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Abstract

In this project, the study of composites as construction material are consid-
ered, mostly with respect to Carbon Fibre composites, and by some extent
also steel constructions. The study also reveals relevant theory for this project,
like structural requirements by standard regulations, theory of composite ma-
terials, theory about the Finite Element Method and software programs for
that purpose.

A relevant case study of a carbon tube in bending is done to support the
ability to calculate on composites both analytically and by numerical methods.
The results determine what precision can be expected from calculations on
composites by numerical methods.

A steel roll cages has to be studied, and the roll cage for this project is a Design
Proposal from Agile Automotive A/S, who asked FORCE Technology A/S to
make an FE analysis through test standards. To get an understanding of the
test methods this project will consider an analysis of the same condition, also
to get experience for future composite analysis.

The construction of the composite roll cage is an iterative process that takes
into account different aspects such as, material selection, design, design with
consideration towards production. This is a requirement before being able to
make a FE analysis. The FE analysis is then going to be the evaluation point
of the design and the point to decide, whether another iteration is to be done
for a more robust and well established design can be made.

By evaluation of the results, the areas in which one can make some im-
provements towards better results has to be considered. This is for evaluating
the design in the best way possible.

Composites as a construction material are analysed to give an opportunity for
the reader to understand composites generally, and its wide range of use, and
how the material has developed throughout history. As well as the how the
use has developed throughout the last decade, with some examples.

Keywords Roll Cage · Fiber Composites · Agile Automotive A/S · FORCE
Technology A/S · FEM · DTU Diplom
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Resumé

Dette projekt omhandler udviklingen og brugen af fiberforstærkede materialer
i konstruktioner, specifikt med henblik på sikkerhedsbur i racerbiler.

Til forståelsen af emnet skal en del undersøgelser af standarder for sik-
kerhedskonstruktioner, og ligeså er fiberkomposit teori gennemgåes. Derfor er
der også taget kursus i fiberkompositter til brug i dette projekt, foruden at
et kursus om Finite Element Metoden er taget, fordi en del analyser i dette
projekt foretages ved brug af FEM.

I projektet analyseres et konventionelt stål sikkerhedsbur, for dels at få en for-
ståelse for testmetoderne, og dels for at have et grundlag til forståelse, inden
at sikkerhedsbur fremstillet i komposit analyseres. stål sikkerhedsburet som
analyseres er et Design Forslag fra virksomheden Agile Automotive A/S, som
har bedt FORCE Technology A/S (som dette projekt udarbejdes med), om
at lave en analyse af deres designforslag.

Der udarbejdes en analytisk analyse og nogle numeriske analyser, til at under-
bygge kompetencerne til at beregne på kompositter, både ved laminateteori og
styrkelære, samt ved FEM. De resultater der opnåes ved disse analyser skulle
meget gerne føre til et ensartet resultat.

Konstruktionen af et sikkerhedsbur i kompositmaterialer, er det nødvendigt
at se på materialer i forhold til valg, sammensætning af komponenter og fibe-
rorientering, samt hvordan geometrierne ønskes udført.

Dette giver anlægsfladen for at udføre en FE beregning, når designet er på
plads. Resultaterne af den FE analyse, kan ikke nødvendigvis give de ønskede
resultater men resultaterne kan give anledning til overvejelser som gør det
nemmere at forbedre buret.

Projektet vil også have af kompositter som konstruktionsmateriale, for at give
en generel forståelse af kompositter. Både deres bredde anvendelsesaspekt, den
historiske udvikling og det sidste årtis hastige udvikling, men nogle eksempler.

Nøgleord Sikkerhedsbur · Fiberkompositter · Agile Automotive A/S · FOR-
CE Technology A/S · FEM · DTU Diplom
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Forord

Denne rapport er skrevet i et samarbejde mellem FORCE technology A/S
og den studerende (Jesper Kjær Jørgensen) fra DTU Diplom. Derudover har
Agile Automotive A/S givet deres tilladelse til brug af informationer om deres
konstruktioner.

Rapporten referer en del lærdom fra andre bøger og udelader også en del
fra disse bøger da det antages at måtte kendes på forhånd. Der er kilder og
henvisninger i stort omfang.

En tak skal lyde til FORCE technology A/S for deres store samarbejdsvilje,
og deres hjælp. FORCE har stillet lokaler, vejledere, og forplejning til rådig-
hed og derudover inviteret til at jeg som studerende kunne få en plads på
virksomhedens temadag om ”Bæredygtige kompositter”.

En uvurderlig indsats fra vejledere som enkelt personer, uagtet om det er
virksomhedsvejledere eller universitetsvejledere, skal også nævnes. Et projekt
udvikles hurtigt med god sparing og gode samtaler i plenum. Dette gælder
alle vejlederne; Benjamin Hornblow og Leif Rasmussen, specialister fra FOR-
CE Technology og Christian Kim Christiansen, Adjunkt hos DTU Diplom.
Ligeså, en stor tak til Ann Bettina Richelsen, Docent ved DTU Mekanik, for
at tage tid til spørgsmål indenfor laminat teori. En særlig tak skal også gå til
Per Frederiksson fra EDR Medeso A/S som tog sig tid til at supportere med
vejledning i beregninger i ANSYS 18.2. Det gav et godt holdepunkt for det
videre arbejde. En særlig tak til familie, venner og bekendte for at opfordre
til at følge i dette spor og udvikle ny viden indenfor feltet, og også tak for
forståelsen, for projektets vigtighed og den tid det har krævet.

Tak til alle der har bidraget på den ene eller anden måde. Det er jeg dybt
taknemmelig for.

DTU Ballerup Campus, 19. januar 2018

Jesper Kjær Jørgensen
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1 Indledning

Motivationen for dette projekt startede ved en kundeopgave, som FORCE
Technology A/S havde for virksomheden Agile Automotive A/S. Agile ønskede
deres eget design af et sikkerhedsbur til deres åbne sportsvogn testet, for at
se om det ville overholde gældende krav. Samtidig med denne opgave var jeg
(Jesper Kjær Jørgensen red.), i praktik hos FORCE og der blev mulighederne
for at lave et kulfiberbaseret bur diskuteret. Det skyldes at et stålbur vejer
en del og racerbilsfabrikanter som Agile, altid er meget interesseret i at spare
vægt, så man kan køre hurtigere. Ofte medfører vægtbesparelserne nemlig
også at der behøves mindre motorkraft, hvilket reducerer brændstofforbruget,
og i nogen tilfælde også kan reducerer bremsernes størrelse osv. Her fik ideen
til at mit afgangsprojekt som Diplomingeniør i 2017/2018 skulle omhandle
udviklingen af et kulfibersikkerhedsbur.

Projektet oprettedes som et separat projekt, uopfordret af Agile Auto-
motive, men med FORCE som samarbejdsvirksomhed. Overordnet vejledning
omkring projektet kommer fra en vejleder fra DTU Diplom som jeg har valgt.

Interessen var primært at se på kulfiber, da de med deres høje styrke og
lave vægt er et oplagt valg til en konstruktion som sikkerhedsbur.

Et led i udviklingen af buret, er også at få en forståelse af sikkerhedsbures
generelle kravspecifikationer og dimensionering ud fra givne testbelastninger,
og derfor faldte valget på at lave en undersøgelse af Agile Automotives design-
forslag i stål, som en slags forstudie.

Da kompositter er en del anderledes end almindelige homogene materialer, er
det nødvendigt også at få indsigt i laminatteori. Derfor skal der sideløbende
med projektet opbygges forståelse for kompositters styrkelære, og med den te-
ori regnes på styrken af et kulfiberrør. Ligeså skal dette kulfiberrør analyseres
ved brug af Finite Element Metoden (FEM), i et kommercielt FE program for
også at sikre at man kan regne på kompositter med FE.

Dette er til brug for analysen af det kompositbaserede sikkerhedsbur, som
skal bestemmes med valg af design, materialer og sammenføjning illustreret
med tegninger og skitser. Således kan et sikkerhedsbur i komposit, evalueres
ved at analysere dette med FEM, og derved udtale sig om styrken af sådan
et bur. Ligeså kan vægtbesparelse diskuteres og det kan evalueres om vægt-
besparelsen er af betydning.
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2 KAPITEL 1. INDLEDNING

1.1 Problemafgrænsning - Konstruktion af
fiberkompositbur til racerbil

I projektet skal der svares på nedenstående spørgsmål. Der skal udføres:

• Undersøgelser og beregninger på det eksisterende stålsikkerhedsbur til
racerbilen.

• Beregninger af, ved hjælp af kompositters styrkelæreprincipper, styrken
af et kulfiberrørudsnit.

• En FEM-beregning på rørudsnittet (pkt. 2), som kontrol på at der kan
regnes på kompositter vha. FEM-metoden.

• Et oplæg til hvordan et kulfibersikkerhedsbur kunne se ud, med tegning,
fiberoplæg og materialevalg.

• En FEM-beregning på hele kulfiberburet med undersøgelse af brud samt
deformationer, og sammenligne med kravene til et sikkerhedsbur fra Det
Internationale Automobilsports Forbund (FIA).

• Litteraturstudie af kompositter herunder særligt fokus på kompositter
som konstruktionsmateriale, og FEM-modellering af kompositter.



2 Kompositter som
konstruktionsmateriale

Kompositter findes mange stedet i dagligdagen, og generelt ses et stigende
forbrug af kompositter over specielt det seneste årti. Da det er et relativt ungt
marked, ses en meget kraftig stigning i de industrier som de bruges i.

Men kompositter i sig selv er ikke noget nyt begreb. Ordet komposit,
oversat til engelsk ”composite”, kommer af det lantinske ord compositus og
betyder sammensat, og da kan man nemt se at det kan være mange ting.

Kompositter findes fx i høj grad i naturen, og har gjort det i mange
hundrede-tusindvis af år. Et glimrende eksempel herpå er træ. Træ er en
kompleks biologisk opbygning, af cellulose fibre, og mellem disse lag af fibre,
et mere blødt og flydende lag af lignin. Det ses tydeligt i et gennemskåret styk-
ke træ, at der er lagdannelser, med forskellige nuancer. Sammenligneligt med
dagens industrielle kompositter, som også er laminater bestående af mange
lag.

Figur 2.1: Eksempel på træs laminatagtige opbygning, når det skæres i gennem [1]

Heller ikke på industrielt niveau er kompositter noget nyt. Man vidste allerede
i oldtiden at byggesten blev bedre og stærkere, hvis man blandede halm og
strå ind i ler, for derved blev strukturen stærkere og mere stabil. Når så leret
tørrede og det ofte sprækkede i denne proces, ville sammenhængskraften stadig
være god, fordi stråene i leret var med til at gøre det stift. I dag er kompositter

3



4 KAPITEL 2. KOMPOSITTER SOM KONSTRUKTIONSMATERIALE

et velkendt, eller decideret primært materiale i industrier som; fly-, tog, bil
og byggeindustrien, samt ikke at forglemme; Energisektoren, hvor den mest
velkendte anvendelse nok er vindmøller.

De fiberkompositter vi kender i dag, fik deres gennembrud i 1950’erne. Her
eksperimenterede et firma med svævefly, som egentlig startede med at blive
lavet i en form for papmache, et forsøg med en primitiv glasfiberkomposit
med polyester. Glasfiberen blev lagt som skind, og i mellem disse lagde man
balsatræ, så det blev til en sandwich konstruktion. I kabinen brugte man
krydsfiner til at afstive flyet med.

Figur 2.2: Phoenix glassfiberflyet på München Museet [2]

Flyet som blev døbt ”Phoenix” udvikledes fra omkring 1951 og frem til sin
første succesfulde flyvetur som kompositfly i 1957. Senere blev svæveflyene så
gode, at de udelukkende blev lavet af glasfiber, og blandt gode egenskaber blev
observeret en god stivhed, også under store temperaturforskelle og ligeledes
var styreegenskaberne og stabiliteten i flyet gode.

Figur 2.3: Udviklingen i brug af kompositter i flyindustrien (Kilde: C. Kassapoglou:
Design and Analysis of Composite Structures: With Application to Aerospacestruc-
tures, 2010
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Senere er udviklingen af kompositmaterialerne gået stærkt, og styrkeegenska-
berne er meget ofte gode og en sidegevinst er meget ofte stivhed/densitet
forholdet. Dette har medført at salget af produkter lavet i kompositter er
steget støt de senere år.

Netop stivhed pr. vægtenhed er en vigtig faktor når man taler om kompo-
sitmaterialer, og her kommer man ikke udenom kulfibre. Kulfibre har en stor
stivhed ved relativt lav vægt. Det har gjort at det ellers meget dyre materi-
ale har vundet frem i særligt automobil sport og flyindustrien, da det ofte er
vigtigt for brændstofbesparelser, at anvendte materialer er lette.

I kompositverdenen tales ofte om ”Carbon Fibre Reinforced Polymers” for-
kortet ”CFRP”, som materiale og dette projekt vil primært omhandle disse.
Tidligere omtalt kommer en del af inspirationen til projektet fra virksomheden
Agile Automotive A/S, som netop har bygget en kulfiberbaseret åben sports-
vogn kaldet ”Agile SCX”. Sportsvognen er bygget af mange emner, men bl.a.
chassisrammen, er lavet udelukkende af ét stykke. På Figur 2.4, ses et billede
af kulfiberbunden til ”Agile SCX” racerbilen, under fremstillingen.

Figur 2.4: Til venstre ses bunden af chassiset før støbning og til højre ses Chassiset
under støbning med Vacuum-Infusion (Kilde: Agile Automotive)

Billedet vidner om niveauet på de fremstillingskompetencer som industrien
over bare de seneste ti år, har udviklet evner til at håndtere.

I dette projekt skal en forståelse for kompositters styrkelære opnåes. Den teori
gennemgåes i Afsnit 3.2, og beskriver den basale toeri rettet mod dette projekt.





3 Generel teori

I dette afsnit vil teori som relaterer sig til projektet blive gennemgået. Det-
te inkluderer generelle konventioner og termer for kompositter, et afsnit om
Finite Element beregning, samt anvendte software systemer, deres termer og
en del af den opbygning der er i programmerne. De overordnede retningslinjer
for sikkerhedsbure vil også blive gennemgået, da disse er ganske væsentlige for
dimensionering af sikkerhedsbure.

3.1 Den Internationale Automobilsports
Federation – FIA

Et af de vigtige krav man skal se på, når man skal designe et sikkerhedsbur,
er at der skal tages højde for gældende lovgivning på området. FIA beskriver
de standarder som bruges indenfor konstruktion af sikkerhedsbure til racer-
biler generelt. Dette gælder alt lige fra brandplader i bunden af bilerne, til
standarder indenfor placering af brændstoftanke.

I dette afsnit vil de overordnede krav blive forklaret, det kan være nødven-
digt at supplere op, med yderligere forklaring i de afsnit hvor teorien anvendes.
Det er vigtigt at nævne at disse krav gælder for sikkerhedskonstruktioner til
åbne racerbiler. Det skyldes at det senere studerede stålsikkerhedsbur er til
en åben racerbil.

3.1.1 Kravspecifikationer ved test af sikkerhedsbure

I FIA’s Appendix J Artikel 259 der ligger som Bilag C.2, kan man på side 18
sektion 15.1.3 se at der for test af nye sikkerhedsbure, som ønskes godkendt
af myndighederne, findes visse testbelastninger, og krav til materialer - Mere
specifikt hvilke to ståltyper som er accepteret i FIA’s standarder.

De nævnte testbelastninger, tager udgangspunkt i vægten af køretøjet, og
et tillæg som udgør vægten af føreren. Derfra udsættes buret for tre belast-
ninger samtidig, og hertil er lagt sikkerhedsfaktorer, som vægtes afhængigt af
retningen.

7



8 KAPITEL 3. GENEREL TEORI

Belastninger i de tre retninger som også står i bilaget er for god ordens skyld
bragt nedenfor.

• Lodret - 7.5 · w

• For og bagfra - 5.5 · w

• Sideværts - 1.5 · w

Hvor w er vægten af køretøjet + 75 kg.
Det gælder desuden, at ved test af buret, må burets totale deformation

ikke overskride 50 mm, ved de påførte belastninger.
Ofte er der tale om momentale belastninger som stød / slag, hvor køretøjer

fx ruller rundt, eller flyver gennem luften og rammer jorden med et slag. Dette
er blot eksempler på, hvordan et uheldsscenarie kunne være med en racerbil.
Figur 3.1 viser et glimrende eksempel på hvordan et sammenstød eller lignende

Figur 3.1: Eksempel på racerbilsstyrt [3]

kan skabe en afsporing, som får bilen til at flyve et stykke, og hvorefter den
rammer jorden med et kraftigt stød, hvorefter den ruller rundt et antal gange.
Testlasterne udgør det for sådan et kraftigt stød mod underlaget når bilen
vælter.

3.1.2 Materiale og geometri

Godkendte materialer er som forklaret tidligere nogle ståltyper, som gælder
for åbne racerbiler. Derudover er der for disse materialer defineret en dertil-
hørende rørgeometri.

I Bilag C.2, er et uddrag af FIA’s Artikel 259, som omhandler materiale-
værdierne på side 20 i Sektion 16.4.1.



3.2. ANISOTROPI - FIBERKOMPOSIT TEORI 9

3.2 Anisotropi - Fiberkomposit teori

I forbindelse med udviklingen og tilblivelsen af dette projekt er kurset "41516 -
Anisotropi og fiberkompositter"gennemført sideløbende, for at give en dybere
forståelse for kompositter, til udviklingen af dette projekt. Kursusmaterialet
til kurset kommer fra [4], og det mest relevante kommer fra kapitel 1, kapitel
2 undtagen Sektion 2.4 og kapitel 3 undtagen Sektion 3.7.

Den toeri gennemgåes på udledningsniveau i bogen, og beskriver detaljeret
teorien omkring fiberkompositter. I dette teoriafsnit, vil nogle af de udtryk som
anvendes til projektet blive gennemgået, og ellers refereres til resten.

Begrebet anisotropi kommer ud fra det velkendte begreb isotropi der kommer
af græsk, hvor udtrykket "isos"betyder ens, og "tropos"betyder retning. dette
betyder i faststofmekanikkens verden, at materialer ikke har nogen foretrukken
retning, eller opfører sig ens uafhængigt af fx rotation i dets retninger.

Modsætningen til dette er naturligvis anisotropi, hvor retningen som en
belastning påføres i, eller som emnet roteres i, i forhold til nogle faste belast-
ninger, har en indflydelse på, hvordan materialet opfører sig i den retning.

3.2.1 Fiber- og matrixtyper

Kompositter er et meget vidt begreb og selv når man taler om fiberkomposit-
ter, kan der være tale om mange slags fibre og mange ”matrixtyper”. Denne
rapport beskæftiger med ”CFRP”. Derved vil de fibertyper som ellers generelt
kan være meget forskellige, afgrænse sig til kulfiber.

Kulfiber udmærker sig ved at de er stive (høj sejhed), lette (lav densitet) og
har en høj brudstyrke. Nedenfor i Tabel 3.1, er vist et lille sammendrag over
forskellige typer fibre, og deres egenskaber. Tabellen giver et indtryk af hvor-

Tabel 3.1: Liste over fibre og matrix egenskaber [4]

Fibertype E modul Densitet Brudstyrke Beskrivelse
[GPa] [kg/m3] [MPa]

Carbon HM 218 1720 2240 High modulus kulfiber
E-glass 72.3 2520 3450 Glas fiber
Armid (Kevlar 49) 124 1440 2760 Armid fiber

Matrixtype E modul Densitet Brudstyrke Beskrivelse

Epoxy 2.6-3.8 1100-1200 60-85
Polyester 3.1-4.6 1100-1200 50-75
Vinylester 3.1-3.3 1120 70-81

dan fibrenes stivheder er indbyrdes, hvordan kulfiber skiller sig ud og hvor
meget lavere de mekaniske egenskaber er for ”matrix”-polymererne.
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Matrix materialer eller ”resiner” som de ofte kaldes i industriel sammen-
hæng, er det materiale som binder fibrene sammen, så man får komposittens
samlede evner. Fibrene i sig selv er ofte ikke så anvendelige, og derfor bruges
resiner, som bl.a. giver kompositter egenskaber i tryk. De mest almindelige
matrixsystemer er epoxy og polyester, som bruges meget i fly og vindmøllein-
dustrien.

3.2.2 Micromekanisk opførsel

Når man ser på opførslen af kompositter på mikromekanisk niveau, det man
normalt kalder ”lamina” eller ”ply” niveau, taler man om et meget tyndt
lag bestående af fibre og matrix. her kan man beregne et meget tyndt lags
stivheder og tværkontraktionsforhold (poissons forhold) i forskellige planer.

Et af de mest velkendte begreber til beregning af stivheder i kompositter,
er det som kaldes Rule of Mixture (ROM).

E1 = Eff + Em(1 − f) (3.1)

Her er (3.1) et udtryk for elasticiteten i fiberetningen (E1), hvor [Ef , Em] er
hhv. fiberstivhed og matrix stivhed, og hvor f er fiber volumenfraktionen. Be-
mærk: Ofte betegnes fiber volumenfraktion som vf , bl.a. i [4] her er f anvendt,
for at undgå forveksling med tværkontraktionstallene ν. Når det kommer til
stivheden i retningen på tværs af fibrene, er det oftest en del sværere at be-
stemme. I [4], kan man læse om de antagelser som gør sig gældende ved de
forskellige udledninger af den tværgående stivhed. I denne rapport bruges en
udlending foretaget af Halpin-Tsai (i 1969) for transversstivheden E2.

E2 = Em
1 + ξ1η1f

1 − η1f
Hvoraf η1 = Ef/Em − 1

Ef/Em + ξ1
(3.2)

Konstanten ξ1 er mellem 1–2 og bestemmes ud fra forholdet mellem fibrenes
og matrixens stivhed, og oftest sættes værdien efter erfaring. Formlen (3.2)
er valgt til denne rapport, da den ofte forudser en stivhed der er lidt mere
konservativ end mange andre modeller. Tværkontraktionstallet for 12-plan
(ν12), kan findes ud fra lignende udtryk som (3.1). Dog er det anderledes for
tværkontraktionstallet ν21.

ν12
E1

= ν21
E2

(3.3)

Her udledes ν21 fra (3.3), og er som oftest meget mindre end ν12.
Forskydningsstivheden for et lamina / ply, er defineret efter lignende forhold
som for E2.

G12 = Gm
1 + ξ2η2f

1 − η2f
Hvoraf η2 = Gf/Gm − 1

Gf/Gm + ξ2
(3.4)

Med ξ2 som en faktor bestemt efter samme fremgangsmåde som for xi1, dog
med med Forskydningsstivhederne. Når forskydningsstivheden i 12-plan er
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defineret, kan stivhedsmatricen for et lamina defineres. Denne defineres i Ka-
pitel 3 [4], og kaldes den lokale stivhedsmatrice, da den gælder lokalt for ét ply.

Ql = 1
1 − ν12ν21

 E1 ν21E1 0
ν12E2 E2 0

0 0 G12 (1 − ν12ν21)

 (3.5)

Når man kender et plies stivheder Ql, kan man regne videre på laminatniveau,
hvor index ”l” står for lokale stivhed.

3.2.3 Macromekanisk opførsel - Laminat teori

Normalt når man ser på ét lag kaldes dette som tidligere fastslået for et
lamina, og når flere lamina lægges sammen, kaldes det for et laminat. I dette
afsnit forklares de gældende definitioner for opbygning af laminater og deres
stivheder, til brug senere i projektet.

Først er det nødvendigt med en definition. Laminater bygges som tidligere
forklaret op ad lag, og ofte ønsker man at forklare lagopbygningen ved en
bestemt konvention, så det ikke er nødvendigt at forklare hvordan laminatet
er opbygget, men at notationen kan studeres, og ud fra den opnåes forståelse
for hvordan laminatet er opbygget.

Kode for laminat opbygning

Den generelle kode der anvendes og er velkendt både på akademisk og indu-
strielt niveau, er en designation som fx [0/90/30], som illustreret i Figur 3.2.

30◦

90◦

0◦

0◦

90◦

Figur 3.2: Eksempel på komposit ”lay-up”
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Her skal det opfattes således at laminatet består af et lag med 0°, så et lag
bestående af 90°, også et lag bestående af 30°. Det er den normale konvention,
og ofte det man omtaler som komposittens ”Lay-up”. Dette siger imidlertid
intet om tykkelserne af hver lag, og disse er normalt beskrevet separat. Men det
forklarer orienteringen af fibrene, som oftest ved brug af et koordinatsystem.
I eksemplet er derfor også indtegnet et reference koordinatsystem som det ses
i Figur 3.2.

Når det kommer til angivelsen af tykkelserne af lagene og hvor i laminatet
grænserne for hvert lag er, defineres ofte et tykkelsesreferencepunkt og en
positiv retning. Det er generelt accepteret at bruge laminaternes geometriske
midterakse, hvor man tager udgangspunkt i laminatets tykkelse.

Man bruger generelt z-aksen i koordinatsystemet til at angive tykkelsen
på laminatet og for eksemplet i Figur 3.2, bliver det grafiske billede som på
Figur 3.3.

0◦

90◦

30◦ z

Figur 3.3: Geometrisk tykkelsesangivelse for laminat

Med definitionen for stivhedsmatricen i det lokale koordinatsystem på plads i
Afsnit 3.2.2, kan den totale stivhed af hele laminatet bygges, ud fra den lokale
stivhed af hvert lag. Den bestemmes normalt ud fra fiberorientering, og tykkel-
serne af lagene, når de stables. Når man kender stivhederne for hvert lag, kan
man samle A, B og D matricerne. A er den ekstensionelle-stivhedsmatricen, B
er ekstension–bøjnings–koblingsmatricen, og D er bøjnings–stivhedsmatricen.
Til de senere analyser foretaget ved håndberegning, vil definitionen på A ma-
tricen blive brugt til at beregne den gennemsnitlige stivhed af hele laminatet.
Derfor opstilles den som den eneste.

A =
n∑

i=1
Qi (zi − zi−1) (3.6)

Her er zi og zi−1 placeringen af tykkelsen i laminatet ud fra et reference
nulpunkt, og n er antallet af lag i kompositten, og Qi som er stivheden i hvert
lag.

For eksemplet givet i Figur 3.2, vil det derfor være nødvendigt at skulle
regne de stivheder som ikke er 0°, eller 90° om ud fra geometriske operatio-
ner ved en transformationsmatrice fx. Dette er ikke gennemgået her, da de
håndregnede laminater ikke bruger andet en [90/0] layup.
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3.2.4 Brudteori i laminater

Til analyserne udført i dette projekt, er det også relevant at resultater behand-
les, med det der kaldes for ”Ply failure”. Det vil sige brud på laminaniveau,
hvor ét eller flere lag i kompositten bryder. Det er relevant i forbindelse med
undersøgelser foretaget med kompositter, hvor belastningerne er så høje at
der er risiko for fejl og brud i laminaterne.

Det er relevant fordi fx sikkerhedsbærende konstruktioner, skal kunne hol-
de til deres maksimale belastninger, og stadig holde, uden at gå i stykker. Der
kan laminatbrud sige noget om laminatets tendens, til at knække helt eller
delvist ved høje belastninger. På den måde vil det give indikationer på om det
er en forsvarlig konstruktion eller ej.

Der findes flere vigtige begreber at holde for øje, når brud i laminater studeres.
Laminater bryder ikke på samme måde som homogene materialer. Flydegræn-
sen kan man ikke tale om i kompositter, som man kan for fx stål. Da fibrene
og matrixdelen ikke flyder ens.

Derfor ses i stedet på brud i de individuelle lag, og man taler i stedet for,
om hvornår første lag bryder. Dette omtales som ”First Ply Failure” (FPF),
og progressivt brud i laminatet, frem til det sidste lag knækker, der omtales
som – ”Last Ply Failure” (LPF).

Fejl, defekter og brud i laminater, kan generelt være svært at forudse, og
derfor findes der også en lang række forskellige kriterier udviklet til at studere
brud. Her kan nævnes; Tsai–Hill, Tsai–Wu, Puk, Christensen, Max stress og
–strain. Alle disse brudkriterier har deres fordele og ulemper. Eksempelvis
evaluerer nogle af disse metoder kun spændinger eller tøjninger i bestemte
retninger, mens andre tager højde for alle påvirkninger i systemet på samme
tid. I dette projekt vil de ikke blive gennemgået med fordele og ulemper,
men blot argumentere for brugen af de enkelte kriterier. Det kriterium som
er anvendt i dette projekt er Tsai-Wu. Kriteriet er meget velkendt og brugt
i stort omfang mange steder, pga. dets enkelhed og dets muligheder indenfor
forskellige analyse områder. Det bruges meget i industrien, og er generelt et
nemt kriterium at indarbejde i softwareprogrammer.

σ2
1

σ̂1tσ̂1c
+ σ2

2
σ̂2tσ̂2c

+ τ2
12
τ̂2

12
+ 2F12σ1σ2 + σ1

σ̂1t
− σ1
σ̂1c

+ σ2
σ̂2t

− σ2
σ̂2c

= 1 (3.7)

I (3.7), er der tale om et udviklet udtryk som baseres på antagelsen om plan
spændingstilstand i hvert lag. Der er [σ1, σ2, τ12] spændingerne i det pågælden-
de lag med specifik retning og [σ̂1t, σ̂1c, σ̂2t, σ̂2c, τ̂12] de individuelle brudspæn-
dinger i forskellige retninger. hvor c=compression (tryk), t=tensile (træk) og
F12 er en faktor bestemt ved interpolation af spændingerne.
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3.3 Numeriske beregninger af laminater

3.3.1 Helius Composite 2017 & MATLAB 15

Helius Composite er et numerisk beregningsprogram til kompositter. Program-
met som er skabt af Autodesk, udbydes af FORCE Technology og bruges som
tjek af beregninger, både med sammen med MATLAB i forhold til beregning
af laminaters egenskaber, men også til beregning af et kulfiberrørets udbøj-
ning som i Afsnit 5.

Programmet udregner ud fra materialeværdier for fibre, matrix og volumen-
fraktion af fibre, de mikromekaniske egenskaber, og kan herefter regne på
laminater, og derefter forskellige beregningsmodeller ved brug af simpel FE
beregning. Hele Helius Composite har en brugerflade der minder meget om
Microsoft Excel, og bruger en programmeringsflade som baseres på Python.

Et andet program anvendt til projektet er MATLAB, hvor et laminatpro-
gram er udviklet i forbindelse med kurset Anisotropi & fiberkompositter –
41516. Fokusset var at udvikle et program i flere ”scripts”, der kunne regne
på laminater, fra mikromekanisk niveau til brudkriterier, ud fra givne kræf-
ter og momenter. Til projektet er primært anvendt en del af programmet
udviklet over de første fem kursusgange. Da det kun var relevant for at efter-
vise beregningerne i ”Helius Composite” med håndberegninger foretaget vha.
MATLAB. Det var specielt stivhederne beregnet i Helius der ønskedes kon-
trolleret. Relevante scripts er lagt som Bilag A. Teorien i Afsnit 3.2 er den del
af teorien omkring kompositmaterialer som dækkes i scriptene i dette projekt
pånær Afsnit 3.2.4.

3.3.2 Finite Element Metoden (FEM)

En stor del af projektet består af finite element beregninger, og da er det
er relevant at forklare forudgående hvad elementmetoden / Finite Element
Metoden er.

Finite Element betyder oversat til dansk ”Endeligt Element”, og altså et
bestemt og defineret antal elementer, til at repræsentere et fysisk billede. Et
eksempel på dette kunne være en indspændt bjælke med en punktlast på
spidsen som på Figur 3.4.

P

Figur 3.4: Eksempel på kendt problem der kan analyseres med FEM
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Her kendes den eksakte udledte formel ved Bernoulli-Euler teori, så længe
der er tale om lange slanke bjælker. Men nogle gange kan virkeligheden bedre
beskrives ved at inddele et system vha. FEM. Igen kan den indspændte bjælke
bruges som eksempel. I Figur 3.5 er tre eksempler givet på inddelingen i et
antal elementer. Længst til venstre er bjælken kun repræsenteret af ét element,
i midten er den repræsenteret af 5 elementer, og til højre et eksempel også med
5 elementer, hvor de er skævt indelt og ikke jævne. Figuren viser også hvad

Figur 3.5: Tre eksempler på inddeling af en indspændt bjælke i et antal elementer
[5]

udbøjningen ville være i spidsen, ved samme betingelser. Eksemplet lærdom
er at en model kan være dårligt repræsenteret med for få elementer som den til
venstre i Figuren, ligeså kan den til højre give et ringe resultat, da elementerne
har en dårlig form, og derfor giver eksemplet i midten, det bedste resultat. Dog
giver den eksakte løsning med en udbøjning på 1, og derfor ses det at ingen af
modellerne er ligeså præcise. Dette kan løses ved at øge mængden af elementer,
indtil resultatet forbliver det samme. Denne form for fremgangsmåde kaldes
konvergens af FE analysen, så den giver det resultat med mindst afvigelse.

Men et element kan være en del forskellige ting, og de har alle forskellige
egenskaber, og form. Normalt deler man elementer op i solider og overflader og
ofte 3D og 2D elementer. Nedenfor på Figur 3.6 er et lille udvalg af forskellige
elementer.

Figur 3.6: Elementtyper i 1D, 2D og 3D (Kilde: DTU Mekanik)
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Elementerne kan altid deles op i et antal knuder og antallet af knuder varierer
fra element til element. Et trekantelement eksempelvis har i 2D, tre knuder
og de knuder er sammenhængspunkterne for modellen og det eneste sted man
kan udtale sig om fx deformation. Man kan ikke sige noget om hvad der sker
indimellem. I hver knude taler man om frihedsgrader. Det kan være translato-
risk bevægelse i forskellige retninger, og det kan være rotationer om forskellige
akser. Disse frihedsgrader omtales generelt som ”Degrees Of Freedom” eller
DOF’s som de forkortes til.

3.3.3 FEM i relation til projektet

Til projektet er FE anvendt i stort omfang, og en del af de kommercielle
programmer forklares med de begreber de anvender, og hvilke elementtyper
de typisk anvender.

Både sikkerhedsburet i stål og og komposit, er eksempelvis analyseret ved
brugen af FEM. Den teori der gennemgåes i dette afsnit er teori der giver
forståelsen for nogle af de begreber, metoder som programmerne bruger, som
retter sig mod projektet.

3.3.4 ANSYS Workbench 18.2

Til det meste FE analyse anvendes et velkendt program i industriel sammen-
hæng, kaldet ANSYS Workbench 18.2. Det er et CAD baseret FE program,
som også har et selvstændigt designmodul, men primært er baseret på at hente
selvstændige CAD filer ind. Programmet er i modsætning til APDL (Et an-
det FE program af ANSYS), et mere styrende program, der selv vælger nogle
grundindstillinger, baseret på geometri, forbindelser og elementsammenhæng
i modellen.

Elementtyperne anvendt i dette program er primært noget programmet selv
styrer. Men det er muligt, helt eller delvist, at styre elementformen, fra om det
er 2D baserede trekant eller firkant elementer, til tetraeder og andre lignende
3D elementtyper.

Elementstørrelserne anvendt i programmet har en stor påvirkning på be-
regningstiden, og derfor er det også vigtigt at meshet (nettet af elementer)
ikke er for ”fint”, da det vil give unødigt stor beregningstid. Det vil der blive
foretaget undersøgelse af i rapportens senere afsnit.

Elementtyperne til denne analyse, er primært solidelementer og skalelementer.
Der andvendes to slags som er predefineret i ANSYS. SOLID186, SOLID187
og SHELL281. Solid elementerne er brugt i alle analyserne der involverer so-
lider. Derfor er det relevant at nævne deres egenskaber. Begge elementer er
gode til CAD/CAM baserede beregninger, og den primære forskel mellem de
to SOLID elementer, er antallet af knuder. Hvor SOLID186 har 20 knuder
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og SOLID187 har 10 knuder. Hver knude har translatoriske DOF (Degrees of
Freedom) i x, y og z retninger.

Figur 3.7: Eksempler på Workbench Solidelement (til venstre) og skalelement (til
højre)

SHELL281 er brugt til at modellerer kompositgeometrierne. Det skyldes at
elementet er en overflade, der vinkelret der på, opbygger en tykkelse enten med
ét materiale eller flere. Det kan derfor også bruges til kompositter, da en del af
kodningen af elementet er at der kan tilføjes et antal lag med fiberorientering
og tykkelser. I Workbench bruges et tilføjelsesmodul kaldet ACP - ANSYS
Composite Prepost til dette.
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3.3.5 ANSYS Composite Prepost

ACP (som modulet forkortes til), er et program der baseres på bl.a. Python FE
programmering. Modullet tilføjes til en analyse i ANSYS Workbench, som i en
CADFEM analyse skal bruge en række input. Til alle analyser er det vigtigt
at føde programmet med en række standard informationer. Disse gennemgåes
i de følgende afsnit.

Pre-definitioner - Materialer

Før en analyse kan gå gennem ACP, skal materialedata defineres. Workbench
har sit eget arkiv af kompositmaterialer defineret på lamina niveau. Her gælder
både for ”twill”, ”biax” og almindelige ”unidirectional (UD)” måtter. På Figur
3.8 er vist en oversigt over Workbench store bibliotek over materialer.

Figur 3.8: Oversigt over Workbench Materiale Bibliotek til forskellige analyser

Den anden metode er at definere laminaet på mikromekanisk niveau, ud fra
resintype, fibertype, og volumenfraktionen mellem de to. Dette kan regnes
ved almindelig lamiantteori og indtastes som egenskaber i Workbench som
illustreret i Figur 3.9. Når materialerne er på plads, kan man begynde en ana-
lyse. I Workbench hentes geometrien ind eksternt, og derefter kan materialer
defineres på forskellige emner og modellen meshes.
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Figur 3.9: Eksempler på polymerlim, komposit ”lamina” og et SAE4130 stål

Mesh og mesh kontrol

Inden FE modellen tages ind i ACP, skal den først meshes. Et mesh som på
dansk kaldes for ”net” skal defineres så modellen er bundet sammen, og ACP
kan definere kompositegenskaber til disse elementer, som redegjort for i Afsnit
3.3.4.

Meshets størrelse (antal elementer og knuder), er udslagsgivende for hvor
stort et ligningssystem der skal løses i relation til modellen. Da hvert element
har en stivhedsmatrice, som generelt omtales som den lokale stivhedsmatrice,
så har hele systemet en global stivhedsmatrice, som sættes sammen af alle de
mindre lokale stivhedsmatricer, og giver til sidst et eller flere store lignigns-
systemer som skal løses. Efter meshet er udført, går man fra modellen over i
”ACP Pre”. Dette er den del af kompositmodulet der behandler FE modellen
før selve analysen deraf ”Pre”. Modsat ”ACP Post”, som er behandling af re-
sultaterne på baggrund af analysen. I ACP defineres om der anvendes ”Shell
Composite” eller ”Solid Composite” elementer. Det er nemmest at bygge op-
læg med lagtykkelse, fiberorientering og sammensætning af flere forskellige
materialer med ”Shell Composite”.
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Element sets

Materiale data skal sættes på et antal brugerdefinerede elementer. Derfor sor-
terer ACP i modellen, således at kun de emner der er overflader hentes ind,
hvis analysen er valgt med ”Shell composite”. Dertil dannes ”Element sets”,
som er et antal elementer, hvor disses tilføres de bestemte fiberoplæg. Dette
er interessant, da det giver mulighed for opbygning af en større struktur, som
ikke har den samme fibermængde eller typer over hele geometrien.

Figur 3.10: Markerede elementer med grøn, er valgt som ”Element Set”

De grønt markerede elementer gemmes i sin egen gruppe og kaldes altså et
”Element Set”.

Rosetter

Ordet er lidt svært at forholde sig til, og det der egentlig henvises til er et
reference koordinatsystem, da modellen skal vide i hvilken retning, tykkelsen
skal opbygges og hvor fiberorienteringernes referenceretning ligger. Rosetterne
opbygges som standard at x–aksen er fiberretningen, y–aksen er transvers fi-
beretning og z–aksen er tykkelsens opbygningsretning. Dette illustreres i Figur
3.11. Rosetterne bruges som referencepunkt videre i ACP, og til store analyser
kan det være interessant at have mange, da det over mange emner eller store
emner kan være svært at styre men få referencepunkter.

Figur 3.11: Referencekoordinatsystemet kaldet en rosette
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Oriented Selection Sets

Forkortet til OSS, har en tæt sammenhæng med rosetterne, hvor fibrenes
orientering mere brugerdefineret kan styres. Dette er brugbart, hvis man har
større geometrier hvor der i bestemte områder ønskes en særlig orientering.
Men som standard, sættes de ud fra rosetterne, til at følge x aksen, som vist
i Figur 3.12

Figur 3.12: Eksempel på et OSS som angiver 0° retningen for fibrene (lilla pil)

Det kan være interessant at lægge OSS et andet sted, men dette kan være for
at styre et Element Sets fibre i en anden retning.

FE Analyse med ACP

Til sidst defineres en ”plybook”, for hvert ”Element Set”, og der modelleres det
antal lag som defineret under materialerne. Disse kaldes for ”Modelling plies”,
og ved at plotte fiberorienteringen på elementerne, kan en kontrol udføres for
at kontrollere, om det fører til en korrekt fiberorientering i hvert lag.

Figur 3.13: Eksempel på opbygningen og organiseringen af lagene i menuen ”Mode-
ling Plies”
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Figur 3.13 giver et godt overblik over de modellerede lag i kompositsturkturen
og det er derved nemt at hente et konkret lag frem, og se på fiberorienteringen
i dette eksempelvis.

ACP Post

I ACP Post er det analysen af resultaterne der er interessant, og dermed er det
primært ”Ply Failure” analyser, der er velegnet i denne del. De fleste resultater,
som fx deformationer og reaktioner, kan hentes i selve Workbench, og derved
er det kun i postdelens resultatmenu interessant at se på fejl i laminatet.
Det er som bekendt, at kompositter ikke fejler ligesom almindelige homogene
materialer, og derfor interessant at se, hvilke lag der fejler først (FPF), og
hvilke der fejler sidst (LPF). Så fremt at analysen altså involverer laminate
brud.



4 Analyse af et
stålsikkerhedsbur

En del af motivationen for dette projekt var et design forslag til et stålsik-
kerhedsbur fremsendt til FORCE Technology A/S, fra Agile Automotive A/S
omkring udviklingen af et stålsikkerhedsbur, som virksomheden selv havde
tegnet.

I dette afsnit vil analysen af dette designforslag blive gennemgået, hvor
regler og normer tages i betragtning, for at danne et indblik i emnet, inden
analysen på et kulfiberdesignforslag analyseres.

Figur 4.1: Agile Automotives åbne sportsvogn model SCX med et standard sikker-
hedsbur
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4.1 Agile Automotive - Designforslag
Agile Automotive har som beskrevet, lavet et designforslag og bedt FORCE
Technology, foretage en FE beregning af buret, inden Agile prøver at få god-
kendt designet, således at det er muligt at lave justeringer, i hht. gældende
standarder 3.1.

Det oprindelige bur, er tegnet og udviklet af Agile ved brug af overflademodu-
let i SolidWorks. I forbindelse med udvikling af projektet er dette dog tegnet
op igen, men ved brug af solidmodellering i SolidWorks 2017 som udbydes
på DTU. Dette skyldes at den tidligere analyse ikke tog svejsningen af bu-
ret med i betragtning, hvilket var ønsket i dette projekt, og derved valgtes at
genoptegne buret i solid i stedet på Figur 4.2 er buret afbildet efter optegning.

Figur 4.2: Isometrisk afbildning af stålburet optegnet i SolidWorks

Buret er herefter analyseret via ANSYS Workbench 18.2 (Om programmet
se Afsnit 3.3.4), hvor materialet anvendt er tilsvarende det, specificeret efter
FIA’s Appendix 259 som Bilag C.2. Analysen der kørtes i programmet skulle
være ”Non–linear”, da det vurderes at materialets flydespænding, ville blive
overskredet og buret permanent deformerer.
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4.1.1 FE analyse af buret

Buret analyseredes ved en statisk analyse i ANSYS kaldet ”Static Structual”,
og opsætningen for denne analyse med dens definitioner ses på Figur 4.3).

Figur 4.3: Analysen af stålburets opsætning i menuen i Workbench

Analysen der kørtes i programmet skulle være ”Non–linear”, da det vurderes
at materialets flydespænding, ville blive overskredet. Til at overføre belast-
ningen anvendtes det som kaldes en ”pad”. Det er en skive, som i analysen er
sat til at være meget stiv, for at undgå deformationer i denne. Paden bruges
kun til at overføre belastningerne med, som i dette tilfælde er omregnet til
en retningsbestemt deformation i mm, i de tre belastningsretninger svarende
til belastningerne bestemt i Afsnit 3.1.1. Derfor skal paden også drejes til en
rummelig orientering, ved vinkeldrejning, som udledt i Bilag B.4. Her speci-
ficeres de vinkler paden skal roteres med, og hvad kræfterne er omregnet til
displacements. På Side 2 i Bilaget ses en håndskrevet ”kogebog”, for place-
ring, og drejning. Rotationen og placering er foretaget i ANSYS CAD program
SpaceClaim.

Figur 4.4: Placering af ”pad” på buret med deformationsresultantens ”retningspil”
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Belastningerne udregning som displacements kan aflæses i bilag B.4 på si-
de 3. Men de er for god ordens skyld bragt her. Fortegnet på de definerede
deformationer, afhænger af koordinatsystemet i Workbench.

• dx = −29,191 mm

• dy = 39,805 mm

• dz = 7,9613 mm

Belastningen skal som sagt placeres på buret, og det står beskrevet i Sektion
2.3.2 i Teststandarden fra FIA Bilag C.1, at paden skal placeres ud for førerens
sæde målt fra centrum af sikkerhedsburets styrtbøjle, således at belastningerne
overføres via denne til buret.

Ligeså beskrives i Sektion 2.3.4 at buret ikke må overstige en deformation
på 50 mm i deformationsretningen dvs. den totale deformation i retningen
som belastningens resultant har.

Efter materialerne er defineret, og kontaktregionen mellem paden og bu-
ret er sat op, kan randbetingelserne defineres. På fladen ovenpå paden sættes
belastningen, og de 6 fødder indspændes som randbetingelser til at undgå be-
vægelser i bunden af buret.

Meshet skal også defineres, og her er det vigtigt at meshet er fint ved svejs-
ninger og hjørner, men da buret er lavet af lange slanke rør, kan det være
meget groft på de lange stykker. Derfor er nedenstående Figur 4.5 brugt til at
illustrere meshet i de forskellige områder.

Figur 4.5: Standard mesh på rør (venstre) og ”refinement” ved svejsning (højre)

Meshet styres via ANSYS og er kun ”SOLID” elementer. Årsagen til at meshet
skal være finere ved svejsningen, er at svejsningerne skal have et antal elemen-
ter, for at det er repræsentativt i forhold til virkelighedens runding i svejsnin-
gen.
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Derfor skal det være finere. En anden mulighed var at gøre meshet meget
fint med små elementer over hele geometrien. Men dette ville medføre en hø-
jere beregningsbelastning af ligningssystemet, og dermed øget beregningstid.
Da analysen blev udført blev beregningstiden observeret både for FORCEs
beregning og den udført til dette projekt. De resultater står anført i Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Beregningstid for FE analyser

FE analyser Beregningstid Kommentar
FORCE analyse 42 min 18 s Fint mesh u. refinement
Projekt analyse 12 min 32 s Groft mesh m. refinement

Det ses af Tabel 4.1 er der væsentlig forskel i beregningstiden, og vigtigt
er her at pointere at resultaterne stemte rimeligt overens til at antage at
betingelserne var de samme. Dermed kan det tydeligt ses hvad refinement i
bestemte områder af en geometri betyder for beregningstiden, sammenlignet
med et fint mesh over hele geometrien.

Beregningstiden er selvfølgelig ikke det eneste relevante i denne analyse,
men blot et udtryk for hvor meget ventetid der opstår mellem ændringer kan
tilføjes.

Undersøgelsen af dette bur går primært på om kravet fra Bilag C.1 i Sektion
2.3.4 at udbøjning er under det tilladelige.

Derfor er beregningerne udført med det formål at kunne evaluere den totale
deformation af buret, dvs. resultanten af deformationerne i de tre belastnings-
retninger evalueret, der hvor belastningen sættes på buret.

For den udførte analyse er resultatet sammenholdt med det resultat som
FORCE’s analyse gav. Analyserne gav et rimelig ens resultat som forklaret
tidligere. Da FORCE’s analyse var tæt på ens, har det ikke været interessant
at vise det her da afvigelsen var ca. 5 mm mindre end denne analyse. Dette
skyldes bl.a. at krumningen på buret sikkerhedsbøjle (den som lasten er sat
på) ikke kunne kopieres fuldstændig eksakt men var en tilnærmelse.
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I Figur 4.6 ses det grafiske billede af deformationerne, og deres retning.

Figur 4.6: Beregnings ”output” fra ANSYS med Total deformation i mm

Det virker realistisk at buret ville udbøje tilsvarende med samme belastning
i virkeligheden, specielt da to analyser gav tæt på samme resultat. På trods
af denne variation i deformation, ses det at designforslaget umiddelbart ikke
vil bestå FIAs krav om en udbøjning mindre end 50 mm. Dog vil det med
modifikationer fx med flere kryds eller støtter tættere på toppen af bøjlen,
formentlig stå en bedre chance for at bestå.



5 Analyse af kulfiberrør

Det at levere et troværdigt billede i en FE analyse er undersøgelserne af, om
der er tale om forhold der kan sammenlignes. Da en større analyse, der invol-
verer kompositmaterialer skal foretages for et komposit sikkerhedsbur, ønskes
det undersøgt nøjagtigheden af en sådan analyse foretaget med flere forskellige
beregningsmodeller. Ligesom en håndberegning ønskes foretaget som sammen-
ligningsgrundlag med FE modellerne.

5.1 Analytisk model

Den mest repræsentative og enkle måde at lave en analytisk sammenligning,
er ved at tage udgangspunkt i en simpel trepunktsbøjetest, som følger al-
mindelig Bernoulli-Euler bjælketeori. Det er vist at denne fremgangsmåde er
gennemgående holdbar og giver præcise resultater, både teoretisk og i praksis.

Derfor er det nærliggende at tage et enkelt rør fremstillet i kulfiber, og
sætte en belastning på, også bruge den beregnede udbøjning som sammenlig-
ning med andre beregninger foretaget med FEM.

Røret som der regnes på antages at være en lang slank bjælke, og dens geome-
tri er taget som et rent teoretisk eksempel og reflekterer ikke at røret, absolut
skal kunne fremstilles i virkeligheden. Ligeså deles røret op i fire lag bestå-
ende af et "cross symmetrisk"lay-up. Konventionen for et sådan bliver således
[90/0]s. I Tabel 5.1 står relevante data på røret.

Tabel 5.1: Data på røret

Størrelse Værdi Enhed Beskrivelse
Ry 12 [mm] Den ydre diameter
Ri 10 [mm] Den indre diameter
t 2 [mm] Tykkelsen af røret
L 1000 [mm] Længden af røret
f 0,45 [-] Volumen fraktionen af HS Carbon
ti 0,5 [mm] Tykkelsen af hvert lag

Røret består som sagt af af kulfiber nærmere betegnet HS Carbon og ma-
trixmaterialet er almindelig Epoxy. Materiale dataene kommer fra FORCE
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Technology’s arkiv over fiber og matrixmaterialer Kaldet IKL Epoxy og IKL
Carbon HS. IKL står for; Industriens Komposit Laboratorium, og er et ud-
viklingsprojekt med blandt andre FORCE som aktør.

I Bilag B.2, står egenskaberne på disse materialer, der er de samme brugt
i Helius Composite. For den analytiske beregning er MATLAB dog anvendt
til beregning af laminatets stivheder, og i Bilag A, ligger der et script der
anvender teorien fra Kapitel 3.2, til at beregne den globale stivhed og denne
er for x aksen beregnet og skrevet som kommentar i MATLAB scriptet. Den
beregnede stivhed står også skrevet i Tabel 5.2. Stivheden som kaldes Ex er
herefter defineret i MAPLE, se Bilag B.1. Udover størrelserne og fiberoplæg,
er lasten svarende til omkring 20 kg og altså Q = 200 N, og den er placeret
midt på bjælken og altså ved dennes L/2. Der anvendes som tidligere nævnt
bjælketeori, og der anvendes ”elementartilfælde 1” i beregningen, som kommer
fra appendix i Styrkelære bogen [6].

5.1.1 Maple beregning - Analytisk

Den analytiske beregning er foretaget i Maple 17 og ligger som Bilag B.1.
Dette giver et system med reaktioner og last som på Figur 5.1. Den beregnede

Q

δQ

2
Q

2

L

Figur 5.1: Systemet med last og reaktioner samt vist med froventet udbøjning δ

udbøjning for kulfiberrøret lagres i Tabel 5.3 og bruges til sammenligning med
dem beregnet ved FEM.

5.2 Numerisk analyse

I dette afsnit beregnes røret ved FEM, efter to forskellige metoder. Ved Helius
Composite 2017 og ved ANSYS Workbench 18.2.

5.2.1 Helius Composite 2017

Ligesom for Maple beregningen er der for Helius Composite 2017 brugt samme
materialer, sammensætninger, og de mekaniske egenskaber er stort set ens som
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vist i Tabel 5.2, hvor udbøjning og stivhed i x retning er vist. Helius bruger en
Simpel FE metode som beskrevet kort i Afsnit 3.3.1. Programmet analyserer
trepunktstesten og får en udbøjning som beskrevet i Tabel 5.3. For de fulde
detaljer omkring anvendte data og betingelser se Bilag B.2.

Tabel 5.2: Elasticitetsmodul i x retningen for kompositrøret

Størrelse Værdi Enhed Beskrivelse
Ex 57,095 [GPa] Beregnet stivhed om global x-akse ved MATLAB
Ex 57,727 [GPa] Beregnet stivhed om global x-akse ved Helius

5.2.2 ANSYS Workbench Mechanical

En stor del af beregninger og undersøgelser vil blive gennemført i ANSYSWor-
kbench Mechanical, og da er det relevant at se på om ANSYS kan håndtere
brugen af kompositter til beregningerne som ønskes udført. Derfor er det rele-
vant at se på om beregningerne stemmer overens med en acceptabel afvigelse
i forhold til den analytiske beregnede model. Når den tilsvarende konstrueres
i ANSYS efter en mere kompleks FE model end den i Helius. Derved er det
interessant om der er en meget anderledes afvigelse.

I denne beregning valgtes at beregne udbøjningen ved brug af ANSYS
Workbench, men ACP tilføjelsesprogrammet kunne også være brugt, men det
valgtes ikke pga. at denne metode var nemmest.

Understøtninger, og laster blev sat på så det passede bedst til virkelighe-
den. Understøtningerne låses kun translatorisk, og i den ene ende låst i både
x, y og z, da det her var nødvendigt at sætte røret så det ikke bevægede sig
rent translatorisk. I den anden ende, er røret ikke låst i længde retningen, og
det skyldes betingelserne for en simpelt understøttet bjælke. I Figur 5.2 vises

Figur 5.2: Understøtningerne i Workbench

ydermere understøtningerne og at de er sat på to punkter på kanten i enderne
af røret. Dette bevirker også at de ikke forhindre fx rotationer, som ville gøre
resultatet mere forkert.
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Lasten sættes på midt på bjælken på en linje, og peger nedad. Et billede af

Figur 5.3: Lasten i Workbench

lasten fra Workbench kan ses på Figur 5.3. Da alle randbetingelser for røret nu
er på plads i Workbench, kan analysen køres og deformationen i lastretningen
evalueres. Den maksimale værdi optræder som forudset ved lastens placering
og plottet af deformationen i belastningsretningen er som vist i Figur 5.4. På

Figur 5.4: udbøjningen som plot fra Workbench

plottet ses en maksimal deformation på omkring 8,70 mm, rundet af og det
føres om i Tabel 5.3.
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5.3 Resultater
Resultaterne af beregningerne listes i Tabel 5.3. Her listes udbøjningen ved
alle tre metoder samt afvigelserne sammenholdt med den analytiske metode,
og der tilføjes kommentarer til hvilke resultater, der stammer fra hvilket pro-
gram. Udbøjningerne og deres procentvise afvigelse er for begge afvigelser, en

Tabel 5.3: resultater for trepunktsberegning

Størrelse Værdi Enhed Beskrivelse
δy 8.65 [mm] Analytisk - MAPLE 17
δy 8.62 [mm] Numerisk - Helius Composite 2017
δy 8.70 [mm] Numerisk - ANSYS Workbench 18.2
pfem 0.58 [%] Ansys afvigelse
pHC 0.35 [%] Helius afvigelse

sammenligning mod den analytiske beregning fra MAPLE. Her ses at afvi-
gelserne er ganske små, og at afvigelserne ses på decimalerne. Det betyder at
det med rimelighed, kan antages at de to numeriske beregninger er rimelig
præcise.





6 Konstruktion af
fiberkomposit sikkerhedsbur

Dette afsnit omhandler udvikling og design af et kompositsikkerhedsbur. De-
signet skal tage højde for forskellige aspekter, så som materialer, fremstilling,
hensigtsmæssigt udseende og at det med god sandsynlighed kan opfylde de
krav der stilles til det.

6.1 Idégenering og designforslag
Til en start blev flere idéforslag udarbejdet, dels med tanke på at lavet et
design, der passer bedre i en racerbils, ofte mere bløde former, og dels for at
lave et sikkerhedsbur, som kunne fremstilles i kompositmaterialer.

6.1.1 Udvikling af ideer

Til idegenering, var det vigtigt for projektet at noget ekspertviden kom ind
over udviklingen således at der fra starten kunne tænkes lidt over evt. fremstil-
ling. Derfor tegnedes et designforslag, som kunne bruges som udgangspunkt
for en ”brainstorming” med vejlederne fra FORCE.

Ideen var en håndskitse som tog inspiration fra Formel 1 biler, hvor luftindta-
get som sidder lige bagved føreren ofte danner en beskyttelse også. Ideen var
at lave et kulfiberbur af rør, som stikkes sammen af flere rør. Nedenfor er vist
luftindtaget fra en Formel 1 i Figur 6.1 og det skitserede forslag ved siden af.
Luftindtagets form har dannet inspiration til at tegne en bøjle, vis form ligner
luftindtaget. Dette designforslag blev sammen med før nævnte FIA standarder
taget med på brainstormmødet, som et udgangspunkt.
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Figur 6.1: Ideforslag 1 og inspirationskilde fra Formel 1 luftindtag

På mødet blev designforslaget diskuteret og fremstilling samt styrkeforhold
vendt. Her var fremstilling et af de mest diskuterede områder, da det er noget
af det sværeste at få styr på. Derfor blev ideen også udviklet videre og et af
forslagene var, at i stedet for cylindriske rør, så kunne buret laves med en
ellipseformet geometri, da denne lettere vil kunne produceres af to halvdele,
og sættes med overlaminering eller limning som vist på Figur 6.2.

Figur 6.2: Forslag til sammenføjning af styrtbøjlens hovedstruktur

Figuren viser et tværsnit af hovedbøjlen, hvor ideen var at støbe den ellipse-
formede struktur, i to halvparter, og lime dem sammen, hvor der på skitsen
er skrevet polyurethan lim som forslag. Udkastet blev modficeret til et mere
”hybridbaseret” koncept. Hvor sammenføjningen foregik med metalbeslag der
limes sammen med kompositrør, som er enten er cylindriske eller ellipsefor-
met.

Det nye design tegnedes, og det blev en del anderledes end det første forslag.
Styrtbøjlen fik en ellipseformet geometri, og støttebenene som går ned bagtil,
blev til kulfiberrør limet sammen med metalbeslag. Dette blev til ”Design Ge-
neration 1”, som forslaget blev døbt. Det vurderedes at den videre udvikling
af dette, kunne blive til et godt grundlag for en beregning og analyse.
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Figur 6.3: Design forslag med styrtbøjle, støtteben og kryds skitseret

Figur 6.3 viser hvordan bagstøtten skal monteres som et beslag uden om
styrtbøjlen. Meningen er at der skal være to, og at de skal gå ned bagved
styrtbøjlen. Derudover blev et kryds der aftiver i begge retninger på tværs in-
den i styrtbøjlen valgt, da dette kunne give en fordel for sideværts belastning.

6.1.2 Design Generation 1

Tilblivelsen af første generation af designet, skete via SolidWorks, hvor skit-
serne fra buret blev taget som udgangspunkt.Ligeså blev hovedmålene (højde,
bredde og fikseringspunkter), taget fra stålburet i Afsnit 4, og i nogen grad
ændret en smule, Men bibeholdt, så buret ville passe i ”Agile SCX”. I forhold
til skitsen blev styrtbøjlen bl.a. ændret så den havde samme profil hele vejen
i gennem. Beslagene til støtteben og kryds blev ændret så de kom til at se ud
som på Figur 6.4.

Figur 6.4: Første 3D tegning af beslag til støtter og kryds

Beslagene vist på Figur 6.4, er for både støtteben bagtil, og for øverste del af
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krydset i begge sider. Da disse nemt kunne dele samme beslag.
Øverste beslag er symmetrisk og kan anvendes i begge sider. Ligeså er

beslaget til højre i figuren, som er for de nederste beslag i krydset.

Til alle rør og kryds anvendes en række beslag som er standardiseret, så de
passer til alle beslag og rør. Ligeså er der bagstøtternes fødder, styrtbøjlens
fødder og stålkrydset, som sidder midt i buret. Alle tre komponenter er vist i
Figur 6.5.

Figur 6.5: Første 3D tegning af fødder, kryds og beslag til buret

Det samlede design forslag er baseret på alle disse komponenter, sat sammen
til en samlet model i SolidWorks 2017, beslag, fødder og krydset foreslås til
en prototypeproduktion, svejst sammen af rør skåret i smig, på plader, og
jernstykker.

Det endelige designforslag som der vil blive arbejdet videre med i analysen,
døbes i projektsammenhængen for ”Agile CompCage”. Agile fordi buret tager
udgangspunkt i virksomhedens åbne racerbil, og ”CompCage”, er en sammen-
trækning af ordet ”Composite” og ”Rollcage” fra engelsk.
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Vedlagt bagerst i rapporten er en samlingstegning med titlen; ”Agile CompCa-
ge”, som en foldet A2 med henvisninger til komponenterne og deres navne i
en tabel.

Figur 6.6: Det samlede fiberkomposit sikkerhedsbur tegnet i SolidWorks 2017

De emner i sikkerhedsburet der er udført i komposit er et kulfibermateriale
brugt til illustrere og foretage vægtanalyse med, og alle grå beslag og sam-
menføjninger, har et stålmateriale defineret.

Derudover er buret udfærdiget med ’limskaller’ tegnet med i modellen,
i de kontaktområder hvor metallet møder kompositemnerne. Det er vigtigt
at tage dette aspekt med, da sammenføjningerne ikke er stærkere end det
limsamlingerne kan tåle.

Kompositrørene skal kunne fremstilles af et givent og velegnet fiberoplæg.
Til dette er der en større udvælgelsesproces som skal undersøges nærmere,
inden aktuel FE analyse.

Vægt og materialebesparelse

I SolidWorks kan alle komponenternes vægt regnes ud separat og ligeledes kan
vægten af den samlede konstruktion evalueres. Derved er der mulighed for at
lave en vurdering på vægten af kulfiberburet og et overslag på vægtbesparel-
sen, sammenlignet med at bruge stålsikkerhedsburet fra Afsnit 4.
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Vægten er i Tabel 6.1 bestemt for stålburet og for kulfiberburet med beslag
af stål.

Sikkerhedsbur Vægt
[kg]

Stål 22, 5
Kulfiber 14, 5

Besparelse
Ved valg af kompositbur 35 %

Tabel 6.1: Vægten af sikkerhedsburene og besparelse

I Tabel 6.1 er der angivet en afrundet vægt for stålburet og for kulfiberburet,
som der derefter er udregnet en besparelse på. Det ser ud til at første skøn på
en vægtbesparelse er ganske betragtelig på omkring 35 %.

6.1.3 Materialevalg

Da en vigtig del i udviklingen af et nyt design også er materialer, redegøres
der kort for valg og begrundelse for valg af materialer til analysen.

Stålemnerne

Ståldelene i designforslaget, påregnes udført i stål efter FIA’s Standard som
også nævnes i Afsnit 3.1.2 samt i standarden C.2 i Sektion 16.4.1 på side
20. Ståldelene er således ikke meget anderledes end dem for det analyserede
stålbur.

Kompositemnerne

Dog er det anderledes når kompositmaterialerne skal defineres. I nogen grad
kan et design afsløre hvordan fiberorientering skal være, men i andre tilfælde er
det nødvendigt at foretage en del iterationer, for at opnå den ønskede styrke.

Alle kompositdelene bør som udgangspunkt blive lavet af kulfiber. Kulfiber
er et let, og stærkt materiale, med høj stivhed (elasticitet) og høj brudstyrke.
Ligeså er det et velkendt materiale i racerbilsindustrien og ikke noget ukendt
materiale at arbejde med i specielt sportsverdenen.

Det er dog ikke helt så lige til, da kulfiber er dårlige i vibrationer og har
relativt lav brudforlængelse, sammenlignet med andre fibertyper se bare Tabel
3.1 i Afsnit 3.2, hvor stivheder og brudstyrker er angivet, og da kulfibre kan
antages stortset lineært trækforløb frem til brud, er det nemt at gennemskue
at kulfibrene ikke er særligt velegnet i høj tøjning.

Derfor var en mulig fremgangsmåde at følge i fordsporene af forskning
foretaget af Bristol University, som omhandler Pseudo-duktil opførsel af kul-
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fiberlaminater. Her tages tynde lag af kulfiber på omtrent 0,03 mm, som vil
frembringe denne opførsel [7]. Tanken var at bruge et af de laminater med
oplægget [±265/0]s og betragte dette som et ”sublaminat” ell. underlaminat
også bygge et hovedlaminat af disse, med forskellig orientering og derfra lave
en analyse på sikkerhedsburet.

Bristol University har lavet en del forsøg omkring pseudo-duktile lamina-
ter, og et af dem der blev betragtet i denne rapport, har en arbejdskurve som
vist nedenfor.

Figur 6.7: Graf for forskellige trækprøver med [±265/0]s laminate for pseudo-duktil
opførsel

Dog ses på Figur 6.7 at den lineære elastiske del af grafen, ved en forlængelse
på 1 %, giver tilsvarende en spænding i trækretningen (σx) på ca. 400 MPa.
Dette giver med lidt omregning en elasticitet på ca. 40 GPa.

Dette giver anledning til bekymring, da det til sammenligning kan siges at
aluminium har et elasticitetsmodul på 70 GPa. Da dette således ikke levede
helt op til de ønskede forventninger pga. den alt for lave stivhed, fortsattes i
en mere konventionel retning. Det på trods af disse laminaters duktilitet var
lidt højere end det normale for den type laminater.

Det mest rationelle var derefter at undersøge hvilke muligheder der var for at
lave sikkerhedsburet på en mere konventionel vis, og derfor var det umiddel-
bart mest interessant at se på rimelig stive kulfibermaterialer. FORCE Tech-
nology havde en god database med forskellige typer fibre og som led i første
undersøgelse af et bur, vurderedes det at almindelige HM Carbon fibre kunne
være relevante at se på, dels pga. det høje elasticitetmodul for at forhindre
stor udbøjning, og ligeså den betragtelige styrke.
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Matrix materialet kommer fra producenten Arkema og hedder Elium 150. År-
sagen til at dette er valgt sammen med kulfiber, er at det er en termoplastisk
”resin”, som har meget samme egenskaber som epoxy, men da epoxy er en
rimelig sprød resin, og som dårligt vil tåle de tryk som følge af belastningerne,
valgtes Elium, da denne har en høj sejhed. Det udmærker sig ved, at skulle
flere fibre knække i laminatet vil resinen kunne holde til større tøjning end
fibrene, som forhåbentlig holder sammen på laminatet og får det til at flyde
længere end hvis epoxy blev brugt. Databladet for Elium ligger som Bilag
D.1, hvor det ovenstående udmærker sig i at ELIUM har en brudforlængelse
på omkring 6 %.

Til samlingerne mellem stålbeslagene og kompositemnerne er det nødvendigt
ved produktion at påføre lim. Derfor er dette også indtænkt med et meget
lille ”spilerum” mellem delene, hvor der i SolidWorks er tegnet en ”skal” som
skal udgøre limen i samlingerne. Tanken er at de store flade på beslagene, vil
gøre at limen for et godt og stort kontaktareal med buret, som gør bindingen
god, og risikoen for afrivning lille. I FE analysen er limsamlingerne ikke taget
med i første analyse, da det kan gøre analysen lidt mere kompliceret, da lim
er en polymer og de kan opføre sig ulineært. Derfor er materialet på disse i
første omgang sat til stål. En illustration af hvor limsamlingen sidder er som
nedenfor.

Figur 6.8: Limsamlingen mellem kryds og bagstøttes fastgørelse på buret - Rød farve
indikerer en 0,5 mm limsamling i konstruktionen

Limsamlingerne er som sagt ikke taget med i første FE analyse, men der gjort
nogle grundlæggende overvejelser om limtyperne. FORCE Technology A/S
havde et antal datablade i deres arkiv fra limfabrikanten Sika A/S. Tre af
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deres limtyper ligger som Bilag D.2. Alle tre limtyper er polyurethan lim med
en høj brudforlængelse og god brudstyrke i forhold til de fleste limtyper som
fx epoxy. Da laminatet skal have rimeligt gode egenskaber i alle tre retnin-
ger, pga. at belastningen ligger i de tre retninger, da er det oplagt at vælge
et ”Quasi-isotropic” ell. QI-oplæg som det ofte forkortes til. QI betyder at
oplægget har isotrope egenskaber i plan, i de fire retninger som fibrene ligger
i. Da kan der til en vis grad opnås gode egenskaber i de interessante retnin-
ger. Det første oplæg som analysen blev udført med har følgende notation:
[902/ ± 45/02]s, hvor hvert lag er 0,2 mm tykt for selve styrtbøjlen, og det
giver således en laminattykkelse på 2,4 mm. Alle rørene i sikkerhedsburet kon-
strueres som udgangspunkt med et: [90/0/0̄]s laminat for rørene Her er hvert
lagt 0,5 mm tykt og der er tre lag i 0 retningen og 2 i 90 retningen. Det giver
en total tykkelse på 2,5 mm.

6.1.4 FE analyse af kompositsikkerhedsburet

Som forberedelse til FE analysen skal de materiale data der ønskes defineret
også defineret i ANSYS. Under Afsnit 3.3.5, forklares den dybdegående me-
tode. Men laminaets egenskaber indtastes i materialearkivet og hentes ind i
ACP Pre. Til analysen er valgt Helius Composite som forklaret i Afsnit 3.3.1,
og her forsøges i første omgang at køre en analyse hvor volumenfraktionen af
fibre er f = 0, 7, og argumentet for den høje fiberfraktion er, at for at opnå
en vis stivhed som mindsker udbøjningen, derfor startes lidt højt. Senere kan
denne justeres, til et lavere niveau, hvis det er muligt. Helius’ beregnede data
ligger som Bilag B.3, og de mekaniske egenskaber for dette lamina, define-
res under rækken ”Engineering Data” og døbes ”UD_T700”, og er defineret
i ”ACP Pre” colonnen, som kan ses i Figur 6.9. Da laminaet som i denne

Figur 6.9: Det fuldstændige setup for kompositanalysen i Workbench

analyse bruges for styrtbøjlen kaldes ”prve” som er lamina UD_T700 med
en tykkelse på 0,2 mm, og det for rørene kaldes ”prve2” med en tykkelse på
0,5 mm, vil det i Figur 6.10, forklare hvilke laminatype der anvendes i hvilke
oplæg.
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Således kan oplæggene med designationen som forklaret for styrtbøjlen og
rørene defineres. På Figur 6.10, er der desuden angivet tykkelser af hvert lag
og fiberorientering.

Figur 6.10: Fiberoplæg for styrbøjle (øverst) og rørene (nederst) med mekaniske
egenskaber i polært plot

Fiberorientering er som i Afsnit 3.3.5, forklaret hvorledes referenceretninger
m.m. defineres. Ofte ønsker man at kontrollere at elementerne sætter den
rigtige fiberorientering på elementerne, i de forskellige lag. Nedenfor i Figur
6.11 er De forskellige fiberretninger vist for laminatet til styrtbøjlen med tre
forskellige fiberorienteringer (90/45/0).
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Figur 6.11: Fiberorientering for styrtbøjlen 0°, 90° og 45° som plot fra ACP Pre

Ved disse plots opnåes fuld kontrol af, om den korrekte fiberorientering opnås.
Hvilket er nødvendigt for at kunne udarbejde FE analysen.

Når laminaterne er bygget op, kobles alle dataene fra ”ACP Pre” op på den
statiske beregning. Her analyseres I Kolonnen ”Static Structural”, som på
Figur 6.9, og her sættes randbetingelser op på lignende vis som for stålana-
lysen i Afsnit 4 om stålburets FE analyse. Kort forklaret overføres samme
belastninger efter samme metode, og buret fastspændes ligeså som indspændt
ved fastgørelsespunkterne. Analysen kørtes flere gange med mislykkede for-
søg. Modellen havde store vanskeligheder ved at blive holdt sammen, og dette
skyldtes primært noget elementær lærdom, om at Workbench ikke altid auto-
matisk vælger at parre de korrekte flader med hinanden, og at de skal limes
ell. ”bondes” sammen, så de ikke kan bevæge sig fra hinanden. Det gav anled-
ning til en del mislykkede iterationer. Lasten som overføres på samme vis med
en ”pad” som i Afsnit 4, gav en del resultater, hvor den ”vandrede” igennem
styrtbøjlen. Dette skyldes dels at al lasten overførtes øjeblikkeligt, og løstes
delvist, ved at lasten påsattes modellen gradvist, over 10 undertrin i stedet
for at sætte hele lasten på i ét trin. Dernæst viste ”meshet” på styrtbøjlen sig,
at være en anelse groft, til at paden kunne skabe den fornødne kontakt pga.
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for få elementer der var i kontakt. Så efter konsultering med FE specialister
på FORCE Technology, lavedes et finere mesh i kontaktområdet, således at
flere elementer skabte anlægsflade til buret. Ændringen i mesh er illustreret i
Figur 6.12.

Figur 6.12: Plot af meshets forbedring i kontaktområdet til bedre kontakt mellem
”pad” og bur

For at undgå det store arbejde, med at køre analysen over ACP modulet
hver gang meshet ændredes, dannedes en ”undermodel” som var et udsnit af
buret med paden og belastningen som før, men som regnedes udelukkende
som stålkonstruktion og med indspændte ender og belastningen påført (som
for den fulde model).

Her kunne et antal iterationer med at ændre meshet udføres, og herefter
kunne der nøjes med at tilføje disse ændringer til den fulde model, så arbejds-
tiden med denne reduceredes. Vist i Figur 6.13 er et plot af resultatet fra
undermodellen.

Figur 6.13: Plot af resultatet for undermodellen

Herefter kørtes den store fuldskala model igen, og denne gang med et resultat
som var realistisk at undersøge nærmere.
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Da analysen kunne køre med et ubøjningsmønster som så realistisk ud, hvor
paden overførte belastningen uden at bryde igennem buret, da kunne udbøj-
ningen analyseres nærmere. Dette gøres på samme måde som for stålburet i
Afsnit 4, og her ses på den totale deformation i retningen som resultanten af
belastningen virker i.

Figur 6.14: Plot af den totale deformation evalueret på buret, med udsnit ved den
maksimale deformation

I Figur 6.14 ses den totale deformation som plot vist med fordelingen over
hele buret på øverste billede. I Figur 6.15 er et udsnit med den maksimale
(peakværdi) på nederst på siden. Det ses at buret overskider de maksimale
deformationer som beskrevet. Her er den en del højere end den må, nemlig
64 mm. Dette var resultatet af deformationen i første iteration af designet.
Det kan nævnes at designet her kan laves om, så det bliver mere stift oppe på
toppen af buret. Men inden skal brud i laminatet evalueres.
Brud i laminatet er også vigtigt, da det kan være der sker kritiske brud i
laminatet. For at undersøge brud, er det nødvendigt at hente spændinger
og tøjninger ud fra ”Static Structural” og hente dataene fra kolonnen ”ACP
Pre” ind i den tredje kolonne ”ACP Post” som illustreres i Figur 6.9. ACP
Post er efterbehandlingsprogrammet, hvor deformationer kan plottes som i
”Static Structual” analysedelen. Forskellen er at ACP Post også kan bestemme
resultaterne ved et brudkriterium.

I Afsnit 3.2.4 nævnes at Tsai–Wu kriteriet vil blive anvendt. Derfor vælges
denne i menuen under ”Solution”, og resultaterne evalueres. Herefter plottes
laminatet hvor bruddet evalueres i alle elementerne. Hvert lag plottes med en
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Figur 6.15: Plot af udsnittet ved den maksimale deformation

forkortelse for brudkriteriet, i dette tilfælde ”tw” for Tsai–Wu, og et index
som angiver laget der er kritisk belastet med en parantes. De mest kritiske lag
mærkes med rød på de pågældende elementer. På Figur 6.16, ses et eksempel
der viser angivelsen af denne kode.

Figur 6.16: Plot af indexering til angivelse af brudkriterie, kritisk lag og hvor kritisk
dette lag er

Hvis man ser på faktorernes størrelse i den røde kategori på skalaen i Figur
6.16, ses at den røde kategori er fra 1–1,125. Dette giver brud i følge Tsai–Wu
kriteriet. Det betyder at stortset alle elementerne vil have minimum ét lag
hvor der brud i fibre eller matrix, da kriteriet ikke umiddelbart evaluerer om
det er matrixfejl eller fiberfejl. Men udelukkende ser på et laminas brudstyrker
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i forskellige retninger.
Hvis det element med grøn kant i Figur 6.16 inspiceres nærmere, ses det

at laget med index 12 (inderste lag), der er kritisk belastet. Det kan tilføjes at
det ikke er noget lokalt tilfælde at buret er hårdt belastet. Det ses på Figur
6.17 hvor mange elementer ligger i den røde del af skalaen, og vidner om at
hele buret er hårdt presset.

Ses nærmere på de andre lag i samme område som det markerede i Figur
6.16, om man undersøgere hvert enkelt lag så er alle på nær 2 af lagene brudt
i følge Tsai–Wu kriteriet. Derved er det mest sandsynlige at buret brydes helt
i nogle områder, ved den påførte belastning.

Figur 6.17: Plot af hele burets brudindexering ved fuld belastning

Ved evaluering af andre lag i samme område på modsatte side er det næsten
samme resultat, som for det undersøgt i Figur 6.16.

Det der med sikkerhed kan siges er at buret formentlig ikke vil bære lasten,
og der er en sandsynlighed for at buret ikke holder.

Siden buret er analyseret og ikke overholdt hverken FIA teststandarden i i
Bilag C.1 eller brudkriteriet Tsai–Wu i en grad hvor det med sikkerhe kan
konstateres at det ikke bryder sammen. Må første iteration af analysen bevise
at buret ikke er designet robust nok til FIA’s teststandard.





7 Konklusion

Rapporten har omhandlet en lang række emner som løbende er afdækket i
gennem denne. En stor del af rapporten har omhandlet analyser, som skal
kommenteres om der opnåede det som der blev sat sig for i Kapitel 1.

Rapporten har omhandlet kompositter som konstruktionsmateriale, og her er
forståelsen for kompositter og i særdeleshed fiberkompositter opbygget. Mate-
rialets egenskaber, dets udvikling og historie har givet forståelsen for hvad en
komposit er, og hvordan det er kommet til det niveau det har i dag. Eksemp-
ler på deres udvikling som materiale og gennemgang af forskellige kompositter
produceret i virkeligheden, har givet en forståelse for hvilke muligheder der er
i dette materiale, og hvad der formåes med kompositter.

Men et er at kende til materialet og hvad det bruges til, noget andet er
styrkelæren der ligger til grund. Derfor er forståelsen for laminatteori opbygget
og afprøvet dels ved studier, men også ved et kursus hvor brugen af teorien
kom til hånde. Dette og forklaringen af teorien i rapporten har givet en indsigt
i materialeegenskaberne, og gjort det ellers avancerede materiale lettere at
håndtere i beregninger.

En stor viden om FE beregning og teorien for dette er opnået, dels ved at
prøve med forskellige undersøgelser, og dels ved studie af teorierne der ligger
til grund. Ligesom forskellige programmer der anvender FEM er undersøgt for
at forstå deres virkemåde.

Rapporten omfatter en analyse af et stålsikkerhedsbur for at opnå forståelse
af last, betingelse og krav til sikkerhedsbure. En FE beregning er udført, hvor
et designforslag er analyseret og det er undersøgt om det overholder givne
teststandarder.

Det er vist at buret ikke umiddelbart holder til de belastninger som buret
udsættes fordi det overskrider den maksimale deformation det må udsættes
for.

Den teori som der er redegjort for om kompositter, skulle undersøges med et
konkret tilfælde for at afprøve styrkelæren af kompositter. I dette tilfælde et
kulfiberrør udsat for en almindelig trepunktsbøjetest. laminatets egenskaber
blev beregnet ved et laminatprogram og en udregning af udbøjning ved given
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last blev foretaget. Derved kunne det sikres at kompositters med rimelighed
kan beregnes ved håndberegning, og derfor kunne det kontrolleres om samme
resultat kunne opnåes ved en FE beregning. Beregningen viste et resultat til-
svarende resultat med den analytiske løsning, ved kontrol af beregningerne i
to programmer, som kom til resultater med rimelig præcision i forhold til den
analytiske.

Til udviklingen af et kulfibersikkerhedsbur var det nødvendigt at lave nogle
designforslag som efter bedste vis kunne tage højde for fibrenes orientering,
samling af buret, og samtidig stå en rimelig chance i en belastet situation. Sik-
kerhedsburet som blev udvalgt til at undersøge med FE beregning, bestod både
af kulfiber, men også af samlinger i stål med indtænkt plads til limsamlinger.
Dette designforslag blev tegnet op i et CAD program med en samlingstegning
til at illustrere alle delene. Materialemulighederne blev afsøgt med forskellige
løsninger, hvor det dog viste sig at den mest konventionelle løsning var den
umiddelbart sikre fremgangsmåde. Da materialevalg var på plads, kunne der
sættes materialeværdier på CAD modellen, og det gjorde det muligt af eva-
luere vægten af det nye bur mod det konventionelle i stål, og en beregning
viste vægtbesparelse, der skønnede at vægten af et kulfiberbur, ville være en
tredjedel lavere end et i stål.

Efter designet var på plads, kunne en FE beregning opbygges. Dette var
en lang proces da kompositter ikke er ligeså nemme at regne på som en model
i stål. Da FE modellen efter længere bearbejdning virkede som den skulle,
gav den et et deformationsplot som virkede sandsynligt. Dog så resultaterne
ikke gode ud, da kravene for deformationen var overskredet med en del. Ved
analyse gennem brudkriterierne viste resultaterne også at de fleste lag ville
være brudt ved denne last. Det er sandsynligt at buret faktisk bryder sammen
før det når at overskride den tilladelige deformation eller ganske kort efter
overskridelse. Hvilket ligegyldigt hvad tyder på et for spinkelt design.

Kort summeret kan det altså konkluderes at et sikkerhedsbur i konventionelt
stål, lavet af stål er blevet analyseret. Kompositter som materiale er blevet ud-
forsket, teorien er gennemgået og regnet på ved et eksempel med et kulfiberrør.
Kulfiberrøret er også beregnet ved FE beregning, som viste gode overensstem-
melse med analytiske resultater. Et komposit sikkerhedsbur er blevet udviklet,
med design af alle komponenterne og valg af materiale, sammenføjning og lim.
Buret opfylder ganske vist ikke de gældende krav i første omgang. Men det
lykkedes at foretage en analyse som ser virkelighedsnær ud, og som giver mu-
lighed for videre arbejde med tilpasning af design til bedre at kunne klare
belastningerne.



8 Perspektivering

Projektet har givet anledning til en række overvejelser som følge af de udførte
undersøgelser, og også som følge af en udvikling i viden i løbet af projektet.
Så at sige, kan projektet nu evalueres med henblik på fremadrettede undersø-
gelser og forslag.

En overvejelsegår på analysen af kulfiberrøret. Kulfiberrøret burde kunne ana-
lyseres også i ACP tilføjelsesprogrammet, ligesom sikkerhedsburet i kulfiber
blev. Fordelen er at kulfiberrøret så vil kunne analyseres ved samme frem-
gangsmåde, hvor laminatet bygges op og indtænkes i programmet, i stedet
for at beregne stivhederne separat og indhente dem i programmet. Det sidst-
nævnte ville nemlig ikke virke på fx større og mere komplekse geometrier, da
det udelukkende er fordi der er tale om etrimelig simpelt laminat, at det virker
med den valgte fremgangsmåde.

En anden fordel ville være at erfaringen med ACP ville blive opbygget
på et mere simpelt niveau, inden der forsøges med store konstruktioner som
et sikkerhedsbur i ACP. Der ville kulfiberrøret have været med til at styrke
kendskabet til programmet og altså være med til at lære en ”at kravle før man
kan gå”.

Sikkerhedsburet i komposit giver anledning til en lang række overvejelser. Den
første analyse foretaget, benytter ikke limsamlinger mellem stål og komposi-
temner, hvilket fører til at det endnu ikke vides om limsamlingerne vil kunne
bære den belastning buret udsættes for. Det kunne en fremtidig analyse af-
sløre, og det var der ikke tid til at tilføje til projektet da tiden gik med at få
modellen til at virke fornuftigt. Men som forklaret om buret, er limsamlinger-
ne tilføjet som en del af CAD modellen. Det vil kræve at man prøver med en
limtype i stedet for at sætte limsamlingerne til stålskaller.

Som det blev konstateret er buret ikke ved første test, stærkt nok til at
bære de belastninger som det udsættes for, hverken ved udbøjning eller i
laminatets styrke. En måde at løse udbøjningsproblemet kunne være dels at
øge tykkelsen på burets styrtbøjle, og dels ved at ændre burets afstivning.
Dette kan gøres på flere måder. Burets kryds kan støtte styrtbøjlen længere
oppe på ”overligger” stykket og derved forhindre den store nedbøjning.

Ligeså kan buret suppleres med nogle skaller af stål som supporterer si-
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derne af buret specielt i krumningerne i hver side, som var særdeles hårdt
belastet. Det giver anledning til mere stive sider, hvor stålskallerne kan tage
noget af belastningen.

Det vil dog være foretrukket at undgå stål og metal i det hele taget, da det
kompromisere burets fordele som kompositbur. Ved at øge mængden af metal
går man op i vægt og dermed ned på noget af det som er den store fordel ved
kompositter nemlig deres høje stivhed, i forhold til den lave vægt. Derfor kan
dette kun betragtes som en nødløsning.

En anden mulighed er at der kunne lægges kernemateriale i midten, som
vil hjælpe i nogen grad i tryk og til overførsel af lasten til andre dele af buret,
og dette uden at øge vægten ligeså voldsomt som med stål. Der findes dog
mange forskellige kernematerialer fx PET skum, PVC skum, men også let-
vægtstræsorter som fx balsatræ. Fordelene ved kernematerialerne er at de kan
bestå af omkring 90 % luft og resten en ekspanderende skum. Det blev i første
omgang undgået, da vidnen om kernematerialer og sandwichkompositter var
lav hos mig (Jesper Kjær Jørgensen red.), og derfor ville være vanskeligere at
håndtere, når der heller ikke er nogen kurser der er blevet taget om emnet.

Der er altså rig mulighed for at arbejde videre med udviklingen af dette kon-
cept, som derfor heller ikke kan kaldes færdigafprøvet. Men blot første revision
i en større iterativ proces, som gør at man mange gange vil kunne afprøve nye
metoder til man finder en holdbar løsning.
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A Matlab scripts

A.1 Beregning af globale stivheder til kulfiberrør
Dette Matlab script beregner globale stivheder af laminatet til Kulfiberrøret
analyseret i Kapitel 5, med stivheder i x og y retning til det symmetriske
layup.

• KulfiberrorStivhedsScript.m Beregning af stivhederne til laminatet
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B Beregningsbilag

I dette bilag ligger alle beregninger som er foretaget i andre programmer.

B1 Trepunktstest.pdf Trepunktstest - Analytisk beregning i MAPLE 17.

B2 TrepunktstestHC.pdf Trepunktstest - Numeriske beregning i Helius
Composite 2017.

B3 HeliusMateriale.pdf Tre Lamina med fibre fraktioner af 50 %, 60 %
og 70 % HM Carbon fibre i en Elium 150 matrix. Til forsøg i analysen
af sikkerhedsburet.

B4 BeregningAfPadOrientering.pdf Beregninger af orientering og displa-
cements af ”pad” til analyser af sikkerhedsbure.
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(1)(1)
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> > 

(2)(2)

> > 

> > 

> > 

> > 

(3)(3)

> > 

Beregning af kompositrør i trepunktsbøjning

Geometriske paramtre

Materialeparamtre - Elasticitet regnet i MATLAB:

Belastning

Beregning af udbøjningen i kompositrøret

8.654825116
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B.1 MAPLE Trepunktstest
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Pa lb/in² Uniform distributed load p 

N lb Concentrated point load P 

N/m lb/in Poisson's ratio NU 

N/m lb/in Resultant plate load N 

% % Percent moisture content %m 

  Denotes "matrix" m (subscript) 

m in Plate length in the X-direction, Beam 
length 

L 

  Denotes "curvature" k (subscript) 

W/(m-ºK) Btu/(hr-ft-ºF) Thermal Conductivity K 

  Polar moment of inertia of a beam/tube 
cross section 

J 

m⁴ in⁴ Area moment of inertia of a beam cross 
section 

I 

Pa lb/in² Core shear modulus in a sandwich plate, 
y-direction 

GcW 

Pa lb/in² Core shear modulus in a sandwich plate, 
x-direction 

GcL 

m/m in/in Shear strain gam 

m in Honeycomb core cell wall thickness gage 

Pa lb/in² Shear modulus G 

  Denotes "fiber" or "face sheet" for 
sandwich plates 

f (subscript) 

m² in² End area End area 

Pa lb/in² Compressive modulus of a core material Ec 

Pa lb/in² Young’s modulus E 

m/m in/in Compression strain -e, -eps 

m/m in/in Tensile strain +e, +eps 

g/m³ lb/in³ Density of the core (not the density of the 
material the core is made from) 

DENc 

g/m³ lb/in³ Density DEN 

1/(N-m) 1/(lb-in) [D] inverse bending stiffness matrix for 
CLT 

D Inverse 

N-m lb-in [D] bending stiffness matrix for CLT D 

m in Honeycomb core cell diameter dCell 

m/m/%moisture in/in/%moisture Coefficient of moisture expansion CME 

m/m/ºC in/in/ºF Coefficient of thermal expansion CTE 

  Critical torque factor CTcr 

m² in² Cross sectional area CS Area 

  Denotes "core" material c (subscript) 

m in Distance to extreme fiber from neutral 
axis 

C 

  b (subscript) B Inverse 

1/N 1/lb [B] inverse coupling stiffness matrix for 
CLT 

B 

N lb [B] coupling stiffness matrix for CLT A Inverse 

m/N in/lb [A] inverse extensional stiffness matrix for 
CLT 

[A] 

N/m lb/in [A] extensional stiffness matrix for CLT A 

SI Units English Units Description Symbol 

List of Symbols 
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  For NU21 denotes deflection in 
1-direction due to load in 2-direction 

21 (subscript) 

  Lamina 12 shear direction (i.e. in plane 
direction), or for NU12 denotes deflection 

in 2-direction due to load in 1-direction 

12 (subscript) 

  Lamina 22-direction (i.e. transverse to 
fiber direction) 

22 (subscript) 

  Lamina 2-direction (i.e. transverse to fiber 
direction) 

2 (subscript) 

  Lamina 11-direction (i.e. fiber direction) 11 (subscript) 

  Lamina 1-direction (i.e. fiber direction) 1 (subscript) 

  Y-direction y (subscript) 

  Y-direction of coordinate system Y 

  X-direction x (subscript) 

  X-direction of coordinate system X 

N/m lb/in Distributed load on a beam w 

N lb Point load on a beam W 

m in Plate width in the Y-direction W 

m in Thickness of face sheets or core material T 

Pa lb/in² Compression strength -S 

Pa lb/in² Tensile strength +S 
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Prepared By:  

2017.0.82.0 Helius Composite Version 

SOFTWARE 
INFORMATION 

DESCRIPTION 

Summary 

Page 5 Generated with Autodesk Helius Composite 2017 
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7,50000E+01 +S1 (MPa) 

0,00000E+00 CME2 (mm/mm/%m) 

0,00000E+00 CME1 (mm/mm/%m) 

5,00000E-05 CTE2 (mm/mm/C) 

5,00000E-05 CTE1 (mm/mm/C) 

3,90000E-01 NU23  

3,90000E-01 NU12  

1,20000E+03 G12 (MPa) 

3,30000E+03 E22 (MPa) 

3,30000E+03 E11 (MPa) 

Value Name 

IKL Epoxy 

Prepared By:  

Matrices 

0,00000E+00 Tow End Area (mm2) 

1,80000E-03 Density (g/mm3) 

0,00000E+00 K2 (W/mm/K) 

0,00000E+00 K1 (W/mm/K) 

-3,53000E+03 -S1 (MPa) 

3,53000E+03 +S1 (MPa) 

0,00000E+00 CME2 (mm/mm/%m) 

0,00000E+00 CME1 (mm/mm/%m) 

0,00000E+00 CTE2 (mm/mm/C) 

0,00000E+00 CTE1 (mm/mm/C) 

1,00000E-01 NU23  

1,00000E-01 NU12  

1,05000E+05 G23 (MPa) 

1,05000E+05 G12 (MPa) 

2,30000E+05 E22 (MPa) 

2,30000E+05 E11 (MPa) 

Value Name 

IKL Carbon HS 

Fibers 

Materials 

Trepunkt_CT_test 
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0,00000E+00 K2 (W/mm/K) 

0,00000E+00 K1 (W/mm/K) 

1,21597E-02 e12 (mm/mm) 

-9,32813E-03 -e2 (mm/mm) 

-1,51443E-02 -e1 (mm/mm) 

6,36009E-03 +e2 (mm/mm) 

1,51443E-02 +e1 (mm/mm) 

3,75218E+01 S12 (MPa) 

-8,60583E+01 -S2 (MPa) 

-1,58850E+03 -S1 (MPa) 

5,86761E+01 +S2 (MPa) 

1,58850E+03 +S1 (MPa) 

0,00000E+00 CME3 (mm/mm/%m) 

0,00000E+00 CME2 (mm/mm/%m) 

0,00000E+00 CME1 (mm/mm/%m) 

3,46643E-05 CTE3 (mm/mm/C) 

3,46643E-05 CTE2 (mm/mm/C) 

1,08169E-06 CTE1 (mm/mm/C) 

5,42141E-01 NU23 

2,45752E-01 NU13 

2,45752E-01 NU12 

3,01363E+03 G23 (MPa) 

3,08576E+03 G13 (MPa) 

3,08576E+03 G12 (MPa) 

9,22567E+03 E33 (MPa) 

9,22567E+03 E22 (MPa) 

1,04891E+05 E11 (MPa) 

5,00000E-01 Thickness (mm) 

4,50000E-01 Fiber Vf 

Unidirectional Composite Type 

Value Name 

IKL Epoxy - IKL Carbon HS 

Prepared By:  

Laminas 

1,19000E-03 Density (g/mm3) 

0,00000E+00 K1 (W/mm/K) 

-1,10000E+02 -S1 (MPa) 

Page 7 Generated with Autodesk Helius Composite 2017 
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ABD Inverse 

ABD Inverse Matrices 

[A]Inverse(mm/N) Matrix 

8,73020E-06 -3,46897E-07 4,05226E-22 

-3,46897E-07 8,73020E-06 -8,40462E-21 

4,05226E-22 -8,40462E-21 1,62035E-04 

[B]Inverse(1/N) Matrix 

0,00000E+00 0,00000E+00 0,00000E+00 

0,00000E+00 0,00000E+00 0,00000E+00 

0,00000E+00 0,00000E+00 0,00000E+00 

[D]Inverse(1/N-mm) Matrix 

7,06170E-05 -1,72280E-06 3,91188E-21 

Prepared By:  

ABD 
 

ABD Matrices 

 

[A](N/mm) Matrix 

 1,14726E+05    4,55867E+03   -5,04589E-14    

 4,55867E+03    1,14726E+05    5,93936E-12    

-5,04589E-14    5,93936E-12    6,17152E+03    

 

[B](N) Matrix 

0,00000E+00   0,00000E+00   0,00000E+00    

0,00000E+00   0,00000E+00   0,00000E+00    

0,00000E+00   0,00000E+00   0,00000E+00    

 

[D](N-mm) Matrix 

 1,41980E+04    1,51956E+03   -2,94344E-14    

 1,51956E+03    6,22861E+04    3,46463E-12    

-2,94344E-14    3,46463E-12    2,05717E+03    

 

90 5,00000E-01 IKL Epoxy - IKL Carbon HS 

0 5,00000E-01 IKL Epoxy - IKL Carbon HS 

0 5,00000E-01 IKL Epoxy - IKL Carbon HS 

90 5,00000E-01 IKL Epoxy - IKL Carbon HS 

Angle(deg.) Thickness(mm) Lamina 

Layup 

Laminates 

1,46450E-03 Density (g/mm3) 

0,00000E+00 K3 (W/mm/K) 

Page 8 Generated with Autodesk Helius Composite 2017 
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9,31852E+04 Eyb (MPa) 

2,12414E+04 Exb (MPa) 

3,97352E-02 NUyx 

3,97352E-02 NUxy 

3,08576E+03 Gxy (MPa) 

5,72725E+04 Ey (MPa) 

5,72725E+04 Ex (MPa) 

Value Title 

Properties - 2D 

Prepared By:  

Q-Bars 
Q-Bar For Ply: 1 Angle(deg): 90,00 

Material: IKL Epoxy - IKL Carbon HS 

 

 9,27494E+03    2,27933E+03   -5,04589E-14    

 2,27933E+03    1,05451E+05    5,93936E-12    

-5,04589E-14    5,93936E-12    3,08576E+03    

 

 

Q-Bar For Ply: 2 Angle(deg): 0,00 

Material: IKL Epoxy - IKL Carbon HS 

 

 1,05451E+05    2,27933E+03    0,00000E+00    

 2,27933E+03    9,27494E+03    0,00000E+00    

 0,00000E+00    0,00000E+00    3,08576E+03    

 

 

Q-Bar For Ply: 3 Angle(deg): 0,00 

Material: IKL Epoxy - IKL Carbon HS 

 

 1,05451E+05    2,27933E+03    0,00000E+00    

 2,27933E+03    9,27494E+03    0,00000E+00    

 0,00000E+00    0,00000E+00    3,08576E+03    

 

 

Q-Bar For Ply: 4 Angle(deg): 90,00 

Material: IKL Epoxy - IKL Carbon HS 

 

 9,27494E+03    2,27933E+03   -5,04589E-14    

 2,27933E+03    1,05451E+05    5,93936E-12    

-5,04589E-14    5,93936E-12    3,08576E+03    

 

 

 

 

-1,72280E-06 1,60970E-05 -2,71347E-20 

3,91188E-21 -2,71347E-20 4,86104E-04 

Page 9 Generated with Autodesk Helius Composite 2017 
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0,00000E+00 CTEzx (mm/mm/C) 

0,00000E+00 CTEyz (mm/mm/C) 

5,01177E-05 CTEz (mm/mm/C) 

4,33460E-06 CTEy (mm/mm/C) 

4,33460E-06 CTEx (mm/mm/C) 

9,47234E-02 NUzy 

4,47992E-01 NUyz 

9,47234E-02 NUzx 

4,47992E-01 NUxz 

3,80086E-02 NUyx 

3,80086E-02 NUxy 

3,04970E+03 Gyz (MPa) 

3,04970E+03 Gxz (MPa) 

3,08576E+03 Gxy (MPa) 

1,21315E+04 Ez (MPa) 

5,73755E+04 Ey (MPa) 

5,73755E+04 Ex (MPa) 

Value Title 

Properties - 3D 

Prepared By:  

2,00000E+00 Thickness (mm) 

1,46450E-03 Density (g/mm3) 

0,00000E+00 CMEyk (1/mm/C) 

0,00000E+00 CMEyk (1/mm/C) 

0,00000E+00 CMExk (1/mm/C) 

0,00000E+00 CMExy (mm/mm/%m) 

0,00000E+00 CMEy (mm/mm/%m) 

0,00000E+00 CMEx (mm/mm/%m) 

-9,80007E-22 CTExyk (1/mm/C) 

2,39086E-23 CTEyk (1/mm/C) 

-9,80007E-22 CTExk (1/mm/C) 

-5,43479E-21 CTExy (mm/mm/C) 

4,33460E-06 CTEy (mm/mm/C) 

4,33460E-06 CTEx (mm/mm/C) 

-1,07026E-01 NUyxb 

-2,43964E-02 NUxyb 

3,08576E+03 Gxyb (MPa) 

Page 10 Generated with Autodesk Helius Composite 2017 
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Prepared By:  

X - Location (mm) : 5,00000E+02 

 

Bending 

R - Radius (mm) : 1,00000E+01 

Cross Section : Circle 

 

Tube Geometry 

Tube/Beam Analysis 

2,00000E+00 Thickness (mm) 

1,46450E-03 Density (g/mm3) 

0,00000E+00 Kxy (W/mm/K) 

0,00000E+00 Kz (W/mm/K) 

0,00000E+00 Ky (W/mm/K) 

0,00000E+00 Kx (W/mm/K) 

0,00000E+00 CMExy (mm/mm/%m) 

0,00000E+00 CMEzx (mm/mm/%m) 

0,00000E+00 CMEyz (mm/mm/%m) 

0,00000E+00 CMEz (mm/mm/%m) 

0,00000E+00 CMEy (mm/mm/%m) 

0,00000E+00 CMEx (mm/mm/%m) 

-5,43479E-21 CTExy (mm/mm/C) 

Page 11 Generated with Autodesk Helius Composite 2017 
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Prepared By:  

Results 
Simple-Simple Point Load Results 

 

W (N) = 2,00000E+02 

x (mm) = 5,00000E+02 

L (mm) = 1,00000E+03 

EI (N-mm^2) = 4,82923E+08 

Reaction(a) (N) = 1,00000E+02 

Reaction(b) (N) = 1,00000E+02 

Rotation(a) (radians) = -2,58840E-02 

Rotation(b) (radians) = 2,58840E-02 

Moment(a) (N-mm) = 0,00000E+00 

Moment(b) (N-mm) = 0,00000E+00 

MomentMax (N-mm) = 5,00000E+04 

    at x (mm) = 5,00000E+02 

SigmaMax (MPa) = 7,11572E+01 

SigmaOps (MPa) = -7,11572E+01 

TauAvga (MPa) = 7,23432E-01 

TauAvgb (MPa) = -7,23432E-01 

DeflectMax (mm) = -8,62801E+00 

    at x (mm) = 5,00000E+02 

 

Stiffness Calculation Method : Laminate Tube 

Boundary Condition/Load : S-S Point 

L - Length (mm) : 1,00000E+03 

W - Load (N) = : 2,00000E+02 

Page 12 Generated with Autodesk Helius Composite 2017 
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B.3 Helius Materiale Tabel -
Kulfibersikkerhedsbur
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B.4 Udledning af last og orientering af pad
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C Standarder

C1 TestProcedureSportsCarsCN-V0102012017.pdf FIA Teststandard for
sikkerhedskonstruktioner - Beskriver Teststandardene for sikkerhedsbu-
re, med belastninger med tilhørende regler om overførsel, placering og
belastningstiden.

C2 FIA_appendix_j_2017_-_article_259.pdf FIA standard - Bilag J 259
der beskriver typerne af sikkerhedsbure for åbne og lukkede biler.
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chariot est autorisé (ex. sangle). 
 
La masse totale MT du chariot et des structures à tester doit être 
au moins égale à P+MA (+1%/0) et la vitesse d'impact au moins 
égale à Vi. 
 
 

Type de Voiture 
Poids 
min. 
"P" 

Masse 
additionnelle 

"MA" 

Vitesse 
d'impact 

"Vi" 

Voiture de Sport 
Production (CN) 

Annexe J 
259-4.1 

+75 kg 12 m/s 

 
Note : La vitesse d'impact est mesurée immédiatement avant 
l'impact. 
 
2.2.2.b Critères d'acceptation : 
 
La décélération moyenne du chariot ne doit pas dépasser 25 g 
Elle est calculée à partir de la mesure de décélération du chariot 
non filtrée, entre l'instant de l'impact (T0 déterminé par contact 
électronique) et le premier instant où la vitesse du chariot est 
inférieure à 0 m/s (V0) 
Décélération du chariot non filtrée : 
Moyenne des décélérations non filtrées, mesurées par au moins 
deux capteurs unidirectionnels disposés symétriquement par 
rapport à son axe longitudinal (direction du choc) 
Informations complémentaires obligatoires : 
Le centre d'essai doit fournir la courbe de décélération du chariot 
filtrée avec une classe de fréquence CFC 60 
 
Tout dommage structurel doit être limité à la zone située à plus de 
100 mm en avant des pieds du pilote 
 
Après l'essai, la structure absorbante frontale doit être démontée 
de la cellule de survie. 
 
Note : Après l'essai, le Délégué Technique FIA doit invalider les 
étiquettes d'homologation FIA des ceintures de sécurité. 
Les ceintures de sécurité utilisées pour l'essai ne seront pas 
réutilisables pour la compétition. 
 
2.3 STRUCTURES ANTI-TONNEAU PRINCIPALES 
 
Chaque structure anti-tonneau doit être soumise successivement 
aux essais de charge statique définis ci-après. 
Les structures anti-tonneau doivent être fixées à la cellule de 
survie.  
Les structures anti-tonneau, leurs dispositifs de fixation sur la 
cellule de survie, et la cellule de survie doivent être dans leur 
stade de fabrication final. 
Avant tout essai, les structures anti-tonneau doivent être mises à 
disposition du Délégué Technique pour photographies et pesée (si 
démontables de la cellule de survie). 
 
2.3.1) Structure avant : 
Un effort vertical doit être appliqué au sommet de la structure, vers 
le bas et dans un plan longitudinal passant par l'axe du siège du 
pilote. 
 

Type de Voiture Effort 

Voiture de Sport Production (CN) (50 x (P+75)) N 

 
P est le poids minimum en kg défini à l'Article 259-4.1 de 
l'Annexe J. 
Pour le calcul de la charge, ne pas prendre en compte la 
constante de gravité. 
 
 
2.3.2) Structure arrière : 
La structure anti-tonneau arrière doit être soumise à l'essai 
suivant: 
 
2.3.2.a Essai de charge statique combinée : 
La résultante des efforts suivants doit être appliquée au sommet 
de la structure. 
Le point d'application doit être situé derrière le pilote, dans un plan 

trolley is permitted (e.g. strap). 
 
The total mass MT of the trolley and the structures to be tested 
must be at least W+MA, (+1%/0) and the impact speed must be 
equal to Vi. 
 
 

Type of Car 
Min. 

weight 
"W" 

Additional 
mass 
"MA" 

Impact 
speed 
"Vi" 

Production  
Sports Car (CN) 

Appendix J 
259-4.1 

+75 kg 12 m/s 

 
Note : The Impact speed is measured immediately before impact. 
 
 
2.2.2.b Acceptance criteria : 
 
The average deceleration of the trolley must not exceed 25 g 
It is calculated from the unfiltered deceleration data, from the 
instant of impact (T0 defined by electronic contact) to the first 
instant the trolley speed is less than 0 m/s (V0) 
 
Unfiltered deceleration of the trolley : 
Average of unfiltered decelerations, measured by at least two 
single axis sensors located symmetrically about its longitudinal 
centreline (direction of impact) 
Compulsory complementary information : 
The test house must provide the graph of the deceleration of the 
trolley filtered with channel frequency class CFC 60 
 
The final deformation must be contained within the zone situated 
more than 100 mm ahead of the driver’s feet 
 
After the test, the frontal absorbing structure must be dismounted 
from the survival cell. 
 
Note : After the test, the FIA Technical Delegate must void the FIA 
homologation labels of the safety belts. 
The safety belts used for the test will not be re-usable for racing. 
 
 
2.3 MAIN ROLLOVER STRUCTURES 
 
Each rollover structure must be subjected successively to the 
static load tests defined hereunder. 
The rollover structures must be secured to the survival cell. 
 
The rollover structures, the devices securing them to the survival 
cell, and the survival cell must be in their final manufacturing 
stage. 
Prior to any test, the rollover structures must be made available 
to the technical delegate for photos and weighing (if dismountable 
from the survival cell). 
 
2.3.1) Front structure : 
A vertical load must be applied on top of the structure, downward 
and within a longitudinal plane passing through the centreline of 
the driver's seat. 
 

Type of Car Load 

Production Sports Car (CN) (50 x (W+75)) N 

 
W is the minimum weight in kg defined in Article 259-4.1 of 
Appendix J. 
For the load calculation, the gravity constant must not be taken 
into account. 
 
 
2.3.2) Rear structure : 
The rear rollover structure must be subjected to the following test: 
 
 
2.3.2.a Static combined load test : 
The resultant of the following loads must be applied on top of the 
structure. 
The point for application must be situated behind the driver, within 
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longitudinal passant par l'axe du siège du pilote. 
 
 

Effort   

Longitudinal 
vers l'arrière 

 (55 x (P+75)) N 

Transversal 
vers l'intérieur 

 (15 x (P+75)) N 

Vertical 
vers le bas 

 (75 x (P+75)) N 

 
P est le poids minimum en kg défini à l'Article 259-4.1 de 
l'Annexe J. 
Pour le calcul de la charge, ne pas prendre en compte la 
constante de gravité. 
 
2.3.3) Conditions d'application de la charge (pour 2.3.1 et 

2.3.2) : 
 
La résultante de ces efforts doit être appliquée par l’intermédiaire 
d’une plaquette circulaire rigide et plane de 200 mm de diamètre, 
disposée perpendiculairement à l’axe de cette résultante. 
La plaquette ne doit avoir aucun degré de liberté par rapport au 
dispositif de génération de l'effort (ex. : vérin) sur lequel elle est 
fixée. 
Il est permis de placer du caoutchouc, de 3 mm d'épaisseur 
maximale, entre la plaquette et la cellule de survie. 
Si la structure anti-tonneau n’est pas directement accessible, 
l’effort peut être appliqué directement à la cellule de survie par 
l’intermédiaire d’une plaque épousant la forme locale de la cellule, 
dont la surface doit être inférieure ou égale à celle d'un disque de 
200 mm de diamètre. 
La cellule de survie doit être posée sur sa face inférieure sur une 
surface plane, fixée au banc d'essai par les attaches de fixation du 
moteur et calée latéralement par des plaquettes de 100 mm de 
large et 300 mm de hauteur. 
Pour les voitures fermées dont les structures anti-tonneau sont 
intégrées à la cellule de survie, tout dispositif additionnel destiné à 
maintenir la plaque d'application de l'effort et à empêcher son 
glissement par rapport à la surface de la cellule doit être 
uniquement solidaire du montage d'essai. 
 
2.3.4) Critères d'acceptation (pour 2.3.1 et 2.3.2) : 
La déformation mesurée suivant l'axe d'application doit être 
inférieure à 50 mm lorsque la charge objectif est atteinte, et toute 
défaillance structurelle doit être limitée à 100 mm, mesurés 
verticalement au-dessous du sommet de la structure anti-tonneau. 
Le centre d'essai doit fournir la courbe effort / déplacement de 
chaque essai. 
Le Délégué Technique peut exiger toute mesure de déformation 
complémentaire (ex. déformation du montage d'essai) s'il le juge 
nécessaire. 
 
2.4 COLONNE DE DIRECTION 
 
La colonne de direction (volant de direction inclus) doit être 
soumise à l'essai de choc ci-dessous. 
Avant l'essai, tous les composants de la colonne de direction 
ainsi que le volant de direction doivent être mis à disposition du 
Délégué Technique pour photographies et pesées. 
En particulier, le dispositif d'absorption d'énergie doit être 
disponible démonté. 
 
2.4.1 Essai de choc de la colonne de direction : 
Un objet hémisphérique solide de diamètre 165 mm (+ 1 mm) et 
d'une masse de 8 kg (+1/-0%) doit être projeté contre le volant de 
direction à une vitesse d'au moins 7 m/s suivant l'axe de la partie 
principale de la colonne de direction (axe de rotation du volant). 
Le centre de l'hémisphère doit percuter le centre du volant de 
direction (intersection entre le plan du volant et l'axe de la colonne 
de direction). 
2.4.1.a Conditions d'essai : 
Le volant, la colonne de direction et ses supports, la crémaillère 
de direction et toute pièce qui pourrait affecter matériellement le 
résultat de l'essai doivent être montés sur une structure d'essai 
solidement fixée au sol et reproduisant exactement le montage du 
système de direction dans la voiture. 
Tous les composants utilisés pour cet essai doivent être dans leur 

a longitudinal plane passing through the centreline of the driver's 
seat. 
 

Load   

Longitudinally 
rearward 

 (55 x (W+75)) N 

Transversally 
inward 

 (15 x (W+75)) N 

Vertically 
downward 

 (75 x (W+75)) N 

 
W is the minimum weight in kg defined in Article 259-4.1 of 
Appendix J. 
For the load calculation, the gravity constant must not be taken 
into account. 
 
2.3.3) Conditions for the load application (for 2.3.1 and 

2.3.2) : 
 
The resultant of these loads shall be applied through a circular 
rigid flat pad with a diameter of 200 mm, positioned 
perpendicularly to the axis of this resultant. 
The pad must have no degree of freedom about the load 
generating device (e.g. jack) onto which it is secured. 
 
It is permitted to place rubber, maximum 3 mm thick, between the 
pad and the survival cell. 
If the rollover structure is not directly accessible, the load may be 
applied straight onto the survival cell, through a plate fitting the 
cell’s local shape, the surface of which must be less than or equal 
to that of a disc 200 mm in diameter. 
 
The survival cell must be lying on its underside on a flat surface, 
fixed to the test rig though its engine mounting points and wedged 
laterally by pads 100 mm wide by 300 mm high. 
 
For closed cars with rollover structures that are part of the survival 
cell, any additional device the purpose of which is to maintain the 
load application plate and to prevent its sliding from the surface of 
the cell must be part of the test rig only. 
 
 
2.3.4) Acceptance criteria (for 2.3.1 and 2.3.2) : 
The deformation must be less than 50 mm when the target load is 
reached, measured along the axis of load application, and any 
structural failure must be limited to 100 mm below the top of the 
rollover structure when measured vertically. 
The test house must provide the load / deformation graph for each 
test. 
The Technical Delegate may require any complementary 
deformation measurement (e.g. deformation of test rig) if he 
deems necessary. 
 
2.4 STEERING COLUMN 
 
The steering column (including the steering wheel) must be 
subjected to the following impact test. 
Prior to the test, all components of the steering column as well as 
the steering wheel must be made available to the technical 
delegate for photos and weighing. 
In particular, the energy-absorbing device must be available as a 
spare. 
 
2.4.1 Impact testing of the steering column : 
A solid hemispherical object with a diameter of 165 mm (+ 1 mm) 
and a mass of 8 kg (+1/-0%) must be projected onto the steering 
wheel at a velocity of at least 7 m/s along the axis of the main part 
of the steering column (rotation axis of the wheel). 
The centre of the hemisphere must impact the centre of the 
steering wheel (situated between the plane of the steering wheel 
and the axis of the steering column). 
2.4.1.a Test conditions :  
The steering wheel, the steering column and its supports, the 
steering rack assembly and any part which could materially affect 
the outcome of the test must be mounted on a test structure firmly 
fixed to the ground which reproduces exactly the mounting of the 
steering system in the car. 
All components used for this test must be in their final 
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ART.  1  DEFINITIONS  DEFINITIONS 

1.1  Voiture de Sport‐Production  Production Sports Car 

  Voiture  de  compétition  biplace,  ouverte  ou  fermée,  construite 
spécialement pour les courses de vitesse. 

Two‐seater  competition  automobile,  open  or  closed,  constructed 
especially for speed races. 

1.2  Automobile  Automobile 

  Véhicule  terrestre  roulant  sur  au moins  quatre  roues  complètes 
non alignées, dont au moins deux assurent  la direction et deux au 
moins la propulsion. 

Land vehicle running on at least four non‐aligned complete wheels, 
of  which  at  least  two  are  used  for  steering  and  two  used  for 
propulsion. 

1.3  Véhicule terrestre  Land vehicle 

  Appareil de  locomotion mû par  ses propres moyens,  se déplaçant 
en prenant constamment un appui  réel  sur  la  surface  terrestre et 
dont  la propulsion  et  la direction  sont  contrôlées par un pilote  à 
bord du véhicule. 

Locomotive  device,  propelled  by  its  own  motive  power  by 
constantly  taking  real  support  from  the  ground  surface,  with 
propulsion and steering controlled by a driver on board the vehicle. 
 

1.4  Carrosserie  Bodywork 

  Toutes  les  parties  entièrement  suspendues  de  la  voiture,  léchées 
par  les  filets  d'air  extérieurs,  à  l'exception  des  parties 
incontestablement  associées  au  fonctionnement  mécanique  du 
moteur, de la transmission et du train roulant. Toute prise d'air est 
considérée comme faisant partie de la carrosserie. 

All  those  parts  of  the  automobile  which  are  wholly  sprung,  in 
contact  with  the  external  airstream,  except  those  parts  clearly 
associated  with  the  mechanical  function  of  the  engine,  the 
transmission or  the  running gear. All air  intakes are considered  to 
be part of the bodywork. 

1.5  Marque automobile  Automobile make 

  Une  marque  automobile  correspond  à  une  voiture  complète. 
Lorsque  le  constructeur  de  la  voiture  monte  un  moteur  de 
provenance  étrangère  à  sa  propre  fabrication,  la  voiture  est 
considérée comme "hybride" et le nom du constructeur du moteur 
est  associé  à  celui  du  constructeur  de  la  voiture.  Le  nom  du 
constructeur  de  la  voiture  doit  toujours  précéder  celui  du 
constructeur du moteur. Au cas où une Coupe, un Trophée ou un 
Titre  de  Champion  serait  gagné  par  une  voiture  hybride,  il  serait 
donné au constructeur de la voiture. 

An  automobile make  corresponds  to  a  complete  vehicle. When  a 
manufacturer  fits  an  engine  not  manufactured  by  himself,  the 
vehicle  is  considered  as  a  hybrid  and  the  name  of  the  engine 
manufacturer is associated with the name of the car manufacturer. 
The name of the car manufacturer must always precede that of the 
engine manufacturer.  Should  a  hybrid win  a  Championship  Title, 
Cup  or  Trophy,  this will  be  awarded  to  the manufacturer  of  the 
automobile. 
 

1.6  Compétition  Competition 

  Une  compétition  est  constituée  par  les  essais  officiels  et  par  la 
course. 

A competition consists of the official practice sessions and the race 
itself. 

1.7  Poids  Weight 

  C'est  le  poids  de  la  voiture  sans  le  pilote  à  tout moment  de  la 
compétition. 

The weight  is held  to be  that of  the car without  the driver at any 
moment during the competition. 

1.8  Roue  Wheel 

  Voile et jante. 
Roue complète : Voile, jante et pneumatique. 

Flange and rim. 
Complete wheel : Flange, rim and tyre 

1.9  Portière  Door 

  Partie  de  la  carrosserie  qui  s'ouvre  pour  donner  accès  aux 
compartiments du pilote et du passager. 

That part of the bodywork which opens to give access to the driver 
and passenger compartments. 

1.10  Habitacle  Cockpit 

  Volume  structural  intérieur  permettant  de  loger  le  pilote  et  le  Inner  structural  volume  used  to  accommodate  the  driver  and 
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Cette structure doit être réalisée exclusivement au moyen de tubes 
d'acier ayant les caractéristiques minimum définies ci‐dessous : 

 Acier au carbone étiré à froid sans soudure : 
‐  Diam. 45 x 2.5 mm 
‐  Résistance  à  la  traction  :  350  N/mm

2
  pour  les  voitures 

construites après le 01.01.98 
‐  Résistance à la traction : 300 N/mm

2
 pour les autres voitures 

 Acier allié type 25 CD4 : 
‐  Diam. 40 x 2.5 mm 
‐  SAE 4125, SAE 4130, CDS 110 
‐  Résistance à la traction : 500 N/mm

2
 

Les  structures  anti‐tonneau  doivent  être  garnies  de mousse  anti‐
chocs ininflammable. 

This  structure must  be made  exclusively  of  steel  tubing with  the 
following minimum characteristics : 

 Cold drawn seamless carbon steel : 
‐  Diam. 45 x 2.5 mm 
‐  Minimum  tensile  strength  :  350  N/mm

2
  for  cars  built  after 

01.01.98. 
‐  Minimum tensile strength : 300 N/ mm

2
 for the other cars. 

 Alloy steel type 25 CD4 : 
‐  Diam. 40 x 2.5 mm 
‐  SAE 4125, SAE 4130, CDS 110 
‐  Tensile strength : 500 N/ mm

2
 

Rollbars must be  covered with protective  fire‐resistant  anti‐shock 
foam. 

15.1.2  Voitures ouvertes  Open cars 

  Sont également considérées à cet égard comme voitures ouvertes, 
les voitures qui ne possèdent pas une  structure portante entre  le 
haut des montants du pare‐brise  et  ceux de  la  lunette  arrière  (si 
prévue). 
L'arceau principal derrière les sièges avant doit être symétrique par 
rapport  à  l'axe  longitudinal  de  la  voiture  et  répondre  aux 
dimensions suivantes : 

 Hauteur : le sommet de l'arceau doit dépasser de 5 cm au moins 
le casque du pilote assis normalement à son volant 

 

 Largeur  :  mesurée  à  l'intérieur  des  montants  verticaux  de 
l'arceau ;  il  doit  y  avoir  au moins  20  cm mesurés  à  60  cm  au‐
dessus  des  sièges  du  pilote  et  du  passager  (sur  la  ligne  droite 
perpendiculaire à la colonne vertébrale) depuis l'axe longitudinal 
du siège vers l'extérieur 

 Emplacement  longitudinal  :  la  distance  longitudinale  entre  le 
sommet de  l'arceau et  le casque du pilote assis normalement à 
son volant ne doit pas dépasser 25 cm. 

Réalisation de  l'arceau conformément au Dessin 259‐1, au tableau 
de  l'Article  15.1.1,  aux  spécifications  concernant  les  connexions 
amovibles et aux remarques générales, ainsi qu'à celles relatives à 
la diagonale de  l'arceau principal et à  la présence de mousse anti‐
chocs. Le montage d'étais frontaux dirigés vers l'avant et destinés à 
protéger  le  pilote  est  autorisé  pour  les  voitures  ouvertes,  à 
condition qu'ils soient amovibles. 

Included  as  open  cars,  are  all  cars  which  do  not  possess  a 
supporting structure between the top of the windscreen pillars and 
those of the rear window (if fitted). 
 
The main rollbar behind the front seats must be symmetrical about 
the longitudinal axis of the car, and meet the following dimensional 
criteria : 

 Height : the top of the rollbar must be 5 cm higher than the top 
of the driver's helmet when the driver  is seated normally at the 
wheel 

 Width  :  measured  between  the  inside  faces  of  the  vertical 
members  of  the  rollbar,  the  width  must  be  at  least  20  cm 
measured 60 cm above  the driver's and passenger's  seats  (on a 
straight  line  perpendicular  to  the  vertebral  column)  from  the 
longitudinal axis of the seat towards the outside 

 Longitudinal position : the longitudinal distance between the top 
of the rollbar and the helmet of the driver seated normally at the 
wheel must not exceed 25 cm. 

The rollbar structure must conform to Drawing 259‐1, to the table 
given  in Article 15.1.1,  to  the specifications  relevant  to  removable 
connections  and  to  the  general  remarks,  as  well  as  to  those 
concerning the diagonal strut of the main rollbar and the presence 
of  anti‐shock  foam.  The  fitting  of  frontal  struts  directed  forward 
and  designed  to  protect  the  driver  is  authorised  for  open  cars, 
provided that the struts are removable. 

 

 
259‐1 

15.1.3  Le  constructeur  de  la  voiture  peut  présenter  une  armature  de 
sécurité de  sa  conception à une ASN pour approbation en  ce qui 
concerne  la qualité de  l'acier utilisé,  les dimensions des  tubes,  les 
entretoises de  renfort  facultatives et  le montage dans  le véhicule, 
sous  réserve qu'il  soit  en mesure de  certifier que  la  construction 
peut  résister  aux  contraintes  minima  indiquées  ci‐dessous, 
appliquées  dans  n'importe  quelle  combinaison  sur  le  sommet  de 
l'armature de sécurité : 

 1.5 P* latéralement 

 5.5 P longitudinalement dans les deux directions 

 7.5 P verticalement. 
*P = poids de la voiture + 75 kg. 
Un certificat d'homologation, approuvé par  l'ASN et  signé par des 
techniciens  qualifiés  représentant  le  constructeur,  doit  être 
présenté  aux  commissaires  techniques  de  la  compétition.  Ce 
certificat doit contenir des dessins ou photographies de  l'armature 
de sécurité considérée, y compris ses fixations et particularités, et il 
doit  y  être  déclaré  que  l'armature  de  sécurité  peut  résister  aux 
contraintes spécifiées ci‐dessus. 
Toute  nouvelle  armature  homologuée  par  une  ASN  et  vendue,  à 
partir  du  01.01.97,  doit  être  identifiée  individuellement  par 

The manufacturer of  the car may submit a safety cage of his own 
design to an ASN for approval as regards the quality of steel used, 
the dimensions of the tubes, the optional reinforcing members and 
the  mounting  to  the  vehicle,  provided  that  the  construction  is 
certified  to  withstand  the  stress  minima  given  hereafter  in  any 
combination on top of the safety cage : 
 
 

 1.5 W* lateral 

 5.5 W fore and aft 

 7.5 W vertical. 
*W = weight of the car + 75 kg. 
A  homologation  certificate,  approved  by  the  ASN  and  signed  by 
qualified  technicians  representing  the  manufacturer,  must  be 
presented  to  the  competition's  scrutineers.  It  must  contain 
Drawings  or  photos  of  the  safety  cage  in  question  including  its 
fixation and particularities, and must declare  that  the  safety  cage 
can resist the forces specified above. 
 
Any new cage which  is homologated by an ASN and  is on sale, as 
from  01.01.97,  must  be  identified  by  means  of  an  individual 
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l'apposition  par  le  constructeur  d'un  numéro  unique,  ne  pouvant 
être copié ni déplacé. Un certificat   portant  le même numéro doit 
être  joint  par  le  constructeur  à  chacune  de  ces  armatures.  Ce 
certificat doit aussi être présenté aux commissaires  techniques de 
la compétition. 
Ces  armatures  de  sécurité  ne  doivent  en  aucune  façon  être 
modifiées. 

number  affixed  to  it  by  the manufacturer;  this  number must  be 
neither copied nor moved. A certificate bearing  the same number 
must be attached  to each of  the  cages by  the manufacturer. This 
certificate must also be presented to the competition's scrutineers. 
 
These safety cages must not be modified in any way. 
 

15.2  Structures déformables  Crushable structures 

15.2.1  Le  fond  des  réservoirs  doit  être  protégé  par  une  structure 
déformable de 1 cm d'épaisseur minimum. 

The  bottoms  of  fuel  tanks  must  be  protected  by  a  crushable 
structure at least 1 cm thick. 

15.2.2  Si  le  réservoir de  carburant est  situé à moins de 20 cm des  flancs 
latéraux  de  la  voiture,  la  surface  latérale  toute  entière  doit  être 
protégée par une  structure déformable d'une épaisseur minimum 
de 10 cm. 

If the fuel tank is situated less than 20 cm from the sides of the car, 
the  entire  lateral  surface  must  be  protected  by  a  crushable 
structure at least 10 cm thick. 
 

15.2.3  La  structure  déformable  doit  se  composer  d'une  construction 
sandwich  incorporant un noyau  en matériau  ininflammable d'une 
résistance à l'écrasement minimale de 18 N/cm

2
 et de deux feuilles 

d'au moins  1.5 mm  d'épaisseur  dont  une  en  alliage  d'aluminium 
dont  la  résistance  à  la  traction  minimum  est  de  225 N/mm

2
  et 

l'élongation  minimum  de  5 %,  ou  bien  deux  feuilles  de  1.5 mm 
minimum d'épaisseur ayant une  résistance à  la  traction minimum 
de 225 N/ mm

2
. 

The  crushable  structure  must  be  of  a  sandwich  construction 
incorporating a  fire‐resistant  core with a minimum  crush  strength 
of 18 N/cm

2
, and of two sheets at least 1.5 mm thick, one of which 

is made  from aluminium alloy with a minimum  tensile strength of 
225 N/mm

2
 and minimum elongation of 5 %, or, alternatively, two 

sheets  at  least  1.5 mm  thick with  a minimum  tensile  strength  of 
225 N/mm

2
. 

 

15.2.4  Les structures déformables ne peuvent être traversées que par des 
canalisations d'eau, mais pas par des canalisations de carburant ou 
d'huile, ni des câbles électriques. 

Only water pipes may pass through the crushable structures; fuel or 
oil lines or electrical cables must not. 
 

15.3  Paroi anti‐feu et plancher  Firewall and floor 

15.3.1  Les voitures doivent être équipées d'une paroi anti‐feu placée entre 
le  pilote  et  le moteur  qui  empêchera  le  passage  de  flammes  du 
compartiment moteur  vers  l'habitacle.  Toute ouverture pratiquée 
dans  la  paroi  anti‐feu  doit  être  aussi  restreinte  que  possible  en 
permettant  juste  le passage des commandes et câbles et doit être 
rendue complètement étanche. 

Cars must be  fitted with a  firewall placed between  the driver and 
the engine to prevent flames passing from the engine compartment 
into  the  cockpit. Any  openings made  in  the  firewall must  be  the 
minimum  size  necessary  to  allow  the  passage  of  controls  and 
cables, and must subsequently be completely sealed. 
 

15.3.2  Le plancher de l'habitacle doit être conçu de manière à protéger le 
pilote contre tout gravier, huile, eau et débris provenant de la route 
ou du moteur. 

The  floor  of  the  cockpit must  be  designed  in  such  a  way  as  to 
protect  the  driver  against  gravel,  oil,  water  or  any  other  debris 
thrown up from the road or coming from the engine. 

15.3.3  Les panneaux‐planchers ou parois de séparation doivent comporter 
un  système  d'écoulement  pour  éviter  toute  accumulation  de 
liquide. 

The floor panels or separation bulkheads must be properly vented 
to avoid the accumulation of fluids. 
 

15.4  Protection frontale  Frontal protection 

  Le châssis doit  inclure une structure absorbant  les chocs,  installée 
devant les pieds du pilote et du passager. Cette structure doit être 
indépendante de la carrosserie et, si elle est démontable, doit être 
solidement  fixée  aux  extrémités  des  caissons  latéraux  du  châssis 
principal (c'est‐à‐dire à l'aide de boulons nécessitant l'usage d'outils 
pour être ôtés). 
Elle  doit  avoir  une  longueur  minimum  de  30 cm,  une  hauteur 
minimum de 15 cm en toute section verticale et une section totale 
minimum de 800 cm

2
. 

Cette structure doit être en matériau métallique d'une résistance à 
la  traction  de  225 N/mm

2
  minimum  et  d'une  construction  en 

sandwich  et  nid d'abeille  avec une  épaisseur de  peau  de  1.5 mm 
minimum. Elle doit constituer une boîte dont  les panneaux auront 
une  épaisseur  de  15 mm  minimum,  ou  si  le(les)  radiateur(s) 
est(sont) intégré(s) à la structure, deux caissons continus de section 
minimum 100 cm

2
 de part et d'autre du(des) radiateur(s). Tous  les 

trous  et  découpes  dans  cette  structure  doivent  être  fortement 
renforcés, et  toutes  les sections des matériaux à  travers ces  trous 
doivent encore être conformes aux exigences concernant la surface 
minimale du matériau. 

The chassis must include an impact‐absorbing structure installed in 
front of  the driver's  and passenger's  feet.  This  structure must be 
independent  of  the  bodywork  and,  if  it  is  removable,  it must  be 
securely  fixed  to  the edges of  the  side box members of  the main 
chassis  (i.e.  by  means  of  bolts  requiring  the  use  of  tools  for 
removal). 
The structure must have a minimum  length of 30 cm, a minimum 
height of 15 cm at any vertical cross section and a minimum total 
section of 800 cm

2
. 

The  structure  must  be  made  from  a  metallic  material  with  a 
minimum  tensile strength of 225 N/mm

2
; construction must be of 

the sandwich and honeycomb type with a skin thickness of at least 
1.5 mm.  It must  constitute a box  the panels of which must be at 
least 15 mm thick, or, if the radiator(s) is (are) incorporated into the 
structure, two continuous box members with a minimum section of 
100 cm

2
 on either side of  the  radiator(s). All holes and cut‐outs  in 

this structure must be strongly reinforced and all material sections 
through  these holes must still comply with  the minimum material 
area requirements. 
 

ART. 16  STRUCTURES DE SECURITE  SAFETY STRUCTURES 

  Pour les voitures construites à partir du 01.01.2004  For cars built as from 01.01.2004 

16.1  Magnésium en feuille  Magnesium 

  L'emploi  de  magnésium  en  feuille  d'une  épaisseur  inférieure  à 
3 mm est interdit. 

The use of magnesium sheet less than 3 mm thick is forbidden. 
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16.2  Cellule de survie  Survival cell 

  La  structure  du  châssis  doit  comprendre  une  cellule  de  survie 
s'étendant  de  l'arrière  du  réservoir  de  carburant  jusqu'à  un  plan 
situé au moins à 150 mm en avant des plantes des pieds du pilote, 
posés sur les pédales en état de repos. 
Cette  cellule  de  survie  doit  être  d'un  type  approuvé  par  la  FIA 
conformément  à  la  procédure  d’approbation  des  structures  de 
sécurité pour voitures de  sport  (disponible  sur demande, pour  les 
constructeurs uniquement,  auprès du Département  Technique de 
la FIA). 

The  chassis  structure must  include  a  survival  cell  extending  from 
behind the fuel tank to a plane at least 150 mm in front of the soles 
of  the  driver’s  feet, with  his  feet  resting  on  the  pedals  and  the 
pedals in the inoperative position. 
This  survival  cell  must  be  from  a  type  approved  by  the  FIA  in 
accordance with  the  approval  procedure  of  safety  structures  for 
sports  cars  (available  from  the  FIA  Technical  Department  on 
request, for manufacturers only). 
 

16.3  Structure absorbante frontale  Frontal absorbing structure 

  Une structure d'absorption des chocs doit être montée à l'avant de 
la cellule de survie. 
Cette structure ne doit pas faire forcément partie  intégrante de  la 
cellule de survie mais doit lui être solidement fixée. 
Cette  structure  absorbante  frontale  doit  être d'un  type  approuvé 
par  la  FIA  conformément  à  la  procédure  d’approbation  des 
structures  de  sécurité  pour  voitures  de  sport  (disponible  sur 
demande,  pour  les  constructeurs  uniquement,  auprès  du 
Département Technique de la FIA). 

An impact absorbing structure must be fitted in front of the survival 
cell. 
This structure needs not be an integral part of the survival cell but 
must be solidly attached to it. 
This  frontal absorbing structure must be  from a  type approved by 
the  FIA  in  accordance  with  the  approval  procedure  of  safety 
structures  for  sports  cars  (available  from  the  FIA  Technical 
Department on request, for manufacturers only). 
 

16.4  Structures anti‐tonneau  Rollover structures 

  Des  structures  anti‐tonneau  avant  et  arrière  sont  obligatoires  et 
doivent être solidement fixées ou intégrées à la cellule de survie. 
Ces  deux  structures  avant  et  arrière  doivent  être  séparées  d’au 
moins 760 mm  (voitures ouvertes) ou 505 mm  (voitures  fermées) 
mesurés longitudinalement. 
Le casque du pilote ne doit pas dépasser  la droite située  juste au‐
dessus de la tête du pilote et reliant les arceaux avant et arrière. 
 
Le pilote assis au  volant,  la  structure anti‐tonneau arrière doit  se 
trouver au moins 100 mm au‐dessus du sommet du casque. 
Dans  tous  les  cas,  les  tubes proches du pilote doivent être garnis 
par de la mousse ininflammable approuvée par la FIA. 

Front  and  rear  rollover  structures  are  mandatory  and  must  be 
solidly attached to the survival cell or be part of it. 
The front and rear structures must be separated by at least 760 mm 
(open cars) or 505 mm (closed cars) longitudinally. 
 
The driver’s helmet must not extend higher  than  the  line directly 
above  the driver's head  connecting  the  forward and  rear  rollover 
structures. 
With  the  driver  seated  at  the wheel,  the  rear  rollover  structure 
must be at least 100 mm above the top of the driver’s helmet. 
In all cases, the tubes close to the driver must be padded with non‐
flammable foam approved by the FIA. 

16.4.1  Matériaux  Material 

  Les  structures  doivent  être  constituées  de  tubes  d’acier  doux  ou 
d’acier allié de qualité supérieure. 
Ces tubes doivent avoir un diamètre extérieur minimal de 45 mm et 
une épaisseur minimale de 2.5 mm. 

Rollover  structures  must  be  made  of  seamless  mild  steel  or  a 
higher‐grade steel alloy. 
The tubes must have a minimum outside diameter of 45 mm and a 
minimum wall thickness of 2.5 mm. 

16.4.2  Structure anti‐tonneau avant  Front rollover structure 

  Elle doit respecter les exigences suivantes : 

 Etre symétrique par rapport à l’axe longitudinal de la voiture 
 

 Sa  partie  supérieure  doit  se  trouver  à  660  mm  minimum  au‐
dessus du fond plat 

 Aucun point du volant, quelle que soit  sa position angulaire, ne 
doit se trouver plus haut que  la structure anti‐tonneau (voitures 
ouvertes uniquement) 

 Epouser  le profil  interne de  la partie supérieure de  l'habitacle et 
être  reliée  au  sommet  de  la  structure  anti‐tonneau  arrière  par 
deux  entretoises  longitudinales  dont  les  jonctions  soient  aussi 
écartées que possible (voitures fermées uniquement). 

It must meet the following requirements : 

 Be  symmetrical  in  relation  to  the  longitudinal  centreline of  the 
car 

 Its upper part must be 660 mm minimum above the flat bottom 
 

 No  part  of  the  steering  wheel,  whatever  its  position, may  be 
higher than the rollover structure structure (open cars only). 

 

 Follow  the  shape  of  the  inner  profile  of  the  upper  part  of  the 
cockpit,  and  be  connected  to  the  top  of  the  rear  rollover 
structure  by  two  longitudinal members,  the  junctions  of which 
are as far apart as possible (closed cars only). 

16.4.3  Structure anti‐tonneau arrière  Rear rollover structure 

  Elle doit respecter les exigences suivantes : 

 Etre symétrique par rapport à l’axe longitudinal de la voiture 
 

 Avoir une  largeur hors  tout minimale de 900 mm au niveau des 
ancrages sur la cellule de survie 

 Comporter  un  renfort  diagonal  partant  du  sommet  de  l’arceau 
côté pilote, et relié au minimum au milieu de la cellule de survie 

 

 Comporter deux tirants obliques dirigés vers  l’arrière, reliés à sa 
partie supérieure 

 Comporter deux  tirants obliques dirigés  vers  l'avant,  reliés à  sa 
partie  supérieure  et  aux  points  d'ancrage  de  la  structure  anti‐
tonneau  avant  sur  la  cellule  de  survie  (voitures  ouvertes 
uniquement) 

 Epouser  le profil  interne de  la partie supérieure de  l'habitacle et 

It must meet the following requirements : 

 Be  symmetrical  in  relation  to  the  longitudinal  centreline of  the 
car 

 Have  a minimum  overall width  of  900 mm  at  the  level  of  the 
mountings on the survival cell 

 Have a diagonal  reinforcement bar  starting  from  the  top of  the 
hoop  on  the  driver’s  side  and  connected  as  a minimum  to  the 
middle point of the survival cell 

 Have  two  rearward  facing  braces  connected  to  the  top  of  the 
hoop 

 Have two forward facing braces connected to the top of the rear 
hoop  and  to  the  anchorage  points  of  the  front  hoop  on  the 
survival cell (open cars only) 

 

 Follow  the  shape  of  the  inner  profile  of  the  upper  part  of  the 
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être  reliée  au  sommet  de  la  structure  anti‐tonneau  avant  par 
deux  entretoises  longitudinales  dont  les  jonctions  soient  aussi 
écartées que possible (voitures fermées uniquement) 

 La  partie  supérieure  de  l’arceau  doit  comporter  une  partie 
horizontale  d'une  longueur  minimum  de  500  mm  mesurés 
transversalement et doit se trouver au minimum à 1020 mm au‐
dessus du fond plat. 

 
Voitures ouvertes uniquement 
Le carénage ou le profilage de la structure anti‐tonneau arrière est 
autorisé  sur  200  mm  maximum  mesurés  longitudinalement,  à 
condition  que  toute  section  de  ce  carénage  ou  profilage  soit 
symétrique par rapport à l'axe longitudinal passant par le centre du 
tube de l'arceau dans cette section. 
Le profilage ne doit pas recouvrir la zone d’ancrage de l’arceau sur 
la cellule de survie, ou avoir une influence aérodynamique. 

cockpit,  and  be  connected  to  the  top  of  the  front  rollover 
structure  by  two  longitudinal members,  the  junctions  of which 
are as far apart as possible (closed cars only) 

 The upper  section of  the  rollbar must have a horizontal part of 
500 mm minimum length measured transversally and must be at 
least 1020 mm above the flat bottom. 

 
 
Open cars only 
Streamlining or fairing of the rear rollover structure is permitted no 
more than 200 mm measured longitudinally, and provided that any 
section of  this  streamlining or  fairing  is  symmetrical  relative  to  a 
longitudinal axis passing  through  the  rollbar  tubing  centre at  that 
section. 
The  fairing  must  not  cover  the  rollbar  mounting  area  over  the 
survival cell, or have any aerodynamic influence. 

16.4.4  Toutes  facilités  doivent  être  prévues  pour  des  inspections 
éventuelles par les Commissaires Techniques. 

All facilities must be made available for possible inspections by the 
scrutineers. 

16.4.5  Ces structures anti‐tonneau doivent être de types approuvés par la 
FIA conformément à  la procédure d’approbation des structures de 
sécurité pour voitures de  sport  (disponible  sur demande, pour  les 
constructeurs uniquement,  auprès du Département  Technique de 
la FIA). 

These  rollover  structures must  from  types approved by  the FIA  in 
accordance with  the  approval  procedure  of  safety  structures  for 
sports  cars  (available  from  the  FIA  Technical  Department  on 
request, for manufacturers only). 
 

16.5  Modification d'une structure de sécurité  Modification of a safety structure 

  Toute modification d’une structure de sécurité approuvée par la FIA 
doit être soumise par le constructeur de la voiture au Département 
Technique de la FIA. 
Celui‐ci se  réserve  le droit d’exiger que de nouveaux essais soient 
effectués afin de procéder à l’approbation de la modification. 

Any modification of a safety structure approved by the FIA must be 
submitted  by  the  car  manufacturer  to  the  FIA  Technical 
Department. 
The latter reserves the right to require that new tests be carried out 
to proceed with the approval of the modification. 

16.6  Paroi anti‐feu et plancher  Firewall and floor 

16.6.1  Les voitures doivent être équipées d'une paroi anti‐feu placée entre 
le  pilote  et  le moteur  qui  empêchera  le  passage  de  flammes  du 
compartiment moteur  vers  l'habitacle.  Toute ouverture pratiquée 
dans  la  paroi  anti‐feu  doit  être  aussi  restreinte  que  possible  en 
permettant  juste  le passage des commandes et câbles et doit être 
rendue complètement étanche. 

Cars must be  fitted with a  firewall placed between  the driver and 
the engine to prevent flames passing from the engine compartment 
into  the  cockpit. Any  openings made  in  the  firewall must  be  the 
minimum  size  necessary  to  allow  the  passage  of  controls  and 
cables, and must subsequently be completely sealed. 
 

16.6.2  Le plancher de l'habitacle doit être conçu de manière à protéger le 
pilote contre tout gravier, huile, eau et débris provenant de la route 
ou du moteur. 

The  floor  of  the  cockpit must  be  designed  in  such  a  way  as  to 
protect  the  driver  against  gravel,  oil,  water  or  any  other  debris 
thrown up from the road or coming from the engine. 

16.6.3  Les panneaux‐planchers ou parois de séparation doivent comporter 
un  système  d'écoulement  pour  éviter  toute  accumulation  de 
liquide. 

The floor panels or separation bulkheads must be properly vented 
to avoid the accumulation of fluids. 

ART. 17  TEXTE FINAL  FINAL TEXT 

  Le texte final de ce règlement est le texte français qui sera utilisé en 
cas de controverse sur son interprétation. 

The final text of these regulations is the French text, which shall be 
referred to in the event of any disagreement as to interpretation. 
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  MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2017  MODIFICATIONS APPLICABLE ON 01.01.2017 

     

 

  MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2018  MODIFICATIONS APPLICABLE ON 01.01.2018 
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D Datablade

D1 ELIUM150TechDataSheetCFRP.pdf Datablad på Arkema Elium 150 –
Termoplastisk resin.

D2 SikaFlexLimTyper.pdf Datablad på tre polyurethan limtyper til sam-
menføjning.
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ELIUM
®

 150 
Technical Datasheet 

 

 
LIQUID THERMOPLASTIC RESIN FOR CARBON-REINFORCED COMPOSITE 

The ELIUM® 150 is a low viscosity liquid, thermoplastic resin for infusion and RTM processes. 

Through the use of the same low pressure processes and equipments used today to produce thermoset composite parts, 

these formulations lead to the production of thermoplastic composites reinforced by continuous glass, carbon or natural 

fibers. The resulting thermoplastic composite parts show mechanical properties similar to those of parts made of epoxy resins 

while presenting the major advantages of being post-thermoformable and recyclable and of offering new possibilities for 

composite/composite or composite/metal assemblies. 

 

APPLICATIONS AND USE 

ELIUM® 150 resin can be used to fabricate aesthetic or structural composites reinforced by 

glass, carbon, or other continuous fibers. 

This resin can be used for RTM (Resin Transfer Molding), VARI (Vacuum Assisted Resin 

Infusion) and other closed mold processes. 

TYPICAL LIQUID RESIN 

PROPERTIES 

 

Property(1) at 25 °C  

Colorless Limpid Liquid   

Liquid Specific Gravity 1.01 g/cm3 

Viscosity Brookfield LVF #2, 60 rpm 100 mPa.s 

(1) Properties are typical values based on material tested in our laboratories. Typical values should not be 
construed as a guaranteed analysis of any specific lot or as specification items. 

 

TYPICAL CURING 

CHARACTERISTICS 

The ELIUM® resins are 2K based formulations that undergo radical polymerization to produce 

thermoplastic composite matrices. The polymerization is initiated by Peroxide compounds. 

Typical open time and peak time with 2,4% of water-free BPO at 50% active content are: 
 

Reactivity(2) 

(200 grams) 

Infusion open time Injection open time Peak time 

15 °C 30 min. 35 min. 50 min. 

20 °C 25 min. 30 min. 40 min. 

25 °C 20 min. 25 min. 33 min. 

(2) If a lower reactivity infusion resin is needed, we recommend to use the Elium® 180. Please contact your 
Arkema representative for more information. 

 

The demolding can take place 5-10 minutes after reaching the peak exotherm. 

Open time is the amount of time during which the viscosity of the resin is low enough to inject 

the resin. Temperature and peroxide ratio will affect the open and peak times. The 

recommended peroxide ratio is from 1,5% (slow reactivity) to 3% (higher reactivity). Out of 

this range the resin will not polymerize properly.  

Room temperature polymerization leads to high conversion rate, so post-curing is generally not 

needed. If maximum mechanical properties are desired, post-curing at 80 °C for 4 hours is 

beneficial. Vinyl ester or epoxy molds with a glass transition of 100-120 °C are recommended. 
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ELIUM
®

 150  

Arkema 

89 boulevard National 

 F-92257 La Garenne-Colombes Cedex – France 

Tel.: +33 (0)1 78 66 23 00   

Fax: +33 (0)1 78 66 23 97 

elium-composites.com 

 

INFUSION  

PROCESSING 

Processing by infusion can be carried out at a vacuum ranging from 100 mbar to 500 mbar, 

due to the good fiber impregnation behavior of the resin. Before introducing the peroxide into 

the resin, firmly close the container and shake vigorously. If using BPO pastes, skip the shaking 

step. Resin and peroxide must be mixed carefully for two minutes, to reach a homogeneous 

color and no particles, especially at the bottom and on the sides of the mixing pot. It is 

recommended to position a perforated plastic film or a cap on top of the pot during infusion, to 

reduce the smell in the workshop and prevent curing inhibition caused by air. The low viscosity 

of Elium® 150 allows a quick and complete fiber wetting with infusion distance up to 500 mm. 

Processing by infusion can be carried out at a vacuum pressure ranging from 100 mbar to 500 

mbar, due to the good fiber impregnation behavior of the resin. The flow mesh length and 

break length between the resin inlet(s) and vacuum tube(s) have to be dimensioned to allow a 

full impregnation of the laminate in 10-15 minutes at 25 °C, with an additional 5-10 cm of break 

material before the vacuum tube, to avoid resin entering into the vacuum tubes. Following 

impregnation speeds can be used to dimension flow mesh and brake lengths: 

- resin impregnation speed into a laminate with flow mesh: 10 cm/min on average (15 

cm for the first minute) 

- resin impregnation speed into a laminate without flow mesh: 1 cm/min in average 

The remaining resin in the pot will generally foaming and change color during the peak 

exotherm.  

If this resin is be used in combination with a pump system (for mixing and/or infusing), the 

machine has to be cleaned daily with acetone for the resin circuit and with water for the 

peroxide circuit.  

INJECTION  

PROCESSING 

 

Light RTM processing of Elium® 150 can be done under similar conditions than standard 

polyester resins. Specific injection machines are required to pump the Luperox® EZ FLO, so 

standard machines designed for MEKP should not be used. Contact your representative to have 

the details on the machine type. The machine has to be cleaned daily with acetone for the resin 

circuit and with water for the peroxide circuit. 

TYPICAL MECHANICAL 

PROPERTIES 

 

 

Properties of a 4 mm unfilled resin casting Value ISO method 

Rockwell Hardness (M) 100 2039 

Shore D Hardness 85-90 868 

Tensile Strength 76 MPa 527 

Tensile Modulus 3.300 MPa 527 

Tensile Deformation 6 % 527 

Flexural Strength 130 MPa 178 

Flexural Modulus 3.250 MPa 178 

Compression Strength 130 MPa 684 

Specific Gravity 1,19 1183 

Heat Deflection Temperature 109 °C 75/A 

Maximum Continuous Temperature Service 85 °C - 

Water Uptake (8 days) 0,5% 62 

Coefficient of Linear Expansion 0,065 mm/m/°C 2155-1 

Fracture Toughness Stress Intensity, K1c 1,2 MPa.m0.5 13586 

 

Properties of a carbon UD reinforced part(3)  Value ISO method 

Tensile Strength (0°) 2.350 MPa 527 

Tensile Modulus (0°) 125 GPa 527 

Strain at break 1,8% 527 

Tensile Strength (90°) 59 MPa 527 

Tensile Modulus (90°) 8 GPa 527 
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Arkema 

89 boulevard National 

 F-92257 La Garenne-Colombes Cedex – France 

Tel.: +33 (0)1 78 66 23 00   

Fax: +33 (0)1 78 66 23 97 

elium-composites.com 

 

Interfacial Stress 59 MPa 527 

Tg after wet ageing (90°C, 90%RH, 7 days) 90-95 °C int. 

Tg-peak (tan ) 120-125 °C int. 

 

Properties of a carbon NCF reinforced part(4)  Value ISO method 

Tensile Strength 1.280 MPa 527 

Tensile Modulus 59 GPa 527 

Tensile Strength +/- 45° 118 MPa 527 

Tensile Modulus +/- 45° 3,6 GPa 527 

Flexural Strength 870 MPa 14125 

Flexural Modulus 65 GPa 14125 

Compressive Strength 480 MPa 14126 

Compressive Modulus 54 GPa 14126 

(3) Molded with a UD carbon fabric from T700SC 12K fiber, fiber volume content: 60% 
(4) Molded with a NCF 0-90° carbon fabric from T700SC 12K fiber, fiber volume content: 53% 
 

THERMOFORMING 

Fiber-reinforced Elium® parts can be thermoformed with heat and pressure. The use of a water-

free peroxide for the Elium® polymerization is recommended when composite parts need to be 

thermoformed. This process requires the heating of the consolidated part at 180-200 °C for a 

few minutes, and the compression at a pressure between 5 and 20 bars depending on the 

reinforcement type and the thickness of the part. 
 

ADHESIVE ASSEMBLY 

Fiber-reinforced composites made with ELIUM® resins can be assembled with adhesives. The 

SAF® 30 adhesive, from AEC Polymers, is recommended for structural bonding. A cohesive 

rupture is obtained with tensile lap shear strength at 17,5 MPa, according to the EN-1465. This 

adhesive is also recommended to bond metals, with lap-shear strength ranging from 18 to 21 

MPa (aluminum 1050A, 6060 and 6061, stainless steel, steel). 

 

STANDARD PACKAGES These resins are supplied in non-returnable drums with net weight of 200 kg. 
 

STORAGE 

The shelf life of the resin in original sealed container is 6 months at a temperature not higher 

than 25 °C.  

For further information we advise you to read carefully the current Safety Data Sheet. 

 

The statements, technical information and recommendations contained herein are believed to be accurate as of the date hereof. Since the conditions and 

methods of use of the product and of the information referred to herein are beyond our control, ARKEMA expressly disclaims any and all liability as to any 

results obtained or arising from any use of the product or reliance on such information; NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, 

WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE 

INFORMATION PROVIDED HEREIN. The information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable when such 

product is used in combination with other materials or in any process. The user should thoroughly test any application before commercialization. Nothing 

contained herein constitutes a license to practice under any patent and it should not be construed as an inducement to infringe any patent and the user is 

advised to take appropriate steps to be sure that any proposed use of the product will not result in patent infringement. 

See MSDS for Health & Safety Considerations 

Date: September 2016 
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