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Sammanfattning

Sammanfattning
Detta examensarbete beskriver undersökningen av kärnmaterial i en
sandwichpanel under belastning. Arbetet har utförts tillsammans med CCG i
Laholm, Sverige. Kärnmaterialen lämpar sig vid design av sandwichpaneler på
grund av sin låga vikt och sin förmåga att klara av högt tryck. Då materialet
uppvisar ett ickelinjärt beteende skapar det problem vid design av
sandwichpaneler och leder till att materialsammansättningarna tillverkas
konservativa mot verkligheten. Projektet har gått ut på reducera designprocessen
genom att bygga upp och simulera materialmodeller i programvaran ABAQUS för
att kunna analysera och förutse materialets beteende. Resultaten har presenterats i
kraft- och förskjutningsdiagram samt visualiseringar och har försvarats med hjälp
av teorier för kontaktmekanik samt matematik. Projektet har utförts på ett
vetenskapligt sätt där hypotes verifieras mot teori för att sedan verifieras i
experiment, allt för att säkerställa resultatet.
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Abstract

Abstract
This thesis describes a study of the core materials used in composite panels under
static indentation. The work was conducted together with CCG in Laholm,
Sweden. These materials work well when designing sandwich panels due to their
low weight and high compression strength. As the cores show a non-linear
behavior problems can arise when constructing panels and oftentimes lead to
choosing very conservative solutions that are not optimized.
The main focus of this thesis has been the modelling and simulation of materials
in the software ABAQUS to analyze and predict the materials behavior and
reduce the time needed for the design of new panels. The result is presented in
force- displacement plots as well as von Mises visualization plots and is sustained
by theories of both contact mechanics and mathematics. The group endeavored to
work in a scientific manner by verifying the hypotheses through theory and
experiments in order to accomplish accurate results.
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Terminologi

Terminologi
Detta avsnitt avser att förtydliga olika termer och begrepp som förekommer i
rapporten och som inte är vardagligt förekommande.
●

Uppdragsgivaren

Företaget arbetet utförts mot, DIAB Sweden AB - Composite Consulting Group
(CCG). Handledaren är Carl-Johan Lindholm.
●

Mesh

Hur man räknar på olika belastningar i programvara som Abaqus. CAD-modellen
“byggs om” med ett antal noder (punkter) och element som binds mellan dessa
punkter. Typ av mesh (utseende, storlek med mera) påverkar resultatet på olika
sätt.
● Workshop
En workshop är ett arbetsseminarium som betonar problemlösning, praktisk
övning och kräver att deltagarna är involverade.
● studenterna
Peter Jakobsson och Per Lund, de studenter som utfört detta arbete.
● grupp 1 och 2
Grupp 1: Peter Jakobsson och Per Lund
Grupp 2: Gustav Engkvist och Sebastian Hansson [32]
● konvergens
Med konvergens menas den punkt när beräkningarna ”går igenom” med en fin
nog mesh att ytterligare förändringar inte kommer att medföra förändringar i
simuleringens resultat.


CCG

Composite Consulting Group – se terminologi - uppdragsgivare
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Introduktion

Denna rapport om 15 högskolepoäng beskriver det examensarbete som bedrevs på
Högskolan i Halmstad under vårterminen 2015. I arbetet redogörs för
framtagningsprocessen av flera materialmodeller i programmet ABAQUS för
kärnmaterial i en sandwichpanel där analys samt beräkningarna ingick för att
säkra resultatet. Modellen ska simulera hur materialen beter sig vid belastning av
handtruck med last. Arbetet bedrevs i två grupper där modellerna som togs fram i
detta arbete skulle vara indata för den andra gruppen. Arbetet utfördes på uppdrag
av DIAB Sweden AB - CCG (Composite Consultant Group) och syftet är att
utföra tester i verkstad där slutresultatet ska vara till hjälp och avlasta vid
beräkning samt att verifiera hur olika materialkombinationer kommer att bete sig
vid belastning.

1.1

Bakgrund

Det blir av allt större betydelse att sänka vikten vid konstruktion. Detta är
väsentligt inom bilindustrin där lägre vikter leder till lägre påverkan på miljö,
transportkostnader sjunker och det blir mindre belastning på samhället.
Arbetet syftar till att ta fram modeller för att enklare kunna testa
materialkombinationer i kompositer till lastbilsgolv.
I nuvarande lösningar används lätta material såsom plywood och aluminium, man
vill undersöka möjligheten att sänka vikten ytterligare genom att byta ut
nuvarande golv mot en komposit sandwichpanel. Uppdragsgivaren har noterat
problem vid design med kärnmaterialet då det är svårt att förutse dess beteende.
Förslaget att bygga upp en detaljerad FE-modell för att analysera kärnmaterialet
uppkom och med denna se provresultatet genom hela panelen på datorn. Målet
med detta är att kunna uppnå en kombination med det svagaste kärnmaterialet
möjligt för att sänka priset men att fortfarande hålla konstruktionen inom de krav
som ställs.

1.1.1 Företagspresentation
DIAB AB har varit ledande inom kärnmaterial i över femtio år och grundades i
Sverige av Bertil Diedrichs. Företaget finns runt om i världen och har en global
tillverkning och försäljning, exempelvis i Indien, Kina och USA. DIAB AB har en
bred kompetens vid tillverkning av kärnmaterial som används vid
sandwichpaneler [1].
Detta projekt har utförts tillsammans med CCG på deras anläggning i Laholm,
Sverige. CCG grundades år 2010 och har verksamheter i Australien, Kina, Indien,
Spanien, USA och Sverige [1].
Företaget CCG specialiserar sig på ingenjörsmässiga lösningar och konsultarbete
inom lättviktskonstruktion med kompositer. På företaget arbetar maskin- och
2
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processingenjörer, materialforskare samt komposittekniker som har en lång
erfarenhet från olika industrier. Deras tidigare projekt innefattar områden som
förnybar energi i form av vindkraftverk och lösningar i transportsektorn för att
minska vikten på exempelvis lastbilar. De specialiserar sig även på tillverkning av
båtar såsom yachter.
CCG fokuserar på design och ingenjörsarbete för kompositer och har expertis
inom konceptuell 3D modellering, FE-beräkningar och mekaniska tester på
kompositstrukturer [2].

1.2

Syfte och mål

Syftet med projektet var att bygga upp en modell i ABAQUS som kan hantera
ingående material under belastning, här ingick att verifiera materialmodellen mot
den kravspecifikation som erhölls från CCG. Målet med projektet var att
underlätta för uppdragsgivaren vid beräkning av nya materialsammansättningar
samt att analysera och bedöma hur kärnmaterialet beter sig vid belastning för att
på så sätt bidra till att designprocessen reduceras och förenklas.
Den verifierade materialmodellen planerades att överlämnas till grupp 2 som
tillsammans med CCG skulle utföra praktiska tester för verifiering av modellen.
Syftet med att göra en matematisk modell för ett verkligt problem är att förutsäga
vad som kommer att hända utifrån det som är känt. Genom att använda matematik
i praktiken kan ökad kunskap om problemet erhållas. Den matematiska modellen
kan ge följande:
●

Förståelse

●

Förutsägelse

●

Kontroll

●

Konstruktion

Sedan kan resultatet analyseras, eftersom modellen är matematisk kan slutsatserna
antas vara trovärdiga om de antagande man gjort rörande modellen är riktiga.
Simulering är kostnadseffektivt och går fortare jämfört med praktiska tester och
kan ge företag konkurrenskraft då nya produkter ständigt kommer ut på
marknaden [3].
1.2.1 Problemdefinition
Kärnmaterialets egenskaper skiljer sig från traditionella konstruktionsmaterial så
som stål i och med den icke-linearitet som uppkommer vid deformation. Cellerna
i materialet börjar krossas följt av en förtätning där styvheten ökar allt eftersom
fler celler krossas [4].
3

Introduktion

1.3

Avgränsningar

Projektet avgränsades till att analysera kärnmaterialet vid krossning. Ingen hänsyn
har tagits till sandwichpanelens övriga egenskaper såsom krypning, buckling,
delaminering eller plastisk deformation av laminatet.
Uppdragsgivaren hade som krav att ABAQUS skulle användas vid datorstödd FEberäkning och tillhandahöll bland annat kärnmaterialet Divinycell H100 [5] med
dess data. Alla beräkningar utfördes mot fast underlag så att hänsyn till
materialets egenvikt aldrig behövdes tas. Projektet begränsades till två delmål där
den första delen avsåg att analysera kärnmaterialets beteende vid statisk analys av
en axisymmetrisk modell som skulle motsvara tryckprovstest och den andra av en
2D modell som ska simulera golvet med belastning av Cylinder. Ingen hänsyn har
tagits till materialets ekonomiska aspekter. Projektet sträckte sig mellan perioden
2015-01-19 till 2015-05-23 och innefattade ca åttahundra timmar.

1.4

Individuella ansvarsområden

En uppdelning av projektets teoretiska studie gjordes i ett tidigt stadie där Peter
Jakobsson fokuserade på finita elementmetoden och Per Lund på den teoretiska
delen av ABAQUS. Alla beräkningar i ABAQUS gjordes tillsammans. Övriga
områden samt dokumentation har delats upp jämlikt.
På CCG utfördes ett annat projekt parallellt med analysen av kärnmaterialet, där
maskiningenjörsstudenterna Gustav Engkvist och Sebastian Hansson utförde FEmodellering av hjullast på sandwichpanel och jämförde denna med praktiska
tester [32]. Projekten hade en tydlig uppdelning och bedrevs oberoende av
varandra. Grupperna strävade efter att arbeta på ett tvärfunktionellt sätt där
information samt erfarenheter delats mellan grupperna.
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Metod

I nedanstående avsnitt kommer det tillvägagångssätt som detta projekt har följt att
presenteras. Arbetet har bedrivits ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv och
beskrivs samt illustreras i ett flödesschema. Avsnittet beskriver också hur
insamling av data utfördes.

2.1

Metoddiskussion

Det finns mycket litteratur angående metoder som beskriver ett projekts förlopp
från början till slut samt hur mätningar och problem skall behandlas. Högskolan i
Halmstad utbildade under perioden som rapporten skrevs ut Fredy Olssons metod
[6] som behandlar princip- och primärkonstruktion samt Michael F. Ashbys
metod [7] som behandlar urval av material, båda metoderna är enkla att följa och
har tydliga mål. Då arbetet med detta projekt inte handlar om att ta fram en ny
produkt samt att materialet redan är känt lämpar sig ingendera av ovanstående
metoder. Betydelsen av att följa en metod vid ett projekt är vida känt, dels för att
uppnå de mål som har tagits fram samt att lösa problem som kan uppkomma
under projektets gång. I modern vetenskap måste hypotesen verifieras mot teori
för att sedan verifieras i experiment för att säkerhetsställa resultatet.
“The realisation that while observation must lead to theory, theory must
then be tested by further observation”

1

Efter föreläsning med T. R Thomas valdes hans bok [8] samt boken Practical
Stress Analysis with Finite Elements [9] som grund till denna rapport. Metoden
som har följts är enkel och har ett tydligt mål.

2.2

Metod

Genom att jämföra experimentell analys med teoretiska beräkningar och utvärdera
dessa, även då informationen om modellen är tillförlitlig, måste modellen
noggrant testas innan projektet slutförs och produktion startas. Metoden som följts
under arbetets gång beskrivs enligt figur 2.2-1.

1

T.R Thomas, Scientific Methodology, Functional Surfaces Research Group, School of business
& Engineering
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1

2

• Förstå det fysiska problemet.
• Varför behöver arbetet utföras?
• Teori

3

• Bestämma den matematiska modellen.
• Begränsningar, randvilkor, materialval etc.

4

• Modellering.
• Mesh-byggnad, 2D & 3D.

5

• Elementval.
• Studering av form och teorin bakom elementen.

6

• Beräkningar, testresultat verifieras med teoretiska beräkningar.

Figur 2.2-1: Den använda metoden följer boken Practical Stress Analysis with Finite Elements [9].

Följande steg beskriver de olika delmomenten som illustreras i figur 2.2-1.
Ordningen på steg 3 och steg 4 har dock ändrats så att metoden blir mer logisk då
det faller naturligt att välja “mesh” före elementstyp.
Steg 1
Att förstå den fysiska modellen och varför arbetet behöver utföras. Genom att
besvara frågan, “vad är det som skall uppnås?” kan arbetet struktureras. Penna
och papper används som verktyg för att skissa modellen samt att det som är känt
angående problemet såsom krafter och miljön runt omkring modellen noteras.
Efter att frågorna besvarats bör problemet vara mer förståeligt.
Steg 2
Genom att undersöka teorier bakom problemet och dess miljö fås en djupare
uppfattning av hur experimenten skall utföras.
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Steg 3
Att bestämma den matematiska modellen. För att välja korrekt modell krävs
teoretisk förståelse, det fysiska problemet skall överföras till en matematisk
modell som representerar problemet. Några faktorer som skall tas till hänsyn är:
● Geometrins struktur
● Material
● Hur krafterna är riktade
● Modellens randvillkor
● Vald programvara
Steg 4
Modellering av modellen samt att “meshen” bestäms beroende på modellens
utseende. Här väljs också om modellen skall simuleras i 2D eller 3D. Data som är
känt för problemet förs in FE- programmet.
Steg 5
Val av element. Det finns ett flertal elementstyper att välja bland i de flesta FEprogram. Val av dessa är viktigt då de beter sig olika vid simulering. För att välja
rätt elementstyp bör hänsyn tas till:
● Geometrin
● Material
● Vilken typ av kraft som tillförs
Steg 6
När modellen är klar och beräkningar genomförts i FE-programmet utförs även
handberäkningar med lämpliga metoder för att kontrollera huruvida resultatet
stämmer överens teoretiskt innan modellen lämnas över till grupp 2 för
verifiering. Målet är att resultatet skall stämma överens med modellen med en
felmarginal på ca 10 %.

2.3

Insamling av litteratur och material

Det material som samlats in och som har legat till grund till denna rapport har
granskats kritiskt [10]. Både primär- och sekundärkällor har undersökts,
primärkällor anses vara mer tillförlitliga eftersom de ger förstahandsinformation.
Frågor som har ställts vid kritisk granskning av tryckta och webbaserad källor är:
● Vem är upphovsman?
● Vilket syfte har innehållet?
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● För vem är materialet skrivet?
● Hur aktuell är informationen?
● Hur trovärdigt är innehållet?
2.3.1 Artikelsökning
Under arbetets gång utfördes en omfattande artikelsökning för att finna litteratur,
rapporter och vetenskapliga artiklar gällande FE-modellering, materialberäkningar
för kompositer och beräkningar på dessa samt arbete med ABAQUS. Mestadels
har databaserna Emerald, Science Direct samt Springer genom Högskolan i
Halmstads bibliotek använts. Dessa databaser innefattar artiklar och publikationer
från ämnesområden inom teknik som material, matematik samt ingenjörsområden
som maskinteknik med flera.
Sökord som användes vid datainhämtning är: ABAQUS, composites, crushable
foam, finite elements method, viscoelastic, contact mechanics.
2.3.2 Observation
Under år två av maskiningenjörsprogrammet erbjöds en grundutbildning i
kompositer av DIAB AB i samarbete med Högskolan i Halmstad, utbildningen
var en del av kursen tillverkningsteknik 7,5 hp. Föreläsningar angående
tillverkning samt beräkningar av kompositer gjordes. Två Workshops
genomgicks, studenterna delades in i grupper av tre till fyra. I den första
tillverkade studenterna en sandwichpanel med infusion, varje sandwichpanel som
gjordes hade olika kärnmaterial. I den andra Workshopen testades hållfastheten
av sandwichpanelen och mekanisk provning såsom tryckprov och slagprov
gjordes. Resultaten analyserades och jämfördes med de andra grupperna,
studenterna tittade på hur materialet går sönder vid de olika belastningarna samt
de konsekvenser som uppstår som exempelvis delaminering. Utbildningen var en
bra grund till examensarbetet och studenterna fick insikt från tillverkning till
analys av kompositmaterial.
2.3.3 Diskussion
Under projektets gång var handledaren Carl-Johan Lindholm från CCG
kontinuerligt tillgänglig för möten tillsammans med båda grupperna. Material i
form av materialdata, tidigare projekt, avgränsningar, relevant litteratur samt
angreppssätt på diverse problem diskuterades.
Gruppen blev också tilldelad en handledare från Högskolan i Halmstad, Zlate
Dimkovski. Gruppen har träffat Zlate varannan vecka för feedback samt tips och
råd för projektet.
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2.3.4 Kravspecifikation
En kravspecifikation upprättades tillsammans med Carl-Johan Lindholm
innehållande materialdata samt övriga avgränsningar. Följande krav låg till grund
för arbetet:
● Programmet ABAQUS skall användas
● Modeller ska tas fram för analys av kärnmaterial så som exempelvis
Divinycell H-serien & PX300
● Alla beräkningar skall utföras mot fast underlag

9
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3.1

Sammanfattning av teorier

Litteratur för de berörda ämnesområdena faller under kurser som studenterna läst
under studietiden, däribland räknas finita elementmetoden, matematik,
hållfasthetslära, materiallära, konstruktionsanalys samt fördjupning i
konstruktionsanalys. Annan relevant litteratur är datablad, information utdelade av
uppdragsgivaren rörande material samt vetenskapliga artiklar.
Kärnmaterialen så som divinycell H-serien beter sig på ett icke linjärt sätt då
materialen har ett viskoelastiskt beteende som vidare tas upp i avsnittet om
material.
Kontaktmekanik är läran om deformerbara kroppar som ligger emot varandra i
flera punkter [17].
Finita elmentmetoden är en approximativlösningsmetod som kan tillämpas på
avancerade problem inom hållfasthetsproblem [23].
ABAQUS är ett analysprogram som baserats på finita elementmetoden och kan
lösa avancerade problem som ej är möjliga eller mycket svåra att utföra för hand.
Teorin samt material för programmet är hämtat från Universitetet i Cambridge
och är utdelat av Dassault Systèmes [11].

3.2

Material

3.2.1 Viskoelasticitet
Ett viskoelastiskt material är ett material som beter sig elastiskt och visköst vid
deformation. Med visköst menas enligt [12] en vätskas motstånd mot flöde, det
vill säga att materialet flyter.
Vid deformation av ett sådant material deformeras det elastiskt samtidigt som
spänningsrelaxation uppstår och krypning sker. Vid avlastning återgår materialet
till sin ursprungliga form men viss deformation kvarstår efter krypningen. [13]
kapitel 7 s.167
Detta visas med följande modeller i figur 3.2.1-1.

a)

b)

c)

d)

Figur 3.2.1-1. Modellering av elastiska, viskösa och viskoelastiska beteende visas med
hjälp av fjädrar och dämpare
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a) Hookes modell (elastisk)
Hookes modell, efter Hookes lag, visar en perfekt elastisk kropp.
b) Newtons modell (viskös)
Newtons modell visar en perfekt viskös kropp.
c) Maxwells modell (viskoelastisk)
Maxwells modell är en av de enklaste modellerna för viskoelasticitet. Modellen
visar här en elastisk deformation samt linjär krypning där deformation kvarstår
(viskös deformation). Den tillåter även spänningsrelaxation.
d) Kelvins modell (viskoelastisk)
Även kallad Voigt-modellen, visar exponentiell krypning som återgår efter
deformation. Den visar dock ingen spänningsrelaxation.
[14] kapitel 2.4
3.2.2 Kärnmaterial
Vid tillverkning av sandwichpaneler används ett brett utbud av olika material.
Detta kapitel behandlar enbart skummaterial. Det är dessa material denna studie
inriktats på.
PVC
PVC, eller polyvinylklorid, är en amorf plast. Materialet har ett viskoelastiskt
beteende, men har bättre motstånd mot krypning jämfört med många andra plaster
[15]. Divinycell H-serien, som har analyserats i detta arbete är en blandning av
PVC och polyurea [16].
PET
Kärnmaterial av termoplastisk Polyetentereftalat (PET) används i exempelvis
divinycell P. PET är som allmänt känt återvinningsbart vilket är en fördel vid
tillverkning då man kan minska spill genom att återvinna överblivet material.
Kärnor tillverkade av PET har något sämre fysikaliska egenskaper jämfört med
PVC-kärnor [16].
PES
PES-skum, termoplastisk polyetersulfone, har fördelen att klara värme väldigt bra
jämfört med andra termoplaster. Det har även goda egenskaper mot exempelvis
eld vilket ger fördelar i konstruktioner med krav på detta såsom flygindustrin.
Exempel på kärnor gjorda med PES är divinycell F-serien [16].
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Allmänt om kärnmaterial

Figur 3.2.2-1: Divinycell H60, visar fenomenet som uppstår vid krossning av kärnmaterialet [4].

Figur 3.2.2-1 visar de tre stadier denna typ av material går genom vid
deformation. Steg 0-A visar det linjära beteendet då materialet följer Hookes lag. I
A-B krossas cellerna i materialet tills de når en punkt där cellerna möts. Detta
visas i punkt B, där materialet krossats och genomgår en hårdnadsprocess där
styvheten ökar som man kan se i B-C [4].

3.3

Kontaktmekanik

Kontaktmekanik är läran om kroppar som deformeras när de ligger emot varandra
i flera punkter. Klassisk kontaktmekanik förknippas med Heinrich Hertz [17].
När en last appliceras på en deformerbar kropp uppstår en kontakt, ökas kraften så
ökar också kontaktytan [18]. Kontaktmekanik är viktig inom hållfasthetslära då
många tillämpade problem utsätts för kontakt. Spänningen som uppstår och som
koncentreras till en punkt på den deformerbara kroppen är den mest kritiska [19].
Den vanligaste typen av axisymmetrisk kontakt är den mellan två sfärer, exempel
på tillämpningar där axisymmetrisk kontakt kan approximeras är spårkullager och
utväxlingar. De elastiska egenskaperna vid kontaktmekanik är annorlunda jämfört
med balkar, axlar eller plattor. Spänningarna varierar från punkt till punkt [20].
12
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Vid kontakten mellan två sfärer, där den ena sfären har en oändlig radie (se figur
3.3-1) och på så sätt blir ett plan kan två antagande göras. Att radien av resultatet
av kontaktytan är minimal jämfört med krökningsradie samt att kontakten är fri
från skjuvning. Detta villkor uppfylls om [20]:


De två kropparna har liknande elastiska egenskaper.



Kontakten är osmord (friktionslös).

Även om dessa villkor inte uppfylls kan en bra approximation av
tryckfördelningen göras även fast det inte är matematiskt noggrant eftersom
skjuvningen är försummad [20].
𝐹
𝑝(𝑥)

𝑥

𝑎𝑎 𝑎𝑎

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑧𝑧
Figur 3.3-1 Sfär i kontakt med en oändlig yta.

Först måste den effektiva radien (ekvation 1) bestämmas, eftersom kontakten
mellan en sfär och ett plan analyseras så går 𝑅2 → ∞ [18].
𝑅=(

1
1 −1
+
)
𝑅1 𝑅2

(1)

Eftersom sfären och planet har olika E-moduler så reduceras den, där E1 och 𝑣1
är sfärens E-modul och Poissons konstant och E2 och 𝑣2 är planets. Den
reducerade E-modulen ges utav ekvation 2 [18]:
𝐸=(

1 − 𝑣12 1 − 𝑣22 −1
+
)
𝐸1
𝐸2

(2)

Området 𝑎 som trycks mot planet (ekvation 3) är sfäriskt, 𝐹 är den kraft som
verkar [18]:
3

𝑎= √

3𝐹𝑅
4𝐸
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Sedan ges den maximala tryck fördelningen utav ekvation 4 [18]:
𝑃0 =

3𝐹
2𝜋𝑎2

(4)

För att bestämma de inre spänningarna som uppstår i den deformerbara kroppen
för en normal pålagd kraft krävs ekvationerna 5-13 [21]:
𝑧

𝜎𝑧𝑧
𝜎𝑧𝑥

𝜎𝑧𝑦
𝜎𝑦𝑧

𝜎𝑥𝑧
𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑥

𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑦𝑦

𝑦

𝑥
Figur 3.3-2 De inre spänningarna och dess riktningar.

Den normala spänningen i x, y och z-led (se figur 3.3-2) fås genom ekvationerna
5-7 där den första koordinaten indikerar att spänningen verkar på planet mot axeln
och den andra visar vilken riktning spänningen har.

𝜎𝑦𝑦
𝑃0

𝜎𝑥𝑥
1
𝑧 3
= (1 − 2𝑣) 4 (𝑥 2 − 𝑦 2 ) (1 − ( ) )
𝑃0
3𝑟
𝑢
𝑧
1
𝑢2
+ {(1 + 𝑣)𝑢 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 ( ) − 2𝑣 − (1 − 𝑣)
𝑢
𝑢
1 + 𝑢2
2
2 4
𝑥
𝑥 𝑢
− (1 − 2𝑣) 2
−
}
𝑟 (1 + 𝑢2 ) (1 + 𝑢2 )2 (𝑢4 + 𝑧 2 )

(5)

𝜎𝑧𝑧
𝑧3
=−
𝑃0
𝑢(𝑢4 + 𝑧 2 )

(6)

1

𝑧 3

𝑧

1

= (1 − 2𝑣) 3𝑟 4 (𝑥 2 − 𝑦 2 ) ((𝑢) − 1) + 𝑢 {(1 + 𝑣)𝑢 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝑢) −
𝑢2

𝑦2

𝑦 2 𝑢4

2𝑣 − (1 − 𝑣) 1+𝑢2 − (1 − 2𝑣) 𝑟 2 (1+𝑢2 ) − (1+𝑢2 )2 (𝑢4 +𝑧 2 )}
Skjuvspänningen fås genom ekvationerna 8-10 där den första och andra
koordinaten har samma betydelse som ekvationerna ovan.
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𝜎𝑥𝑦
𝑥𝑦𝑧𝑢3
=−
+ (1 − 2𝑣)𝐽
(1 + 𝑢2 )2 (𝑢4 + 𝑧 2 )
𝑃0

(8)

𝜎𝑥𝑧
𝑥𝑧 2 𝑢
=−
𝑃0
(1 + 𝑢2 )(𝑢4 + 𝑧 2 )

(9)

𝜎𝑦𝑧
𝑦𝑧 2 𝑢
=−
𝑃0
(1 + 𝑢2 )(𝑢4 + 𝑧 2 )

(10)

Vid kroppens yta är 𝑧 = 0, 𝑟 2 = 𝑥 2 + 𝑦 2 där x ,y och z är koordinaterna i
respektive riktning.
𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2

𝐽=

𝑥𝑦 𝑧 3
𝑧
{( ) − 3 ( ) + 2}
4
3𝑟
𝑢
𝑢
𝑟2
𝑧2
+
=1
1 + 𝑢2 𝑢2

(11)
(12)

(13)

Den största reella lösningen av 𝑢2 används. Effektivspänningen 𝜎𝑣 erhålls genom
von Mises:
2 + 𝜎2 + 𝜎2 )
𝜎𝑣 = √(𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦 )2 + (𝜎𝑦𝑦 − 𝜎𝑧𝑧 )2 + (𝜎𝑧𝑧 − 𝜎𝑥𝑥 )2 + 6(𝜎𝑥𝑦
𝑦𝑧
𝑥𝑧

3.4

Finita elementmetoden

Finita elmentmetoden är en approximativ lösningsmetod som används för att lösa
komplicerade problem till exempel inom hållfasthetsberäkning och är den mest
använda metoden för detta. Metoden för FE-beräkning utvecklades på 50- och 60talet och den användes främst för flygindustrin, dock utfördes handberäkningar
redan under 40-talet. Utvecklingen har gått snabbt framåt och idag används
program som ABAQUS, ANSYS eller COMSOL för FE-beräkning, program som
är uppbyggda på den matematiska finita elmentmetoden. Programmen
utvecklades för att lösa linjära problem men kan idag utföra komplicerade
beräkningar såsom:


Linjär och ickelinjära elastisk analys



Kompositmaterial



Kontaktproblem



Utmattning
15
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Modellen som man vill utföra beräkningar på delas upp i mindre och enklare
element. Sedan görs en interpolation och man utför därefter en ungefärlig
beräkning mellan kända värden. Slutligen söker man derivatans nollställe.
Det finns många olika element och de är ihopkopplade med varandra i sina noder.
De olika elementen har olika egenskaper såsom att ta belastningar i olika
riktningar eller överföra drag- och tvärkrafter samt moment. Det finns både 2D
och 3D element, alla har noder som kan deformeras förutsatt att de inte är låsta i
något led vid modellering [22].
Bilden nedan visar några vanliga elementstyper som används vid spänningsanalys,
en stor skillnad mellan de olika elementen är deras geometri.

Figur 3.4-1. Elementstyper [28] kapitel 27.1.1

Vid modellering så försöks verkligheten efterliknas så mycket som möjligt och
modellen måste låsas fast för att erhålla ett riktigt resultat. Figur 3.4-2 visar ett
balkelement som sitter fast i en vägg vid noden u1 ,𝑣1 där u1 och 𝑣1 är
deformationen i x och y riktning, en kraft 𝐹 tillförs så att deformationen i noderna
kan analyseras. Eftersom balken sitter fast i en vägg så kan inte u1 eller
𝑣1 deformeras, därför tillskrivs u1 = 𝑣1 = 0 så kallade randvillkor. Utan detta
skulle modellen åka iväg [3][22].

16

Teoretisk referensram

𝐹
𝑦

𝑢1 , 𝑣1

𝐹

𝑢2 , 𝑣2

𝑢3 , 𝑣3

𝑥

Figur 3.4-2. Balkelement som utsätts för punktbelastning.

Vid modellering för ett deformationsproblem i flera dimensioner kan ekvation 15
användas där W(u) är töjningsenergin, 𝜀 är töjningen, D följer Hookes lag och f är
belastning.
1
𝑊 = ∫ 𝜀 𝑇 𝐷 𝜀 𝑑𝑤 − ∫ 𝑢𝑇 𝑓 𝑑𝑣
2
𝑉

(15)

𝑉

Kraftjämvikt för systemet samt att söka derivatans nollställe görs för att söka
deformationen i varje nod.
𝑑𝑊
𝐹
= 0 ⇒ 𝑘𝑢 − 𝐹 = 0 ⇒ = 𝑢
𝑑𝑢
𝑘

(16)

Vid beräkning med finita elementmetoden används basfunktionerna N som fås
genom att lösa ekvationssystemet:
𝑓(𝑥) = {

𝑢1 = 𝑘𝑥1 + 𝑚
𝑢2 = 𝑘𝑥2 + 𝑚

(17)

𝑢 −𝑢

Där k är lutningen, 𝑘 = 𝑥 2−𝑥 1 och 𝑚 = 𝑢1 − 𝑘𝑥1
2

1

Genom att skriva om dessa ekvationer så erhålls ekvation 18:

𝑢(𝑥) =

𝑥2 − 𝑥
𝑥 − 𝑥1
𝑢1 +
𝑢 = 𝑁1 (𝑥)𝑢1 + 𝑁2 (𝑥)𝑢2
𝑥2 − 𝑥1
𝑥2 − 𝑥1 1

(18)

2

= ∑ 𝑁𝑖 (𝑥)𝑢𝑖 = 𝑁 𝑢
𝑖=1

ξ och 𝜂 används då finta elementmetoden brukar beräknas med dimensionslösa
koordinater. Basfunktionerna kan skrivas om på ett enklare vis genom att sätta in
villkoret: ξ tillhör 1 och -1. Detta görs på grund av att det är enklare att beräkna
17
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differentialekvationerna i parameterrummet istället för i det verkliga.
Basfunktionerna vid ett triangulärt element är:
𝑁1 = 𝜉
𝑁2 = 𝜂
{
𝑁3 = 1 − 𝜉 − 𝜂

(19)

För att sedan komma in i parameterrummet behövs en förbindelse, genom att
använda kedjeregeln kan derivatorna förstås.
𝑑𝑢
𝑑
𝑑𝑁𝑖
=
(∑ 𝑁𝑖 𝑢𝑖 ) = ∑
𝑢
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑖

(20)

𝑑𝑁𝑖 𝑑𝑁𝑖 𝑑𝑥 𝑑𝑁𝑖
𝑑𝑁𝑖 𝑑𝑁𝑖 −1
(21)
=
=
𝐽⇔
=
𝐽
𝑑𝜉
𝑑𝑥 𝑑𝜉
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝜉
Jacobianen J är en matris som beskriver förhållandet mellan två koordinatsystem
och är en geometrisk storhet [22][23] och i flera dimensioner skrivs den på
matrisform.
𝐽=(

𝑥1 − 𝑥3
𝑥2 − 𝑥3

𝑦1 − 𝑦3
)
𝑦2 − 𝑦3

(22)

𝐷 är en matris som beskriver spänningsförhållandet och B är en töjningsmatris.
[23]
1
𝐸(1 − 𝑣)
𝐷=
(𝑣
(1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)
0
𝐵

𝑦2 − 𝑦3
1
0
=
(
𝐷𝑒𝑡(𝐽) 𝑥 − 𝑥
3
2

0
𝑣
0
1
)
0 (1 − 𝑣)/2

𝑦3 − 𝑦1
𝑦1 − 𝑦2
0
0
0
0
0
𝑥3 − 𝑥2
𝑥1 − 𝑥3
𝑥2 − 𝑥1 )
𝑦2 − 𝑦3 𝑥1 − 𝑥3 𝑦3 − 𝑦1 𝑥2 − 𝑥1 𝑦1 − 𝑦2

(23)

(24)

Ekvationerna 15-24 har lett till att följande formel ekvation 25 kan användas för
att beräkna kraft och deformation inom hållfasthetsproblem [22][23]. D, B och
tjockleken t är konstanta, A är arean på elementet [23]:
𝑘𝑒 = 𝐵 𝑇 𝐷𝐵𝐴𝑡

(25)

Sedan används elementstyvhetsmatrisen 𝑘𝑒 i ekvation 26 för att lösa ut krafter och
förskjutningar. Där q är en matris som beskriver förskjutningarna i x och y för
varje nod.
𝐹𝑒 = 𝑘𝑒 𝑞
18
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3.5

ABAQUS

ABAQUS FEA är ett analysprogram som lämpar sig väl för avancerad analys av
exempelvis icke-linjära lastfall och material, flöde, avancerade kontaktvillkor med
mera.
Programmet kan räkna på linjära och ickelinjära problem vid både statisk och
dynamisk simulering.
3.5.1 Analysmetoder
ABAQUS använder huvudsakligen två olika lösare för att utföra analyser:


Standard



Explicit

ABAQUS/Standard lämpar sig väl till statiska problem och vissa dynamiska
situationer där man räknar med väldigt låga hastigheter [24].
ABAQUS/Explicit i sin tur är till för att hantera extrema icke-linjära problem,
dynamiska fall och kan hantera väldigt komplexa kontaktvillkor [25].
En märkbar skillnad mellan dessa lösare är tiden som krävs att köra en analys. Då
komplexiteten ökar exempelvis genom ökat antal ”degrees of freedom” eller
svårare kontaktsvillkor så ökar filstorleken och beräkningstiden för
ABAQUS/Standard. [26] kapitel 2.4
3.5.2 Element
Elementstyper
Elementen i ABAQUS har samma form som de som tas upp i avsnittet finita
element. Det finns dock en mängd olika element beroende på situationen som
krävs och är specifika för vissa analyser. Exempel på detta är olika 3D & 2D
element för spänning, töjning, flödeselement och så vidare. Ett exempel på
element är CAX4R. Detta står för Continuum, Axisymmetric, 4-Node, Reduced
integration.
Val av element
Materialmodellen som används för att modellera kärnmaterialet, CRUSHABLE
FOAM, är begränsad till elementstyperna enligt [27] kapitel 23.3.5;


Plane strain & Generalized plane strain för 2D modeller



Axisymmetric stress för axisymmetriska modeller



3D stress i tredimensionella modeller

Det finns två interpolationsekvationer som används i ABAQUS vid beräkning på
belastning och DOF (degrees of freedom) i noderna på elementen. Dessa benämns
”order of interpolation” och är antingen linjära (first order) eller kvadratiska
19
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(second order). Skillnaden har med antalet noder i elementet att göra som man kan
se i figur 3.5.2-1. Ett ”first order” C3D element (Continuum, 3D) har 8 noder
varav 1 i varje hörn, medans ett ”second order” har 20 noder varav 8 i hörnen och
12 ”mellan” hörnnoderna. [28] kapitel 27.1.1

Figur 3.5.2-1. 3D element med 8 noder (vänster) och 20 noder (höger) [28] kapitel 27.1.1

Elementen är som tidigare diskuterat utformade på flera olika sätt. ABAQUS har
två rekommenderade typer, så kallade isoparametriska element. Dessa är QUADelement för 2D & Axisymmetriska modeller och Hexahedra element för 3D.
Dessa är de vanliga ”kubiska” elementen. De andra valen, som exempelvis
tetraheder, är bättre vid avancerade former men vid modellering av enkla parter
samt vid kritiska belastningspunkter är QUAD/HEX att föredra. Detta då dessa är
väldigt effektiva tidsmässigt vid beräkning. [29] kapitel 3.2.1
Integration
Förutom nodpunkterna som togs upp tidigare har elementen även så kallade
integrationspunkter för beräkning. Antalet integrationspunkter följer även här
interpolationsekvationen, där ett linjärt element har betydligt färre punkter än ett
kvadratiskt. Detta kan leda till problem vid beräkning med en grov ”mesh” och
linjära element som kallas ”shear locking” där skjuvspänningen vid ren böjning
inte blir noll och som i sin tur leder till felaktig deformation. [26] kapitel 4.1.1
Reducerad Integration
Det finns i ABAQUS alternativet att sänka antalet integrationspunkter i
elementen. Fördelen med detta är reducerad beräkningstid men med det följer
några stora nackdelar beroende på problemet. Om man studerar exempelvis ett
linjärt 2D element så ser man enligt teorin bakom ABAQUS att detta element
enbart har 1 integrationspunkt. Detta leder ofta till ett problem som benämns
”hourglassing”.

Figur 3.5.2-2. [26] kapitel 4.6 – Bild 4-8
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Vad detta betyder för beräkningarna är att elementen “böjs” på ett felaktigt (se
figur 3.5.2-2) sätt och genererar ingen töjningsenergi. Detta leder ofta till följdfel
då problemet följer med igenom hela ”meshen” och skapar felaktigt resultat. Man
kan motverka detta genom att ha en fin ”mesh” och med hjälp av andra
elementinställningar som existerar för att motverka hourglassing. [26] kapitel
4.1.2
3.5.3 Mesh
Meshen som elementen binds samman i är en av de delar som kan påverka
resultatet mest. Om meshen ej är fin nog har programmet svårt att konvergera, och
andra problem kan uppstå med resultatet. Pålitligheten är en faktor att ta hänsyn
till här då avståndet mellan noderna gör att programmet har färre punkter att mäta
på.
Problem som kan uppstå om man istället gör meshen för fin är att beräkningstiden
ökar drastiskt och det krävs stor datorkapacitet för att lösa problemet.
För att lösa detta kan det vara lämpligt att bortse från onödiga delar i problemet.
Ett exempel på hur detta kan utföras är att man partionerar kroppen och skapar en
finare ”mesh” i de delar som är av intresse, som belastningpunkter eller andra
kritiska områden.
3.5.4 Kontaktvillkor
För att modellera den kontakt som uppstår mellan lastmodellen och den
deformerbara kroppen används funktionen ”interactions”. Det finns ett stort antal
kontakttyper i ABAQUS men detta arbete tar enbart upp ”Surface-to-surface”.
Via denna kontaktinställning kan man välja en master-surface som i denna typ av
beräkning är den stela kropp som fungerar som lastfall samt en slave-surface som
simulerar den deformerbara kroppen. [30] kapitel 35.1.1
Vid beräkning med ”surface-to-surface” har man två val för att simulera
kontaktens glidning (Sliding). Dessa är ”small sliding” samt ”finite sliding”.
Small-sliding medför att man enbart tillåter en liten grad glidning relativt till de
ihopkopplade ytorna och finite-sliding istället är till för att räkna på situationer då
finit glidning samt separation kan uppstå. I båda fallen tillåts även godtycklig
rotation. [29] kapitel 5.1.2
3.5.5 Material
För att modellera de kärnmaterial som används som kärna i sandwichpaneler,
används i detta arbete materialmodellen CRUSHABLE FOAM med
underalternativet CRUSHABLE FOAM HARDENING för att simulera den
plastiska deformationen som uppstår då skummet krossas.
Definitionen enligt [27] 23.3.5 är:
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“The crushable foam plasticity models are intended for the analysis of
crushable foams that are typically used as energy absorption structures”
Det lämpar sig därmed väl för modellering av denna typ av problem som hanteras
i detta arbete.
Vid användandet av CRUSHABLE FOAM i ABAQUS/standard måste vanligtvis
lösaren använda alternativet ”unsymmetric matrix storage”. Detta är enligt teorin
bakom ABAQUS [29] kapitel 4.4.6 baserat på experiment som visar att last i en
riktning skapar försumbar deformation i andra riktningar. Man räknar med att
plastflödet är asymmetriskt, materialet har ”non-associated plastic flow rule”.
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4

Resultat

Det resultat som har erhållits från ABAQUS presenteras här tillsammans med
teorier från kontaktmekanik, materiallära samt FE-beräkningar. En jämförelse av
von Mises effektivspänning och visualisering från programmet samt kraft- och
förskjutningsdiagram både på kärnmaterialet och på sandwichpanelen kommer att
analyseras.

4.1

Modellering

Två typer av modeller konstruerades för vidare analys, dels 2D-modeller men
även axisymmetriska modeller. Geometrin som testerna baserades på varierade
beroende på vilken materialkombination som testades.

Figur 4.1-1. En sandwichpanel sett ur ett 2D-perspektiv där det beige området är ett kärnmaterial och de
gråa områdena är ett laminat(exempelvis glasfiber).



1.4 mm glasfiber, 30 mm Divinycell H100, 1.4 mm glasfiber (figur 4.1-1)



30 mm Divinycell H100



10 mm PX300

För de tvådimensionella testerna användes en cylinder med radien 40 mm som
testobjekt. Vid axisymmetrisk simulering användes en sfär med en radie på 12.5
mm för att simulera statisk provning med indentor. Cylindern och sfären räknades
som analytiska stela kroppar eftersom intresseområdet var kärnan och dessa parter
är betydligt hårdare än sandwichpanelen.
Längden sattes till 400 mm i de tvådimensionella modellerna. Det är möjligt att
sänka längden betydligt vid tester, exempelvis genom att dela upp den genom
halva modellen och räkna på att den är symmetrisk. I detta arbete gjordes valet att
simulera den fullständiga modellen för att enklare visualisera graferna. De
axisymmetriska modellerna modellerades symmetriskt med halva modellen och
panelen då den är självroterande. Längden var här 100 mm.
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För att simulera att modellen är lagd mot fast underlag låstes alla rörelser i x- och
y-led i botten av panelen. På de axisymmetriska modellerna låstes den vertikala
ytan i symmetriaxeln i x-led. 2D-modellerna låstes ej i x-led utmed sidorna då de
ej räknade på symmetriska modeller. Den analytiska ytans referenspunkt
(cylindern och sfären) låstes i x-led samt rotation. Belastningen var en vertikal
nedtryckning på -1.5 mm.
Vid beräkningen användes ABAQUS explicita lösare för att räkna på kontakten
som uppstår samt det icke-linjära beteende som uppstår då kärnan krossas. Till
detta användes alternativet *NLGEOM – ”on” för att ABAQUS ska ta hänsyn till
de stora deformationer som uppstår i geometrin.
Ytskiktet modellerades med linjärt beteende utan hänsyn till brott eller
plasticering. Till kärnmaterialet användes inställningarna CRUSHABLE FOAM
samt CRUSHABLE FOAM HARDENING med materialindata enligt tabeller 4.13 samt 4.1-4. Indata togs fram med hjälp av handledare på företaget.
Laminatet (glasfiber) till sandwichpanelen som testades hade följande elastiska
materialdata enligt tabell 4.1-1
Tabell 4.1-1 – Materialdata glasfiber.
E1, E2, E3 = Elasticitetsmodul i tre riktningar
Nu12, Nu13, Nu23 = poissons tal i tre riktningar
G12, G13, G23 = skjuvmodul i tre riktningar [27] kapitel 22.2.1

E1
(GPa)
15

E2
(GPa)
3

E3
(GPa)
15

Nu12 Nu13 Nu23 G12
(GPa)
0.25 0.25 0.25 1.154

G13
(GPa)
5.769

G23
(GPa)
1.154

Kärnmaterialets linjära elastiska beteende enligt tabell 4.1-2
Tabell 4.1-2 – kärnmaterials materialegenskaper

Kärnmaterial
H100
PX300

E-modul (MPa)
87.5
164

Poisson’s Ratio
0.37
0.37

CRUSHABLE FOAM HARDENING
Tabell 4.1-3 Materialegenskaper H100

Tabell 4.1-4 Materialegenskaper PX300

H100
Yield Stress
Uniaxial
(MPa)
Plastic Strain
1.4
0
1.5
0.05
1.54
0.1
1.55
0.2
1.58
0.6
4
0.8

PX300
Yield Stress
Uniaxial
(MPa)
Plastic Strain
3.6
0
3.7
0.65
10
0.7

24

Resultat

Kontakten mellan materialet och den analytiska ytan räknades som friktionslös då
det är statisk analys.
Modellen meshades med CPE4R element där elementens storlek centrerades mot
kontaktpunkten mellan panelen och belastningsytan. På samtliga modeller var
startstorleken 0.3 mm i x-led och 0.25 mm i y-led med varierande avtagningsgrad.
En väldigt fin ”mesh” användes med ett genomsnittligt elementantal på ungefär
10 000 element. ”Hourglass control – Advanced” användes eftersom explicita
element har reducerad integration.
En konvergensanalys utfördes där olika elementstorlekar testades för att se till att
antalet element gav ett ordentligt resultat. Storleken bakom elementen baserades
på att simulera kärnmaterialets cellstruktur i det område där den maximala
spänningen uppstår. Ytskikten skapades med 4 element i tjocklek vardera.

4.2

Presentation av resultat och diskussion

Följande symboler används på samtliga tester; t=tjocklek, h=höjd, L=längd,
d=1.5 mm
Beräkningar som presenteras i detta kapitel presenteras i Bilaga 1 för finita
elements-beräkningarna samt Bilaga 2 för kontaktmekaniken.
Modellerna visualiseras med en max-spänning satt till den punkt enligt
materialdata från tabell 4.1-3 respektive 4.1-4 för att visualisera kärnorna som
krossats och enklare se spänningen i kärnmaterialet.
4.2.1 2D modell Divinycell H100 i ABAQUS
Vid en deformation på 1.5mm i y-led har 8 element ”krossats” (se figur 4.2-1).
Eftersom detta kärnmaterial ej är stärkt av laminat klarar den betydligt lägre kraft.
Vid 1.5 MPa räknas det med att elementen börjar krossas, denna gräns är för
materialet Divinycell H100.
När spänningen för den linjära gränsen uppnåtts börjar kärnan krossas. Detta kan
ses i figur 3.2.2-1 mellan punkt A-B. Den plastiska hoptryckningen beror på
deformationen av cellerna genom exempelvis plastisk töjning och krossning.
Detta pågår fram tills ”väggarna” i skummets celler möts, och nästa cell börjar
krossas [4]. Detta är gemensamt för samtliga material som utsätts för denna typ av
krossning, även kallad ”core crushing”.
Som man kan se uppstår den största spänningen i kontaktytan vid krossningen av
kärnan. Sedan uppstår en spänningskoncentration i ett område en bit under
kontaktytan samt utmed sidorna utanför kontakten.
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Pa

Figur 4.2-1.
Visualisering av en 2D-modell i ABAQUS för kärnmaterialet Divinycell H100 med en cylinder som
belastning.
t=65mm, h=30mm, L=400mm, cylinder med R=40 mm

4.2.2 Axisymmetrisk modell Divinycell H100 i ABAQUS
När den axisymmetriska modellen utsätts för tryck uppkommer de högsta
spänningarna likt figur 4.2-1, det vill säga att de uppkommer vid kontakten samt
en koncentration under ytan och vid sidorna.
Av detta kan man se att de två typerna av modeller i figurerna 4.2-1 och 4.2-2 har
samma mönster vid belastning, där den enda stora skillnaden är att figur 4.2-1 har
en betydligt större kontaktyta.

Pa

Figur 4.2-2. Visualisering av en axisymmetrisk modell i ABAQUS för kärnmaterialet Divinycell H100 med en
kula som belastning. h=30mm, L=100mm, sfär med R=12.5 mm
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4.2.3 Beräkning kontaktmekanik H100
Jämför man resultatet från de två tidigare analyserna (se figurer 4.2-1 & 4.2-2)
med teorin från kontaktmekanik som visualiserats i ett von Mises
spänningsdiagram (figur 4.2-3) ser man tydliga likheter i dess beteende. En stor
skillnad är att enligt denna teori skall den största spänningen uppstå en bit under
kontaktytan, men på grund av materialets icke-linjära egenskaper i form av dess
kärnkrossning så uppkommer den i stället vid kontaktytan vid deformation. En
tydlig likhet mellan modellerna är att man kan se att resterande material som
fortfarande är i det linjära stadiet (figur 3.2.2-1) följer kontaktmekanikens teorier
väl.
m

m

Figur 4.2-3. Visualisering av von Mises effektivspänning från Mathematica för kärnmaterialet Divinycell
H100 enligt bilaga 2.

4.2.4 2D modell PX300 i ABAQUS
Vid analys av det betydligt starkare materialet PX300 (se figur 4.2-4) ser man att
trots de högre materialegenskaperna uppvisar modellen samma beteende som vid
tidigare tester. Den stora skillnaden är att modellen skapades som en materialskiva
med höjden 10 mm vilket medför att spänningen som skall bildas under
kontaktytan ej blir synlig då spänningsskillnaden är försumbar.
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Figur 4.2-4. Visualisering av en 2D-modell i ABAQUS för kärnmaterialet PX300 med en cylinder som
belastning. t=65mm, h=10mm, L=400mm, cylinder med R=40 mm

2D modeller sandwichpaneler i ABAQUS med olika tjocklekar
Dessa modeller visar en sandwichpanel med glasfiberlaminat som belastas på
samma sätt som figur 4.2-1. Skillnaden mellan dem är att figur 4.2-5 har en
tjocklek på 80 mm och trycks med en perfekt cylinder där tjockleken räknas
konstant. Figur 4.2-6 är byggd på samma sätt men med en tjocklek på 65 mm i ett
försök att kompensera för att hjulet grupp 2 använde vid de praktiska proverna ej
är helt cylindriska. Trots att modellen har ett förstärkande ytskikt så kan man
fortfarande se att även här följer den kontaktmekaniken som beskrevs tidigare.
Den stora skillnaden mellan modellerna är den betydligt högre kraft som krävs för
att nå nedtryckningen 1.5 mm. Eftersom samtliga modeller ska nå samma
deformation oavsett materialdata och elementen är utformade lika blir antalet
krossade element detsamma mellan testerna fast vid olika krafter.

Pa

Figur 4.2-5. Visualisering av en 2D-modell i ABAQUS för en sandwichpanel med glasfiber samt
kärnmaterialet Divinycell H100 med en cylinder som belastning. t=80mm, h=30mm, L=400mm, cylinder med
R=40 mm samt glasfiberlaminat på 1.4mm *2.

28

Resultat

Pa

Figur 4.2-6. Visualisering av en 2D-modell i ABAQUS för en sandwichpanel med glasfiber samt
kärnmaterialet Divinycell H100 med en cylinder som belastning. t=65mm, h=30mm, L=400mm, cylinder med
R=40 mm samt glasfiberlaminat på 1.4mm *2.

4.2.5 Axisymmetrisk modell Sandwichpanel i ABAQUS
Modellen (se figur 4.2-7) visar samma typ av beteende som tidigare modeller.
Man kan dock notera en betydlig spänningskoncentration i kärnan på denna
modell. På grund av att det är en kula med väldigt liten kontaktyta som trycker ner
så behövs inte en lika stor kraft för att uppnå samma deformation som modellerna
i figur 4.2-5 & 4.2-6. I denna modell uppkommer dock problemet att en väldigt
hög spänning uppkommer i laminatet. Här skulle med stor sannorlikhet
delaminering uppstå, men på grund av avgränsningen att ej ta hänsyn till
glasfiberns plastiska deformationer uppkommer i stället en orimligt hög spänning
där. Förutom detta anses att kärnan uppvisar korrekt beteende och följer teorin för
kontaktmekanik väl.

Pa

Figur 4.2-7. Visualisering av en axisymmetrisk modell i ABAQUS för en sandwichpanel med glasfiber samt
kärnmaterialet Divinycell H100 med en cylinder som belastning. h=30mm, L=100mm, sfär med R=12.5 mm
samt glasfiberlaminat på 1.4mm *2.

29

Resultat

4.2.6 Kraft-förskjutningsdiagram, modell jämfört med
handberäkning
Hanberäkning (se bilaga 1) är utförda med finita elementmetoden på ett 2D
element, där en av noderna förskjuts 1.5 mm. Handberäkningen har en punktlast
som verkar till skillnad från den axisymmetriska modellen i ABAQUS.
Kontaktytan blir dock väldigt liten och anses vara försumbar mot punktlasten.
Den axisymmetriska modellen (figur 4.2-2) för kärnmaterialet får ett något
trappstegsliknande utseende (se figur 4.2-8). Detta tros bero på att det är en
självroterande kropp med en väldigt liten elementstorlek, vilket leder till att
elementen krossas inom väldigt korta tidsintervaller.
I slutet på testerna, det vill säga de sista mätpunkterna enligt handberäkning och
simulering i ABAQUS. Resultatet låg på 205.5 N respektive 198.5 N vilket gav
en skillnad på cirka 3.5 %.

Figur 4.2-8. Kraft-förskjutningsdiagram från ABAQUS för axisymmetrisk modell av kärnmaterialet
Divinycell H100 samt handberäkning enligt kapitel 3.4 (se bilaga 1).

4.2.7 Kraft-förskjutningsdiagram sandwichpanel
figur 4.2-9 visar att fenomenet som uppkom i figur 4.2-8 ej uppkommer med en
högre E-modul.

Figur 4.2-9. Kraft-förskjutningsdiagram från ABAQUS för axisymmetrisk modell av sandwichpanel med
Divinycell H100.
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4.2.8 Kraft-förskjutningsdiagram, PX300 & Divinycell H100
Här visas en jämförelse (se figur 4.2-10) mellan de två materialen. Man kan se att
de följer samma typ av belastning med samma typ av linearitet men materialet
PX300 är betydligt starkare.

Figur 4.2-10. Kraft-förskjutningsdiagram från ABAQUS för kärnmaterialen Divinycell H100 samt PX300.

4.2.9 Kraft-förskjutningsdiagram, jämförelse mellan olika
tjocklekar
Figur 4.2-11 visar samma modell men flera tjocklekar, dvs. kraften är fördelad på
olika stora kontaktytor. Skillnaden mellan kurvorna är därmed kontaktytan och
den högre kraft som krävs för att nå en deformation på 1.5 mm. Förutom detta
uppvisar de samma beteende med en tydlig linearitet som följer teorin från [4] (se
figur 3.2.2-1). Efter detta övergår det till att kärnorna börjar krossas som beskrevs
i kapitel 3.2.2.

Figur 4.2-11. Kraft-förskjutningsdiagram från ABAQUS för sandwichpaneler med kärnmaterialet Divinycell
H100.
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4.2.10 Kraft-förskjutningsdiagram, jämförelse mellan 2D, 3D och
praktiskt prov
Indata från grupp 2 [32] erhölls för praktiska prover för att jämföra olika 2Dmodeller och ta fram den som är mest lämpad för vidare analys av grupp 2. Målet
var att ta den tjocklek som gav närmst resultat till verkligheten för att simulera
hjulet på bästa möjliga sätt trots att det i 2D är en perfekt cylinder. Tjocklek 65
mm valdes utifrån figur 4.2-11 då den i de sista mätpunkterna gav en felmarginal
på 4 % (se figur 4.2-12).

Figur 4.2-12. Kraft-förskjutningsdiagram från ABAQUS för sandwichpaneler med kärnmaterialet Divinycell
H100.
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5.1

Slutsatser

Slutsatsen man kan dra utifrån resultatet (uppvisat enligt figurer 4.1-1 till 4.1-3 i
resultat & diskussion) är att man kan bevisa materialets och
beräkningsmodellernas beteende med kontaktmekanikens regler fram tills det att
krossning påbörjas. Därefter kan det vara lämpligt att tillämpa mer avancerade
beräkningar och teorier.
Betydande är dock att trots att kontaktmekanik är tillämpad i detta arbete och
enbart räknar på det linjära steget av materialets tre faser (som visas enligt [4] i
avsnitt 3.2.2) så påvisar modellerna en tydlig likhet till teorin, efter vilket
slutsatsen kan dras att den kontakt initierad i programvaran ABAQUS med stor
sannorlikhet applicerats på korrekt sätt.
Figur 8 uppvisar ett väldigt bra resultat mellan resultat och teori. Modellerna
avviker något från varandra på grund av skillnaden i antalet mätpunkter mellan de
två modellerna. Det faktum att handberäkningarna återigen enbart räknar på den
linjära fasen av materialet och på grund av den axisymmetriska ABAQUSmodellens beteende som tidigare diskuterats. Mätningarna sammanfaller dock i
slutet och resultatet har en skillnad på cirka 3.5 % vilket anses mycket bra.
Slutsatsen kan dras att trots skillnaderna i utseendet så går modellen att validera
till viss grad med matematiken som tas upp i detta arbete.
Utifrån övriga tester som utfördes, exempelvis det som visas i figur 10 kan man se
att det betydligt starkare materialet PX300 naturligtvis kräver en högre kraft för
att nå en deformation på 1.5 mm. Eftersom det är relativt enkelt att justera
dimensioner och materialdefinitioner på dessa modeller bör möjligheter för
materialoptimeringstester vara goda. Detta skulle leda till att sandwichpanelen
inte blir överdimensionerad vid tillverkning och på så sätt kan kostnaden sänkas.
Utav dessa konstateranden ovan följer slutledningen att man kan validera
modellerna konstruerade i ABAQUS med ett godtyckligt resultat med hjälp av
kontaktmekanik och finita elementsberäkningar då kärnan påvisar ett linjärt
beteende före krossning. Modellerna och materialtypen CRUSHABLE FOAM
anses korrekta tack vare det goda resultatet mellan teori och experimentell analys
och bör därmed kunna användas vid design av paneler.
5.1.1 Diskussion och förslag till fortsatt arbete
Som nämnt i tidigare kapitel kan mer avancerad matematik behöva tillämpas om
det skulle önskas att vidare verifiera och förutse den krossning som sker i
materialet för hand. En metod för utförande av detta beskrivs enligt [31] som tar
upp lokal krossning av kärnor samt delaminering. Då detta arbete utfördes på 15
högskolepoäng fann studenterna ej tid för korrekt utförande och utförlig studie av
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denna teori av detta utan föreslår att denna typ av teori analyseras i kommande
arbeten. Andra typer av arbeten som kan vara av intresse att undersöka är
dynamisk påverkan på dessa modeller och möjligheten av utförande och
validering i 2D-modeller.
Gruppen har under arbetets gång analyserat olika materialkombinationer och
analystyper som ej tagits upp i denna rapport, dels på grund av tidsbrist och dels
då de ej ansågs nödvändiga för utförlig studie av modellerna. Dessa inkluderar
bland annat simulering i ABAQUS/Standard för helt statisk analys till skillnad
från den kvasistatiska modellen som uppkommer i ABAQUS/Explicit. Ur detta
arbetets synpunkt är skillnaden mellan dessa två beräkningsmodeller att den
explicita lösaren gav samma resultat men under en lägre beräkningstid och det var
enklare att nå konvergens.
Andra simuleringar som utfördes var avlastning av modellerna där kraft togs bort
för att studera den kvarvarande intryckningen efter att den linjära delen av
materialet återgått till sin ursprungliga form. Möjlighet till fortsatt arbete skulle
vara att undersöka hur sandwichpanelen beter sig vid denna nedtryckning och
avlastning, hur många element som krossas och hur många av dem som återgår till
sitt ursprung, för att sedan bestämma en gräns för hur många element man kan
tillåta gå sönder.
Andra former av materialsammansättningar studerades, och det fanns intresse i
gruppen för att undersöka beteendet om man skulle skapa en panel med flera
laminatskikt eller skikt inne i panelen där spänningen är störst enligt
kontaktmekanik. Återigen så fanns det ej tid för att korrekt analysera dessa till
rapporten utan de lämnas till framtida arbeten. Ett flertal materialkombinationer
kommer att studeras och modelleras åt uppdragsgivaren efter rapportens
färdigställning.
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Maskiningenjörsstudenterna Peter Jakobsson och Per Lund har kritiskt granskat
sitt arbete utifrån olika aspekter och har haft ambitionen att arbeta på ett sådant
sätt som gynnar samhälle och miljö.

6.1 Etisk-, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar
utveckling.
Vid ett flertal besök på DIAB AB där intervjuer med Carl-Johan Lindholm samt
observationer av DIAB AB:s produktion har alla individers integritet
uppmärksammats och ingenting i rapporten är publicerat utan tillåtelse. Då arbetet
har bedrivits som en forskningsstudie med teori växlat med simulering och
praktiska prover har det icke varit nödvändigt att fotografera fysiska personer.
Projektet har syftat till att undersöka kärnmaterial för att underlätta val av material
vid designprocessen. Med hjälp av simulering i programmet ABAQUS kan
mycket tid sparas då inte prototyper behöver tillverkas samt att onödig tid behöver
spenderas vid praktiskprovning.
Genom att använda kompositmaterial i stället för traditionella material såsom stål
kan vikt minskas på exempelvis lastbilar och gör att nyttolasten kan ökas. Antal
transporter minskas och samhällets infrastruktur utsätts för mindre slitage och
energi kan sparas.

6.2

Miljö- och arbetsmiljöaspekter

Att arbeta med kompositmaterial innehållande PVC är förhållandevist rent.
Arbetsmiljöverkets har dock vissa föreskrifter om härdplaster samt allmänna råd
om tillämpningen såsom god ventilation etc. Personer som är astmatiska eller är
allergiska mot isocyanater ska inte arbeta med kompositmaterial innehållande
PVC.
Vid tillverkning av komponenter med kärnmaterial och glassfiber så finns det ett
problem angående hantering av spill. Faktum är att kompositbranschen behöver
bli mycket bättre på hanteringen av spill för att arbeta mot ett hållbart samhälle.
Att göra flis av produkten efter den uppfyllt sitt syfte och använda det som
fyllning vid byggnation av vägar är ett angreppsätt och ett annat är att arbeta
aktivt med LEAN produktion för att eliminera spill redan vid tillverkningen.
Många av materialen som används vid tillverkning av kärnmaterial, så som PVC
och PET-skum, är återvinningsbara då de är termoplaster. Detta är till fördel om
man ser till den stora mängd spill som uppkommer och att dessa kan lämnas för
plaståtervinning.
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6.3

Kritisk granskning utav hur projektet utförts

Problem har som i alla projekt uppstått och har hanterats på ett relativt bra sätt.
Exempel på dessa problem är:


Ovana vid att arbeta utefter en vetenskaplig metod



Tidskrävande att lära sig programvaran ABAQUS



Tidsbrist

6.4

Förslag till fortsatt projekt/arbete

I detta arbete analyseras kärnmaterialet i en sandwichpanel, 2D och
axisymmetriska modeller har simulerats. Maskiningenjörsstudenterna Gustav
Engkvist och Sebastian Hansson har i sitt arbete som bedrivits parallellt med detta
sökt skillnader mellan 2D och 3D modeller och verifierat resultatet med praktisk
provning. Förslag till fortsatt arbete kan vara följande:


Dynamisk simulering för att ta hänsyn till utmattning



Materialoptimeringar för att spara vikt



Avlastningssimulering för att studera antalet celler som återgår till sin
ursprungliga form efter last



Analyser med hänsyn till laminatets plastiska beteende



Analys av hur flera laminatskikt eller flera kärnmaterial i panelen påverkar
beräkningarna
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Bilaga 1 - FE-Beräkningar
Beräkning utförd på två triangelelement som superpositionerats och omstrukturerats till ett rektangulärt 2D element. Mätpunkter från Abaqus presenteras också.
Remove["Global`*"]
Clear[x, y, z, F]
=

1

× 0.03 × 0.01

2

0.00015

Element 1
=

Emodul (1 - ν)
(1 - ν) (1 - 2 ν)

×

1

ν
1-ν

ν
1-ν

1

0

0

1-2 ν
2 (1-ν)

0

2.43056 × 108 1.14379 × 108
1.14379 × 10
0

8

2.43056 × 10
0

0
/. Emodul → 87.5 × 106 , ν → 0.32

0

8

0
6.43382 × 107

β1 = y3 - y2 /. {y3 → 0.03, y2 → 0.03}
0.
β2 = y2 - y1 /. {y2 → 0.03, y1 → 0}
0.03
β3 = y1 - y3 /. {y1 → 0, y3 → 0.03}
-0.03
γ1 = x2 - x3 /. {x2 → 0, x3 → 0.01}
-0.01
γ2 = x1 - x2 /. {x1 → 0, x2 → 0}
0
γ3 = x3 - x1 /. {x3 → 0.01, x1 → 0}
0.01

1 =

1
2

β1 0 β2 0 β3 0
0 γ1 0 γ2 0 γ3
γ1 β1 γ2 β2 γ3 β3

0.
0.
100. 0.
-100.
0.
0.
-33.3333 0.
0.
0.
33.3333
-33.3333
0.
0. 100. 33.3333 -100.

2

Bilaga1.nb

1 = t ×  × 1  ..1 /. t → 0.001
10 723.
0.
0.
-32 169.1 -10 723. 32 169.1
0.
40 509.3 -57 189.5
0.
57 189.5 -40 509.3
0.
-57 189.5 364 583.
0.
-364 583. 57 189.5
-32 169.1
0.
0.
96 507.4 32 169.1 -96 507.4
-10 723. 57 189.5 -364 583. 32 169.1 375 306. -89 358.7
32 169.1 -40 509.3 57 189.5 -96 507.4 -89 358.7 137 017.

dof1 =

10 723
0
- 10 723
32 169.1
0
- 32 169.1
0
40 509.3 57 189.5 - 40 509.3 - 57 189.5
0
- 10 723 57 189.5
375 306 - 89 358.7 - 364 583 57 189.5
32 169.1 - 40 509.3 - 89 358.7 137 017
32 169.1 - 96 507.4
0
- 57 189.5 - 364 583 32 169.1
364 583
0
- 32 169
0
57 189.5 - 96 507.4
0
96 507.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Element 2
β21 = y22 - y23 /. {y22 → 0, y23 → 0.03}
-0.03
β22 = y23 - y21 /. {y23 → 0.03, y21 → 0}
0.03
β23 = y21 - y22 /. {y21 → 0, y22 → 0}
0
γ21 = x23 - x22 /. {x23 → 0.01, x22 → 0.01}
0.
γ22 = x21 - x23 /. {x21 → 0.01, x23 → 0}
0.01
γ23 = x22 - x21 /. {x22 → 0.01, x21 → 0}
0.01

2 =

1
2

β21 0 β22 0 β23 0
0 γ21 0 γ22 0 γ23
γ21 β21 γ22 β22 γ23 β23

-100.
0.
100.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
33.3333
0.
33.3333
0.
-100. 33.3333
100.
33.3333
0.

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
;
0
0
0
0
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2 = t ×  × 2  ..2 /. t → 0.001
364 583.
0.
-364 583. -57 189.5
0.
-57 189.5
0.
96 507.4 -32 169.1 -96 507.4 -32 169.1
0.
-364 583. -32 169.1 375 306. 89 358.7
10 723.
57 189.5
-57 189.5 -96 507.4 89 358.7 137 017. 32 169.1 40 509.3
0.
-32 169.1 10 723.
32 169.1
10 723.
0.
-57 189.5
0.
57 189.5 40 509.3
0.
40 509.3

dof2 =

364 583
0
0
96 507.4
0
0
0
0
0
- 32 169.1
- 57 189.5
0
- 364 583 - 32 169.1
- 57 189.5 - 96 507.4

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
- 57 189.5 - 364 583 - 57 189.5
0 - 32 169.1
0
- 32 169.1 - 96 507.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;
0
10 723
0
10 723
57 189.5
0
0
40 509.3 32 169.1 40 509.3
0
10 723
32 169.1
375 306
89 358.7
0 57 189.5 40 509.3 89 358.7
137 017

 = Total[{dof1 , dof2 }]
375 306
0
-10 723
32 169.1
0
-89 358.5
-364 583
-57 189.5

0
-10 723 32 169.1
0
-89 358.6 -364 583 -57 189.5
137 017. 57 189.5 -40 509.3 -89 358.6
0
-32 169.1 -96 507.4
57 189.5 375 306 -89 358.7 -364 583 57 189.5
0
0
-40 509.3 -89 358.7 137 017 32 169.1 -96 507.4
0
0
-89 358.6 -364 583 32 169.1 375 306
0
10 723
57 189.5
0
57 189.5 -96 507.4
0
137 017. 32 169.1 40 509.3
-32 169.1
0
0
10 723
32 169.1 375 306 89 358.7
-96 507.4
0
0
57 189.5 40 509.3 89 358.7 137 017

A = {0, 0, 0, 0.0015, 0, 0, 0, 0};
B = {0.0015};
α = 1 × 108 ;
MFC = α × {A} .{A};
MFC = α × {A} .{B};
0
0
0
- 0.0015
Solve( + MFC).
0
0
0
0

==

Fdx1
Fdy1
Fdx2
Fdy2
Fdx3
Fdy3
Fdx4
Fdy4

+ MFC

Fdx1 → -48.2537, Fdx2 → 134.038, Fdx3 → -48.2537,
Fdx4 → 0., Fdy1 → 60.764, Fdy2 → -430.863, Fdy3 → 144.761, Fdy4 → 0.

3

4
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0
0
0
- 0.0015
Solve.
0
uy3
0
0

==

Fdx1
Fdy1
Fdx2
Fdy2

Fdx3
144.761
Fdx4
Fdy4

Fdx1 → -48.2536, Fdx2 → 134.038, Fdx3 → -48.2537, Fdx4 → -0.0000234782,
Fdy1 → 60.764, Fdy2 → -205.525, Fdy4 → -0.0000295652, u y3 → -7.29838 × 10-10 
ux1
uy1
ux2
uy2
Solve.
ux3
uy3
ux4
uy4

==

0
0
0
- 205.526

0
0
0
0

ux1 → 0.00216991, ux2 → 0.00306851, ux3 → 0.00323843, ux4 → 0.00259663,
u y1 → -0.000704109, u y2 → -0.0016263, u y3 → -0.00092219, u y4 → -0.00236273
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Mätpunkter på en 2D-modell med kärnmaterialet Divinycell H100 med en konstant tjocklek på
65mm från Abaqus.
listDisplacement1 =
0, 1.47837 × 10-8 , 1.16467 × 10-7 , 3.86965 × 10-7 , 9.03357 × 10-7 , 1.73762 × 10-6 ,
2.95635 × 10-6 , 4.62144 × 10-6 , 6.78912 × 10-6 , 9.51058 × 10-6 , 1.28355 × 10-5 ,
1.68059 × 10-5 , 2.14639 × 10-5 , 2.68431 × 10-5 , 3.2972 × 10-5 , 3.98821 × 10-5 ,
4.76 × 10-5 , 5.61555 × 10-5 , 6.55464 × 10-5 , 7.57878 × 10-5 , 8.68833 × 10-5 ,
9.88397 × 10-5 , 0.000111663, 0.000125349, 0.000139888, 0.000155277,
0.000171511, 0.000188577, 0.000206457, 0.000225159, 0.000244656, 0.000264921,
0.000285844, 0.000307471, 0.0003298, 0.000352912, 0.000376635, 0.000400945,
0.00042578, 0.000451108, 0.000476885, 0.000503109, 0.000529721, 0.000556691,
0.000583961, 0.000611463, 0.000639219, 0.000667121, 0.000695194,
0.000723275, 0.000751355, 0.000779444, 0.000807524, 0.000835598,
0.000863446, 0.000891149, 0.000918632, 0.000945879, 0.000972789,
0.000999358, 0.00102552, 0.00105124, 0.00107648, 0.00110106, 0.00112494,
0.00114827, 0.00117092, 0.00119298, 0.00121433, 0.00123504, 0.00125497,
0.00127419, 0.00129267, 0.00131033, 0.00132718, 0.00134321, 0.00135841,
0.00137277, 0.00138628, 0.00139894, 0.00141075, 0.00142169, 0.00143178,
0.00144102, 0.00144946, 0.00145709, 0.00146394, 0.00146999, 0.0014753,
0.00147993, 0.00148383, 0.00148713, 0.00148983, 0.00149195, 0.00149359,
0.0014948, 0.00149567, 0.00149611, 0.00149643, 0.00149643, 0.00149643;

listForce1 = {0, 0, 0, 0.216362, 1.28454, 2.98815, 5.52829, 8.89145, 13.3389,
19.6708, 28.0243, 37.9555, 49.4789, 63.9334, 81.3109, 100.63, 122.743, 149.144,
178.262, 209.805, 246.258, 284.758, 323.552, 365.625, 395.434, 435.841,
480.429, 518.388, 563.635, 605.564, 649.451, 686.544, 741.441, 783.077,
812.916, 841.928, 895.35, 931.068, 977.997, 1015.98, 1070.83, 1076.26, 1133.14,
1155.9, 1213.38, 1255.41, 1279.86, 1311.25, 1330.28, 1399.76, 1412.77, 1451.99,
1492.1, 1490.71, 1540.83, 1587.98, 1608.65, 1625.49, 1663.08, 1687.53,
1685.91, 1732.47, 1801.9, 1773.7, 1774.18, 1822.24, 1867.02, 1870.09, 1884.85,
1912.33, 1924.77, 1952.77, 1977.23, 1967.98, 1971.18, 1985.31, 1998.14,
2006.28, 2050.03, 2089.83, 2078.88, 2078.46, 2107.79, 2082.61, 2077.02,
2083.57, 2073.06, 2068.63, 2086.97, 2092.85, 2079.61, 2082.28, 2096.67,
2100.31, 2101.78, 2113.58, 2108.3, 2106.83, 2118.26, 2117.44, 2110.59};

6
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Mätpunkter på en Axisymmetrisk-modell med kärnmaterialet Divinycell H100 från Abaqus.
listDisplacement2 = 0, 1.47829 × 10-8 , 1.16494 × 10-7 , 3.86965 × 10-7 , 9.03254 × 10-7 ,
1.73668 × 10-7 , 2.95464 × 10-6 , 4.61881 × 10-6 , 6.78642 × 10-6 , 9.5128 × 10-6 ,
1.28436 × 10-5 , 1.68225 × 10-5 , 2.14905 × 10-5 , 2.68797 × 10-5 , 3.3022 × 10-5 ,
3.99412 × 10-5 , 4.76611 × 10-5 , 5.61887 × 10-5 , 6.55583 × 10-5 , 7.57772 × 10-5 ,
8.68545 × 10-5 , 9.87724 × 10-5 , 0.000111547, 0.000125186, 0.000139731,
0.00015514, 0.00017138, 0.000188452, 0.000206314, 0.000224987, 0.000244457,
0.000264664, 0.000285614, 0.000307233, 0.00032953, 0.000352564, 0.000376319,
0.000400645, 0.000425506, 0.000450884, 0.000476634, 0.000502789, 0.00052929,
0.000556162, 0.000583332, 0.000610722, 0.00063828, 0.000665985, 0.000693854,
0.000721719, 0.000749592, 0.000777552, 0.000805429, 0.000833295,
0.000860926, 0.000888423, 0.000915862, 0.000943245, 0.000970328,
0.000996998, 0.00102334, 0.00104921, 0.00107458, 0.00109921, 0.00112309,
0.0011464, 0.00116911, 0.00119119, 0.00121262, 0.00123326, 0.00125323,
0.00127237, 0.00129081, 0.00130842, 0.00132528, 0.00134124, 0.00135643,
0.00137091, 0.00138477, 0.00139782, 0.00140996, 0.00142122, 0.00143166,
0.00144115, 0.00144985, 0.00145768, 0.00146472, 0.00147094, 0.00147645,
0.00148115, 0.00148519, 0.00148859, 0.00149137, 0.00149357, 0.00149524,
0.00149645, 0.00149731, 0.00149785, 0.00149813, 0.00149813, 0.00149813;
listForce2 = {0, 0.000245592, 0.00212956, 0.00720874, 0.0168916, 0.0324861,
0.0554169, 0.105229, 0.262024, 0.459096, 0.699444, 0.971704, 1.30908,
1.97777, 2.58671, 3.20188, 3.79036, 4.99094, 6.16798, 6.28947, 8.2594,
10.1336, 10.4352, 12.5765, 14.6927, 15.1188, 17.5683, 20.8446, 21.1994,
23.4657, 27.8264, 28.5789, 29.7284, 36.0921, 38.0919, 37.9917, 43.8207,
46.5728, 47.464, 51.6684, 57.6816, 58.4737, 59.2983, 67.0993, 69.4468,
71.2839, 73.0929, 81.79, 83.5655, 84.8986, 87.5334, 96.1974, 97.5906,
99.0611, 100.586, 112.056, 114.455, 116.487, 117.763, 118.729, 129.898,
132.78, 134.648, 135.844, 137.134, 138.485, 150.069, 153.016, 155.645,
156.177, 157.555, 158.322, 159.908, 163.033, 172.285, 175.41, 177.739,
178.838, 179.278, 180.423, 181.402, 181.94, 183.039, 183.326, 183.889,
184.43, 184.859, 185.358, 185.805, 188.955, 191.845, 193.792, 195.205,
196.464, 197.23, 197.785, 198.06, 198.358, 198.407, 198.391, 198.507};
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Mätpunkter på en 2D-modell med kärnmaterialet PX300 med en konstant tjocklek på 65 mm från
Abaqus.
listDisplacement3 =
0, 1.47948 × 10-8 , 1.16494 × 10-7 , 3.87085 × 10-7 , 9.0364 × 10-7 , 1.73788 × 10-6 ,
2.95598 × 10-6 , 4.6209 × 10-6 , 6.78929 × 10-6 , 9.51607 × 10-6 , 1.28474 × 10-5 ,
1.6827 × 10-5 , 2.14939 × 10-5 , 2.68833 × 10-5 , 3.3026 × 10-5 , 3.99486 × 10-5 ,
4.76729 × 10-5 , 5.62173 × 10-5 , 6.55917 × 10-5 , 7.58154 × 10-5 , 8.68916 × 10-5 ,
9.88276 × 10-5 , 0.000111631, 0.000125321, 0.000139885, 0.000155298,
0.000171559, 0.000188637, 0.000206531, 0.000225222, 0.000244688, 0.000264904,
0.000285798, 0.000307346, 0.00032979, 0.000352879, 0.000376582, 0.000400754,
0.000425544, 0.000450875, 0.000476681, 0.000502908, 0.000529532,
0.000556532, 0.00058383, 0.000611395, 0.000639145, 0.00066712, 0.000695202,
0.000723392, 0.000751623, 0.000779849, 0.000808059, 0.000836147,
0.000864107, 0.000891877, 0.00091942, 0.000946719, 0.000973702,
0.00100032, 0.00102654, 0.00105232, 0.00107764, 0.0011023, 0.0011263,
0.00114969, 0.0011725, 0.00119467, 0.00121615, 0.00123694, 0.001257,
0.00127631, 0.00129485, 0.0013126, 0.00132952, 0.00134562, 0.00136089,
0.00137533, 0.0013889, 0.0014016, 0.00141347, 0.00142448, 0.00143461,
0.00144391, 0.00145239, 0.00146006, 0.00146691, 0.00147299, 0.00147832,
0.00148295, 0.00148688, 0.00149017, 0.0014929, 0.00149502, 0.00149667,
0.00149789, 0.00149871, 0.0014992, 0.00149954, 0.00149954, 0.00149954;
listForce3 = {0, 0, 0, 0.523108, 3.06647, 7.15508, 13.1358, 21.2506, 33.1353,
50.289, 71.3615, 96.8748, 130.622, 171.25, 217.384, 275.675, 342.179, 416.726,
507.554, 606.63, 721.829, 847.242, 978.399, 1049.4, 1155.24, 1252.62, 1365.84,
1483.38, 1580.4, 1699.45, 1793.48, 1977.04, 2007.61, 2119.09, 2159.8, 2290.2,
2376.54, 2507.92, 2554.92, 2705.54, 2720.72, 2875.71, 2933.06, 3042.51,
3137.3, 3182.57, 3351.18, 3356.21, 3462.36, 3535.68, 3556.53, 3719.2,
3765.61, 3765.95, 3905.34, 3983.81, 4019.08, 4089.59, 4204.46, 4212.24,
4230.89, 4354.17, 4452.76, 4453.25, 4459.56, 4511., 4639.41, 4707.22,
4708.38, 4692.78, 4705.82, 4811.96, 4903.2, 4950.89, 4996.14, 4955.37,
4960.61, 4953.2, 4989.65, 5059.6, 5127.24, 5169.22, 5177.13, 5189.81,
5195.67, 5206, 5230.17, 5245.8, 5260.22, 5235.38, 5226.67, 5229.92, 5233.65,
5233.65, 5234.15, 5227.79, 5226.27, 5226.9, 5232.64, 5232.63, 5232.36};

Mätpunkter på handberäknad 2D-modell.
listDisplacement4 = {0, 0.00092219, 0.0015};
listForce4 = {0, 144.761, 205.525};
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Mätpunkter på en Axisymmetrisk-modell, sandwichpanel med kärnmaterialet Divinycell H100 från
Abaqus.
listDisplacement5 = 0, 1.97054 × 10-8 , 1.55298 × 10-7 , 5.16188 × 10-7 , 1.20473 × 10-6 ,
2.31519 × 10-6 , 3.93774 × 10-6 , 6.15473 × 10-6 , 9.04181 × 10-6 , 1.26699 × 10-5 ,
1.71026 × 10-5 , 2.23969 × 10-5 , 2.8607 × 10-5 , 3.57788 × 10-5 , 4.39519 × 10-5 ,
5.3165 × 10-5 , 6.34476 × 10-5 , 7.48234 × 10-5 , 8.73169 × 10-5 , 0.000100942,
0.000115709, 0.000131629, 0.000148701, 0.000166922, 0.000186292, 0.000206798,
0.000228428, 0.000251161, 0.000274984, 0.000299871, 0.000325789,
0.000352717, 0.000380854, 0.000410013, 0.000440085, 0.000471024,
0.000502798, 0.000535348, 0.000568633, 0.000602599, 0.00063719, 0.000672397,
0.000708088, 0.000744295, 0.000780906, 0.000817866, 0.000855106,
0.000892605, 0.000930301, 0.000968153, 0.001006, 0.00104402, 0.00108152,
0.00111903, 0.00115652, 0.00119394, 0.00123076, 0.00126747, 0.00130358,
0.00133927, 0.00137449, 0.00140912, 0.00144311, 0.00147602, 0.00150784;
listForce5 = {0, 0.0088925, 0.0731175, 0.243341, 0.5688, 1.08719, 1.86149, 2.90962,
5.258, 8.50956, 12.4368, 17.2221, 22.7345, 29.2318, 36.4873, 44.7244,
54.7536, 66.8222, 79.9454, 94.6179, 110.139, 126.392, 144.081, 162.569,
181.555, 203.425, 225.899, 248.508, 271.58, 294.709, 318.506, 341.483,
364.692, 389.906, 414.607, 440.261, 465.837, 490.208, 515.164, 541.127,
567.536, 590.715, 615.523, 641.984, 667.752, 694.349, 720.836, 744.458,
770.076, 796.077, 821.709, 849.357, 873.648, 898.613, 924.497, 949.698,
978.295, 1005.23, 1028.16, 1055.82, 1077.98, 1104.34, 1128.93, 1150.61,
1173, 1197.62, 1221.06, 1243.5, 1260.51, 1286.01, 1304.59, 1325.88};
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Mätpunkter på en 2D-modell, sandwichpanel med kärnmaterialet Divinycell H100 med en konstant
tjocklek på 80 mm från Abaqus.
listDisplacement6 =
0, 1.47795 × 10-8 , 1.16424 × 10-7 , 3.87007 × 10-7 , 9.03273 × 10-7 , 1.73718 × 10-6 ,
2.95523 × 10-6 , 4.6198 × 10-6 , 6.78749 × 10-6 , 9.51109 × 10-6 , 1.28392 × 10-5 ,
1.68143 × 10-5 , 2.1477 × 10-5 , 2.68608 × 10-5 , 3.29984 × 10-5 , 3.99147 × 10-5 ,
4.76514 × 10-5 , 5.62392 × 10-5 , 6.56708 × 10-5 , 7.59569 × 10-5 , 8.71044 × 10-5 ,
9.91222 × 10-5 , 0.00011201, 0.000125765, 0.000140388, 0.000155869,
0.000172195, 0.000189358, 0.000207342, 0.000226123, 0.00024569, 0.000266016,
0.000286901, 0.000308433, 0.000330631, 0.000353476, 0.000376932, 0.000400958,
0.000425529, 0.000450601, 0.000476141, 0.000502111, 0.000528468,
0.000555172, 0.000582188, 0.000609435, 0.000636946, 0.000664606,
0.000692457, 0.000720312, 0.000748163, 0.000776018, 0.000803869,
0.000831724, 0.00085937, 0.000886881, 0.000914114, 0.000941111, 0.000967807,
0.000994146, 0.00102011, 0.00104561, 0.00107075, 0.00109522, 0.00111921,
0.00114264, 0.00116546, 0.00118765, 0.00120915, 0.00122996, 0.00125003,
0.00126937, 0.00128794, 0.00130574, 0.00132267, 0.00133877, 0.00135406,
0.00136853, 0.00138212, 0.00139481, 0.00140669, 0.00141774, 0.00142788,
0.00143717, 0.00144565, 0.00145334, 0.00146025, 0.00146633, 0.00147166,
0.00147628, 0.00148023, 0.00148356, 0.00148628, 0.00148837, 0.00149,
0.00149134, 0.00149202, 0.0014927, 0.00149281, 0.00149281, 0.00149281;
listForce6 = {0, 0, 0, 0, 3.7955, 9.86428, 24.8007, 27.1902, 41.323, 58.8325,
79.5628, 112.629, 135.396, 169.346, 209.245, 252.764, 302.863, 345.274,
411.047, 491.061, 562.486, 626.298, 726.074, 819.472, 888.233, 1028.54,
1122.8, 1206.79, 1353.99, 1453.89, 1548.57, 1608.1, 1730.46, 1815.24, 1910.07,
1992.53, 2042.7, 2105.63, 2193, 2334.63, 2292.18, 2402.57, 2429.61, 2479.29,
2559.66, 2596.71, 2623.73, 2676.61, 2741.07, 2828.98, 2818.8, 2852.17, 2935.21,
2940.5, 2998.88, 2967.96, 3140.55, 3064.84, 3194.35, 3159.89, 3189.02,
3269.53, 3302.45, 3325.84, 3372.12, 3327.79, 3371.78, 3407.52, 3454.4,
3480.49, 3492.59, 3510.83, 3478.67, 3592.41, 3518.42, 3587.29, 3509.07,
3515.84, 3647.94, 3573.75, 3735.53, 3580.06, 3692.77, 3651.03, 3639.7,
3683.99, 3809.48, 3863.31, 3837.96, 3887.66, 3754.79, 3751.65, 3825.93,
3751.25, 3774.21, 3821.04, 3785.41, 3753.88, 3758.28, 3728.12, 3787.41};
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Mätpunkter på en 2D-modell, sandwichpanel med kärnmaterialet Divinycell H100 med en konstant
tjocklek på 65 mm från Abaqus.
listDisplacement7 =
0, 1.47795 × 10-8 , 1.16424 × 10-7 , 3.87007 × 10-7 , 9.03273 × 10-7 , 1.73718 × 10-6 ,
2.95523 × 10-6 , 4.6198 × 10-6 , 6.78749 × 10-6 , 9.51109 × 10-6 , 1.28392 × 10-5 ,
1.68143 × 10-5 , 2.1477 × 10-5 , 2.68608 × 10-5 , 3.29984 × 10-5 , 3.99147 × 10-5 ,
4.76514 × 10-5 , 5.62392 × 10-5 , 6.56708 × 10-5 , 7.59569 × 10-5 , 8.71044 × 10-5 ,
9.91222 × 10-5 , 0.00011201, 0.000125765, 0.000140388, 0.000155869,
0.000172195, 0.000189358, 0.000207341, 0.000226123, 0.00024569, 0.000266016,
0.000286901, 0.000308433, 0.000330631, 0.000353476, 0.000376932, 0.000400958,
0.000425529, 0.000450601, 0.000476141, 0.000502111, 0.000528467,
0.000555172, 0.000582188, 0.000609435, 0.000636946, 0.000664606,
0.000692456, 0.000720312, 0.000748163, 0.000776018, 0.000803869,
0.000831724, 0.00085937, 0.000886881, 0.000914114, 0.00094111, 0.000967806,
0.000994146, 0.00102011, 0.00104561, 0.00107075, 0.00109522, 0.00111921,
0.00114264, 0.00116546, 0.00118765, 0.00120915, 0.00122995, 0.00125003,
0.00126936, 0.00128794, 0.00130574, 0.00132267, 0.00133877, 0.00135406,
0.00136853, 0.00138212, 0.00139481, 0.00140669, 0.00141774, 0.00142788,
0.00143717, 0.00144565, 0.00145334, 0.00146024, 0.00146633, 0.00147165,
0.00147628, 0.00148023, 0.00148356, 0.00148628, 0.00148837, 0.00149,
0.00149134, 0.00149202, 0.0014927, 0.00149281, 0.00149281, 0.00149281;
listForce7 = {0, 0, 0, 0, 3.08384, 8.01473, 20.1506, 22.0921, 33.5703, 47.8048,
64.646, 91.5294, 110.013, 137.596, 169.977, 205.369, 246.031, 280.432, 333.927,
398.999, 456.939, 508.892, 576.944, 665.807, 742.298, 835.392, 909.698,
998.588, 1058.58, 1186.47, 1263.74, 1345.32, 1403.93, 1487.46, 1529.77,
1606.45, 1659.03, 1716.15, 1790.87, 1844.74, 1886.39, 1917.17, 1959.91,
2032.99, 2067.64, 2118.21, 2170.81, 2161.7, 2267.44, 2245.43, 2327.52, 2383.7,
2407.16, 2439.14, 2407.83, 2444, 2546.88, 2483.93, 2496.54, 2562.63, 2615.23,
2659.16, 2681.69, 2694.43, 2717.4, 2798.82, 2714.63, 2776.72, 2794.91,
2828.52, 2874.4, 2881.99, 2819.43, 2834.63, 2915.36, 2974.83, 2876.75,
2947.84, 2969.87, 3001.37, 2895.37, 3074.11, 3079.6, 3100.89, 2950.77,
3120.21, 3027.39, 2980.32, 2977.72, 3081.52, 3036.1, 2982.57, 2987.74,
3041.43, 3050.26, 3067.33, 3057.73, 3063.07, 3060.28, 3046.73, 3041.44};
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Mätpunkter på en 2D-modell, sandwichpanel med kärnmaterialet Divinycell H100 med en konstant
tjocklek på 50 mm från Abaqus.
listDisplacement8 =
0, 1.47795 × 10-8 , 1.16424 × 10-7 , 3.87007 × 10-7 , 9.03273 × 10-7 , 1.73718 × 10-6 ,
2.95523 × 10-6 , 4.6198 × 10-6 , 6.78749 × 10-6 , 9.5111 × 10-6 , 1.28392 × 10-5 ,
1.68143 × 10-5 , 2.1477 × 10-5 , 2.68608 × 10-5 , 3.29984 × 10-5 , 3.99147 × 10-5 ,
4.76514 × 10-5 , 5.62392 × 10-5 , 6.56708 × 10-5 , 7.59569 × 10-5 , 8.71044 × 10-5 ,
9.91222 × 10-5 , 0.00011201, 0.000125765, 0.000140388, 0.000155869,
0.000172195, 0.000189358, 0.000207341, 0.000226123, 0.00024569, 0.000266016,
0.000286901, 0.000308433, 0.000330631, 0.000353476, 0.000376932, 0.000400958,
0.000425529, 0.000450601, 0.000476141, 0.00050211, 0.000528467, 0.000555172,
0.000582188, 0.000609435, 0.000636946, 0.000664606, 0.000692456,
0.000720312, 0.000748162, 0.000776018, 0.000803868, 0.000831724,
0.000859369, 0.00088688, 0.000914113, 0.00094111, 0.000967806,
0.000994146, 0.00102011, 0.00104561, 0.00107075, 0.00109522, 0.00111921,
0.00114264, 0.00116546, 0.00118765, 0.00120915, 0.00122995, 0.00125003,
0.00126936, 0.00128794, 0.00130574, 0.00132267, 0.00133877, 0.00135406,
0.00136853, 0.00138212, 0.00139481, 0.00140669, 0.00141774, 0.00142788,
0.00143717, 0.00144565, 0.00145334, 0.00146025, 0.00146633, 0.00147166,
0.00147628, 0.00148023, 0.00148356, 0.00148628, 0.00148837, 0.00149,
0.00149134, 0.00149202, 0.0014927, 0.00149281, 0.00149281, 0.00149281;
listForce8 = {0, 0, 0, 0, 2.37219, 6.16518, 15.5018, 16.9941, 25.8246, 36.7206,
49.7476, 70.4048, 84.6099, 105.829, 130.76, 158.016, 189.28, 215.715, 261.263,
307.048, 351.461, 399.495, 439.891, 503.902, 571.164, 638.528, 705.15,
770.151, 816.381, 896.967, 961.388, 1009.42, 1079.93, 1143.65, 1181.33,
1240.17, 1294.94, 1338.37, 1380.56, 1425.98, 1431.57, 1471.49, 1539.89,
1574.63, 1591.41, 1623.96, 1672.56, 1659.73, 1702.99, 1719.17, 1795.11,
1780.89, 1815.78, 1871.69, 1858.45, 1857.26, 1885.91, 1933.1, 1965.54,
1954.92, 1967.98, 2050.4, 2053.08, 2041.35, 2032.72, 2091.5, 2114.43, 2125.01,
2154.32, 2152.7, 2217.61, 2199.27, 2239.64, 2292.46, 2274.59, 2215.1,
2220.89, 2271.78, 2326.63, 2230.23, 2352.65, 2344.14, 2380.46, 2386.08,
2360.21, 2312.57, 2338.18, 2286.83, 2364.22, 2308.75, 2347.5, 2367.75,
2342.3, 2329.13, 2351.33, 2357.76, 2355.5, 2345.01, 2368.77, 2340.54, 2374};
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Mätpunkter på en 2D-modell, sandwichpanel med kärnmaterialet Divinycell H100 med en konstant
tjocklek på 40 mm från Abaqus.
listDisplacement9 =
0, 1.47795 × 10-8 , 1.16424 × 10-7 , 3.87007 × 10-7 , 9.03273 × 10-7 , 1.73718 × 10-6 ,
2.95523 × 10-6 , 4.6198 × 10-6 , 6.78749 × 10-6 , 9.5111 × 10-6 , 1.28392 × 10-5 ,
1.68143 × 10-5 , 2.1477 × 10-5 , 2.68608 × 10-5 , 3.29984 × 10-5 , 3.99147 × 10-5 ,
4.76514 × 10-5 , 5.62392 × 10-5 , 6.56708 × 10-5 , 7.59569 × 10-5 , 8.71044 × 10-5 ,
9.91222 × 10-5 , 0.00011201, 0.000125765, 0.000140388, 0.000155869,
0.000172195, 0.000189358, 0.000207342, 0.000226123, 0.00024569, 0.000266016,
0.000286901, 0.000308433, 0.000330631, 0.000353476, 0.000376932, 0.000400958,
0.000425529, 0.000450601, 0.000476141, 0.00050211, 0.000528467, 0.000555172,
0.000582188, 0.000609434, 0.000636945, 0.000664606, 0.000692456,
0.000720312, 0.000748162, 0.000776018, 0.000803868, 0.000831724,
0.00085937, 0.000886881, 0.000914114, 0.00094111, 0.000967806,
0.000994146, 0.00102011, 0.00104561, 0.00107075, 0.00109522, 0.00111921,
0.00114264, 0.00116546, 0.00118765, 0.00120915, 0.00122996, 0.00125003,
0.00126937, 0.00128794, 0.00130574, 0.00132267, 0.00133877, 0.00135406,
0.00136853, 0.00138212, 0.00139481, 0.00140669, 0.00141774, 0.00142788,
0.00143717, 0.00144565, 0.00145334, 0.00146025, 0.00146633, 0.00147166,
0.00147628, 0.00148024, 0.00148356, 0.00148628, 0.00148837, 0.00149,
0.00149134, 0.00149202, 0.0014927, 0.00149281, 0.00149281, 0.00149281;
listForce9 = {0, 0, 0, 0, 1.89775, 4.93214, 12.4, 13.5955, 20.6608, 29.3763,
39.7932, 56.3162, 67.6904, 84.6649, 104.61, 126.405, 151.419, 172.582, 209.008,
245.63, 281.184, 319.596, 360.474, 406.577, 456.838, 510.824, 561.361,
603.585, 654.694, 708.927, 768.278, 811.131, 863.949, 909.272, 948.804,
990.926, 1035.43, 1063.75, 1088.88, 1106.81, 1159.97, 1212.31, 1226.61,
1239.01, 1275.16, 1302.15, 1323.1, 1337.17, 1367.04, 1412.65, 1389.95,
1420.68, 1432.61, 1446.57, 1477, 1508.72, 1561.95, 1512.25, 1578.21, 1595.03,
1640.11, 1610.5, 1632.36, 1644, 1662.12, 1657.41, 1706.04, 1705.94, 1713.36,
1752.96, 1741.68, 1736.74, 1760.44, 1787.97, 1762.36, 1810.77, 1838.01,
1771.24, 1865.73, 1774.12, 1884.33, 1780.7, 1818.66, 1810.43, 1899.03,
1903.39, 1866.32, 1865.95, 1877.23, 1867.44, 1931.71, 1870.06, 1859.21,
1948.07, 1868.78, 1874.25, 1849.07, 1899.58, 1885.9, 1888.96, 1893.29};
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Mätpunkter på en 2D-modell, sandwichpanel med kärnmaterialet Divinycell H100 med en konstant
tjocklek på 30 mm från Abaqus.
listDisplacement10 =
0, 1.47795 × 10-8 , 1.16424 × 10-7 , 3.87007 × 10-7 , 9.03273 × 10-7 , 1.73718 × 10-6 ,
2.95523 × 10-6 , 4.6198 × 10-6 , 6.78749 × 10-6 , 9.51109 × 10-6 , 1.28392 × 10-5 ,
1.68143 × 10-5 , 2.1477 × 10-5 , 2.68608 × 10-5 , 3.29984 × 10-5 , 3.99147 × 10-5 ,
4.76514 × 10-5 , 5.62392 × 10-5 , 6.56708 × 10-5 , 7.59569 × 10-5 , 8.71044 × 10-5 ,
9.91222 × 10-5 , 0.00011201, 0.000125765, 0.000140388, 0.000155869,
0.000172195, 0.000189358, 0.000207342, 0.000226123, 0.00024569, 0.000266016,
0.000286901, 0.000308433, 0.000330631, 0.000353476, 0.000376932, 0.000400959,
0.000425529, 0.000450602, 0.000476141, 0.000502111, 0.000528467,
0.000555177, 0.000582188, 0.000609435, 0.000636946, 0.000664606,
0.000692457, 0.000720312, 0.000748163, 0.000776018, 0.000803873,
0.000831724, 0.00085937, 0.000886881, 0.000914114, 0.000941111, 0.000967807,
0.000994147, 0.00102011, 0.00104562, 0.00107075, 0.00109522, 0.00111921,
0.00114264, 0.00116546, 0.00118765, 0.00120915, 0.00122996, 0.00125004,
0.00126937, 0.00128794, 0.00130574, 0.00132267, 0.00133877, 0.00135406,
0.00136853, 0.00138212, 0.00139482, 0.00140669, 0.00141774, 0.00142788,
0.00143717, 0.00144565, 0.00145334, 0.00146025, 0.00146633, 0.00147166,
0.00147628, 0.00148024, 0.00148357, 0.00148628, 0.00148837, 0.00149,
0.00149134, 0.00149202, 0.0014927, 0.00149281, 0.00149281, 0.00149281;
listForce10 = {0, 0, 0, 0, 1.42331, 3.6991, 9.30027, 10.1963, 15.4961, 22.0622,
29.8361, 42.2403, 50.7762, 63.5051, 78.4685, 94.7831, 113.561, 129.433,
154.115, 184.177, 210.905, 234.858, 262.347, 309.917, 342.618, 383.094,
412.374, 454.173, 489.718, 545.599, 576.404, 610.855, 647.653, 682.107,
717.505, 743.659, 768.422, 792.759, 823.772, 845.24, 861.662, 895.374, 913.816,
940.338, 934.591, 965.921, 989.457, 1031.49, 1011.37, 1040.58, 1050.73,
1062.7, 1087.29, 1115.39, 1147.19, 1109.91, 1149.86, 1164.31, 1160.05,
1210.17, 1221.94, 1213.93, 1235.72, 1228.13, 1274.56, 1261.7, 1247.3, 1285.3,
1278.17, 1308.69, 1300.2, 1322.3, 1308.45, 1322.28, 1345.37, 1315.02, 1351.91,
1370.11, 1330.7, 1398.87, 1336.18, 1343.22, 1349.92, 1413.33, 1420.63,
1364.24, 1431.36, 1384.87, 1434.57, 1424.87, 1379.87, 1414.36, 1415.53,
1406.06, 1416.88, 1422.96, 1425.52, 1424.99, 1421.65, 1394.68, 1401.27};

14

Bilaga1.nb

Praktisktprovdata från DIAB AB
listDisplacement11 =
10-3 × {0.00324, 0.00996, 0.0166, 0.0232, 0.02996, 0.03664, 0.04328, 0.04992,
0.0566, 0.06332, 0.06984, 0.07644, 0.08312, 0.0898, 0.09652, 0.10316,
0.10992, 0.1166, 0.12328, 0.12996, 0.13652, 0.14312, 0.1498, 0.15644,
0.16304, 0.16976, 0.1766, 0.18316, 0.18984, 0.19656, 0.2032, 0.20988,
0.21656, 0.22328, 0.22992, 0.23656, 0.2432, 0.24976, 0.25652, 0.26324,
0.26992, 0.27664, 0.28336, 0.29016, 0.29668, 0.30328, 0.30996, 0.3166,
0.3232, 0.3298, 0.33656, 0.34328, 0.35, 0.35676, 0.36332, 0.37004, 0.37676,
0.3834, 0.38996, 0.3966, 0.40328, 0.40984, 0.41648, 0.42316, 0.45664,
0.4898, 0.52328, 0.55656, 0.58984, 0.62336, 0.65648, 0.68996, 0.72332,
0.75652, 0.78992, 0.82312, 0.85676, 0.88996, 0.92324, 0.9566, 0.989799,
1.02332, 1.056599, 1.08988, 1.12312, 1.1564, 1.18988, 1.22332, 1.25664,
1.29004, 1.32312, 1.35656, 1.38984, 1.42324, 1.45668, 1.48996, 1.52332};
listForce11 =
103 × {0.109957, 0.11589, 0.122287, 0.129473, 0.136904, 0.144368, 0.152865,
0.16139, 0.170255, 0.17942, 0.188692, 0.198268, 0.208093, 0.218812, 0.229746,
0.24057, 0.251974, 0.263639, 0.275725, 0.287678, 0.299616, 0.312383,
0.324787, 0.337855, 0.35048, 0.363816, 0.377563, 0.390789, 0.404448,
0.417902, 0.432077, 0.446235, 0.460419, 0.474646, 0.489034,
0.503566, 0.517922, 0.532354, 0.546993, 0.561681, 0.576984, 0.591649,
0.606454, 0.621703, 0.636808, 0.65204, 0.667382, 0.682777, 0.697939,
0.712857, 0.728012, 0.74323, 0.758391, 0.773311, 0.788463, 0.803802,
0.818658, 0.833887, 0.849135, 0.864009, 0.87907, 0.894187, 0.909365,
0.924418, 1.00058, 1.075281, 1.151294, 1.225115, 1.296367, 1.365904,
1.43171, 1.492873, 1.546417, 1.590014, 1.633535, 1.681889, 1.732886,
1.783951, 1.837788, 1.895571, 1.953689, 2.013806, 2.072637, 2.132011,
2.191908, 2.252775, 2.31569, 2.378909, 2.441754, 2.503096, 2.562834,
2.623172, 2.683366, 2.743011, 2.802773, 2.861713, 2.920559};
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Mätpunkter på en 3D-modell, sandwichpanel med kärnmaterialet Divinycell H100 från Abaqus.
listDisplacement12 =
{0, 0.0000000147834, 0.000000116453, 0.000000386947, 0.000000903249,
0.00000173775, 0.0000029569, 0.00000462271, 0.00000679241, 0.00000951775,
0.0000128483, 0.000016827, 0.0000214932, 0.0000268819, 0.0000330223,
0.0000399448, 0.0000476599, 0.0000561806, 0.0000655343, 0.0000757385,
0.0000867958, 0.0000987177, 0.0001115, 0.000125147, 0.000139649, 0.000155007,
0.000171201, 0.000188228, 0.000206064, 0.000224701, 0.000244109, 0.000264274,
0.000285167, 0.000306767, 0.000329041, 0.000351954, 0.000375484, 0.000399589,
0.000424243, 0.000449396, 0.000475029, 0.000501077, 0.000527537,
0.000554327, 0.000581446, 0.000608812, 0.000636413, 0.000664186,
0.000692062, 0.000720095, 0.000748182, 0.000776261, 0.000804302,
0.000832169, 0.00085995, 0.000887544, 0.000914917, 0.000942028, 0.000968825,
0.000995266, 0.00102133, 0.00104695, 0.00107211, 0.00109677, 0.00112089,
0.00114439, 0.00116734, 0.00118958, 0.00121119, 0.00123209, 0.00125224,
0.00127164, 0.00129028, 0.00130813, 0.00132516, 0.00134135, 0.00135671,
0.00137121, 0.00138485, 0.00139763, 0.00140955, 0.0014206, 0.00143081,
0.00144016, 0.00144868, 0.00145638, 0.00146329, 0.00146941, 0.00147477,
0.00147942, 0.0014834, 0.0014867, 0.00148942, 0.00149161, 0.00149326,
0.00149448, 0.00149532, 0.00149578, 0.00149611, 0.00149611, 0.00149611};
listForce12 = {0, 0, 0.52364, 0.485038, 0.366124, 3.93797, 6.52835,
10.8512, 15.4973, 19.6549, 29.5597, 35.1106, 44.0478, 58.0714,
68.9847, 87.8031, 105.912, 124.041, 143.792, 165.98, 192.392, 221.665,
255.026, 288.398, 326.41, 371.366, 413.348, 454.959, 495.23, 541.377,
584.259, 626.799, 676.133, 714.776, 747.694, 785.013, 825.665, 862.756,
901.491, 940.707, 971.474, 1026.64, 1075.68, 1117.53, 1171.72, 1202.56,
1238.1, 1297.15, 1370.85, 1393.55, 1458.12, 1525.57, 1570.21, 1622.32,
1676.27, 1731.39, 1794.26, 1815.62, 1883.48, 1953.26, 2007.8, 2004.7,
2088.74, 2161.55, 2170.52, 2244.57, 2265.96, 2290.78, 2378, 2439.04,
2470.9, 2444.06, 2523.58, 2535.29, 2563.94, 2604.14, 2622.47, 2648.73,
2672.63, 2663.2, 2729.63, 2732.91, 2772.75, 2796.99, 2766.24, 2809.48,
2836.2, 2776.36, 2835.34, 2826.63, 2824.18, 2868.98, 2843.65, 2833.92,
2803.47, 2857.59, 2852.31, 2838.46, 2858.01, 2855.01, 2851.84};

Bilaga1.nb

plot1 = ListLinePlot[Partition[Riffle[listDisplacement1, listForce1], 2],
PlotStyle → {Red, Thickness[0.002]}, Frame → True,
PlotRange → Automatic, FrameLabel → {"Displacement m", "Force N"},
PlotLegends → {"2D-modell-H100, t=65 mm"}]
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plot2 = ListLinePlot[Partition[Riffle[listDisplacement2, listForce2], 2],
PlotStyle → {Red, Thickness[0.002]}, Frame → True,
PlotRange → Automatic, FrameLabel → {"Displacement m", "Force N"},
PlotLegends → {"Axisymmetrisk-modell"}]
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Bilaga1.nb

plot3 = ListLinePlot[Partition[Riffle[listDisplacement3, listForce3], 2],
PlotStyle → {Blue, Thickness[0.002]}, Frame → True,
PlotRange → Automatic, PlotRange → Automatic,
FrameLabel → {"Displacement m", "Force N"}, PlotLegends → {"PX300-modell"}]
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plot4 = ListLinePlot[Partition[Riffle[listDisplacement4, listForce4], 2],
PlotStyle → {Orange, Thickness[0.002]}, Frame → True, PlotRange → Automatic,
FrameLabel → {"Displacement m", "Force N"}, PlotLegends → {"Handberäkning"}]
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Bilaga1.nb

plot5 = ListLinePlot[Partition[Riffle[listDisplacement5, listForce5], 2],
PlotStyle → {Orange, Thickness[0.002]}, Frame → True,
PlotRange → Automatic, FrameLabel → {"Displacement m", "Force N"},
PlotLegends → {"Axisymmetrisk-modell-Sandwich"}]
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plot6 = ListLinePlot[Partition[Riffle[listDisplacement6, listForce6], 2],
PlotStyle → {Green, Thickness[0.002]}, Frame → True,
PlotRange → Automatic, FrameLabel → {"Displacement m", "Force N"},
PlotLegends → {"2D modell-Sandwich,t=80 mm"}]
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Bilaga1.nb

plot7 = ListLinePlot[Partition[Riffle[listDisplacement7, listForce7], 2],
PlotStyle → {Red, Thickness[0.002]}, Frame → True,
PlotRange → Automatic, FrameLabel → {"Displacement m", "Force N"},
PlotLegends → {"2D modell-Sandwich,t=65 mm"}]
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plot8 = ListLinePlot[Partition[Riffle[listDisplacement8, listForce8], 2],
PlotStyle → {Blue, Thickness[0.002]}, Frame → True,
PlotRange → Automatic, FrameLabel → {"Displacement m", "Force N"},
PlotLegends → {"2D modell-Sandwich,t=50 mm"}]
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Bilaga1.nb

plot9 = ListLinePlot[Partition[Riffle[listDisplacement9, listForce9], 2],
PlotStyle → {Orange, Thickness[0.002]}, Frame → True,
PlotRange → Automatic, FrameLabel → {"Displacement m", "Force N"},
PlotLegends → {"2D-modell-Sandwich,t=40 mm"}]
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plot10 = ListLinePlot[Partition[Riffle[listDisplacement10, listForce10], 2],
PlotStyle → {Gray, Thickness[0.002]}, Frame → True,
PlotRange → Automatic, FrameLabel → {"Displacement m", "Force N"},
PlotLegends → {"2D-modell-Sandwich,t=30 mm"}]
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plot11 = ListLinePlot[Partition[Riffle[listDisplacement11, listForce11], 2],
PlotStyle → {Black, Thickness[0.002]}, Frame → True, PlotRange → Automatic,
FrameLabel → {"Displacement m", "Force N"}, PlotLegends → {"Praktiskprovning"}]
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Bilaga1.nb

plot12 = ListLinePlot[Partition[Riffle[listDisplacement12, listForce12], 2],
PlotStyle → {Blue, Thickness[0.002]}, Frame → True, PlotRange → Automatic,
FrameLabel → {"Displacement m", "Force N"}, PlotLegends → {"3D-modell"}]
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Show[{plot1, plot3}, PlotRange → Automatic]
5000

Force N

4000

3000

2D-modell-H100, t=65 mm

2000

PX300-modell

1000

0
0.0000

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.0010

0.0012

0.0014

Displacement m

Show[{plot2, plot4}, PlotRange → Automatic]
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Bilaga1.nb

Show[{plot6, plot7, plot8, plot9, plot10}, PlotRange → Automatic]
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Show[{plot7, plot11, plot12}, PlotRange → Automatic]
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Bilaga 2 - Kontaktmekaniksberäkningar
De inre spänningarna och dess riktningar beräknas och visualiseras i von Mises diagram.
Remove["Global`*"]
Clear[x, y, z]
1

R=

+

R1

1

-1

/. R1 → 12.5 × 10-3 , R2 → ∞;

R2

ν = 0.32;
1 - ν2

Emodul =

Emodul1

-1

1 - ν2

+

Emodul2

/. Emodul1 → 2 × 109 , Emodul2 → 87.5 × 106  // Simplify

9.33961 × 107

a=

3FR

3

4 Emodul

/. F → 100

0.00215715
P0 =

3F
2 π a2

/. F → 100

1.02608 × 107
r=

x2 + y2 ;

Solve

r2
1 + b2

+

z2
b2

⩵ 1, b;

u=
-

1

2

  - x2 - y2 - z2 + 1 + 4 z2  + x2 + y2 + z2 - 1;

2
J=

xy

z 3
z
  -3 +2 ;
u
u

3 r4

σxx = P0 (1 - 2 ν) ×

1
3 r4

× x2 - y2  × 1 -

z3
u3

+

1
u2
× (1 + ν) × u × ArcTan  - 2 ν - (1 - ν)
u
u
1 + u2
z

(1 - 2 ν)

x2
r2

× 1 +

2

u2 

- x2 × u4   1 + u2  × u4 + z2 

/. y → 0;

2

Bilaga2.nb

σyy = P0 (1 - 2 ν) ×

1
3 r4

(1 - 2 ν)

× x2 - y2  ×
y2

r2

× 1 +

z3
u3

-1 +

z
u

1
u2
(1 + ν) u ArcTan  - 2 ν - (1 - ν)
u
1 + u2
2

u2 

- y2 u4   1 + u2  × u4 + z2 

/. y → 0;

2

σxy = P0 - x y z × u3   1 + u2  × u4 + z2  + (1 - 2 ν) J /. y → 0;

σzz = P0 -

z3

/. y → 0;

u u4 + z2 

σxz = P0 - u x z2   1 + u2  u4 + z2  /. y → 0;

σyz = P0 - u y z2   1 + u2  u4 + z2  /. y → 0;

σv = 

1
2

2

2

σxx - σyy  + σyy - σzz  + (σzz - σxx )2 + 6 σxy 2 + σyz 2 + σxz 2  ;

Bilaga2.nb

ContourPlot[σv , {x, 0
, 2}, {z, 0, - 2}, PlotRange → Automatic, PlotLegends → Automatic,
PlotRange → Automatic, ColorFunction → "Rainbow"]
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Peter Jakobsson
Produktionsutveckling
072 - 223 83 00
peterjakobsson1983@gmail.com

Per Lund
Datorstödd Produktframtagning
072 - 534 44 08
perlund92@gmail.com
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