BVS10 är uppdelad i två vagnar är för att göra den mer terränggående. 

Vagnarnas egenskaper är utvecklade för att kunna följa terrängens kurvor som sten och diken. 

Bandvagnen är 7.6 m lång, 2.2 m bred och 2.2 m hög. BVS10:an har en räckvidd på 300 km 

och upptill 500 km vid optimala förhållanden. Bild på BVS10 kan ses i figur 1 och en mer 

detaljerad teknisk specifikation kan ses i figur 2. 
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Figur 1 BVS 10 på testbana 

1.2  BVS tillbehör 
BVS 10:ans yttre bepansring består av stål och keramplattor. Vagnen kan utrustas med ett av 

de två valbara vapensystemen, antingen Selex Gallileos Enforcer eller vapensystemet 

Panhards PL80. Vagnen kan utrustas med en rökgranatkastare som sitter framtill på vagnen 

och som kan avfyras om striderna skulle bli allt för intensiva. 

Detta är bara en liten del av de tillbehör som finns och som kan appliceras till bandvagnen. 

 DNVS 4 är ett mörkerseendesystem för föraren. 

 LSAS(Local Situation Awareness Suite) är kameror som fungerar både natt och dag. 

 Boomerang är ett system som kan räkna ut var en krypskytt befinner sig. 

 EO System är till för att märka ut mål för attackflyg och artilleri. 
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Figur 2 Datablad på BVS 10 

1.3  BVS 10 versioner 
BVS10 finns i upp till 50 olika modeller och BAE Systems optimerar alltid bandvagnen efter 

kundens önskemål, beroende på i vilka miljöer den ska arbeta. Bandvagnens egenskaper samt 

utrustningsmöjligheter gör att dess användningsområden är många. De olika varianterna 

utgörs bl.a. av en amfibieversion som kan färdas både i vatten och på land, en 

ambulansversion för att undsätta trupper på slagfältet eller användas som mobil granatkastare.  

Företaget BAE System har idag levererat cirka 11 000 enheter och bandvagnen BVS10 

optimeras alltid för omgivningen den utsätts för. Efter några års prövningar av vagnen i 

Afghanistan presenterade Storbritannien önskemål om att de ville ha en modell som kunde stå 

emot en 10 gånger större minladdning. Storbritannien förlorade många soldater p.g.a. 

BVS10:an dåliga skydd mot ”IED” (improvised explosive device) även kallad landmina. Efter 

ett års arbete hade BAE Systems utvecklat ett effektivt sätt att dämpa och avleda explosionen 

med hjälp av traditionell konstruktionsteknik.  

Resultatet blev BVS 10 MK ll med förbättrat minskydd. Samt ökad lastförmåga för att ge mer 

utrymme till extra skydd på sidorna mot projektiler som RPG:s och gevärskulor. Men detta 
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medförde att vikten ökade från 11.5 ton till 15 ton vilket gjorde att dess mobilitet, räckvidd 

och snabbhet minskade. 2012 lanserades BVS 10 MK II b vilket är den senaste bandvagnen. 

Den levereras i 4 versioner.  

 APC för trupptransport med plats för 6 soldater och 3 i besättningen  

 AMB ambulansvagnar plats för 2 bårar, 2 sjukvårdare och 2 i besättningen 

 LOG logistikvagnar plats för 5 EU-pallar och 3 i besättning. Den kan också bära 

artilleriradarn Arthur eller utrustning för radiokommunikation. 

 C2 ledningsvagnar, med plats för 4 stabspersoner samt 3 i besättningen 

 

2 Problembeskrivning 

Under de senaste tio åren har det skett en stor utveckling av bandvagnsmodellen BVS10. Den 

utvecklades till att kunna köra i svårare terräng, med tyngre last med förbättrad bepansring 

mot minor och projektiler. Detta har medfört negativa egenskaper för vagnens prestanda. Dess 

totala vikt har ökat vilket medför att hastigheten blir lägre och den får svårare att färdas över 

sankmark som myrar och träsk. Den har gått från en original vikt på 11.5 ton till 15 ton vilket 

har lett till reducerad livstid för torsionsfjädrarna som är designade för 11.5 ton.  

BAE systems har nu börjat titta på problemet med vagnens vikt och många komponenter har i 

princip varit oförändrade i alla år. Nu startar en utveckling mot att konstruera om och tillverka 

komponenter i ett lättare material.  

Utvecklingen går mot att tillverka komponenter som bladfjädern, rowbalken och skidbalken i 

kompositmaterial istället för stål vilket skulle medföra att totalvikten reduceras. Detta arbete 

kommer att handla om skidbalken (se figur 3) och att ta fram ett koncept som fungerar för 

kompositmaterial, med stor vikt på tillverkningsaspekterna.  

 

Figur 3 Nuvarande stålbalk med bandsystem 

Det finns 2 stycken bladfjäderinfästningar som är markerat med A i figur 4, 5 stycken 

fjäderbussningar som markeras med B, en bandspänningsfjäder längst bak markerat med C 

och till sist drivhuslagret vid D.  
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Figur 4 Koordinater för alla punkter i balken 

Belastningen vid B1-B5 kommer ifrån pendelarmarna som kan ses i figur 5. I figuren 

illustreras även spännkraften från bandet som appliceras mellan drivaxeln och spännhjulet. I 

figur 5 visas inte krafterna i y-led som uppkommer när fordonet svänger men de påverkar 

bladfjädersinfästningarna, främre bärhjulet och spännhjulet. 

 

 

Figur 5 Illustration över belastningsfall på balken från sidan 

 

 

Figur 6 Belastningsfall framifrån 

 

År 2009 blev BAE Systems bekymrade över att den nya vagnens totalvikt på 15 ton skulle 

påverka utmattningsegenskaperna på torsionsfjädrarna och att man skulle behöva byta ut 

bussningarna oftare. De hade då två alternativ, antingen få fram bussningar med samma ytter 

diameter (140mm) som klarar belastningen eller en ny balk med 190mm bussningar. Det 
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utfördes simuleringar med tre olika balkar. Först originalbalken med 11.5 tons vagnsvikt, 

samma balk men med 15 ton och sist en ny balk med 190mm bussningar. Balkarna kan ses 

illustrerade i figur 7 

 

 
Figur 7 Överst, den ursprungliga 230 mm höga balken och nederst den 240 mm höga förhöjda balken med 190 mm 

bussningar 

 . 

 

De testade tio olika lastfall, med antagandet att vikten på respektive skidbalk normalt bär en 

fjärdedel av bandvagnens totalvikt, vilket innebär 2 875 kg och 3 750 kg för 11.5 ton 

respektive 15 tons vagn. Balkarna var då fastlåsta vid bladfjädersinfästningarna. 

I figur 8 illustreras hur kraften F påverkar balken när den belastar bärhjulet. Det leder till att 

balken blir utsatt för vridning och böjning. Momentet Mv är det moment som torsionsfjädern 

tar upp. Mb är det vridmoment som uppkommer på balken p.g.a. att bärhjulet är beläget ett 

avstånd (z) utanför balken. Figur 9 visar hur det ser ut i verkligheten. 

 

Figur 8 Visar hur belastningen på bärhjulet översätts till moment 
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Figur 9 Bild av balkens pendelarmar och bärhjul 

I de fall lasterna appliceras på pendelarmshjulen läggs lasten på som en vertikal kraft F som 

resulterar i två vridmoment Mb och Mv samt en vertikalkraft N.  

Vridmomenten beräknas som: 

Mb = F · z 

Mv = F · x 

De antaganden som har gjorts i BAE Systems simuleringsrapport kommer även att användas i 

det här arbetet vid simuleringar av kompositbalken. 

I de lastfall som kommer att utföras i simuleringarna kommer skidbalken vara fastlåst i 

bladfjäderinfästningarna. Beteckningarna kan ses i figur 4 

 Lastfall 1 - En fjärdedel av vikten lagd på 3:e bärhjulen (B3 i figur 4). 

 Lastfall 2 - En fjärdedel av vikten lagd på 3:e yttre bärhjulet (B3). 

 Lastfall 3 - En fjärdedel av vikten lagd på spännhjulet (C). 

 Lastfall 4 - Krocklast på 100 kN framifrån på drivhjulslagringen (D). 

 Lastfall 5 - Fordonsvikten fördelad på samtliga bärhjul (B1-B5). 

 Lastfall 6 – En fjärdedel av vikten som moment på spännhjulet, kring vertikalaxeln 

(C). 

 Lastfall 7 – En fjärdedel av vikten som moment på spännhjulet, kring längdaxeln (C). 

 Lastfall 8 - En fjärdedel av vikten lagd, tvärs balken, vid spännhjulet (C). 

 Lastfall 9 - En fjärdedel av vikten lagd vertikalt på klacken på spännhjulet (C). 

 Lastfall 10 - En fjärdedel av vikten lagd horisontellt på klacken på spännhjulet (C). 

Lastfallen illustreras med figurer i resultatdelen. 
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Figur 10 FEM-bild från BAE Systems beräkningsrapport 

Dagens konstruktionslösning, som kan ses i figur 11 och 12, har utformats som två stycken 

halvor i 3 mm plåtprofil. Plåten är vikt och sammansvetsad med några korsande 

förstärkningar inne i profilen, för att minska risken för att plåten skall bucklas. Hylsorna som 

håller bussningarna monteras i uppborrade hål. Dagens skidbalkar väger ca 75 kg styck vilket 

uppdragsgivaren BAE systems vill reducera med hjälp av ett nytt koncept och val av annat 

material. 

 

Figur 11 Hur den existerande balken ser ut inuti 

 

Figur 12 En översikt över hela balken 

Områden som är utsatta för slitage, slag och andra yttre påverkningar kommer att behöva 

förstärkas. De utsatta områdena identifieras med hjälp av utfrågningar på företaget samt 

genom att observera balkar som har varit i bruk. BAE Systems utför även service på fordonen 

och därför har engelska försvaret skickat några enheter som varit i bruk några år under 

oroligheterna i Afghanistan för upprustning. På bilderna nedan kan det observeras områden 

som har fått yttre påverkan av slitage, grus och andra miljöpåfrestningar.  

Av den bedömning som utfördes på plats framgick det inga märkbara skador på dem, förutom 

slitage och nedsliten färg. Färgslitaget beror på att bandet vid körning slungar upp sten på 

balken. Det kraftiga slitaget på balkens undersida beror på att bandet eroderar när fordonet 
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färdas över sten och djupa diken. Detta betyder att det enda som behövdes rustas upp på dessa 

balkar var nya bussningar och ny färg. Skadorna kan observeras i figur 13, 14, 15 och 16. 

 

Figur 13 Visar slitaget från grus och sten uppe på balken 

 

Figur 14 Slitaget bak vid spännhjulsinfästningen 
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Figur 15 Slitaget på bussningshylsorna, slitaget är riktat ifrån färdriktningen 

 

Figur 16 Slitaget fram på skyddsplåten som uppkommer vid kontakt med bandet 
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3 Avgränsningar 

Syftet med detta arbete är att presentera ett fungerande koncept för utformningen av en 

skidbalk utförd i kompositmaterial, som klarar lastnivåerna i simuleringarna. 

Tillverkningen av komponenten kommer vara en mycket viktig detalj i själva konceptet, då 

den måste vara möjlig att tillverka efter de komposittillverkningsmetoder som existerar idag.  

Arbetet kommer inte att omfatta utmattningsegenskaper hos kompositer eller dess 

delamineringsteori. Det kommer endast inbegripa det mest allmänna om dess struktur och 

karakterisering. Simuleringarna kommer inte behandla brott/utmattningsteori utan bara 

säkerhetsställa att spänningsnivåerna i balken inte är för höga. 

4 Mål 
Målet med detta examensarbete är att utveckla ett fungerande koncept som har simulerats med 

kompositegenskaper och blivit godkänd med de kravspecifikationer som ställts. Projektet kan 

komma att utvidgas med materialprov om tid och finansiering föreligger. 
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5 Arbetsmetod 

 

Arbetet är indelat i olika moment 

5.1  Förstudie 
Förstudiens uppgift är att samla så mycket information om skidbalken som möjligt och göra 

en kravspecifikation för kompositbalken, men även inhämta kunskap om kompositers 

egenskaper och tillverkning. 

 Att undersöka bakgrunden till BVS 10 med avseende på fordonstyp och funktion. 

 Problemets ursprung. 

 Göra en kravspecifikation. 

 Litteraturstudie på kompositbalkar, vad som tillverkas idag och vilka former/tvärsnitt 

som kan göras. 

 Kontakta tillverkare av kompositdetaljer. 

5.2  Koncept generering 
Resultatet från konceptgenereringen leder till ett slutgiltigt val av problemlösning 

 Generera fram så många tänkbara lösningar som möjligt av skidbalken. 

 Värdera dessa mot kravspecifikationen. 

 Utvärdering mot tillverkningstekniska aspekter och pris. 

 Lyfta fram de 2-3 bästa lösningarna, modellera dem i Catia och simulera dem i 

Abaqus eller liknande program. 

 Beroende på resultatet från FEM-analyserna tas ett slutgiltigt koncept fram för 

ytterligare utveckling. 

5.3  Detaljerad konstruktion 
Konceptet realiseras fullständigt för att få en komplett beskrivning av konceptet. 

 Framställa en detaljerad CAD modell. 

 Beroende på tid och finansiering kan ett komponentprov tillverkas och testas. 
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6 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen beskriver de restriktioner och krav som balken måste uppfylla för att bli 

godkänd. Kraven är ställda av BAE Systems och har tagits fram genom intervjuer av 

anställda. 

 Klara ett drifttemperaturområde mellan -46 till 70 grader Celsius. 

 Brandhärdighet. Balken ska kunna klara av att köra över brinnande ytor som t.ex. 

napalm (temperaturområde mellan 800-1200  C) under en kortare tid, d.v.s. <1min. 

 En livslängd på 10000 mil eller 30 år. 

 Tillverkas i fiberkompositmaterial. 

 Viktmässigt lättare än den existerande konstruktionen, som nu väger ca 75kg styck. 

 Alla lager, fjädrar och infästningar ska sitta på samma position som den nuvarande, 

men det finns viss marginal att flytta bussningarna i x-led. 

 Maximal längd på balken är begränsad av sträckan mellan drivhjulslagringen och 

bandspänningsbussningen. 

 Den maximala bredden får inte överstiga hylsornas längd d.v.s. 180mm. 

 Inte mer än 50-75mm högre än ursprungsprofilen, mätt ifrån bärcylindernas centrum 

upp till översidan av balken 

 Likartade bussningar kommer att finnas på den nya balken som finns på den 

existerande d.v.s. 140 mm. 

 Balkens undersida måste vara 127 mm under bussningarnas centrum. 

 Skydda delar av balken som blir utsatt för slitage. 

 Lastfallen i problembeskrivningen kommer att användas, d.v.s. skidbalkens bärande 

vikt är 3750kg, vilket motsvarar en fjärdedel av totala vikten på 15 ton. 

 Samma belastningsfall som betraktades i BAE Systems simuleringsrapport kommer att 

utföras på denna. Dessa kan studeras i detalj i problembeskrivningen. 

 Designen på balken får inte vara för komplex, vilket medför svårigheter vid 

tillverkning och högre pris, d.v.s. den ska vara möjlig att tillverka. 

 BAE Systems prioriterar svenska komposittillverkare för produktion av prototyp.   

 En balk idag kostar ca 14-15 000 kr. Tillverkningskostnaden för en stor serie bör ligga 

i under 35 000 kr. 
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7 Kompositer 

 

7.1  Grundläggande begrepp 

En komposit är ett material som består av två eller flera sammanfogade material. Tillsammans 

får de materialegenskaper som annars inte skulle kunna fås på egen hand. Kompositer är 

kända för att ha hög styvhet, hög styrka, låg vikt samt ha god korrosionsbeständighet m.m. 

Några exempel på naturliga kompositer är t.ex. tänder, träd och ben. Människan har också 

upptäckt fördelarna med kompositer. Det finns en lång rad av olika kompositblandningar med 

olika materialegenskaper, t.ex. armeringsjärn och betong, som är den vanligaste blandningen 

och som ofta används vid husbyggnation, plywoodskivor till väggar, glasfiberplast till båtar 

m.m. Dessa kommer mer och mer in i konstruktionslösningar i takt med att kunskapen om 

dess egenskaper och tillverkningstekniker ökar.  

Kompositer delas in i tre huvudgrupper: 

 Partiklar (Ex: Betong som är en blandning mellan cement och sand) 

 Fiber (Ex: Kolfiberarmerad epoxi som är fibrer inbäddade i en härdplast) 

 Laminat (Ex: plywood där flera lager är ihoplimmade) 

I denna rapport kommer endast fiberkompositer att behandlas p.g.a. dess höga styvhet som 

kan modifieras i olika riktningar. Partikelkompositer ska helst användas vid kompressiv 

belastning medan laminat företrädesvis används vid plan belastning. 

 

7.2  Fiberkompositer 
Fiberkompositer finns i pilbågar, racingbilar, syrgastuber, hockeyklubbor och mycket mera. 

Det har använts sedan människan byggde sina första hus, då man blandade växtstrån med lera 

för att skapa en liknande konstruktion som armerad betong. Fiberkompositer är populära för 

sina materialegenskaper som hög styvhet/styrka, utmattningshållfasthet och framförallt deras 

styrka/vikt förhållande.  

Dessa egenskaper beror på samverkan mellan en stark, styv och ibland spröd fiber blandat 

med en mer duktil matris som har hög skjuvmodul. Matrisens funktion är att överföra kraften 

som påverkar materialet till fibrerna som i sin tur tar upp det mesta av lasten beroende på i 

vilken riktning kraften appliceras. Fibrerna kan bara ta upp kraften om den appliceras i 

fibrernas längdriktning. Matrisen fungerar även som ett skyddande skikt på fibern ifrån 

diffusion som kan orsakas av syre och fukt, vilket försämrar dess egenskaper.  

E-modulen och hållfastheten bestäms främst av vilken typ av fiber det är medan matrisens 

egenskaper styr kompositens temperatur- och kemikaliebeständighet. 

7.2.1  Beräkning av fiberkompositer 

Det speciella med fiberkompositer är att de är anisotropa, vilket betyder att de inte har samma 

egenskaper i alla riktningar. Styrkan finns främst i fiberriktningen, därför är det vanligt att 
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man korsar fibrer så att de kan ta upp laster i flera riktningar. Det finns en blandningsregel för 

att räkna ut styvheten på en komposit. Styvheten på kompositen i fibrernas längdriktning blir: 

                

Där c står för komposit, m för matris och f för fibern. Fiberns tvärsnittsarea är ff och matrisens 

tvärsnittsarea är fm där ff=1- fm och 0≤ fm≤1. Men detta gäller endast för låga laster. Vid högre 

laster deformeras matrisen plastiskt och ger därmed inget bidrag till styvheten. Kompositens 

effektiva elasticitetsmodul blir då:  

          

Men detta är en förenklad formel som inte gäller i praktiken. Att beräkna en fibers mekaniska 

egenskaper är mycket svårt då det finns många faktorer man måste ta hänsyn till i 

beräkningen som fiberns längd, diameter, mängd, orientering, härdningstemperatur av 

matrisen samt matrisens vätningsförmåga (som styr adhesionen mellan fiber och matris). 

Därför brukar man inte använda beräkningar för att uppskatta kompositens mekaniska 

egenskaper, utan man använder istället materialtester. På detta sätt kan det uppskattade värdet 

sedan användas i simuleringar. 

Hookes lag för isotropt material: 

        

Där   = spänning,   = elasticitetsmodul och   = töjning 

Hookes lag för kompositer: 

          

 

Där     är styvhetsmatrisen för kompositen 

Kompositer tillverkas oftast med laminering. Med fibrerna riktade åt olika håll kan detta ses 

som ett tunt orthotropt material som kan karakteriseras med hjälp av endast 4 stycken 

konstanter: 

 E1= Longitudinell styvhet 

 E2=Transversell styvhet 

 G12= Skjuvstyvhet 

 ν12= Poissons tal 

Styvhetsmatrisen blir då till slut: 

[

  
  
   
]   [

       
       
     

] [

  
  
   
] 
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Där:  

    
  

        
 

    
  

        
 

    
     

        
 

     
        

 

        

 

 

 

Q är den reducerade styvheten och den reducerade styvhetsmatrisen betecknas [Q]. 

Formuleringen fungerar om belastningen sker i fiberns längdriktning eller tvärs 

längdriktningen. För att styvhetsmatrisen ska fungera för belastningar i alla riktningar i planet, 

måste den reducerade styvhetsmatrisen skrivas om. Den här rapporten kommer inte gå igenom 

alla steg för att få fram matrisen utan endast visa resultatet. Enligt [1] blir de reducerade 

styvheterna: 
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Där:        och        

Vilket leder till att den reducerade styvhetsmatrisen blir: 

[
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I bilaga 4.1 och 4.2 illustreras hur kompositer provas och även några generella värden för 

olika fibertyper. 

 

7.2.2  Valet av fiber 

 

Valet av fiber beror mycket på vilken applikation och vilket pris man är villig att betala. Den 

vanligaste använda fibern i kompositsammanhang är glasfiber. Den har hög draghållfasthet, 

ca 3400 MPa och en E-modul som ligger på runt 75 MPa. E-glas är den mest använda fibern 

men det finns även R- och S-glas som har bättre mekaniska egenskaper och som självklart är 

dyrare än E-glas. Glasfiber väljs vanligen vid tillverkning av t.ex. båtar, karosser och stolar 

p.g.a. det billiga priset och den billiga tillverkningstekniken. Koncentrationen av glasfiber 

brukar ligga runt 40-70% för att inte kompositen ska bli för spröd eller för mjuk. Fördelarna 

med glasfiber kan sammanfattas med att den är billig, har låg vikt, är fukt- och 

kemikaliebeständig, har hög styrka och bra töjningsförmåga relativt sett mot de andra 

fibersorterna (ɛ ≤ 5%). [2] 

Kolfibern är den fiber som växer snabbast i popularitet p.g.a. dess höga styvhet och låga 

densiteten. Den har en oerhört hög draghållfasthet på ca 4100 MPa och en E-modul som 

ligger på ca 400 Gpa. Det negativa med kolfiber är att den är relativt dyr och spröd vilket kan 

orsaka plötsliga brott (dvs brott som sker plötsligt utan föregående tecken på skada) och att 

den är känslig för fukt. Den har också utmärkt utmattningshållfasthet, korrosionsbeständighet, 

låg termisk expansion och den kan utstå mycket höga temperaturer (kolfibern klarar ca 3500 

°C medan matrisen förstörs vid ca 250 °C). Kolfibern har blivit ett populärt material som 

ersättning för stål och aluminium. Det används t.ex. till sportcyklar, flygplan och bilkarosser. 

Den tredje mest använda fibern är aramidfibern som har lägre draghållfasthet än glas (ca 3100 

MPa) men har högre E-modul (ca 115 GPa). Aramidfibern har en böjlighet som kan jämföras 

med glasfiber men det mest attraktiva hos fibern är att när man laminerar fibern så får 

laminatet hög slaghållfasthet. Fibern i sig själv är relativt svår att klippa och skära vilket är 

anledningen till att den används för att tillverka kevlar som finns i skottsäkra västar. 

Data om de mekaniska egenskaperna för glas, kolfiber och aramid finns i tabell 1. 

Tabell 1 En översikt på olika fibers hållfasthet [3] 

Fiber 
Draghållfasthet 

(MPa) 
E-modul (Gpa) Densitet (g/cm3) 

E-glas 3450 73 2,6 

R-glas 4400 86 2,55 

Standard kolfiber 3400 235 1,77 

Höghållfast kolfiber 4900 230 1,8 
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Medelstyv kolfiber 4100 295 1,77 

Högstyv kolfiber 4410 377 1,77 

Ultrahögstyv kolfiber 3290 540 1,93 

Högstyv aramidfiber 3150 115 1,45 

 

 

7.3  Karakterisering av fiberkompositer 

7.3.1  Längd och diameter 

Fibern som används i fiberkompositer kan var långa eller korta. Kompositens mekaniska 

egenskaper varierar kraftigt beroende på fiberns konfiguration, som kan indelas i fyra 

huvudgrupper: 

 Långa enkelriktiga fibrer. 

 Korta enkelriktiga fibrer. 

 Långa icke-orienterande fibrer. 

 Korta icke-orienterande fibrer. 

Kompositer med slumpvis orienterade fibrer gör att materialet får samma mekaniska 

egenskaper i alla riktningar vilket gör dem isotropa. Riktade fiberkompositer däremot får 

olika egenskaper i olika riktningar, d.v.s. materialet är anisotropt. När kraften appliceras i 

samma riktning som fiberns utsträckning tar fibern upp all kraft och matrisen fungerar som en 

lastfördelare. Om kraften istället skulle appliceras vinkelrät mot fiberriktningen så är det 

endast matrisens hållfasthet som håller ihop kompositen. En association till detta är hår med 

tuggummi i. Drar man längs med håret så tar håret upp lasten och drar man tvärs är det 

tuggummit som tar upp lasten. Diametern på en fiber kan variera från 10µm till 150µm och 

fibrer karakteriseras genom att mäta kvoten l/d, där d är diametern och l är längden. Det är 

förhållandet som definierar när en fiber karakteriseras som lång resp. kort. Styrkan hos 

kompositen är hög om förhållandet är högt, d.v.s. en lång smal fiber är starkare än en kort och 

tjock fiber. Detta har sitt ursprung i att det kan bildas ytdefekter på fibern när den ökar i 

omkrets, vilket kan få den att brista vid belastning. När man minskar omkretsen på fibern 

minskar även sannolikheten för ytdefekter. Det är en fördel med långa fibrer eftersom änden 

på en fiber tar upp mycket mindre last än vad resten av fibern gör. Det innebär att längre 

fibrer ger färre ändar i materialet som leder till ett starkare material. Eftersom detta arbete 

gäller en bärande balk med långa avstånd kommer endast långa fibrer behandlas i rapporten. 

7.3.2  Mängd fiber 

I praktiken ligger maximum på hur mycket fiber man kan ha i tvärsnittet runt 80 %. Över det 

kan inte matrisen tränga in och binda ihop fibrerna vilket leder till att de mekaniska 

egenskaperna försämras. Det varierar från leverantör till leverantör men fibertätheten ligger 

vanligtvis runt 45-65% fibrer beroende på vilken tillverkningsteknik som används. 
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7.3.3  Riktning av fibrer 

Den stora svårigheten med kompositer är att rikta fibertråden så att lasten kommer i 

längdriktningen. I figur 17 illustreras det hur kraftigt dragstyrkan sjunker beroende på 

vinkeln. Beroende på fiber och matris kan modulen sjunka så mycket som 10 ggr när man 

jämför styrkan vid 0   och  0  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Relationen mellan draghållfasthet och vinkeln, avritad från [5] 

 

Fiberkompositer skräddarsys därför till applikationer som drag, tryck och vridning. Vanligtvis 

lamineras delen med flera lager av fibrer och varje lager har sin egen riktning. Det leder till att 

det alltid finns ett lager som tar upp krafterna i längdriktningen. Ex. skulle lagren kunna ha 

riktningarna 0          -     och  0   vilket kallas ”multilayer angle-ply”. Dessa lager limmas ihop 

med hjälp av ett adhesivt material som exempelvis epoxy.  

Sammanfattningsvis väljs rätt laminat genom att tänka på: 

 Mekaniska egenskaperna hos fibern. 

 Tjockleken på varje laminatlager. 

 Fiberriktningen i varje lager. 

 Kostnad. 

 Tillgänglighet. 

En fiberväv behöver inte vara enkelriktad med alla fibertrådar orienterade åt samma håll. Det 

är vanligt att fibermattor levereras som vävar som illustreras i figur 18. Vävarna skiljer sig 

från tillverkare till tillverkare med olika konfigurationer på riktning, fiber, tjocklek och 

fibertäthet.  
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Figur 18 Klassisk väv med enkel överlappning [4] 

7.4  Matris 

Matrisen i fiberkompositer utgörs oftast av ett polymerbaserat material. Det kan antingen vara 

en termoplast (ex polycarbonate, nylon och polyvinylchloride) men kan också vara härdplast 

(ex omättad polyester, vinyl ester eller epoxy). En termoplast kan smältas om och återvinnas 

och dess elasticitetsmodul ökar vid låga temperaturer. Härdplasters elasticitetsmodul beror på 

hur länge den får härda. Vid härdningen binds polymerkedjorna ihop till en enda stor molekyl, 

vilket betyder att processen inte är reversibel. P.g.a. detta kan inte härdplasten smälta, utan 

den brinner upp när temperaturen blir nog hög.  

Tabell 2 För- och nackdelar med olika matriser [6] 

POLYESTER: Fördelar Nackdelar 

•         Lätt att använda 

•         Billiga 

•         Bara måttliga mekaniska 

egenskaper 

•         Hög härdningskrympning 

•         Begränsad tid för härdning 

VINYL ESTER: Fördelar Nackdelar 

•         Väldigt hög 

kemisk/miljöbeständighet 

•         Högre mekaniska egenskaper är 

polyester 

•         Förhärdning behövs för högre 

mekaniska egenskaper 

•         Dyrare än polyester 

•         Hög härdningskrympning 

EPOXY: Fördelar Nackdelar 

•         Bra mekaniska och termiska 

egenskaper 

•         Hög vattenbeständighet 

•         Temperatur beständig upp till 

140°C våt och 220°C torr 

•         Låg härdningskrympning 

•         Dyrare än vinyl esters 

•         Kritisk vid blandning av härdare 

•         Korroderar 
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Valet av matris har stor betydelse beroende på de krav som ställs på kompositen. För 

härdplaster är det också viktigt att tänka på vilken härdningstemperatur som används. Det 

förekommer rumshärdande- (60-70°C) och värmehärdandesystem (90-180°C).  Beroende på 

vilken härdningstemperatur som används ändras glastemperaturen Tg. Tg är den högsta 

användningstemperaturen för kompositen med termoplast matris. Glastemperaturen Tg är ett 

temperaturområde där polymerens molekylrörlighet ökar, vilket leder till att molekylkedjorna 

i polymeren kan förflytta och rotera sig. Rörligheten hos kedjorna gör att de mekaniska 

egenskaperna sjunker drastiskt. Det är framförallt beträffande termoplaster som detta är 

viktigt att tänka på. I en härdplast är det inte lika märkbart jämfört med en termoplast men 

även härdplastens egenskaper sjunker. En hög härdningstemperatur ökar Tg men detta kan i 

sin tur leda till restspänningar i materialet beroende på längdutvidgningskoefficienten i de 

olika materialen. [12]  

Viktigt att tänka på vid val av matris: 

 Är matrisen kompatibel med fibern. 

 Härdningstemperatur, beroende på användningsområdets temperatur. 

 Vilken tillverkningsmetod som kan användas. 

 Giftiga ämnen som kan skada vid hantering. 

 Kostnad och tillgänglighet. 

 

7.6  Brott i kompositer 
Fibrerna måste vara bra bundna och omslutna av matrisen för att matrisen ska kunna överföra 

lasten till fibrerna, annars kan fibrerna dras ur matrisen under belastning. Fenomenet kallas 

”fiber pull-out”. Om vätningen är bra hos långa fiberkompositer kan det ske brott på två olika 

sätt vid dragspänning: 

 Det första är dragbrott. Brottet sker då vinkelrätt mot längdriktningen (se figur 19 till 

vänster). Detta brott beror på fiberns styrka och kan förhindras genom att välja en 

annan starkare fiber. 

 Skjuvbrott sker när matrisen spricker. Det beror på att det blir höga skjuvspänningar i 

matrisen vilket kan leda till att en spricka bildas längsmed fiberriktningen (se figur 19 

till höger). 
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Figur 19 Illustration over olika typer av brott vid dragspänning, avritad från [7] 

Vid tryckspänning sker brott genom att det skapas mikrosprickor i matrisen mellan fibrerna 

eller att fiberlaminaten bucklar och lossnar ifrån varandra.   

Eftersom laminering är vanligast hos fiberkompositer är det viktigt att bindningen mellan 

lagren är bra annars kan delaminering ske. Om delaminering skulle ske kan en spricka mellan 

lagren växa sig nog stor för att det ska ske brott. Det har observerats inträffa på flygplan och 

många andra fall där lagren har delaminerat och därefter slitits itu.  

En annan viktig aspekt att tänka på är slag mot kompositen. Ett slag kan få allvarliga 

konsekvenser vare sig det är cykliska belastningar eller inte. Slaget kan få lagren att lossna 

ifrån varandra och därmed ge upphov till en delamineringsspricka som därefter kan växa sig 

större utan att vara möjlig att upptäcka. Ett slag kan även ge upphov till sprickor i matrisen 

eller fiberbrott som också är skador som är mycket svåra att upptäcka. Delaminering gör att 

kompositen tappar sina mekaniska egenskaper drastiskt. Det finns ingen metod för att göra 

kompositer mer slagtåliga men det går att byta till matriser som är mer slagtåliga på bekostnad 

av reducerad E-modul.  

8 Tillverkning 

8.1  Filament winding 

Fibern matas ut från en trådrulle och lindas på en roterande spindel. Detta är en vanlig metod 

för trycktankar och rör. Fibern kan antingen doppas i ett bad med härdplast och sen lindas 

(Wet filament winding) alternativt kan spindeln lindas först och därefter sprayas matrisen på. 

När lindningen är klar stoppar man in detaljen i en härdningsugn. Tillverkningsmetoden 

fungerar endast på strukturer som har rotationssymmetri.  

 

8.2  Gjutning 
Om man vill gjuta kompositen i en form så finns det tre olika metoder för detta: 

 Hand lay-up: Här läggs man fibermattan i formen tillsammans med härdplasten som 

därefter trycks ner i formen med en kavel för att få bort porositeter. Trycket gör att det 
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blir bra kontakt mellan fibrer och matris. Formen får sedan härda i en ugn. Metoden är 

långsam och kräver mycket personal, och den används därför bara till små serier. 

 Pressure bag molding: Samma som Hand lay-up men istället för en kavel används en 

plastpåse som ska pressa bort alla porositeter. Plastpåsen plaseras over detaljen, 

därefter pumpas luften ur så att det skapas ett vakuum. Vakuumet gör att det blir 

atmosfärstrycket som trycker istället för kaveln. Metoden minskar risken för 

luftbubblor i materialet och är mindre ohälsosam för de som arbetar med 

tillverkningen, då de undgår att andas in ångorna från matrisen.  

 Die Moulding: För komponenter som kräver högre kvalité och större serier används 

två gjutformshalvor istället för en vakuumpåse. Metoden är den snabbaste av de tre 

och används endast för stora serier då formverktygen är mycket dyra. 

Tillverkningsmetoden är mera känt som RTM (Resin Transfer Moulding) 

Fördelen med att göra kompositen med gjutning är att det går att ta fram mycket komplicerade 

former med stor variation av många olika storlekar. Det är också möjligt att lägga till mer 

fibrer där det är höga spänningar och fibern kan orienteras för bästa hållfasthet.([5],[8]) 

8.3  Pultrusion 
Är en automatiserad process med hög produktivitet. Pultrusion tillverkar raka produkter med 

konstant tvärsnitt som t.ex. balkar, rör och plattor. Det börjar med att en fibertråd eller väv 

dras ut från en rulle som därefter dras ner i ett polymerbad (matrisen). Därefter går fibrerna 

igenom en form som ger detaljen sitt tvärsnitt, vilket t.ex. skulle kunna vara ett rör eller en H-

balk. När den har fått sin form dras den in i härdningsugnen och kapas i de längder som 

önskas. 

Fördelar: 

 Likformig kvalité över hela strukturen. 

 Optimal fiberriktning för balkar. 

 Hög fiberkoncentration. 

 Bra pris/kvalité. 

Nackdelar: 

 Konstant tvärsnitt. 

 Endast raka profiler. 

 Begränsning av fiberriktningar. 

8.3  Prepreg 

Prepreg är ett förenklat sätt för tillverkning av kompositkomponenter där utgångsmaterialet 

består av fiberväv i kombination med matrisen. Materialet appliceras på formen som en tejp 

och därefter härdas formen i en autoclave. En autoclave är en ugn som värmer upp 

kompositen under tryck. Fördelen med att använda prepreg är att det är lätt att kontrollera 

fibervolymen, färre tillverkningssteg och bättre mekaniska egenskaper än vanlig fiberväv. Vid 

tillverkning av detaljer med prepregmaterial finns det två tillvägagångsätt för att härda 

kompositen. Till komponenter som är till interiörer och karosser används vacuumbag 



Sida | 30  

 

processen som beskrivits tidigare. När det gäller att göra delar som tillhör chassin eller andra 

bärande komponenter används autoclave processen. När detaljen är i autoclaven värms den 

upp till härdningstemperaturen samtidigt som trycket höjs i kammaren. Trycket gör att 

matrisen sprids ut jämt mellan alla fibrer. Temperatur och tryck hålls sedan konstanta tills 

hela matrisen har härdat, vilket brukar ta mellan 40-90 min beroende på tjockleken av 

laminatet. [9] 

 

9 Sandwichstruktur 
Sandwichstrukturer kan hittas i flygplan, båtar och rymdfarkoster. Strukturen består av två 

olika material placerat i tre lager som illustreras i figur 20. De två materialen refereras som 

skalet och kärnan. Skalet har hög styvhet, hög styrka och är ett tunt lager. Kärnans 

materialegenskaper är betydligt sämre än skalets. Dess uppgift är att separera de två yttre 

lagren och kärnan är därför betydligt tjockare än skalet. Kärnan skall ha en låg densitet och 

vara bra bundet till skalet för att det ska löna sig att använda en sandwichstruktur. Mellan 

lagren placeras ett adhesivt material som t.ex. epoxy för att binda lagren.  

Skalet kan bestå av metall, trä eller fiberkompositer och kärnan kan ha tre olika former av 

konfigurationer, som illustreras i figur 20, där a) är en form av lättviktskum som t.ex. 

Rohacell eller Divinycell, b) består av en honeycomb som kan vara gjord i metall(aluminium) 

eller polymera material(Nomex) och c) är en veckad struktur. 

 

Figur 20 Tre olika typer av kärnor 

Det positiva med sandwich är: 

 Hög böjstyvhet/vikt förhållande. 

 Bra utmattningshållfasthet. 

 Dämpande egenskaper. 

 Termisk isolering. 

 Stor variation av materialval i skal och kärna. 

 Möjligt att skräddarsy materialegenskaperna. 

 Hög skadetolerans. 
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Negativt med sandwich är: 

 Svåra att reparera. 

 Svår att montera ihop med andra delar. 

 Relativt hög kostnad. 

 Större tjocklek. 

10 Förband 
Förband är element som håller ihop komponenter/delar i en konstruktion. Det finns en mängd 

olika förband som svetsning, lödning, skruvförband, nitar, press-/krympförband och limning. I 

det här arbetet kan endast limning och skruvförband fungera, eftersom det är en kombination 

av komposit och metall som ska hållas samman och då fungerar vare sig svetsning eller 

lödning. En nit kan förstöra kompositen p.g.a. dess höga temperatur vid montering. 

10.1  Skruvförband 
Skruvar/bultar användas vanligen vid delar som blir påverkade av cykliska belastningar, där 

t.ex. en svetsfog skulle få utmattningsbrott.  

Ett problem med skruvförband är att det skapas höga spänningskoncentrationer vid hål som 

kan leda till sprickbildning. Detta är viktigt när det är olika riktningar på fibern. Det går att 

minska anisotropin runt hålet genom att lägga fibern i olika riktningar, vilket minskar risken 

för delaminering och sprickbildning. Enligt Strongwells manual rekommenderas att man 

kombinerar bultar med lim för bästa hållfasthet.[10]  

Vad som sker när man borrar hål i en komposit är att man klyver fibrerna, vilket leder till 

sämre mekaniska egenskaper. Att göra hål i kompositer kan få konsekvenser som 

delaminering, matriserosion, och fiberutdragning. Hålet gör även att fibrerna blir exponerade 

för luft och vatten, vilket kan vara ett problem för vissa fibrer som absorberar vatten. Detta 

kan förhindras om man utför en ordentlig tätning med t.ex. lim. 

När skruvförband blir utsatta för höga temperaturer expanderar de och ger inte det 

spänningstryck som kan behövas på kompositen för att det ska hålla ihop. Om man ska ha 

skruvförband bör man använda en stor mutter eller bricka så att spänningen fördelas över 

anläggningsytan, vilket minskar risken för att fibern krossas. Detta är särskilt viktigt vid 

spröda fibrer. 

Aspekter som ska tänkas på vid applicering av skruvförband: 

 Hål försämrar kompositens egenskaper, likaså kan krafterna från bultarna ge upphov 

till delaminering  

 Vatten kan tränga in i hålen och försämra fibrerna 

 Korrosion kan bildas mellan bultarna och kompositen 

 Den ökade vikten från skruvförbanden 

 Bra hållfasthet vid cyklisk belastning 
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10.2  Limförband 

Limförband är vanligt där två eller fler delar ska sitta ihop permanent, när det är dåligt om 

utrymme och man vill ha låg vikt. Limmet utgörs av ett adhesivt material som binder ihop 

delarna, som t.ex. epoxilim. Limningen fördelar ut spänningen mer homogent än vad en bult 

gör, eftersom limmet verkar på en större yta. Det som eftersträvas är att få ren skjuvning på 

limförbandet, vilket ger bättre hållfasthet på limmet. Limförband kan ha höga 

spänningskoncentrationer vid kanter och för att minska dessa kan fogen utföras i olika 

geometriska konfigurationer. För att applicera limförband krävs det noggrann yt-preparering 

av båda materialen för att få bra bindning. På metaller blästras eller borstas ytan för att få en 

ojämn yta som det adhesiva materialet kan fästa på.  

 

En annan teknik är ”Surfi-Sculpt” utvecklad av TWI kallat COMELD, där man skapar små 

nålar på ytan, som sedan pressas in i kompositen tillsammans med ett adhesivt 

bindningsmedel. Resultatet blir ett hybrid förband som tål högre laster än vanlig limning. Med 

hjälp av denna teknik tål förbandet en förskjutning som är dubbelt så stor som för ett vanligt 

limförband och det tål avsevärt mer last. Ett vanligt limförband ger ingen förvarning när ett 

brott kommer att ske. Med COMELD-tekniken är brottet en utdragen process, vilket betyder 

att det går att upptäcka skador i bindningen innan brott sker. Problemet är att kompositen och 

metallen binds samman under härdningen av matrisen. Därmed går det inte att binda de två 

materialen efter att matrisen har blivit härdad [11].  

Det är känt att man kan designa limförband så att de tål högre last än själva materialet som det 

binder. Än idag har man dock ett svagt förtroende för limförband, beroende på att limmet inte 

är hållfast nog och att det är svårt att inspektera om skador har uppstått. Oftast är det inte 

limmet i sig som fallerar utan bindningen mellan limmet och ytan. Det är därför viktigt att 

göra bra ytpreparering innan limning. Positiva egenskaper med limförband är att de är lätta att 

montera, har låg vikt och tar ingen plats. 

Fördelar: 

 Går att skapa lätta, starka och styva bindningar. 

 Går att föra samman två helt olika material. 

 Går att sätta samma tunna sektioner som plåtar. 

 Bra spänningsutbredning. 

 Bra utmattningshållfasthet p.g.a. spänningsutbredningen. 

 Galvanisk korrosion minskar, då det inte finns någon kontakt mellan materialen. 

 Kan automatiseras. 

Nackdelar 

 Det är ett permanentförband. 

 Restspänningar kan skapas, då det är olika värmeutvidgningskoefficienter hos 

materialen. 

 Känsligt för dragbelastning i tjockleksriktningen. 
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 Dåligt motstånd mot höga temperaturer. 

 Materialegenskaperna är starkt temperaturberoende. 

 Kan brytas ner vid extrema förhållanden. 

 Svåra att inspektera. 

 Vissa ämnen i lim är extremt giftiga. 

Tabell 3 

11 Tillverkare/Leverantörer 

 

Kort beskrivning om företagen: 

 Ljungby Komposit AB: Har en rad olika tillverkningsmetoder för formgjutning av 

kompositer, men tillverkar även stålverktyg till formpressning och plastverktyg till 

mindre seriestorlekar. De är främst inriktade på bilindustrin, men är aktiva i andra 

branscher också. De har varit samarbetspartner med Scania, Volvo, Cargotech och 

även BAE Systems Hägglunds. 

Sv
er

ig
e 

Företag Tillverkningsmetoder Hemsida Ort 

Ljungby Komposit AB 
Gjutformsmetoder 
(lay-up och RTM) www.ljungbykomposit.se  Ljungby 

ACAB 
Filament wilding,  
RTM och Lay-up www.acab.se  Linköping 

Svenska Tanso AB Leverantör www.tanso.se  Stockholm 

Compositteknik Norr 
AB 

Gjutformsmetoder 
(formpressning) www.compositteknik.se Örnsköldsvik 

APC Composite 

Gjutformsmetoder 
(RTM och 
Vakuuminjicering) www.apc-composite.com  Luleå 

Faiber AB 
Gjutformsmetoder 
(lay-up och RTM) www.faiber.se Kinna 

Primo Pultrution www.primo.se  Limmared 

Sicomp Forskning och utveckling www.swerea.se/sicomp  Piteå 

Nordic Aircraft Autoclave www.nordicaircraft.com  Linköping 

ABIC Leverantör www.abic.se  Norrköping 

Nordfarbo AB 
Limpressar och 
vacuumpress www.nordfarbo.se  Nyland 

Evers Composite AB RTM och Lay-up www.everscomposite.se Malmö 

U
SA

 ACPT Filamentwinding, lay-up www.acpt.com  - 

Strongwell Pultrution www.strongwell.com - 

Liberty pultrusions Pultrution www.libertypultrusions.com  - 

Australien CST Composites 

Pultrution, 
Filamentwinding  
och RTM www.cstcomposites.com - 

Nederländerna DPP Pultrution www.dpp-pultrusion.com  - 

http://www.ljungbykomposit.se/
http://www.acab.se/
http://www.tanso.se/
http://www.compositteknik.se/
http://www.apc-composite.com/
http://www.faiber.se/
http://www.primo.se/
http://www.swerea.se/sicomp
http://www.nordicaircraft.com/
http://www.abic.se/
http://www.nordfarbo.se/
http://www.everscomposite.se/
http://www.acpt.com/
http://www.libertypultrusions.com/
http://www.cstcomposites.com/
http://www.dpp-pultrusion.com/
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 ACAB: Är ett högteknologiskt företag som är specialiserade på kompositer. Företaget 

har jobbat sida vid sida med flygplans- och försvarsindustrin i Linköping. De är 

inriktade på produktutveckling och produktion, men även mot efterbearbetning som 

limning, förstärkning och lackering. 

 Svenska Tanso AB: Stor leverantör och rådgivare till komposittillverkare. 

 Compositteknik Norr AB: Tillverkar huvudsakligen med formpressning, där de har 

kapacitet att göra allt från prototyptillverkning till större serietillverkning. De har 

utvecklat många produkter till BAE Systems, men även andra företag som MacGregor 

Cranes, Saab AB, Svenska Poolfabriken m.m. 

 APC Composite: Använder formgjutningsmetoder vid tillverkning och gör allt från 

utveckling av koncept, tillverkning av plugg och komposittillverkning där de 

huvudsakligen använder prepreg och sprutning. 

 Faiber AB: Arbetar främst med att ta fram kompositprodukter till industri- och 

handelsföretag. De använder formgjutningsmetoder men gör även verktyg till 

gjutning. 

 Primo: Är ett av få företag i Sverige som har pultrudering som tillverkningsmetod, 

men de utför även extrudering av plastdetaljer och verktygstillverkning. De har arbetat 

länge med bilindustrin, offshore, jordbruk och elektroindustrin. Vid tillverkning av 

fiberkompositer används endast glasfiber, då kolfiber är för dyrt. 

 Sicomp: Sicomp är en avdelning i Swerea koncernen. De är ett ledande 

forskningsinstitut som arbetar med polymera fiberkompositer. De lägger mycket 

resurser på utveckling och forskning av fiberkompositer där de samarbetar och hjälper 

kompositföretag.  

 Nordic Aircraft: Ett litet företag som är specialiserade på prepreg. Har egen 

verktygstillverkning och urskärningsmaskin. Har haft kunder som Saab och 

försvarsmakten.  De erbjuder tjänster allt ifrån beräkning och design till serie 

produktion. 

 ABIC: Stor leverantör åt komposittillverkningsindustrin 

 Evers Composite AB: Har sitt ursprung från flyg- och marinindustrin där de 

tillverkade delar till SAAB 340 och Kockums u-båtarna. Men idag arbetar de 

huvudsakligen med att ta fram produkter till strålbehandling och röntgen. De arbetar 

med formgjutningsmetoder som RTM och Lay-up. Har kapacitet att göra allt ifrån 

prototyptillverkning till lite större serier.  

 

12 Koncept 

 

För att ta fram ett fungerande koncept genomfördes en brainstorming. Tyvärr innehöll 

projektet endast en deltagare, vilket begränsade variationen av idéer.  

Koncepten skissades först med papper och penna, för att få en grov uppskattning hur balken 

med tillhörande delar skulle kunna se ut. De idéer som verkade möjliga utfördes mer i detalj 

genom att använda CAD verktyget Catia v5 som tillhandahölls av BAE Systems. Dessa 
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modeller utfördes med rimliga mått för att kunna lägga till grund för en bedömning. 

Koncepten skickades till samtliga svenska komposittillverkare/leverantörer som har tagits 

med i tabell 3 för att få en subjektiv bedömning om koncepten är möjliga att utföra material- 

och tillverkningsmässigt, men även för att få en utvärdering av de ekonomiska aspekterna. 

Ett exempel på en skiss finns illustrerat i figur 21. Balken ritades därefter upp i cad 

programmet (figur 22-23) för att bli mer informativ. Resten av koncepten som gjordes i Catia 

kan ses illustrerade som enklare 3D modeller i bilaga 3. 

 

Figur 21 Handritat  balkkoncept 

Figur 21 illustrerar en böjd balk med ett konstant tvärsnitt och genomgående 

bussningscylindrar. Pultrusion valdes för att det är den smidigaste tillverkningsmetoden för 

konstanta tvärsnitt. Därefter gjordes en mer detaljerad version, men med raka sektioner som 

består av två stycken ihoplimmade balkar.   

 

Figur 22 CAD bild över det tidigare handritade konceptet 
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Figur 23 Tvärsnittet över balken 

Byte från stål till fiberkomposit i balken innebär att man inte längre kan fästa balkens 

tillhörande komponenter på samma sätt som förut, vilket var svetsning. Därför behövdes det 

nya koncept för följande delar:  

 Bussningscylindrarna är fastsvetsade på den nuvarande balken. Därför måste ett nytt 

koncept tas fram för att förhindra att cylindrarna roterar runt sin axel. 

 Spännhjulsstoppet är även detta fastsvetsad i balken. Denna del sitter på 

spännhjulscylindern och förhindrar spännhjulet från att stiga för högt. 

Spännhjulsstoppet kan ses i figur 3 markerat i rött.  

13 Go and no-go koncept 
Fyra olika koncept valdes ut för värdering. Koncepten presenteras med korta kommentarer 

varför de har valts ut för vidare analys.  

P.g.a. begränsad tidsram gick endast ett balkkoncept vidare till simulering. Med ledning av 

denna modifieras balkens dimensioner och resultatet presenteras i detalj. Urvalet utfördes med 

en subjektiv bedömning på pris, vikt och mekaniska egenskaper med hjälp av anställda på 

BAE Systems och i samråd med de kompositföretag som har valt att bidra till projektet.  

13.1  Koncept 1 och 2 

Koncepteten förutsätter att pultrusion används som tillverkningsmetod. Detta för att minimera 

pris och tillverkningstid. Med pultrusion är det möjligt att få hög fiberhalt med liten risk för 

tillverkningsfel vilket medför hög kvalité på produkten. En konceptbild kan ses i bilaga 3.1 

och 3.2 

3.1 Består av en rak sektion av en balk, med förborrade hål som cylindrarna monteras fast i 

med någon version av bussningskoncept som behandlas i kapitel 13.4. 

3.2 Konceptet består av två ihoplimmade balkar. Den är konstruerat med förstärkningar vid 

sammanfogningen av de två balkarna för att ta upp de stora krafterna ifrån spännhjulet och 

drivhjulslagret.  
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Koncepten liknar varandra med små skillnader, därför presenteras fördelarna och nackdelarna 

av koncepten tillsammans. 

Fördelar:  

 Billig/snabb process. 

 Bra fiberriktning längs med balken. 

 Hög fiberhalt. 

 

Nackdelar: 

 Koncept 3.1 Kanske inte är möjlig p.g.a. att balkens hål för cylindrarna 

varierar i höjdled, vilket påverkar balkens hållfasthet. 

 Krafterna vid sammanfogningen av balkarna i koncept 3.2 kan vara allt 

för stora för att limmet ska hålla. Sammanfogningen är vid andra 

bärhjulet. 

 Dyr limningsprocess. 

13.2  Koncept 3  
Konceptet använder någon form av lay-up metod, vilket gör det möjligt att få hög fiberhalt 

med bra orientering på fibrerna. Eftersom det är en lay-up metod måste delarna göras i två 

halvor som därefter limmas ihop. Konceptet är illustrerat i bilaga 3.3 och 3.4. Det enda som 

skiljer koncepten åt är hur geometrin ska se ut vid sammanfogningen av de två balkhalvorna. 

Fördelar:  

 Möjligheter till många olika fiber- och matris sorter. 

 Möjligt att optimera fiberriktningar för balkgeometri. 

 Hög fiberhalt. 

Nackdelar: 

 Långsam och dyr process. 

 Ojämn kvalité på produkterna. 

 

13.3  Koncept 4 

Konceptet kom som ett förslag från företaget ACAB och kan ses illustrerad i bilaga 3.7. 

Konceptet går ut på att forma en skumkärna av Divinycell eller liknande och bygga upp 

balken som en sandwichstruktur, där skalet runt skummet görs i kompositmaterial. Genom att 

bygga upp konstruktionen på detta vis går det att tillverka hela balken i ett steg med t.ex. 

RTM som tillverkningsteknik. Det skulle resultera i billigare tillverkning jämfört med koncept 

3.  Skummet kommer även att ge balken högre styvhet, dämpning och större limarea på 

cylindrarna utöver att balken blir marginellt tyngre.  
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Fördelar:  

 Möjligheter till många olika fiber- och matris sorter. 

 Möjligt att optimera fiberriktningar för balkgeometri. 

 Hög fiberhalt. 

 Billigare än koncept 3. 

 Mer slagtålig. 

 Relativt enkel att tillverka. 

 

 

Nackdelar: 

 Dyr process beroende på tillverkningsmetod. 

 Marginellt tyngre än koncept 3 

13.4  Bussningsfästekoncept 
Konceptet för att fästa bussningen togs fram successivt. Först analyserades ett koncept där 

cylindern är limmad till balkväggen. Konceptet måste klara av vridmomentet som finns 

beskrivet i problemformuleringen. Större limarea kan åstadkomma med hjälp av en plåt som 

är ihopsvetsad med cylindern (bilaga 2). Plåten som sitter på cylindern limmas därefter på 

balkväggen.  I värsta fall, om vridmomentet skulle vara allt för stort för limmet, utförs 

förbandet med en kombination med lim och bultar.  

13.5  Spännhjulsstopp 
I nuvarande konstruktionslösning är spännhjulsstoppet fastsvetsat i cylindern. När det 

kommer ett kraftigt slag från spännhjulet är det cylindern som överför energin till balken. Det 

är inte möjligt att utföra det på samma sätt när cylindrarna är fastlimmade. Då skulle det 

krävas stor limarea och dessutom är lim känsligt för slag.  

Konceptet illustreras i bilaga 2.2, och går ut på att överföra allt vridmoment och slagenergin 

till tryck över en större yta. Den är svetsad i cylindern och dessutom är den limmad till balken 

mellan den röda plattan som förbinder de två klackarna och balken. 

13.6  Övriga delar 

Delar av balken som får utstå slag och slitage måste skyddas. Undersidan kan utrustas med en 

tjock plåt vid rundningen och en tunnare längs med balken. Mellan plåten och balken 

appliceras någon form av silikon eller gummimatta, för att dämpa slag som kan inträffa vid 

svår terräng. En skyddande plåt eller ett gummiskikt, eller en kombination av båda, kan 

användas för att skydda överdelen mot stenskott. 

14 Konceptgenererings resultat 
Under konceptgenereringen lyftes fyra idéer fram för presentation och redogörelse för BAE 

Systems personal och handledare. Det utfördes en bedömning av koncepten som beskrevs 
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tidigare i kapitel 13 och resultatet blev att gå vidare med koncept fyra. De utvärderades inte 

m.h.a. en utvärderingsmatris, då det var svårt att få fram bra värderingar på vikt och pris för 

en slutprodukt. Värderingen grundar sig istället på expertis från kompositföretag och 

erfarenhet hos anställda. 

Följande värderingar gjordes av de olika koncepten: 

Koncept 1  

Betraktas som ett drömscenario. Det är den klart billigaste och enklaste lösningen men 

osäkerheten är för stor om det kommer att fungera i praktiken. Med anledning av 

begränsad tid och låg trovärdighet kommer detta koncept inte att studeras vidare. 

Andra problem med konceptet är att få fram en billig prototyp för testning. Att ta fram 

en prototyp av balken skulle innebära inköp av en form till pultruderingsmaskinen, 

och dessa ligger runt 200 000kr. 

 

Koncept 2  
Har alla nackdelar som det första konceptet plus den svåra och dyra limningen av de 

två delarna. Balken får ta emot stora laster, vilket gör det viktigt att sammanfoga de 

två delarna på ett bra sätt, som i sin tur ökar tillverkningskostnaderna. 

Koncept 3  
Var bättre än de föregående koncepten beträffande prototyptillverkning och 

möjligheten att variera tjocklekar/förstärkningar på balken, men dyrare sett utifrån 

stora tillverkningsserier. 

Koncept 4  
Ansågs som det bästa att fortsätta med enligt komposittillverkare och anställda på 

BAE Systems. Konceptet kan tillverkas med beprövade tillverkningsmetoder inom 

flyg-/bilindustrin. Den enkla tillverkningsprocessen gör det lätt att ta fram en prototyp 

och modifiera fiberorienteringarna. Vilket gjorde att detta koncept valdes för fortsatt 

utveckling. Skumkärnan gör att balken är möjlig att ta fram med ett tillverkningssteg 

och det är möjligt att gjuta in cylindrarna i ett steg som i sin tur sänker 

tillverkningskostnaden.  

14.1 Bussningsfäste 
Beträffande bussningsfästeskonceptet drogs slutsatsen att en limmad cylinder kommer vara 

för svag och att sätta in bultar kommer att öka vikten för mycket. Beslutet blev att gå vidare 

med en modifiering av limningsplåten. Limningsplåten utgörs av en plåt som är svetsad i 

bussningscylindern och limmad till balkväggen. 

14.2 Övriga delar 
Vid en presentation på företaget föreslogs det att även bussningscylindrarna skulle kunna vara 

i fiberkompositmaterial för att göra konstruktionen lättare. Problemet är att cylindern ska 

klara av en axiallast på 12 ton, som sker vid ihopmontering av bussningscylindrarna. 
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Bussningen och cylindern sitter ihop m.h.a. ett pressförband. Ett möjligt koncept är att göra 

ett tunt stålrör som lindas in i fibrer. På så sätt är det stålet som får ta upp en del av krafterna 

och nötningen som uppkommer vid montering. Detta ansåg senare inte vara möjligt att utföra 

p.g.a. den stora slitageverkan från sten och grus som kan ses i figur 15. Priset uppskattades 

ligga på 1000-3000kr per cylinder beroende på toleranser och tjocklekar.  

14.3 Nordic Aircraft AB 
När konceptet för balken ansågs färdigt på BAE Systems kontaktades Nordic Aircraft för 

deras bedömning av konceptet och för att få en uppskattning av priset på en balk. Nordic 

Aircraft valdes för deras spetskunskap inom prepreg och prototyptillverkning. Det resulterade 

i ett möte, där konceptet togs upp med bakgrundsinformation om den nuvarande balken. 

Tillsammans med Nordic Aircraft beslutades att konceptet var tvunget att justeras lite. 

Bussningscylindrarna ska delas upp i två halvor med en avfasning så att de kan styras in i 

varandra (se i kapitel 16 för bilder), på så vis kan cylindrarna vara färdigsvetsade till 

limplåtarna innan limoperationerna.  

Utformningen kring lagerhylsan (figur 5, markerat D) fick göras om helt, därför att limningen 

av detaljen skulle bli alltför kostsam. Men den viktigaste ändringen var att Nordic Aircraft 

inte ville använda Divinycell kärna. De insåg att den inte skulle klara trycket och värmen i 

autoclaven, vilket skulle leda till att balkväggarna skulle bukta inåt. Deras föreslag var att 

lägga väven i två formar som sedan ”vävs ihop”. Hur de går tillväga ville de inte kommentera, 

då det är en företagshemlighet. Det betyder att de kan göra balken i ett tillverkningssteg så att 

man slipper dyra limningsoperationer i efterhand, för att få ihop de två halvorna. 

15 Simuleringar 
I detta avsnitt förklaras de simuleringar utfördes på den balken som valdes från 

konceptgenereringen. Simuleringarna utfördes i Abaqus och var indelade i två steg. De första 

simuleringarna utfördes endast på balken och de andra simuleringarna handlade om de olika 

fästena till bussningscylindrarna. Detta arbetssätt valdes för att reducera simuleringstiden och 

för att förenkla problemet. 

För 3D-modellen användes skalelement, varefter kompositen modellerades med funktionen 

Composit lay-up. Materialegenskaperna togs ifrån datablad som tillhandahölls av tillverkare. 

Dessa värden ger en approximativ simulering då egenskaperna hos prepreg påverkas kraftigt 

av härdningstemperatur, godstjocklek m.m.  Det är heller inte säkert att tillverkaren vill 

använda det fabrikatet som valdes till simuleringarna utan rekommenderar en annan väv till 

detaljen.  

Materialdata för kolfibern togs ifrån datablad som kommer från tillverkare. Dessa omfattar 

inte alla materialegenskaper som Abaqus behöver för att simulera men simuleringarna 

påbörjades med de värderna som kan ses i bilaga 7. Om högre noggranhet behövs kommer 

mer exakta värden för olika vävar att matas in. Om spänningarna överstiger det maximala 

värdet på 600 MPa enligt bilaga 7 så modifieras balkväggens godstjocklek så att spänningarna 

inte överstiger 600MPa. Alla följande spänningsvärden i resultaten är angivna i Von Mises 

spänning p.g.a. att det var det som Nordic Aircraft använde i sina beräkningar.  
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15.1  Simulering på balk 
Simuleringsarbetet var planerat att utföras lika utförlig som hållfasthetsberäkningen BAE 

Systems utförde på plåtbalken, d.v.s. utföra de tio lastfall som beskrevs i 

problemformuleringen. Efter diskussion med komposittillverkare och uppdragsgivare 

beslutades det att balkens geometri skulle förenklas och de tio lastfallen reducerades till fem. 

D.v.s. lastfall 1,2,3,4 och 8. Det är de 5 lastfall som påfrestar balkens mest. Balken delades in 

i tre sektioner som illustreras i figur 24. Det gjordes p.g.a. problem med utplacering och 

orientering av väv på stora sektioner i Abaqus.  

Första sektionen är område 1 i figur 24 som delades på mitten p.g.a. symmetri, vilket gjorde 

att simuleringstiden minskade och det blev lättare att modellera balkens fiberväv i 

programmet. Den andra sektionen kan ses mellan den bakre bladfjädersinfästningen och 

spännhjulscylindern och den tredje sektionen är längst fram med hjullagret.  

Till ABAQUS användes ett tilläggsprogram kallat ”Composite Modeler for Abaqus” (CMA)  

med hjälp av detta var det möjligt att lägga fiberväven på mer komplicerade former och att få 

ut hur vävarna ska klippas ut för att passa komponenten. Programmet kan även varna om 

vävar som är omöjliga att tillverka eller applicera, vilket kan bespara mycket tid och pengar. 

Materialparametrar togs ifrån bilaga 7 (från kolumn 4 och 8) och kombinerades med datablad 

från Hexcel HexPly M35-4. Det gjordes för att Hexcel inte hade alla materialparametrar som 

behövdes för att kunna simulera i Abaqus. 

M35-4 valdes för dess goda mekaniska egenskaper som hög seghet, bra egenskaper vid höga 

temperaturer och dess flexibla härdningstemperaturområde (80-180  C). Eventuellt skulle även 

HexPly 8552 kunna användas, då den har en seg matris, vilket gör att den har bra 

slagegenskaper och skadetolerans. 

 

Figur 24 Simuleringsområde för de olika lastfallen 

För att kunna simulera kompositer i Abaqus tilläggsprogram CMD krävs det att balken byggs 

upp med skalelement, vilket är ett problem när man ska importera 3D-modeller från Catia. 

För meshning användes quad-dominated med kvadratisk interpolation. Två olika upplägg av 

fibervävar betraktades, första upplägget gäller för område ett i figur 24 och upplägg två gäller 

för område 2 och 3.  
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Delarna som är gjorda i stål modellerades som linjärt elastiska med E-modulen 210Gpa. 

Spänningarna jämfördes sedan med stålets sträckgräns för att bedöma om spänningarna är 

kritiskt höga. 

 

Område 1 

 2x Ply-1 väv 0° runt om 

 10x Ply-2 väv 45° runt om 

 17x Ply-3 UD på över och under 

 4x Ply-4 UD vänster och höger 

 5x Ply-5 väv 0° vänster och höger 

 9x Ply-6 väv 45° vänster och höger 

 10x Ply-7 UD över och under 

 5x Ply-7 väv 45° runt om 

Där vinkeln ”0°” är i balkens längdriktning, ”UD” betyder enkelriktat fiber och ”över och 

under” står för att fibern placeras på balkens översida/undersida. ”Höger och vänster” står för 

att väven är placerad på balkens bredsida som ses i figur 24. ”5x” står för att det är fem lager 

av den väven. Listan visar ordningsföljden på väven för hur den ska placeras, vilket betyder 

att det första lagret Ply-1 ligger innerst och Ply-7 är ytterst.  

Materialparametrarna som användes var M35-4 UD till enkelriktiga fibrer och M35-4 till fiber 

väven. Den sammanlagda tjockleken på balkens kortsida (över och under) är 6.45mm med 44 

lager och bredsidan (höger och vänster) 5.43mm med 35 lager. 

Område 2 och 3 

 2x Ply-1 väv 0° runt om 

 10x Ply-2 väv 45° runt om 

 17x Ply-3 UD på över och under 

 7x Ply-4 väv 45° vänster och höger 

 5x Ply-5 väv 0° vänster och höger 

 9x Ply-6 väv 45° vänster och höger 

 10x Ply-7 UD över och under 

 5x Ply-7 väv 45° runt om 

Materialparametrarna som användes var M35-4 UD till enkelriktiga fibrer och M35-4 till fiber 

väven. Den sammanlagda tjockleken på balkens kortsida (över och under) är 6.88mm med 44 

lager och långsidan (höger och vänster) 5.96mm med 38 lager. 
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15.1.1 Lastfall 1 En fjärdedel av vikten lagd på 3:e bärhjulen 

 

Cylindern med de två armarna ska simulera det 3:e bärhjulet med pendelarmar. Dessa antogs 

vara av massivt stål beroende på att resultaten från dem inte är intressanta för detta arbete. En 

kraft på totalt 1875kg(vikten är halverad p.g.a. symmetrivillkor) sattes på fyra noder 

(468.75kg per nod) på pendelarmarnas ändar (se figur 24). Dessa krafter riktades vertikalt 

uppåt. Alla frihetsgrader är låsta på vänster sida av balken i figur 24(röda linjer) där 

bladfjäderinfästningen sitter i verkligheten och har symmetri randvillkor på randen till 

höger(gula linjer i figur 24) eftersom balken ser exakt likadan ut på andra halvan. Cylindrarna 

sitter fast i balken med ”tie contact” villkor. I figur 24 kan det ses att det saknas några element 

saknas. Dessa element togs bort p.g.a. att spänningarna var orimligt höga jämfört med de 

närliggande elementen. De orimliga resultaten i dessa element skulle bli mer rimliga genom 

att förfina meshen vid dessa noder. Men p.g.a. begränsad tid av licensieringen för ABAQUS 

så accepterades dessa resultat.   

 

Figur 24 En åttondel av totalvikten (1875kg) är lagd på båda pendelarmarna, färgerna visar 

spänningskoncentrationer. Röda linjer är där balken är fastlåst och gula där symmetrivillkoren gäller. 

Resultatet blev att vid balkens ändar var max spänningen 70Mpa. Lokalt är det högre 

spänningar vid kontakten mellan cylindern och kompositen, men det bortsågs p.g.a. att 

cylindern i verkligheten sitter fast i balken m.h.a. limplåtar, som kan ses i figur 31 (markerade 

i orange). Dessa fördelar spänningen över en yta istället för en rand. 
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15.1.2 Lastfall 2 En fjärdedel av vikten lagd på 3:e yttre bärhjulet 

 

Figur 25 En åttondel av totalvikten (1875kg) är lagd på pendelarmen närmast i bild, färgerna visar 

spänningskoncentrationer. 

 

Samma randvillkor som i Lastfall 1 gäller, förutom att den totala kraften endast är lagd på det 

yttre bärhjulets pendelarm. 

Det resulterade i att balken vill vrida sig. Deformationen i figur 25 är dock överdriven för att 

illustrera hur den vrider sig. De högsta spänningskoncentrationerna uppträder vid hörnen på 

balken, markerade med gul-grön färg i figur 25. Spänningarnas uppgick till ca 170MPa. Vid 

detta belastningsfall är det också viktigt att titta på deformationen som uppstår. De illustreras i 

figur 26, som visar att deformationen på balken uppgick till 1.3mm i höjdled (grönt område). 

Vikten av detta förklaras senare i diskussionen. 
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Figur 26 En åttondel av totalvikten (1875kg) är lagd på pendelarmen närmast i bild, färgskalan visar total 

förskjutning från original positionen 

15.1.3 Lastfall 3 en fjärdedel av vikten lagd på spännhjulet 

 

Figur 27 En fjärdedel av totalvikten (3750kg) är lagd på båda pendelarmarna i z-led, färgerna visar 

spänningskoncentrationer. 

I denna simulering är alla frihetsgrader låsta på vänster sidan av balken i figur 27(Röda 

linjer). Den totala kraften på 3750kg är fördelad på fyra noder längst ut på pendelarmarna och 

riktade vertikalt uppåt. Resultatet från figur 48 visar höga spänningskoncentrationer vid 

kanten på balken ovanför cylindern och längs med balkens över- och undersida som uppgick 

till ca 250Mpa. 
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15.1.4 Lastfall 4 en fjärdedel av vikten lagd tvärs pendelarmen 

 

Figur 28 En fjärdedel av totalvikten (3750kg) är lagd på pendelarmen närmast i bild i x-led, färgerna visar 

spänningskoncentrationer. 

För lastfall 4 definierades samma randvillkor som gällde i lastfall 3, men här är kraften lagd 

sidledes på ena pendelarmen, som visas i figur 28. Kraften är lagd på två noder riktade in mot 

den andra pendelarmen. Detta utfördes för att se spänningsnivåerna när vagnen svänger i 

branta slutningar. Spänningskoncentrationen är som störst efter balkens sidor där 

spänningarna uppgick till 540MPa. 
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 15.1.5 Lastfall 5 Krocklast på 100kN 

 

Figur 29 Illustration av krocklast på drivhjulslagret. Bilden upptill vänster visar en översikt av simuleringen, den 

högra visar spänningarna på kompositen och den nedre visar spänningskoncentrationerna vid övre infästningen. 

Kompositbalken låstes fast i alla ledder längs högra randen(se figur 29, röda kantlinjen) och är 

delades på mitten längs med balken där symmetrirandvillkor definierades. Stålplåten låstes 

mot kompositens yta med s.k. ”tie contact” villkor (tie contact sammanbinder två separata 

ytor så att det inte finns någon relativ rörelse mellan ytorna), men också till bulten som 

förbinder plåten med lagerhuset. På bultens ändar sattes randvillkor som förhindrar 

förskjutning av bulten tvärs balkens riktning.  

Lagret modellerades som massivt med två fastsvetsade plåtar, där plåtarna och bulten ansågs 

vara låsta till varandra över kontaktytan. För att simulera krocken modellerades en stålplatta 

som ska träffa lagret. Första steget i simuleringen var att köra in plåten 0.01mm i cylindern, 

därefter lades 100kN på klossen. Mellan klossen och lagret antogs friktionsfri kontakt. 

Resultatet från simuleringarna visade att det blir höga spänningar på den övre infästningen. 

Spänningar vid infästningen var lokalt på ca1000Mpa, men i genomsnitt ligger spänningen i 

det röda området på 650MPa. Krockens inverkan på kompositen var mindre än väntat, där de 

högsta spänningarna låg på 250 MPa.  
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15.2  Simulering på bussningsfäste 

Simuleringarna på limfogen var komplicerade och ansågs onödiga att utföra i Abaqus. Istället 

gjordes manuell uträkning, då lastfallet i bussningarna som påverkar limmet blir ett idealfall 

d.v.s. ren skjuvning. 

Limmet antogs kunna bära en maximal skjuvspänning på ca τ=3.4 N/mm
2
 mot en metallyta. 

Det var ett av de lägsta värden som kunde hittas för epoxylim på obehandlade metallytor. I 

verkligheten kommer plåtytorna att vara ytpreparerade för att limmet ska få bra grepp. Det 

maximala vridmomentet som en bussning klarar av är 8kNm, vilket är det momentet limmet 

ska klara av. Bussningscylinderns ytterdiameter är 150mm. 

Där skjuvspänning definieras: 

  
 

 
 

Där F är kraften i newton, A är arean i mm
2
 och   är i MPa 

Om ytan mellan balkväggen och cylindern försummas, verkar limmet endast på ytan mellan 

kompositen och förstärkningsplåten. Det räknades ut hur stor ytterradie plåten skulle behöva 

för att klara momentet från bussningen.  

  
    

     
          

  
 

 
 
      

   
          

Innerradien för plåten är  ri=75mm och halva totalarean är på varsin sida av balken. 

 

 
 
     

 
          

 (  
     )        

         

Vilket leder till att förstärkningsplåten som är fastsvetsad i cylindern ska ha en innerradie på 

75mm och en ytterradie på minst 103mm. Men för vara säker på att det ska hålla ihop så ökas 

ytterradien. Detta görs också för att minska risken för delaminering av kompositen.  

I beräkningarna som presenterades har balkväggens tjocklek försummats men i praktiken ger 

även de ett bidrag till hållfastheten. Den skjuvspänning som användes var ett av de lägsta 

värdena mot metallytor som kunde hittas hos en tillverkare, vanligtvis ligger hållfastheten på 

epoxylim runt 25Mpa. Datablad hur olika temperaturområden påverkar limmet finns i bilaga 

8, där den lägsta spänningen ligger på 1500psi vilket är 10MPa. Limmets hållfasthet bestäms 

av dess bindning till metallytan. Är ytan fint polerad har limmet svårt att få en bra vätning och 

vice versa.  Med en grov yta blir det bättre vätning och bättre bindning mellan limmet och 

metallen. Detta koncept har endast två förstärkningsplåtar per cylinder för att hålla ner vikten. 
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16 Utveckling av slutkoncept/Resultat 

16.1  Design 
Resultatet från konceptgenereringen och simuleringarna illustreras i figur 30.  

 

Figur 30 Översiktsbild för kompositbalken 

  

Kolfiberkompositskalet är ca 5.4 mm tjockt, med tjockare laminering (ca 6 mm) bak mellan 

bakre bladfjäderinfästningen och spännhjulscylindern. Vilken orientering laminaten ska ha 

kan ses i kapitel 15.1. Kompositmaterialet som valdes blev Hexcels HexPly M35-4. 

Totalvikten slutade på 52kg enligt CAD-programmet. Då är stödhjulet för bandet och plåtarna 

som håller upp hjulet uteslutna från summeringen. Detta ger en viktminskning på 23 kg/balk.  

Bussningscylindrarna är oförändrade och sitter fast i balken med hjälp av epoxilim. För att 

vara säker på att det är tillräckligt hållfast monterades även förstärkningsplåtar. Plåtarna gör 

att limmet får verka över en större area och därmed reduceras spänningen. Plåtarna minskar 

risken för delaminering och spänningskoncentrationer runt hålen, samt skyddar kompositen 

från stenskott, vilket är vanligt förekommande i detta område (se figur 15). Plåtarna är 

fastsvetsade i cylindern vilket kan göras innan komposittillverkningen. På så sätt skadar inte 

svetsoperationerna kompositen eller limmet. Cylindrarna kommer att levereras med plåtarna 

och övriga fästen färdigsvetsade till komposittillverkaren. Eftersom cylindrarna är i två 

halvor, kan cylindrarna föras in från varsitt håll och därmed minskar kostnaden för 

limoperationen. Se figur 31 för en illustration hur detaljen ser ut. 
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Figur 31 Limplåtar till bussningscylinder konceptet 

Bladfjäderinfästningarna är i stort sett oförändrade, den främre infästningen har höjts p.g.a. att 

balkhöjden har ökat och godstjockleken har skalats ner för att spara vikt. De har samma 

position som i nuvarande balkar för att möjliggöra och underlätta byte till kompositbalkar på 

de vagnar som redan är i bruk. 

Spännhjulsklacken är ihopsvetsad med cylinder likaså är balk klacken. Cylindern limmas fast 

till balken mellan balkväggen och limplåten, vilket illustreras i figur 32. Den röda plattan 

mellan de röda klackarna delar ut slagenergin över balken så att inte all energi påverkar 

limmet mellan cylinderplåten och balken. Under cylindern sitter en klack markerat i mörkrött. 

Den är fastsvetsad med cylindern, vilket gör att slagen från bandet inte slår direkt i balken. 

 

Figur 32 Spännhjulsklack(röd), limplåt(orange) och balk klacken(mörkröd) 

Undersidan av balken behöver skyddas mot slitage och slag från bandet. Detta löstes med 

hjälp av ett 5 mm skikt av naturgummi och 2 mm plåt över gummit som illustreras figur 33.  
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Figur 33 Undre balkskyddet där det oranga är plåt och det svarta är gummiduk 

 

Plåten står emot glidslitage, men plåten minskar också friktionen mot bandet och gummit 

dämpar slag. Överdelen av balken skyddas av en 5 mm gummiduk. Den skyddar balken från 

sten och grus som kastas upp av bandet, vilket kan skada kompositen. Gummimaterialet är av 

typen naturgummi som har utmärkta egenskaper för att stå emot nötning, syror, alkalier och 

salter. 

Lagerfästet illustreras i figur 34. Fyra små plåtar är fastsvetsade på lagret, som fästs med bult 

på samma plåt som den 1:a bussningscylindern. Mellan bulthålen finns två hylsor som ska 

hindra plåtarna från att vika sig vid frontalkrockar.  

 

Figur 34 Drivhjulslagerinfässtning  
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16.2 Kostnad och tillverkning 

Nordic Aircraft var villiga att bidra till arbetet och tillverka några prototyper. De är också 

intresserade av att få tillverka andra produkter som behövs för att lätta BVS 10:an som t.ex. 

bladfjädern.  

I kostnadsförslaget förbinder sig företaget att tillverka formverktyg till balkarna. En form 

brukar användas till ungefär 60 enheter, innan den slängs och en ny får tillverkas. Det ingår 

också en jigg för limanpassning av stålkomponenterna i prisförslaget.  

Pris exkl. moms: 

Rad 1 Verktygs- och jiggkonstruktion, produktionsanpassning  510000 kr 

 pluggar, formverktyg, jigg (NRC) 

Rad 2 Byggnation av 2 st kompositbalkar (RC)  150000 kr 

Tillverkningsprocessen startar med att pluggar fräses fram, som används till att göra kolfiber 

formarna. Dessa sätts in i autoclaven med en temperatur på 160C° vid härdning. Den höga 

härdningstemperaturen gör att formarna inte mjuknar när den och balken sätts in i 120C° för 

att härda balken. 

Därefter utförs limningen av alla komponenter på balken, allt från bussningscylindrar till 

gummimattor. I prisförslaget är inte kostnaden för stål/plåt komponenterna inräknade, utan 

dessa är tänkta att levereras färdiga till Nordic Aircraft. Det betyder också att limplåtarna till 

bussningscylindrarna ska levereras ytpreparerade så att limmet får bra adhesion till plåtarna. 

 

17 Diskussion 

17.1 Konstruktionslösning 

Utformningen av balken var huvudproblemet i projektets början. Efter att förstudierna var 

utförda togs kontakt med komposittillverkare och distributörer för att få svar på frågor. Det 

ställdes många restriktioner i problembeskrivningen, vilket uteslöt större geometriska 

förändringar av balken.  

Höjdbegränsningen var det största problemet p.g.a. bandet. Eftersom de flesta kompositer har 

lägre E-modul än stål, krävdes det högre tvärsnittshöjd. Men höjden kunde bara ökas från 

190mm till 260mm, vilket ledde till att godstjockleken ökade. 

Valet av koncept värderades endast med pris, eftersom kompositdetaljer är kända för att kosta 

relativt mycket jämfört med ståldetaljer. För kostnadsvärderingen bidrog kompositföretagen i 

tabell 3 med hjälp. Det var inte möjligt att få fram priset för varje koncept men det gick att 

jämföra dem med varandra. Eftersom det krävs mycket arbete och resurser för ett företag att 

uppskatta priset var det inte möjligt att utföra för alla koncepten. Resultatet blev att koncept 4 

förordades. 
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Efter ett möte och besök på Nordic Aircraft AB insågs det att konceptet hade 

förbättringsmöjligheter. Divinycell-kärnan som konceptet innehöll hade en vikt på 6kg, vilket 

är en mycket vikt i detta fall. Nordic Aircraft hävdade att kärnan inte skulle tåla värmen och 

trycket i autoclaven. En lösning är att öka densiteten på Divinycell kärnan, men det skulle 

innebära att den skulle väga minst dubbelt så mycket. Den andra lösningen var att göra balken 

enligt företagets hemliga tillverkningsmetod. Fibernväven läggs då upp i två formar, varefter 

halvorna vävs ihop på hemligt sätt och därefter förs in i autoclaven. Hur de väver ihop 

halvorna ville de inte kommentera, men problemet med kärnans viktökning eliminerades. 

Det fanns egentligen inget annat val än att välja kolfiber som fibertyp till balken. När balken 

ritades upp i Catia, och materialparametrar matades in, resulterade det i att kolfiber var den 

enda fibern som skulle klara av att ge en märkbar viktminskning. Till en början var glasfiber 

målet, men eftersom den är både tyngre och har lägre E-modul så uteslöts den och 

aramidfibern.  

Det insågs snart att balkutformingen och fibervalet var relativt enkelt, jämfört med att 

presentera en idé hur man skulle gå tillväga med att fästa bussningscylindrarna, 

spännhjulsklacken och lagret till drivhjulet. 

Huvudproblemet var att fästa bussningscylindrarna och det fanns många förslag på lösningar, 

men de flesta var allt för tunga. Ett förslag var att limma fast dem med fastsvetsade plåtar, 

vilket var det lättaste, men också det mest kritiska alternativet. Eftersom det är ren skjuvning 

som påverkar limmet leder det till att det är ett idealfall för lim. Faran med att använda lim är 

fläkning (då spänningen begränsas till en smal linje längs fogens kant), men så som plåtarna 

sitter fastlimmade till balken är fläkning inte möjligt. 

17.2 Kompositens nackdelar 
Kompositer har många fördelar över metaller som att den inte rostar samt dess höga 

styrka/vikt förhållande. Men det finns också nackdelar med fiberkompositer. 

En stor nackdel med kolfiberkompositer är att de är mycket spröda, vilket gör dem känsliga 

för slag. Eftersom balken sitter på ett stridsfordon, är risken för slag stor och måste förhindras. 

Diskussioner med kompositföretag fördes för att få mer insikt i hur man ska gå tillväga. Men 

tyvärr finns det inget sätt att göra kompositer mer slagtåliga. Det fanns idéer om att blanda i 

aramid- och glasfiber för att öka segheten, men enligt komposittillverkare skulle detta inte 

fungera, p.g.a. att slagenergin får den spröda kolfibern att gå av medan glasfiber ännu är 

intakt. Det är möjligt att byta från epoxymatris till något mer slagtåligt, men då reduceras 

elasticitet och styrka. Det gäller att hitta en bra balans mellan de två egenskaperna. På 

flygplan finns det tunna gummimattor som skyddar vissa delar av planet som ligger i 

riskzonen för att få slagskador. På samma sätt löstes problemet med att bandet kastar upp sten 

på balken, med risk för skador som kan ses i problembeskrivningen. Under balken monteras 

en gummimatta kombinerad med en plåt, där plåtens syfte är att minska friktionen mellan 

mattan och balken. Plåten skyddar också balken från vassa stenar som kan komma in mellan 

bandet och balken vid körning. Det valdes att inte fästa någon gummimatta på sidorna av 
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balken p.g.a. viktökningen och för att det inte fanns några märkbara skador på balkarna som 

hade varit i Afghanistan. 

Kolfiberkompositer uppvisar högt temperaturberoende. Högre temperaturer kan få de 

mekaniska egenskaperna att sjunka, vilket kan vara en fara eftersom den används i öknar där 

temperaturen kan bli mycket hög. Enligt restriktionerna ska balken klara 70C°, vilket den gör, 

men det kan bli problem om solen lyser rakt på balken och om den är svart (vilket inte är ett 

krav att den måste vara). Balken kan då bli så pass varm att limmet som fäster cylindrarna till 

balken släpper. Enligt temperaturmätningar som har gjorts av BAE Systems så har man 

kommit upp i en temperatur på skrovet som var ca 50C°. Detta problem togs upp på ett möte 

inför det fortsatta arbetet. En studie av bilder från Afghanistan utfördes och det ansågs att 

bandet skyddar balken från solens strålar under de intensivaste timmarna på dygnet. 

Tillverkningen är en viktig aspekt att ha i åtanke. Kvalitén (som t.ex. vävplacering och 

luftfickor mellan vävarna) på en kompositdetalj kan variera beroende på hur erfaren och 

kunnig personalen är. Den största risken för fel vid tillverkningen är risken att få in 

luftbubblor mellan laminaten. Detta är vanligt vid tillverkning av tjocka sektioner. Om en stor 

mängd luft skulle hamna mellan laminaten, är risken stor att komponenten delaminerar och 

slutligen spricker.  

För BAE Systems är det också viktigt att arbetsmiljön för arbetarna är tillfredställande på 

företaget. Epoxy är skadligt både att få på huden och att andas in ångorna. Det är därför 

viktigt att kontrollera om det finns skyddskläder till personal, att de har god utbildning i vad 

de hanterar, och att lokalerna är bra ventilerade. 

Kolfiberkompositer är inte ett miljövänligt material. För att tillverka kolfiber krävs enormt 

hög energitillförsel jämfört med att framställa stål. Epoxyn är inte heller miljövänlig vare sig 

vid framställning eller vid deposition och är även skadlig för människor. Ytterligare en 

nackdel med kolfiber jämfört med stål är att de inte är återvinningsbara.  

17.3 Övrigt 
Simuleringarna var den största utmaningen och svårigheten med detta arbete, då det saknades 

kompetens om kompositsimuleringar på företaget. Beräkningarna var främst till för att få fram 

en ungefärlig laminattjocklek, som låg till grund för en kostnadsanalys, men även för att få 

insikt i lagrens orienteringar. Det visade sig senare att Nordic Aircraft inte skulle genomföra 

några hållfasthetsberäkningar på balken, utan gå efter de uppgifter de har fått från detta 

arbete. 

Uppdelningen av balken i tre olika delar var tvunget p.g.a. att ABAQUS inte kunde hantera 

analys av objekt med många element. Alternativet skulle vara att göra FE-nätet så grovt att 

det gick igenom, men då riskerades det att resultatet skulle bli opålitligt. Vid simuleringen 

med krocklasten kan det diskuteras om det är rätt att använda 100kN som krocklast. Det är 

beroende på hur fort fordonet kör, hur tungt lastad den är och vad den kör in i. Det gjordes 

inget fördjupande arbete för att ta reda på en mer realistisk krocklast, utan det användes 

samma last som i tidigare krocksimuleringar gjorda av BAE Systems. En viktig aspekt när 

man gör kompositdetaljer är att se om det blir stora deformationer nära kantgeometrier som 
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illustreras figur 35. Figuren är överdriven för att illustrera faran med vridningen. I högra 

hörnet är risken stor att materialet kan delaminera under cykliska belastningar. Resultatet från 

simuleringarna visades för Nordic Aicraft och de bedömde att deformationen inte var stor nog 

för att detta skulle kunna ske. 

 

Figur 35 Figuren visar värsta scenariot när 3:de yttrebärhjulet blir belastat. Där det finns risk att det kan delaminera 

i det högra hörnet 

Under arbetets gång upptäcktes möjliga viktoptimeringar av balkens tillhörande delar. 

Bladfjäderinfästningarna dimensionerades ner eftersom de visade sig vara 

överdimensionerade. Godstjockleken på bussningscylindrarna är ca 5mm. Dessa skulle kunna 

bli tunnare för att spara vikt, men det betyder i sin tur att toleranserna blir mindre vid 

monteringen till kompositbalken, vilket ökar priset för tillverkningen. Presskraften måste vara 

lika stor som den är nu, vilket betyder att greppet måste vara större. Även stålen som håller 

upp stödhjulet till bandet skulle kunna skalas ner, eftersom det inte är så stor belastning på 

dem. Spännkraften från bandet som har ett max värde på 3 ton när den kör uppför en brant 

lutning. De är i sin nuvarande design gjorda i 8mm plåt. 

Det finns en del som är redo att bytas ut utan beräkningar och simuleringar, vilket är 

friktionsstålen som sitter placerade vid första och sista bärhjulet. Funktionen av stålen är att 

hindra pendelarmen ifrån att böjas inåt när vagnen svänger. På Afghanistanvagnarna 

uppvisades minimalt slitage på färgen på dessa stål. Stålet väger ca 0.8 kg st och kostar ca 

2000kr att köpa in. Stålbiten skulle helt enkelt kunna bytas ut mot en formgjuten plast vilket 

resulterar i en mycket billigare och lättare del.  

17.4 Priset 
Prisförslaget från Nordic Aircraft är en grov uppskattning på vad kostnaden skulle landa på 

baserat på de möten, telefonkontakter och mejldiskussioner som har ägt rum. I prisförslaget 

ingår inte limning av gummiduken eller lackning/målning, men de säger att det kan ta ansvar 

för det.  
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Priset för beredningen av jigg, formar och verktygstillverkning är ett fast pris som inte kan 

ändras beroende på seriestorleken. Däremot är byggnationspriset per balk en siffra som beror 

på kvantiteten. Efter en del diskussion mellan BAE och Nordic Aircraft om seriepriset så 

skulle det vara möjligt att seriekostnaden för en balk minst skulle kunna halveras beroende på 

seriestorleken.  

Den seriestorlek BAE är intresserade av är runt 50-100 vagnar, vilket är 200-400 balkar. Det 

är en mycket stor order för Nordic Aircraft, vilket betyder att det finns en god chans att priset 

kommer att sjunka med upp emot hälften av offertpriset. 

 

18 Slutsats 
 

Att konstruera balkens design ansågs i början vara det svåra, men det visade sig senare vara 

den lättare delen av arbetet. Mycket arbete lades ner på generering av koncept som senare 

visade sig vara omöjliga antingen tillverkningsmässigt eller att de inte uppfyllde inte 

kravspecifikationen.  

Att föra dialog med en kolfibertillverkare var en mycket god idé. De har praktisk erfarenhet 

och kunskap som sparade viktig tid och de kunde också förutse problem. En annan fördel var 

att Nordic Aircraft hade en tillverkningsmetod som inte finns i läroböcker, vilket gjorde det 

möjligt att skippa Divinycell kärnan. När det kom till att värdera och välja fibertyp var det 

enda alternativet att välja kolfiber. Glasfiber är både tyngre och har lägre E-modul, vilket 

skulle leda till en tyngre balk. Balken blev i slutändan 23kg lättare och skulle klara alla krav 

som finns beskrivet i problemformuleringen. 

Kolfiber som materialval gör balken lättare, men innebär ett högre pris. Kolfibern är också 

känslig för slag som kan få den att delaminera och spricka. För att förhindra detta 

inspekterades använda balkar från Afghanistan och därefter placerades gummimattor på de 

områden som får utstå slag och slitage. 

Tillverkningsmetoden med prepreg valdes för dess höga kvalité på slutprodukten och 

möjligheten att göra komplexa former. 

Simuleringarna gjordes så utförliga som det fanns kunskap om och i den utsträckning datorn 

klarade av med den studentlicens som var till förfogande. Simuleringsresultaten som beskrivs 

i kapitel 15.1 jämfördes med materialtabell i bilaga 7 för att säkerhetsställa att komponenten 

håller. 

Slutsatsen av detta arbete är att det inte är optimalt att byta från stål till komposit i skidbalken. 

Skidbalken är en av delarna på BVS10 som får ta emot mest stryk under körning. Det blir en 

vinst på 23kg/balk, men det till en hög kostnad som skulle kunna användas till att byta ut 

andra delar av vagnen till kompositmaterial. Det är mycket möjligt att balken klarar sig i de 

miljöer vagnen kör i, men för att vara säker måste balken gå igenom noggranna tester. Endast 

då är det möjligt att besluta om det är ett bra koncept att gå vidare med.  
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19 Återstående arbete 

 

Vad som återstår att göra utifrån detta arbete, är att få fram prototyper som kan användas i 

körtester hos BAE i Örnsköldsvik, där balkarna testas till det yttersta i olika terränger och 

miljöer. Från dessa resultat kan balken förstärkas där det behövs och eventuellt kan 

godstjockleken reduceras där den är överdimensionerad. Den viktigaste aspekten är att ta reda 

på hur mycket balken påverkas av att köras i varma miljöer som t.ex. öknar. Största oron där 

är att limmet tappar sina mekaniska egenskaper såpass mycket att plåtarna släpper från 

balkväggen. 
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21 Bilagor 

 

Bilaga 1  

Lätt handritade koncept 
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Bilaga 2 

2.1 Konceptgenerering bussningsfästen 
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2.2 Spännhjulsstop koncept 

 

  

Limfog mellan balkväggen 

och plattan 
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Bilaga 3 

Bilaga 3.1 

 

Balklösning där balken är gjord i ett enda stycke av en pultruderad balk. Hålen borras och 

cylindern limmas fast på de rätta positionerna. Detta är troligen det billigaste alternativet. 
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Bilaga 3.2 

 

 

Ett lösningsförslag där balken är gjord i två separata delar av en pultruderingsbalk. Här kapas 

hörnet längst fram då bandet annars skulle skrapa emot. Det är förstärkningar vid limfogen 

mellan balkarnas ändar. Dessa förstärkningar göra att limmet får verka på en större area.   
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Bilaga 3.3 

 

Ett lösningsförslag som använder sig av lay-up metoden som tillverkningsteknik. Den är gjord 

i två halvor och har en förstärkningsläpp för att få större limarea när de monteras ihop. 
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Bilaga 3.4 

 

Samma typ som den föregående men här går det en läpp runt hela konstruktionen vilket ger 

den en ännu större limarea.  
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Bilaga 3.5 

 

Ett konceptförslag som bygger på att balken ska byggas ovanpå cylindrarna för att inte klyva 

fibrerna i kompositen. Cylindrarna monteras fast med svetsade plåtar, som limmas fast på 

balken 
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Bilaga 3.6 

 

 

Lay-up lösningsförslag där cylinderhålen också får kompositförstärkning för att öka limarean 
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Bilaga 3.7 

 

Sandwich lösning med kärna av Divinycell eller liknande material. Skummet fungerar som en 

form men ger även högre styvhet, större limarea och gör det möjligt att gjuta hela balken i ett 

tillverkningssteg, vilket resulterar i mindre efterarbete. 
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Bilaga 4.1 
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[11] 

Bilaga 4.2 
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Bilaga 5  
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 
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Bilaga 9 
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Bilaga 10 

Ply1_over_vav (8) 

 

Ply1_over_vav_45 (10)
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Ply2_uni_over (17)

 

Ply3_uni_under (17)
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Ply4_uni_hoger (4)

 

Ply4_vav_hoger (5)
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Ply4_vav_hoger_45 (9)

 

 

 


