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Sammanfattning
Arbetets mal har varit att ta fram en enklare och billigare metod an de som
finns idag for att testa och jamfora olika kompositmaterials ballistiska egenskaper och slagseghet. En vanlig metod for dessa tester ar att skjuta pa
materialet och mata vid vilken hastighet 50% av skotten penetrerar (V50metoden). For att uppfylla malet har en skjutrigg konstruerats med CAD-ritningar och skisser som grund. Genom utforande av ett experiment med olika
provbitar bestaende av polykarbonat och polykarbonat blandat med grafit
som uppdragsgivaren 2D fab AB producerat har skjutriggens funktionalitet
testats. Experimentets tillvagagangsatt har varit att ett luftgevar pumpats
och skjutit ivag en projektil pa provbitarna, hastigheten pa projektilen varierades med luftgevarets pumpfunktion och mattes med hjalp av en kronograf. Antalet genomslag har noterats och upp och ner metoden har sedan
anvants for att approximera V50. Eftersom projektilen fardas 40 cm efter att
kronografen har avlast hastigheten maste berakningar pa hastigheten vid
provbiten genomforas. En projektil som fardas i luft paverkas av manga forhallanden i atmosfaren vilka kan sammanfattas i den ballistiska koefficienten (BC). Med hjalp av simulationsprogrammet JBM Ballistics har ett konstant varde pa 0,015 for BC tagits fram. Projektilens retardation varierar
med hastigheten, retardationskonstanter har tagits fram med hjalp av BCkonstanten. Ett Matlab-skript skapades for att berakna det exakta vardet pa
V50 dar retardationskonstanten och data fran experimentet implementerades. En felmarginal som uppstar vid kronografens matning samt vid antagandet av vardet pa BC har beaktats. Eftersom den framtagna metoden kan
bestamma V50 och konstruktionen ar relativt billig har arbetets mal uppfyllts.
Nyckelord: V50, Slagseghet, Ballistisk koefficient, Skjutrigg
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Abstract
The aim of this project has been to develop a simpler and cheaper method
to compare ballistic properties and the impact strength of different composite materials than is available today. A common method for these tests is to
shoot the material and measure at which velocity 50% of the shots penetrate (V50-method). To fulfill the goal a shooting rig has been designed with
CAD drawings and sketches as a basis. By performing an experiment with
various test pieces made of polycarbonate and polycarbonate mixed with
graphene, produced by the employing company 2D fab AB, the functionality
of the firing rig has been evaluated. The course of action of the experiment
has been to pump an air gun and then shot a projectile at the test pieces,
the speed of the bullet was varied with the pump function that the air gun
offered and was measured by using a chronograph. The number of penetrations has been noted and the up and down method has then been used to
approximate V50. Since the projectile travels 40 cm after the chronograph
has read the speed calculations on the speed at the test piece must be performed. A projectile traveling in air is influenced by many conditions in the
atmosphere which can be summarized in the ballistic coefficient (BC). Using the simulation program JBM Ballistics, a constant value of 0.015 for BC
has been produced. The deceleration of the projectile varies with its speed,
constant values for the deceleration has been calculated using the constant
value for BC. A Matlab script was created to calculate the exact value of V50
where the constant for the deceleration and data from the experiment were
implemented. An error margin that arises when the chronograph measures
the speed and when the value for BC is assumed to be constant has been
taken to account. Since the produced method can determine V50 and the
construction is relatively inexpensive, the goal of the project have been met.
Keywords: V50, Impact strength, Ballistic coefficient, Shooting rig

iv

Utveckling av metod for finkalibriga ballistiska tester
Sebastian Hoglund & Carl Staaf

2019-06-13

Förord
Vi vill rikta ett tack till foretaget 2D fab och i synnerhet Soren Halvarsson
som har stallt upp pa intervju och varit till stor hjalp genom hela arbetet.
Ytterligare ett tack riktas till handledaren Jonas Örtegren for hjalpen med
rapportens struktur samt vagledning i arbetet.
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Terminologi
Kronograf - Instrument som mater hastigheten hos en projektil.
Allotrop - Variant av ett grundamne som har antagit en annorlunda atomstruktur.
Retardation - Acceleration i motsatt riktning for en kropps fardriktning.
Slagseghet - Formagan hos ett material att motsta palagd belastning.
Dispergera - Ett annat ord for finfordela.
Exfoliering - Ett satt att skala av lager fran en yta pa ett material.
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Inledning

1.1

Bakgrund och problemmotivering
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Sedan upptackten av grafen ar 2004 har det titulerats som ett supermaterial
med potential att forandra samhallet pa samma satt som jarn nar det ersatte
brons for att bygga nya civilisationer. De unika egenskaperna har gjort att
forskarna tavlar varlden over for att hitta applikationer till allotropen. Tva
vetenskapsman vid namn Geim och Novoselov publicerade artikeln ”The rise
of graphene” dar det framkom att de hade lyckats isolera grafen ur grafit med
hjalp av en bit tejp. Upptackten ledde till att de vann Nobelpriset i fysik ar
2010. Genom att skala grafit med tejpbiten lyckades de generera ett lager
som endast ar en atom tjockt och benamns darfor som tvadimensionellt. Det
tvadimensionella lagret visade sig vara hardare an diamant, starkare an stal
och ha en ledningsformaga battre an koppar. [1]
Potentialen for grafen-baserade material att ta sig in i flera olika branscher
ar uppenbar, en av de branscherna ar skyddsmaterial i form av skoldar och
vastar for polis och militar. Skyddsmaterial maste ha en hog slagseghet och
bor ha en lag vikt, ett material som uppfyller bada kriterierna ar polykarbonat. Öm det gar att gora att hoja slagsegheten hos polykarbonat kan skyddsmaterial som vager mindre tillverkas. Grafen kan potentiellt agera som ett
kompositmaterial med polykarbonat och skapa ett material med hogre slagseghet samtidigt som det vager mindre. For att ta reda pa grafenets lamplighet som skyddsmaterial maste dess slagseghet och deformation vid hoga
hastigheter undersokas. Det finns ett flertal metoder som mater deformation vid hoga hastigheter, manga utvecklade av hogteknologiska militarinstanser med stora resurser. Sadana metoder anvander sig utav hoghastighetsvapen tillsammans med hogteknologiska kameror och sensorer for att
ta fram ett resultat. Öm enklare metoder utvecklas kan fler mindre foretag
utfora studier och experimenterande kring deformation vid hog hastighet.
I denna rapport undersoks om det ar mojligt att ta fram en enklare metod
som bestar av en skjutrigg som tillater undersokning av material som deformeras vid hoga hastigheter. Den framtagna metoden ska kunna utfora enkla
skjuttester pa kompositmaterial och sedan analysera skillnaden mellan de
testade materialen. Detta kan i sin tur framja utvecklingen av nya material
som exempelvis grafen i ett tidigt skede.

1.2

Övergripande syfte

Syftet med examensarbetet ar skapa en metod som tillater att grafenkompositer och referensmaterial utsatts for deformationer vid hog hastighet for att
sedan undersoka och utvardera materialets slagseghet. Metoden ska sedan
kunna anvandas hos uppdragsgivaren for vidare tester och experiment.
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Avgränsningar

Gevarets kaliber och styrka begransar dimensionerna pa de provbitar som
kan anvandas i riggen. Öm provbitarna nar en viss tjocklek kan ej projektilerna penetrera materialet.
Nar berakningar av ballistiska krafter hos en projektil beraknas maste
manga variabler tas till hansyn, en av dem ar projektilens rotation i luften.
Det fenomenet kallas snedstallning och kan leda till att ett materials skyddsformaga verkar battre an vad det egentligen ar. Snedstallning pa projektilen
gar inte att rakna pa i detta projekt eftersom ratt verktyg saknas for att
kunna utfora de berakningarna. Det skulle behovas kameror som kan fotografera en projektil i hog hastighet, vilket skulle bli for dyrt for detta projekt
att inforskaffa. [2]
Projektilens hastighet begransas till vad svensk lag tillater utan att licens erfordras. Enligt svenska polisens hemsida sager lagen att:
Effekten for ett skjutvapen bestams utifran kulans/ampullens/projektilens vikt och hastighet. Effekten mats i joule och gransen for ett effektbegransat vapen gar vid 10 joule, uppmatt fyra meter fran pipans mynning
(sa kallad anslagsenergi). [3]

Att uppstallningen ar funktionell ar huvudsyftet med arbetet, resultatet pa
provmaterialets egenskaper bidrar endast till utvardering om metoden fungerar. Inga pastaenden som gors kring provbitarnas egenskaper kommer att
antas vara korrekta utan fungerar som ett exempel pa hur metoden anvands
for att utvardera material.

1.4

Konkreta och verifierbara mål

Projektet har som mal att besvara foljande fragor:
F1: Gar det att skapa en metod som forenklar experimenterande kring deformation vid hog hastighet?
F2: Gar det att skapa en metod som mojliggor analys av hoghastighetsdeformationer for kompositmaterial?
F3: Kan metoden pavisa att grafen forandrar slagsegheten hos polykarbonat?

1.5

Etiska och samhälleliga aspekter

Eftersom projektets syfte kan gynna utvecklingen av dagens skyddsvastar
samt skoldar genererar det en del etiska och samhalleliga fragor. Det hanteras luftvapen i var metod sa det kravs att ett visst ansvar och en forstaelse
for att det ar ett vapen som hanteras. Det ar ett maste att vapnet brukas pa
ett sakert och ansvarsfullt satt sa att ingen person kommer till skada. Forvaringen av vapnet ar ocksa viktigt, det maste forvaras pa ett satt sa att ingen
2
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obehorig ska kunna anvanda det och skada nagon eller sig sjalv. Resultatet
av projektet kan anvandas for att testa materials slagseghet vilket i sin tur
kan anvandas i utvecklingen av skyddsmaterial. Nar ett skyddsmaterial utvecklas kan det saklart anvandas omoraliskt. Det ar omojligt att styra
vem/vilka personer/organisationer som kommer anvanda till exempel en
producerad skyddsvast.

1.6

Översikt








1.7

Kapitel 2 kommer att beskriva den nodvandiga bakgrundsinformationen som kravs for forstaelse av resterande delar av rapporten.
Kapitel 3 kommer att presentera de tillvagagangssatt som anvants for
att uppfylla rapportens syfte.
Kapitel 4.1-4.2 kommer att beskriva de komponenter som ingar i
konstruktionen och deras syfte.
Kapitel 4.2-4.3 kommer att beskriva de berakningar och antaganden
som utforts pa den ballistiska koefficienten.
Kapitel 4.3-4.4 kommer att redovisa de berakningar och antagande
som utforts for att ta fram konstanta varden pa retardationen.
Kapitel 4.4 kommer att behandla utforandet av experimentet samt
berakning av V50 och felmarginalen.
Kapitel 5 kommer att innehalla diskussion samt de slutsatser som arbetet har lett till.

Författarens bidrag

De tva forfattarna har bada deltagit i alla moment av arbetet och det individuella bidraget har varit jambordigt. Allt material som har bifogats i rapporten har granskats, analyserats och kallkritiserats av bada forfattarna.
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Bakgrund

I kapitel 2.1-2.6 redovisas den nodvandiga bakgrundsinformationen som
kravs for forstaelse av resterande delar av rapporten. Litteraturstudier, webbaserade kallor samt en muntlig intervju har anvants for att utforma kapitlet.

2.1

Definition av termer och förkortningar

PC - Polykarbonat.
PC0 - Provbit bestaende av ren polykarbonat.
PC0,5 - Provbit bestaende av polykarbonat blandat med 0,5% grafen.
V50 - Hastigheten dar 50% av projektilerna perforerar en provbit.
BC - Ballistisk koefficient, beskriver en kropps formaga att tranga igenom
luftmotstand.
Cd - Dragkoefficient/Luftmotstandskoefficient, beskriver den kraft som motstandet luften utgor pa en kropp nar den ar i rorelse.
Vf - Hastigheten hos projektilen nar den traffar provbiten.
Da - Dalton, mattenhet som anger atomers och elementarpartiklars massa
Rk - Retardationskonstant
Vk – Hastighet som avlases fran kronografen

2.2

Företaget

Uppdraget kommer fran ett lokalt foretag i Sundsvall, 2D fab AB, som tillverkar och saljer grafen samt utvecklar grafenkompositer, forhoppningen ar att
kunna introducera materialet pa en ny marknad for att expandera verksamheten. Foretaget hoppas att genom att anvanda den framtagna metoden
kunna styrka grafenkompositers relevans som skyddsmaterial som exempelvis skoldar och skottsakra vastar. De tror aven att egenskaperna hos grafen mojliggor en framtid inom ett flertal andra omraden som exempelvis
energilagring, termisk- och elektrisk ledning. Foretaget ar intresserat av att
ligga i framkant inom sitt omrade eftersom de tror att en potentiell snobollseffekt kan ske dar efterfragan av grafen i samhallet okar explosionsartat,
i likhet med hur anvandningen av kolfibern okade under 2000-talet. Marknaden for grafen ar idag relativt liten trots all uppmarksamhet allotropen
fick efter att Andre Geim och Konstantin Novoselov vann nobelpris 2010 for
sitt banbrytande arbete. Nar snobollen satts i rullning forvantas den vaxa till
en multimiljardmarknad, 2D fab tror att deras energieffektiva tillverkningsprocess som dessutom kan producera stora mangder grafen kan leda till att
foretaget blir bland de ledande pa marknaden [4]. Ytterligare indikationer
4
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for potentialen hos marknaden for grafen ar det EU-finansierade projektet
Graphene Flagship dar 1 miljard euro investeras i forskning kring amnet
samt innovationsprogrammet SIÖ Grafen som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten [5][6][7].
Foretaget, tillika uppdragsgivaren, har delat en vision over hur den fardiga
skjutriggen kan se ut och vilka krav som maste uppfyllas. Uppgiften inspireras ursprungligen fran ett projekt som forsvarets forskningsinstitut (FÖI)
har genomfort dar en hogteknologisk rigg har konstruerats med andamalet
att undersoka materials ballistiska skyddsformaga. [2]

2.3

Grafen

Grafen ar egentligen ett enatomigt lager, ett skikt av det kanda materialet
grafit. Alltsa en mineral som ar en allotrop av grundamnet kol dar kolatomerna ar valdigt tatt packade och organiserade i ett hexagonalt monster som
har bildats naturligt under miljontals ar av hogt tryck och hog temperatur.
Eftersom atomlagret ar tvadimensionellt skapas inga pi-bindningar1 som
forsvagar materialet [8]. Grafen har en valdigt tunn tjocklek pa atomerna,
endast 0,345 nm. Det ar den unika uppbyggnaden och tunnhet som ger grafen dess intressanta och i manga fall rekordbrytande egenskaper [9].
Grafen har manga exceptionella egenskaper men den egenskap hos grafen
som ar intressant for detta projekt ar dess mekaniska egenskaper vid hog
deformationshastighet. Grafen ar det starkaste materialet som nagonsin har
upptackts med en brottgrans pa 130 GPa. Den siffran kan jamforas med A36
konstruktionsstal som har en brottgrans pa 400 MPa eller kevlar som har en
brottgrans pa 375,7 MPa. Men Grafen ar inte bara otroligt starkt utan ocksa
valdigt latt och vager endast 0,77 milligram per kubikmeter vilket ar ungefar
1000 ganger lattare an papper. En annan mekanisk egenskap som gor grafen
unikt ar dess elastiska egenskaper, alltsa formagan att kunna aterga till sin
ursprungliga form efter belastning. Genom att utfora atomkraftsmicroskopiska tester pa grafen har det visats att grafen med en tjocklek pa 2-8 nm har
ett varde pa fjaderkonstanten som ligger inom regionen 1-5 N/m samt en Emodul pa 0,5TPa. Det ska noteras att ovanstaende varden ar teoretiskt baserade pa grafen som inte har nagra defekter. [9]

2.3.1 Utvinning
Enligt Halvarsson [8] har produktionen av grafen varit ett problem for forskarna, det har funnits svarigheter att producera stora mangder med bra kvalitet. Flertalet metoder att framstalla grafen anvands som exempelvis kemisk
forangning (Chemichal Vapor Deposition eller CVD), mekanisk eller kemisk
klyvning av grafit, och att utvinna grafen ur grafit med olika sorters exfoliering [10]. CVD ger grafen med valdigt hog kvalitet men ar i dagslaget for dyr
for att anvandas till massproducering, de mer avancerade metoderna for
1

Kemisk bindningstyp, kannetecknat av en tvatalig symmetriaxel.
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framstallning anvands framst av forskare. 2D fab anvander sig av exfoliering
i ett vattensystem dar grafit skjuvas av vatten, metoden anses vara bra miljomassig och kan producera stora mangder grafen. [8]

2.3.2 Kompositmaterial
Enligt Halvarsson [8] kan tillsatser av grafen i ett kompositmaterial med polymerer som polyetylen och polypropylen hoja styrkan med upp till 100%.
Nar grafen anvands som ett kompositmaterial tillfors relativt sma mangder
0,5-1% for att gora en plastkomposit starkare, i jamforelse med en liknande
tillsats som exempelvis Carbon black behovs det ungefar 10-15% tillsats.
Nar grafen tillfors i polymera material blir det termiskt och elektriskt ledande men det gor ocksa att vissa egenskaper som bojlighet och tojning blir
lidande. For att fa ut maximalt av grafen som ett kompositmaterial ar det
viktigt med en jamn fordelning i materialet. Det finns ett antal metoder for
att dispregera grafen i polymerer, bland annat att tillfora dispergeringsmedel till grafenet separat och sedan blanda genom att smalta det med en extruder2. En annan metod ar att anvanda losningsmedel som till exempel aceton eller DMF for att fa en battre fordelning. Enlig Halvarsson [8] ar den ultimata metoden att modifiera grafen med ytaktiva substanser och att fa monomerer att polymerisera direkt pa grafenet (in situ polymerisation).

2.3.3 Grafen- och polykarbonatkompositer
Provbitarna som anvands i experimentet i detta arbete ar ett kompositmaterial som bestar av polykarbonat och polykarbonat blandat med 0,5%
grafen. Det ar 2D fab som har tillverkat kompositmaterialet genom att kopa
in plastpellets som de tillfor grafen i en speciell mixningsmetod. Det preparerade materialet extruderas for att senare generera nya pellets. De nya grafen pelletsen kan darefter formsprutas direkt eller om man har pellets med
hog koncentration av grafen anvandas som ett koncentrat (master batch)
och blanda med kompatibla baspolymer till onskad niva for framstallning av
produkter. [8]
Forbattrade egenskaper kan fas med anlopning (temperaturhojning) om
Grafenet lagger sig som orienterade flak i polykarbonaten. Det gar att varma
materialet till en temperatur som ligger over glasomvandlingstemperaturen3, da okar polymerens rorlighet och granfenflaken kan lattare orientera
sig i materialet om ett tryck tillfors. [8]

2.4

Polykarbonat

Polykarbonat (PC) ar en amorf termoplast med komplex struktur, monomererna ar uppbyggda av kol, vate och syre i aromatiska strukturer. PC har en
hog slagseghet hog anvandningstemperatur och nagot hogre densitet an
vanliga plaster. Det har gjort att materialet borjat anvandas i byggbranschen,
2
3

Ett verktyg som kan smalta och blanda material for att sedan extrudera blandningen.
Temperaturen dar materialet borjar smalta.
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fordonssektorn, elindustri och som ersattning till glas. Eftersom PC ar en
transparent plast har det i manga fall ersatt glas i exempelvis paneler, fonsterrutor, skyltfonster och stralkastareglas. Det anvands aven som legering
med andra plastsorter och kan bade formsprutas och extruderas med eller
utan glasfiber. Duktiliteten i PC ar hog, vid belastning bojer sig materialet till
skillnad fran liknande material som exempelvis plexiglas dar brott sker vid
hog belastning. [11][12]

2.5

Variabler för ballistiska tester

Vid ballistiska tester uppkommer ett flertal variabler som maste beaktas for
att berakna projektilens hastighet. Detta kapitel redogor de variabler som
detta arbete har tagit hansyn till.

2.5.1 Förhållanden i atmosfären
Nar matningar ska goras pa projektiler som ror sig i ett medium som exempelvis luft sa paverkas matningarna givetvis av sin omgivning. Nar det kommer till att mata luftmotstandet sa ar den viktigaste faktorn enligt Elya
Courtney [13] kraften fran luftmotstandet som ar proportionell mot densiteten hos omgivningen, i detta fall luften. Matningar pa luftmotstandskoefficienten (Cd) skulle i princip kunna vara beroende av Reynolds tal men vid de
olika varden pa densitet som ar vanligast vid jordens yta kan en approximation goras. Detta eftersom de forhallanden i atmosfaren som paverkar projektilerna endast ar proportionaliteten mellan kraften fran luftmotstandet
och luftens densitet. Det har visats sig att vid matningar som bortsett fran
Reynolds tal visar en sakerhet pa 1-2% for projektiler med overljudshastighet. For underljudshastigheter kan aven Reynoldstal forsummas enligt
Courtney[13].
For enkelhetens skull har denna rapport vid matningar av luftmotstandet fokuserat pa de atmosfariska forhallandena atmosfariskt tryck, temperatur
och relativ luftfuktighet. Reynolds tal har inte inkluderats.
Eftersom bade det atmosfariska trycket och Cd ar proportionella mot luftens
densitet ar matosakerheten ungefar densamma. Detta betyder att det atmosfariska trycket bor tas med i berakningarna. [13]
Under forhallanden dar den ideala gaslagen galler och vid ett givet tryck ar
luftens densitet omvant proportionellt mot temperaturen. Enligt Courtney
[13] sa ger en felmatning pa ungefar 0,5 grader Celsius en felmarginal pa
cirka 0,2% i vardet for luftens densitet vilket leder till en liknande felmarginal i vardet pa Cd. Det visar vikten av att utfora matningar pa platser dar konstant temperatur ar ett faktum och att utrustningen for att mata temperaturen ar noggrann. [13]
Luftfuktighet ar en faktor som paverkar luftens densitet. Vattenanga har en
molekylmassa pa 18 Da som ar lagre an de kvavemolekylerna som finns i
luften som har en massa pa 28 Da och aven syret som har en molekylmassa
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pa 32 Da. Darfor har fuktig luft en lagre densitet an torrare luft. Enligt Courtey sa ar effekten som detta ger pa resultatet i praktiken mycket liten, en
skillnad pa 50% i luftfuktighet ger endast en andring pa 0.32% nar det galler
luftens densitet. Alltsa gar det utan problem att forlita sig pa ett givet varde
fran ett vaderinstitut. [13]

2.5.2 Projektilsnedställning
Nar en projektil avfyras fran ett vapen uppstar en pendlingsrorelse som gor
att det uppstar en vinkel γ mellan projektilens langdaxel och hastighetsvektor. Vinkeln minskar successivt medan projektilen fardas, for att till slut bli
parallella (γ = 0). Tillsammans med vinkeln α som uppstar mellan projektilens hastighetsvektor och traffytans normal beskriver de projektilsnedstallningen, se figur 1. Öm traffen inte sker vinkelratt (α, γ > 0) forsamras den
penetrativa formagan hos projektilen vilket kan leda till missvisande resultat, testmaterialet forefaller ofta ha en battre skyddsformaga an vad det
egentligen har. For att materialet ska utsattas for maximal kraft ska ingen
snedstallning ske. De flesta internationella standarder tillater inte en snedstallning storre an 3 eller 5 grader, da forkastas resultatet. [2]

Figur 1: Snedstallning hos en projektil. [2]

2.5.3 Ballistiska koefficienten
Den ballistiska koefficienten (BC) ar ett matt en kropps formaga att overkomma luftmotstand vid flygning. Nar en projektil fardas genom luften paverkas den av luftmotstandet, arbetet som luftmotstandet utovar pa projektilen gor att en retardation uppstar och projektilen tappar hastighet. Ett hogt
varde pa BC gor att retardationen blir lag. For att skapa en forstaelse for vilka
faktorer som paverkar en projektil i sin rorelse har ekv(1) och ekv(2) studerats. Ekvation for berakning av luftmotstandet: [14]
𝐹𝐿 =

𝜌𝐴𝑣 2 𝐶𝑑
2

(1)

Dar ρ ar luftens densitet, A ar kroppens tvarsnittsarea, v ar kroppens hastighet och Cd ar luftmotstandskoefficienten. Cd kan beraknas med foljande ekvation: [14]
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(2)

Dar m ar projektilens massa, vF ar projektilens hastighet vid malet, vi ar projektilens utgangshastighet, d ar avstandet som projektilen har fardats, ρ ar
luftens densitet och v ar projektilens medelhastighet. [14]
Luftmotstandet och i sin tur BC varierar mellan olika typer av projektiler och
beror pa projektilens utformning, massa och de atmosfariska forhallandena.
Det anses vara lattare att berakna vardet for hoghastighetsammunition an
luftgevarpellets. Flera standardvarden for BC har tagits fram for hoghastighetsammunition men liknande varden saknas for luftgevarpellets [15]. En
anledning till att vardet for BC hos luftgevarpellets ar svar att berakna ar att
de inte beter sig pa samma satt under luftfarden som hoghastighetsammunition. Hoghastighetsammunition stabiliseras gyroskopiskt eller genom rotation medan luftgevarpellets stabiliseras av dess utsvangda bakdel, se figur
2. Bakdelen skapar balans i axiellt led men den ger samtidigt luftmotstandet
en storre inverkan vilket resulterar i att hastigheten sjunker snabbare. En
oversiktlig jamforelse visar att BC for pellets har ett varde kring 0,01-0,02
medan hoghastighetsammunition kan ha ett varde upp till 1,0 vilket ar ungefar 100 ganger sa stort. [16]

Figur 2: Ett urval av olika pelletsprofiler. [16]

2.6

Metoder för utvärdering av ballistiska tester

For att undersoka ett materials slagseghet finns ett flertal metoder. I detta
kapitel redovisas de metoder for utvardering som detta arbete har anvant.

2.6.1 V50-metoden
For att en projektil ska fullstandigt penetrera en bricka kravs det att en viss
hastighet uppnas hos projektilen. I ballistiska experiment har det visat sig
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att den minsta hastigheten som kravs for att en projektil ska tranga igenom
brickan inte kan bestammas med ett exakt varde, projektilen kan traffa tva
identiska material i samma hastighet men ha olika paverkan pa materialet.
De varierande resultaten ger ett intervall av hastigheter hos projektilen dar
det finns en chans att den perforerar brickan, men inte varje gang (sannolikheten for perforation ligger mellan 0% och 100%). Inom intervallet finns en
granshastighet dar projektilen tranger igenom 50 % av varje forsok, det vardet kallas for V50. For att fa fram vardet pa V50 kravs det att forsok utfors
inom det tidigare namnda intervallet, det exakta vardet ar svart att berakna
men genom att analysera statistiken fran forsok gar det att komma valdigt
nara. V50 kan anvandas for att jamfora olika materials slagseghet, ett hogre
V50 betyder en battre slagseghet [17]. V50-metoden har blivit en standard
som gar att aterfinna i de flesta experiment som omfattar ballistisk skyddsformaga, en stark bidragande faktor till dess popularitet ar att den kraver
farre skott an andra metoder for att generera ett tillfredsstallande resultat
[18].

2.6.2 Definition av penetration
USA:s forsvarsdepartement definierar penetration i tre olika kriterier vid
tester av materials ballistiska skyddsformaga: Armens kriterier, flottans kriterier och skyddskriterier. Enligt armens kriterier sker penetrering nar baksidan av materialet perforeras och ljus slapps igenom. Enligt flottans kriterier kravs det att minst halva projektilen tranger in i materialet och enligt
skyddskriterierna maste en tunn skiva som placeras bakom skyddsmaterialet perforeras. [19]
Pa grund av uppdragsgivarens andamal kommer armens kriterier och
skyddskriterierna for penetration att anvandas vid experiment och analys i
detta arbete.

2.6.3 Upp och ner-metoden
For att hitta en approximation av V50 anvandes upp och ner-metoden som ar
en vanligt forekommande metod i ballistiska test. Upp och ner-metoden gar
ut pa att avlossa den forsta projektilen i narheten av den formodade V50. Öm
ingen perforation sker okas hastigheten for nasta projektil och om fullstandig perforation sker sanks hastigheten. For att tillampa upp och ner-metoden i detta projekt anvandes luftgevarets pumpfunktion, genom att bestamma antalet pump kan hastigheten varieras. Vid hastigheter hos projektilen som ligger inom intervallet dar 0% till 100% av projektilerna perforerar materialet gors fler forsok for att komma sa nara vardet for V50 som mojligt. [19]
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Metod

I kapitel 3.1-3.4 redovisas vilket tillvagagangssatt som projektet har anvant
vid forberedandet, konstruktionen, experimentet och utvarderingen for det
framtagna resultatet.

3.1

Förberedande

Arbetet paborjades med att skapa tydliga mal for vad som ska uppnas utifran
uppdragsgivarens onskemal. Darefter planerades vad som maste utforas genom att forma en tidsplan dar alla vitala delar i arbetet listades upp och uppskattades over hur stor tidsatgang varje del skulle uppta.
For att tydliggora vad det teoretiska arbetet skulle handla om togs fragestallningar fram, utifran fragestallningarna hamtades vetenskapliga artiklar fran
Google Scholar. Artiklarna granskades ytligt for att ge ett stoff och hitta nyckelord. Nyckelorden anvandes som underlag till att soka ytterligare vetenskapliga artiklar. Darefter granskades och diskuterades projektets etiska och
samhalleliga aspekter. For att ge arbetet ytterligare en mattstock over vad
som maste genomforas skapades en prioriteringslista dar alla potentiella
uppgifter listades och rankades hur viktiga de var i fyra kategorier. En intervju genomfordes med Soren Halvarsson pa 2D fab for att fa en djupare forstaelse for foretaget, hans bakgrund och grafen, fullstandig intervju aterfinns
i bilaga A.

3.2

Konstruktion

Skjutriggen designades och konstruerades med kravspecifikationen som utgangspunkt, kravspecifikationen aterfinns i bilaga B. Webbaserade litteraturstudier utfordes for att ge insikt over hur liknande konstruktionsproblem
har blivit losta. Grova skisser handritades till riggen for att ratt utrustning
skulle inhandlas, se bilaga C. Nar utrustningen var inhandlad skapades CADritningar over hur den fardiga konstruktionen skulle se ut. Pa grund av begransningar i budget och tid har delar av riggens utrustning inhandlats utan
att ta hansyn till matt. Övrig utrustning dimensionerades for att passa de delar med icke forbestamda matt. Vid inhandlingen vagdes komponenternas
kvalitet mot pris och tidskonsumtionen som kravs for konstruktion. For att
spara tid samt undvika handhavandefel efterstravades att komponenterna
som inhandlades ar fardigkonstruerade sa langt som mojligt. En teoretisk
berakning av rikoschetten utfordes och konstruktionen anpassades efter resultatet. Nar alla komponenter var erhallna inleddes konstruktion av riggen.
Konstruktionen skedde i Sundsvall i Mittuniversitetets i verkstadslokaler
med de verktyg som fanns att tillga i lokalerna.

3.3

Utförande av experiment

Nar skjutriggen var fardigkonstruerad paborjades tester for att se om konstruktionen kunde utfora experimentet. Temperaturen i lokalen mattes och
den allmanna luftfuktigheten i Sundsvall noterades. Experimentets syfte var
att genomfora den framtagna metoden med skjutriggen som hjalpmedel och
undersoka den ballistiska skyddsformagan hos de provbitar som uppdrags-
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givaren hade producerat. For att fa en uppfattning av den ballistiska skyddsformagan soktes provbitarnas V50, hastigheten dar 50% av projektilerna
perforerar materialet.
Testerna borjades med att alla komponenter kontrollerades och kronografen slogs pa, darefter fastes provbiten i skjutkammaren. Gevaret laddades
och pumpades upp med ett visst antal pump beroende pa vilken hastighet
som soktes, sedan avfyrades skottet. Hastigheten pa projektilen lastes av pa
kronografen och antecknades i Excel. All dokumentation fran experimentet
gar att aterfinna i bilaga D. For att uppfylla skyddskriterierna for penetration
som definieras av USA:s forsvarsdepartement monterades ett pappersark 4
cm bakom provbiten innan skjutningen. Öm pappersarket perforeras registreras skottet som genomslag och pappersarket roterades till nasta skott.
Processen aterupprepades for varje skott och provbiten roterades sa att
nasta skott inte traffade pa samma stalle.
Tva sorters provbitar anvandes i experimentet, den ena bestod av ren polykarbonat (PC0) och den andra bestod av polykarbonat blandat med 0,5%
grafen (PC0,5) for att kunna avgora grafenets inverkan. For att hitta en approximation om vart V50 lag anvandes upp och ner-metoden samt skyddskriterierna for penetration, for att samla alla skott i en serie pa samma provbit anvandes en separat provbit for tillampning av upp och ner-metoden.
For att undersoka alternativa satt att analysera provbitarna med hjalp av
skjutriggen utfordes aven tester for att hitta V50 enligt armens kriterier for
penetration i PC0,5. Utforandet for experimentet gick till pa samma satt med
skillnaden att inget pappersark anvandes for att undersoka perforering,
istallet undersoktes anslaget pa provbiten genom att kolla om det fanns nagot genomslapp av ljus. Pa grund av brist pa material kunde inte V50 enligt
armens kriterier for PC0 hittas. Experimentet utfordes i 2D fabs lokaler i
Sundsvall.

3.4

Beräkningar och utvärdering

Nar experimentet var genomfort kunde berakningar pa den insamlade datan
paborjas. Eftersom simulationsprogrammet JBM Ballistics kraver ett varde
pa BC utfordes berakningar for att undersoka om ett konstant varde kunde
antas. Ett Matlab-skript skapades for att mojliggora exakta utrakningar av
V50 vid alla olika hastigheter som luftgevaren tillater. Berakningar av Rk genomfordes med hjalp av simulationsprogrammet dar vardena for rummets
atmosfar och hastigheterna vid skjuttesterna anvandes i kombination med
formeln for retardationen. Resultatet fran skjutningarna fran skyddskriterierna lades in i Matlab-skriptet tillsammans med retardationskonstanterna
for att fa fram ett exakt varde pa V50. Slutligen utvarderades hela metoden
och resultatet analyserades for att se om metoden var anvandbar.
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Resultat

I Kapitel 4.1 behandlas de komponenter som ingar i konstruktionen och deras syfte sammanfattas. I Kapitel 4.2 redovisas de berakningar och antaganden som utforts pa den ballistiska koefficienten. I Kapitel 4.3 presenteras de
berakningar och antagande som utforts for att ta fram konstanta varden pa
retardationen. I kapitel 4.4 behandlas utforandet av experimentet samt berakning av V50 och felmarginalen.

4.1

Konstruktion av skjutrigg

De riktlinjer som styrde byggandet hamtades fran kravspecifikationen samt
att riggen skulle fa plats i 2D fabs lokaler utan att nagon montering maste
ske pa plats. De krav som stalldes pa skjutriggen enligt kravspecifikationen
aterfinns i bilaga B:


Skydda omgivning fran rikoschett



Skydda kronograf fran rikoschett



Tillata matning projektilens hastighet

Med de riktlinjerna som grund borjade ideerna formas och med inspiration
fran FÖI:s skjutrigg skapades grova skisser. Utifran skisserna kunde de komponenter som inte fick modifieras inhandlas, de komponenterna var gevaret,
gevarstodet och kronografen. Resterande komponenter dimensionerades
och utformades med de tre inhandlade komponenterna som referens i CADprogrammet SolidWorks. Den slutgiltiga CAD-skissen med alla komponenter
illustreras i figur 3.

Figur 3: CAD-ritning over skjutriggen.
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Budgeten for konstruktionen sattes till 10 000 kr som finansierades av uppdragsgivaren. Totalt anvandes ca 6000 kr av budgeten till slutkonstruktionen, de kostnader som inte redovisas i kommande avsnitt uppkom vid inkop av byggmaterial som plywood, skruvar och vinkeljarn. Slutkonstruktionen av skjutriggen illustreras i figur 4.

Figur 4: Slutkonstruktion av skjutriggen.

4.1.1 Egendesignade komponenter
Foljande underkapitel presenterar de komponenter som har designats och
modellerats till skjutriggen.
4.1.1.1 Bottenskiva
Anvands som grund for hela konstruktionen for att skapa stabilitet och precision. Fyra hal har
borrats sa att gevarstodet kan
fastas. Tre trapluggar har monterats som en mall for kronografen.
En kloss monteras med lasmekanism for att forsakra att skjutkammaren ar i ratt position. De
tva tralisterna hojer upp skjutkammaren sa att gevaret kan Figur 5: CAD-ritad bottenskiva.
skjuta horisontellt samt tillater
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en enkel montering av skenorna. Matten pa bottenskivan ar 1597x800 mm,
tralisterna ar 75 mm hoga, klossen ar 120 mm hog och resterande matt har
anpassats till gevarstodets och kronografens matt. Bottenskivans CAD-ritning illustreras i figur 5.
4.1.1.2 Skjutkammare
Skjutkammaren har konstruerats
i plywood och har malats i svart
for att lattare kunna identifiera
skjutrester. Den har som syfte att
agera skydd mot rikoschetter
samt underlatta montering av
andra komponenter. Bottenplattan har kvadratiska matt, hojden
har anpassats till minsta mojliga
med en viss sakerhetsmarginal.
Det cirkulara halet i skjutkamma- Figur 6: CAD-ritad skjutkammare.
ren ar 80 mm i diameter och ar
placerat 206 mm ovanfor den nedre kanten sa att gevaret kan skjuta horisontellt. Tva lister har monteras pa undersidan som tillater att skenorna
monteras. Skjutkammarens sidor mater 476x476x360 mm, skivorna ar 15
mm tjocka. Skjutkammarens CAD-ritning illustreras i figur 6.
4.1.1.3 Provhållare
Inuti skjutkammaren har en
provhallare konstruerats i tra och
metall. Provhallaren har i uppgift
att tillata provbitarna spannas
fast i en position som ar koncentrisk med skjutkammarens cirkulara hal. Den ar designad sa att
om projektilerna slar igenom
provet sa aker splittret forst genom ett papper och traffar slutligen en kulfangare. Detta for att
kunna analysera om ett genomslag har skett. Fastet ar forstarkt
med vinkeljarn och tra for att det Figur 7: CAD-ritad provhallare.
ska tala skotten sa bra som mojligt. Spannena ar 180 mm langa vid utspanning. Stolparna som spannena ar
monterade i ar 270 mm hoga. Eftersom provhallaren utsatts for belastning
vid skjutning sa monteras den i skjutkammaren med hjalp av fyra vinkeljarn.
Provhallarens CAD-ritning illustreras i figur 7.

15

Utveckling av metod for finkalibriga ballistiska tester
Sebastian Hoglund & Carl Staaf

2019-06-13

4.1.1.4 Skenor
Skenornas syfte var att tillata enkel av- och pamontering av skjutkammaren vilket gor den smidigare att forflytta samt forvara.
Skenorna kapades till fyra bitar
och modifierades for att kunna
monteras pa skjutkammarens
undersida och tralisterna pa bottenskivan. Genom att vanda tva
skenor med den oppna sidan mot
varandra och sedan fora ihop skeFigur 8: CAD-ritad skena.
norna gar det att lasa rorelse i alla
led utom ett, rorelse tillats endast
i ortogonalt led mot projektilbanan. For att sakerstalla att skjutkammaren ar
i ratt position har tva skruvar monteras genom skenorna som sitter i bordet.
Skruvarna agerar som sparrar som hindrar kammaren att skjutas for langt
in pa skenorna, nar skenorna som sitter i kammaren far kontakt med skruvarna och kammarens position ar centrerad. Skenorna har en kvadratisk
tvarsnittsarea som mater 15x15 och langden ar 476 mm for de som monteras pa ladan och 524 mm for de som monteras pa tralisterna. De som monteras pa tralisterna ar lite langre sa att en skruvarna kan fastas i andarna.
Skenornas CAD-ritning illustreras i figur 8.
4.1.1.5 Plexiglasskydd
Plexiglasskyddets syfte ar att
skydda omgivning och kronografen fran rikoschett. Det cirkulara
halet ar koncentriskt med skjutkammarens cirkulara hal och mater 40 mm, se figur 9. Skyddet ar
latt att plocka av eftersom det
inte sitter fast i skjutkammaren
utan orienteras med hjalp av
trapluggar. Matten pa plexiglasskyddet ar 290x290x330 mm.

Figur 9: CAD-ritat plexiglasskydd.

4.1.2 Icke-modifierade komponenter
Detta kapitel behandlar de komponenter som inhandlades till riggen utan
att nagon modifiering genomfordes. Vid val av vilket marke och modell som
skulle inhandlas viktades egenskaper mot pris.
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4.1.2.1 Gevärstöd
Den forsta komponenten som inhandlades var ”Group Therapy Justerbar
Skjutbank med bak stod” for 1495 kr fran Tacticalstore.se, se figur 10. Anvands som ett gevarstod och ar en av komponenterna som resterande delar
av riggen ar dimensionerade efter. Ett fardigt professionellt stod valdes for
att forsakra att precisionen ar sa hog som mojligt samt att dampa rekylen.
Ett hemmabyggt gevarsstod hade varit begransat till att byggas i tra och hade
inte gett samma stabilitet. Det inkopta stodet har aven vissa justeringsmojligheter som ett egetbyggt stod inte kan erbjuda.

Figur 10: Gevarstodet som anvands i skjutriggen [20].
4.1.2.2 Luftgevär
Nasta komponent som inhandlades var ” Daisy 880 luftgevar, pumpmodell”
for 999 kr fran Cabom.se, se figur 11. Anvands som luftgevar i skjutriggen
och har en pumpfunktion dar pumptalet kan valjas mellan 1-10. Luftgevaret
var en av komponenterna som resterande delar av riggen ar dimensionerade
efter.

Figur 11: Luftgevaret som anvands i skjutriggen [21].
4.1.2.3 Kronograf
Nasta komponent att inhandlas var ” Caldwell Ballistic Precision Chronograph” med en sakerhet for hastighetsmatningar pa 0,25 % till priset av
1895 kr fran Tacticalstore.se, se figur 12. Komponenten anvands i skjutriggen som kronograf och var en av komponenterna som resterande delar av
riggen ar dimensionerade efter. Kronografen har placerats 40 centimeter
fran provbiten och sakrats fast med pluggar. Eftersom lokalen dar skjutningen agde rum hade fluorescerande lysror som belysning installerades
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LED-slingor pa undersidan av kronografens solskarmar. Enligt kronografens
instruktionsbok bor fluorescerande ljus undvikas. LED-slingorna bidrar till
en battre ljussattning for kronografens ljussensorer och forbattrar hastighetsmatningarnas precision.

Figur 12: Kronografen som anvands i skjutriggen [22].
4.1.2.4 Kulfång
Den sista icke-modifierade komponent som inhandlades till konstruktionen
var ”Kulfang” for 99 kr fran Jula, se figur 13. Kulfangaren agerar som ett extraskydd. Den monteras i skjutkammarens baksida och positioneras med
centrumet i samma hojd som det cirkulara halet. Kulfangaren inhandlades
som en fardig komponent och det enda kravet var att det skulle fa plats i
skjutkammaren och vara enkel att montera.

Figur 13: Kulfangare som anvands i riggen [23].

4.1.3 Rikoschett
Tva av kraven som stalldes i kravspecifikationen var att skydda omgivning
fran rikoschett samt skydda kronografen fran rikoschett. De komponenter
som utformas som skydd fran rikoschett ar framst skjutkammaren och plexiglasskyddet. For anslag dar vinkeln α mellan provbiten och projektilen ar 0
grader ar rikoschetten valdigt svar att forhindra om inte projektilen perforerar provbiten. For att mojliggora att sa manga rikoschetter som mojligt
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fangas upp utan att en snedstallning pa mer an 5 grader sker har plexiglassskyddets hal mattsats sa att det inte utgor nagot hinder nar projektilen avfyras och samtidigt fangar rikoschetter. For att mata hur langt projektilen forflyttas fran provbitens centrum avfyrades ett skott dar gevarets vreds det
maximala som gevarstodet tillat, se figur 14. Ytterligare ett skott avfyrades
med gevaret centrerat som traffade provbitens centrum, se figur 15. En matning mellan anslagen utfordes och den visade att projektilen som avfyrades
med maximal vinkel traffade 2,1 cm fran skottet som gick i centrum. Avstandet mellan gevarsmynningen och provet ar 95 cm, for att rakna ut vinkeln
som projektilen traffade provbiten i anvandes foljande ekvation:
𝑦

𝛼 = tan−1 𝑥

Figur 14: Gevarets lage dar en
vinkel pa anslaget ges.

(3)

Figur 15: Gevarets lage dar rakt
anslag ges.

Det numeriska vardet for α blev 1,27 grader vilket ar inom ramarna for att
inte forkastas som en snedstallning. Projektilen antas studsa ut fran provbiten med samma vinkel som anslaget skedde i, se figur 16. Plexiglasskyddets
vagg med det cirkulara halet ar monterat 17 cm fran provbiten. For att rakna
ut hur langt fran centrumlinjen som rikoschetten har fardats nar den traffar
plexiglasskyddet anvands ekv(3). Det ger ett numeriskt varde pa 0,38 cm.
Den totala forflyttningen som har skett nar rikoschetten traffar plexiglasskyddet blir da 2,48 cm. For att inte projektilen ska traffa plexiglasskyddet
pa vagen in i skjutkammaren anvands ekv(3) dar avstandet mellan gevarets
mynning och plexiglaset ar 77 cm. Det numeriska vardet for avstandet blev
1,7 cm. Luftgevaret kan avfyra pellet med en maxkaliber pa 0,17 kal, det motsvarar en radie pa 0,23 cm. Pelletsens projektilbana visades sig vara valdigt
saker under experimentet och anslaget mellan tva skott med samma utgangslage pa gevaret var narmast identiskt. Med det som underlag kan det
minsta mattet for det cirkulara halet bestammas. Ett cirkulart hal med en
diameter pa 4 cm valdes.
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Figur 16: Illustration over projektilens bana.

4.2

Ballistiska koefficienten

Eftersom riggen ar konstruerad med en kronograf som mater hastigheten 40
cm fran provbiten kravs det en formel for hastighetsforandringen som sker
under pelletsens flygbana for att kunna bestamma vad hastigheten ar precis
innan projektilen traffar provet (Vf). Den sokta formeln kommer att bero pa
manga faktorer sa som Cd och BC. For att ta fram den enklaste och mest rattvisa formeln for hastighetsforandringen inom ramarna for det har projektet
har simulationsprogrammet JBM Ballistics [24] anvands. Dar har temperatur,
atmosfariskt tryck och luftfuktighet registrerats for att skapa sa verkliga forhallanden som mojligt. For att anvanda det simulationsprogrammet kravs
ocksa ett varde pa BC for den typen av pellets som har anvants i experimentet. For experimentet valdes Metalmag fran Predator som pellets, se figur 17.
En vagning av ett fatal pellets genomfordes for att ge en overskadlig uppfattning om de varierade i vikt men ingen pataglig variation kunde identifieras.

Figur 17: Pellet som anvandes i experimentet, Metalmag fran Predator.
Enligt [16] ligger vardet pa BC for pellets nagonstans mellan 0,01 och 0,02
under de forhallanden som ar relevanta for detta projekt. For att veta om det
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ar rimligt att approximera BC anvandes JBM Ballistics simulator vid extremvardena 0,01 och 0,02. Tva simulationer skapades dar de tva olika vardena
pa BC lades in medan alla andra parametrar som exempelvis temperatur och
luftfuktighet holls konstanta och resultatet analyserades, se bilaga E for exempelresultat fran simulationsprogrammet. Simulationerna gav varden for
projektilens hastighet efter att ha fardats 1 meter med 200 m/s som utgangshastighet. For att rakna ut projektilens retardation anvandes formeln
for hastighet som funktion av lage:
𝑉𝑥2 = 𝑉02 + 2𝑎(𝑥 − 𝑥0 )

(4)

Dar Vx star for sluthastigheten, V0 utgangshastigheten, a acceleration/retardation, x-x0 representerar avstandet, i detta fall satts avstandet till 1 meter.
Vx och V0 hamtas fran simulationsprogrammet. Retardationen bryts ut:
𝑉𝑓2 −𝑉02

𝑎 = 2(𝑥−𝑥

0)

(5)

Nar retardationen var utraknad for de tva extremvardena pa BC anvandes de
erhallna vardena till att rakna ut Vf i skjutriggen.
𝑉𝑓 = √𝑉02 + 2𝑎𝑥𝑓

(6)

Dar xf star for provbitens avstand fran kronografen.
Det visade sig att differensen i hastighet mellan de tva koefficienterna BC
0,01 och BC 0,02 blev 0,51 m/s vilket ar 0.01 m/s ifran den hogsta osakerhet
som kronografen mater pa, alltsa 0,25 %.
Öm BC antas till ett varde som ligger mellan 0,01 och 0,02, exempelvis 0,015,
kommer hastigheten vid provet skilja sig med max 0,36 m/s fran extremvardena. Med detta som underlag sa antas det att den ballistiska koefficienten
kan valjas till ett konstant varde. Eftersom kronografens osakerhet pa 0,25 %
som motsvarar 0,5m/s vid 200 m/s redan har accepterats sa kan BC antas
vara konstant 0,015 med de redskap och forutsattningar som denna metod
regleras av. Resultatet tas fram med hjalp av data fran simuleringar och beraknas med hjalp av ekv(5) och ekv(6), se tabell 1. Det valda vardet pa BC
bidrar maximalt med en felmarginal pa 0,36 m/s.
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Tabell 1: Jamforelse mellan olika varden pa BC for att undersoka dess paverkan pa Vf.
BC 0.01

BC 0.015

BC 0.02

V0 (m/s)

200

200

200

V1m (m/s)

197,30

198,20

198,60

a (m/s2)

-536,36

-358,38

-279,02

Vf(m/s)

198,92

199,28

199,44

4.3

Retardationskonstant

Tester som utforts genom att anvanda BC 0,015 med simulationsprogrammet for olika hastigheter mellan ett intervall pa en meter visar att retardationen okar fran en lagre hastighet till en hogre. Darfor kan inte retardationen
antas vara ett konstant varde for alla hastigheter och fler berakningar behovs. For att underlatta for anvandaren av metoden har berakningar pa retardationen gjorts for de relevanta pumpantalen. Forst har ett medelvarde
fran hastigheterna vid ett visst antal pump raknats ut, vardet anvandes i simulationsprogrammet for att fa fram hastighetsforandringen pa en meter.
Darefter har ekv(5) anvants med hastigheterna fran simulationen for att berakna den retardation som ska anvandas vid ett specifikt pumpantal, se tabell 2 for resultat.
Tabell 2: Varden for Rk vid olika antal pump.
Antal pump

4

5

6

7

8

Retardationskonstant (Rk) (m/s2)

212,52

227,92

276,64

283,52

319,85

For att undersoka relevansen av att satta retardationen till konstanta varden
utfordes berakningar vid extremvardena pa hastigheterna for samma antal
pump. Medelhastigheten samt variationen som visar det hogsta och lagsta
uppmatta vardet vid olika antal pump illustreras i figur 18. Som mest skiljde
sig hastigheten med 3 m/s mellan den hogsta och lagsta hastigheten. Berakningar som utfors med varden fran simulationsprogrammet och tillsammans
med ekv(5) visar att de olika vardena pa retardation for extremvardena utgor en skillnad hos Vf pa 0,009 m/s vilket anses vara forsumbart nar V50 beraknas. Det motiverar anvandandet av ett konstant varde for retardation
som ar beraknat med medelvardet for hastigheten. Berakningar for retardation vid extremvardena aterfinns i bilaga F.
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Figur 18: Graf som illustrerar hur luftgevarets hastighet samt variation vid
olika antal pump.

4.4

Utförande av experiment

I kapitel 4.4 presenteras resultat som dokumenterades fran experimentet.
Tabellerna som presenteras samt ovriga skottserier som inte presenteras i
resultatet gar att aterfinna i bilaga D.

4.4.1 Insamlande av data
Insamlandet av data fran skjuttesterna utfordes med programmet Excel, se
figur 19. Dar registreras Vk for varje skott pa ett visst antal pump och ett medel pa de insamlade hastigheterna raknas ut. Genomslagen betecknades med
en etta eller en nolla dar en etta betyder genomslag och nolla ej genomslag.
Etta och nolla valdes for att latt kunna ta ut en procentsats.
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Figur 19: Exempelbild pa hur data registrerats i Excel.
Efter att experimentet utfors gors en analys pa den registrerade datan med
syfte att se mellan vilka tva olika pumptal V50 ligger. Nar det ar bestamt noteras datan for medelvardet av Vk och andelen genomslag for de tre olika
pumptalen i ett framtaget Matlab-skript, se bilaga G, tre pumptal anvandes
for att generera en graf som visar hela intervallet 0% till och med 100% dar
genomslag sker. Vilken Rk som ska anvandas i skriptet anpassas efter vilka
tre antal pump som V50 ser ut att ligga runt.

4.4.2 Arméns kriterier för penetration
For att hitta V50 enligt armens kriterier for penetration i PC0,5 inleddes forsok med 6 pump som direkt gav genomslag. Nasta skott avfyrades med 4
pump som aven det gav genomslag. Det tredje skottet gjordes pa 2 pump
utan att ge genomslag. Skott nummer fyra gjordes med 3 pump och gav genomslag. Enligt upp och ner-metoden bor alltsa V50 enligt armens kriterier
ligga mellan 2 och 3 pump och fler forsok gjordes i intervallet. Resultatet fran
skottserierna pa 2 och 3 pump redovisas i tabell 3 och 4.
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Tabell 3: Skottserie med 2 pump pa PC0,5 med armens kriterier for genomslag.
Skott Genomslag
Vk (m/s)
1
0
113
2
1
112
3
1
114
4
0
112
5
0
112
6
1
113
7
0
112
8
0
114
9
0
112
10
0
114
11
1
112
12
1
113
13
1
111
14
0
114
Andel

Medel

42,86%

112,71

Tabell 4: Skottserie med 3 pump pa PC0,5 med armens kriterier for genomslag.
Skott Genomslag
Vk (m/s)
1
1
137
2
0
135
3
1
136
4
1
136
5
1
136
6
1
136
7
1
135
8
1
137
Andel

Medel

87,5%

136

Resultatet fran skjutserierna tyder pa att V50 ligger inom intervallet for 2 och
3 pump. For att sakerstalla detta utfordes ytterligare tester pa narliggande
antal pump, det vill saga 1 och 4 pump. Med genomslagandel pa 0% pa 1
pump respektive 100% pa 4 pump bekraftar det att V50 ligger inom intervallet for 2 och 3 pump.
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4.4.3 Skyddskriterierna för penetration
For att hitta V50 enligt skyddskriterierna for penetration i PC0,5 inleddes forsok med 8 pump som visade sig ge genomslag. Det andra skottet utfordes
med 6 pump, aven det gav genomslag. Det tredje skottet avfyrades pa 4 pump
som inte gav nagot genomslag vilket tydde pa att V50 ligger runt 5 pump. En
skottserie pa 5 pump genomfordes och redovisas nedan i tabell 5.
Tabell 5: Skottserie med 5 pump pa PC0,5 med skyddskriterierna for genomslag.
Skott Genomslag
Vk (m/s)
1
0
164
2
0
163
3
0
165
4
1
163
5
1
165
6
1
164
7
1
162
8
1
164
9
1
163
10
0
162
11
1
162
12
0
163
13
1
163
14
0
164
15
1
162
16
0
163
17
1
164
18
1
164
Andel

Medel

61,11%

163,33

Resultatet fran skottserien pa 5 pump tydde pa att V50 ligger i intervallet
mellan 4 och 5 pump, for att sakerstalla detta utfordes ytterligare tester pa
4 och 6 pump. Med genomslagsandel pa 0 % for 4 pump respektive 100%
for 6 pump bekraftades att V50 ligger i intervallet mellan 4 och 5 pump.
For att hitta V50 for PC0 utfordes samma procedur ytterligare en gang dar
forsta skottet avfyrades med 4 pump utan genomslag. Nasta skott avfyrades
med 6 pump och gav genomslag. Precis som PC0,5 tydde forsoken att V50
ligger runt 5 pump. En skottserie pa 5 pump genomfordes och redovisas i
tabell 6.
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Tabell 6: Skottserie med 5 pump pa PC0 med skyddskriterierna for genomslag.
Skott Genomslag
Vk (m/s)
1
0
164
2
0
165
3
0
164
4
1
163
5
1
163
6
0
162
7
0
163
8
1
164
9
0
164
10
0
164
11
1
163
12
0
163
13
0
165
14
0
163
15
0
164
16
1
164
17
0
165
18
0
165
Andel

Medel

27,78%

163,78

Genomslagsandelen fran skottserien pa 5 pump gav indikation pa att V50 ligger mellan intervallet 5 och 6 pump. Ytterligare tester genomfordes med
skottserier for 4 och 6 pump dar genomslagsandelen blev 0% respektive
100%.

4.4.4 Beräkning av felmarginal
For att fa ett slutgiltigt varde pa V50 maste de felmarginaler som uppstar i
matningar och berakningar beaktas. Fran matningarna uppstar ett kant fel
pa Vk som beraknas ligga pa 0,25%. Uppskattningen av BC utgor ytterligare
ett matfel som paverkar Rk som i sin tur paverkar Vf. Det totala felet som BC
utgor beraknas ligga pa maximalt 0,36 m/s. Foljande ekvation utgor den totala felmarginalen:
𝑉𝑓𝑒𝑙 = ±(0,0025𝑉𝑘 + 0,36)

(7)

4.4.5 Beräkning av V50
Efter experimentet utfors fas en approximering av vilken hastighet V50 ligger.
For att berakna det exakta vardet har Matlab-skriptet anvands, se bilaga G.
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Matlab-skriptet skapar en graf med andel genomslag som x-axel och Vf som
y-axel. For att berakna V50 anvands riktningskoefficienten samt raka linjens
ekvation mellan de tva punkter dar vardet befinner sig, hela skriptet gar att
aterfinna i bilaga G.
Vardet pa V50 som Matlab-skriptet, se bilaga G, ger anvands sedan med den
beraknade felmarginalen for att fa fram det slutgiltiga vardet. Vardena for
V50 med felmarginal aterfinns i tabell 7.
Tabell 7: redovisning av utraknat
tarna och kriterierna.
Prov och kriterier
PC0,5 enligt armens kriterier
PC0,5 enligt skyddskriterierna
PC0 enligt skyddskriterierna

V50 med felmarginal for de olika provbiV50 (m/s)
116,44
160,76
166,23

Vfel (m/s)
± 0,65
± 0,76
± 0,77

Vardet for PC0,5 enligt armens kriterier ar inte lika precist som de tva andra
vardena eftersom simuleringsprogrammet inte kunde hantera lagre hastigheter an 152 m/s och ingen retardation kunde darfor beraknas.
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Diskussion och slutsats

Redan i ett tidigt stadie av arbetet blev det uppenbart att konstruktionen av
riggen kunde ta mer tid an vad som hade planerats. Det ar valdigt manga
aspekter att ta hansyn till i konstruktionen, exempelvis ovantade konstruktionsproblem, fordrojningar av leveranser och skador pa komponenterna. Av
den anledningen prioriterades konstruktionen av riggen hogt. Öm riggen
fardigstalls for sent kommer de ovriga planerade delarna i arbetet att asidosattas och i varsta fall kanske inte utforas alls. Etiska frågor har diskuterats
under projektets gång, detta eftersom den framtagna metoden kan vara till stor
hjälp för företag som utvecklar ballistiskskyddsutrustning och det går inte att försäkra sig om att den utrustningen kommer att brukas väl.
Ett av de stora problemen vid ett projekt som detta ar att konstruktionen
maste vara sa genomtankt och palitlig som mojligt for att den ska kunna leverera ett bra resultat. Darfor ar god planering och smarta losningar mycket
viktigt. Kravspecifikationen var till stor hjalp med detta under hela bygget
och guidade valet av komponenter och designen pa helheten av konstruktionen. En annan stor bidragande faktor var att anpassa bygget efter den budget som sattes for projektet. For att inte overskrida budgeten kravdes forundersokningar pa de nodvandiga komponenterna som utgjorde riggen. Alla
komponenter paverkar resultatet pa skjutningarna olika sa en bra avvagning
kravs for att se hur budgeten ska distribueras. De viktigaste komponenterna
som exempelvis kronografen och gevarstodet fick kosta mer an andra komponenter for att gynna resultatet. Totalt kostade konstruktionen cirka 6000
kr vilket maste anses vara en lag kostnad i jamforelse med andra konstruktioner som har samma syfte. Valet av gevar var begransat till att hastigheten
skulle kunna anpassas, det betyder att ett klassiskt pumpgevar ar ett maste.
Det stora problemet med pumpgevar ar att det ar pa forhand svart att saga
hur konsekvent gevaret ar att skjuta pa en viss hastighet utan storre differens mellan skotten. Ett annat problem ar ocksa att det ar svart att veta hur
mycket det ar mojligt att variera hastigheten med gevaret. De problemen forsokte ocksa losas med forundersokningar i form utav recensioner i text och
videoform. Det gevar som valdes var Daisy 880 powerline, detta for att recensionerna visade att gevaret varierar relativt lite i hastighet vid samma
antal pump samt att hastighetsspannet pa gevaret var stort.
Kronografen ar en av det viktigaste komponenterna i konstruktionen och absolut vital for funktionen av den framtagna metoden. De allra flesta andra
metoder for att analysera V50 anvander sig av tva stycken kronografer. Detta
underlattar berakningen av den ballistiska koefficienten samt luftmotstandet och darigenom den faktiska hastigheten vid provet. Eftersom budgeten
inte tillater inkop av tva noggranna kronografer samt att ett av projektets
mal var att ta fram en egen metod for att testa kompositer anvandes endast
en kronograf. Resultatdelen visar sa ar det motiverat att for experiment av
denna natur att anvanda ett konstant varde for BC. Vardet for BC valdes till
0,015 eftersom det hade en valdigt liten paverkan pa experimentets resultat.
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For att kunna bruka simulationsprogrammet vars syfte ar att generera den
nodvandiga datan som anvands for att berakna de olika retardationerna
kravs det att vissa forhallanden ar korrekt uppmatta. Dar de viktigaste forhallandena ar skottets vikt och hastighet. Det kravdes darfor en vagning av
skotten for att se att de ar relativt lika i vikten. Den uppmatta hastigheten ar
den viktigaste datan for att fa fram en rattvis simulation, det betyder att en
noggrann kronograf ar mycket viktigt.
Resultatet pa skjutningarna kan paverkas av manga olika faktorer som till
exempel provets egenskaper och yttre faktorer. Skotten ar en annan riskfaktor for att de ar gjorda i bly med en metallspets, detta bidrar till att blydelen
av skottet latt kan deformeras och detta maste darfor kontrolleras innan
varje skott. Öm det inte kontrolleras och blypelletsen ar missformad kan det
paverka skottets fard genom pipan och darmed hastigheten.
Eftersom malet med projektet ar att ta fram en fungerande metod for finkalibriga ballistiska tester ar resultatet for experimentet sekundart i detta arbete och inget som kan antas aterspegla verkligheten. Men eftersom en analys av resultatet fran experimentet ar en del av helheten i metoden sa ar det
anda viktigt for den aspektens skull att gora. Forstudier tyder pa att om grafen blandas med ett annat amne sa far det ursprungliga amnet battre mekaniska egenskaper. Darfor ar det forvanande att resultatet visar att polykarbonat har hogre V50 och darmed battre slagseghet an vad grafenblandningen
har. Detta kan bero pa att de provbitar som anvandes var en del av en tidig
produktion som kan ha lett till att grafenet i bitarna blandats pa ett missgynnande vis. Det kan ocksa bero pa att tillverkningsmetoden som var
formsprutning har paverkat grafenet pa nagot satt. En annan faktor som kan
ha bidragit till detta ar att provbitarnas tjocklek inte mattes vilket kan leda
till ett missvisande resultat. For vidare anvandning av skjutriggen foreslas
att alla provbitars tjocklek mats innan experiment.
Syftet med rapporten var att ta fram en metod som gor det mojligt for foretag
att sjalva kunna utfora hoghastighetsdeformationstester och utvardera
materials slagseghet vilket har uppnatts. Den framtagna metoden fungerar
och kan med enkelhet ta fram V50 for ett material. En begransning som metoden har ar att de provbitar som ska testas maste vara i en tjocklek som ar
rimlig for gevaret att kunna penetrera. Den framtagna metoden ar ocksa unik
for den anvander endast en kronograf vilket bidrar till en billigare losning
och som visas i resultatet sa paverkar detta ej kvaliten pa experimenten. Att
metoden fungerar med endast en kronograf ar pa grund av de extensiva berakningar som utforts for att kunna approximera luftmotstandet och fa ett
varde pa retardationen.
Vidareutveckling pa metoden kan vara att anvanda ett gevar som klarar av
en storre kaliber, detta skulle ge mer flexibilitet nar det kommer till provbitarnas dimensioner. Öm en sadan vidareutveckling skulle utforas sa bor riggens kulfangarsystem ocksa forbattras i sakerhetsaspekt. Trots allt arbete
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som utfordes for att forhindra rikoschett i storsta mojliga man visade det sig
att en del skottrester studsade tillbaka ut genom halet pa skottkammaren.
Det skedde valdigt sallan och oregelbundet, anledningen ar svar att faststalla.
En forbattring kan vara att konstruera en skarm eller liknande med syfte att
fanga upp de rikoschetterna som lyckas studsa tillbaka.
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Bilaga A: Intervju med Sören Halvarsson
Vad har du för utbildning? Tidigare företag?
Ursprungligen kommer jag fran Harnosand. Gymnasieutbildning, och sen
drog jag ner till Chalmers dar jag tog civilingenjorsexamen i Kemi. Sedan har
jag jobbat lite overallt med kompositmaterial kan man saga. Bade hardplaster och vanliga termoplaster, fran Lund till Pitea. Sedan flyttade jag tillbaka
till Sundsvall dar jag borjade att jobba pa Metso panelboard AB, dom sysslade med design och leverans av MDF-fabriker som i sin tur tillverkar fiberskivor (MDF). Dom skulle starta en del banbrytande projekt sa dom behovde
nagon med erfarenhet kring kompositer, kemi och framforallt hardplaster
och limmer. Efter ett tag kunde jag inrikta mig pa nya typer av ramaterial for
MDF, halm och arsvaxter var en stor efterfragan runt omkring i varlden. Ungefar 2003-04 ansoktes om medel, pengar for studier kring tillverkning av
fiberskivor baserad pa arsvaxter och halm. Medsokande i detta projekt var,
AkzoNobel, Metso och Mittuniversitetet. Jag kunde borja arbeta som industridoktorand och 2010 doktorerade jag pa framstallning av halmskivor.
Vad är det i uppbyggnaden i grafen som gör det så starkt?
Det ar grundstrukturen, kovalenta bindningar mellan kolatomer i en honeycomb-struktur. Hexagonala strukturer ar ungefar de starkaste man kan
hitta i naturen.
Hur ser det ut i grafit?
I grafit ar det lite annorlunda, dar ar det flera grafenlager med bindningar
mellan lagren ar sa kallade pi-elektronsystem sa elektronerna far och hoppar lite grann. Det ar inte sa starka bindningar egentligen. Sa har du en blyertspenna kan du gora grafen, om du drar med pennan sa bor det nagonstans
finnas ett grafenlager. Man spekulerade mycket kring detta fram till 2004
inom vetenskapen, for man trodde det var omojligt att det skulle kunna finnas sadana strukturer egentligen. Men det var da man kom pa att man kunde
isolera och pavisa att dessa strukturer faktiskt exciterade, sa deras arbete
medforde ett Nobelpris 2010 och att materialet verkligen fanns, nagot som
man ansag var totalt omojligt.
Vad är det som ger grafen och grafenkompositer dess bra mekaniska egenskaper?
Da kan vi ga tillbaka till den forra fragan och det ar just att den har den har
strukturen.
Kan du isolera och fa en relativt stor grafenbit sa har du varldens starkaste
material, varldens tunnaste och sa leder det ju bade varme och el. Sa det ar
ett antal komponenter som gor det har materialet unikt. Man kan ju saga att
man far diamant-bindningar i grafenet.
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Men det måste vara svårt att få det perfekt?
Ja det har ju bildats naturligt under miljoner ar under hogt tryck och hoga
temperaturer.
I kompositer, är det svårt att få grafenet jämnt blandat?
Nar man haller pa med grafen sa tillfor man ganska lite, och da menar man
att man jamfor med andra material som vanligt kolpulver eller carbon black.
Man maste kanske tillfora ca. 10-15% for en produkt med carbon black. Men
med det nya grafenmaterialet fas stora skikt av kol som ligger i narheten av
varandra sa behover man bara tillfora 0,5-1% grafen for att det ska ge en
effekt. Det har man sett pa lite olika satt dels sa hojer man ju styrkan lite
grann, men det beror oftast pa vilken baspolymer man tittar pa.
Har ni kollat på flera?
Nja, i litteraturen sa finns det ju allt ifran polyolefiner som man kallar dom,
det ar alltsa polyetylen, polypropylen till ”engineering plastics”. De enklare
plasterna har ju relativt lag styrka, men tillfor man grafen har sa kan man
oka styrkan med kanske 50-100%. Sen ar det sa att det ar andra egenskaper
som blir lite lidande, om man vill ha bra tojning sa ska man ju inte anvanda
grafen, materialet blir sprodare. Men att tillfora vissa additiver som till exempel talk ar inget nytt och tillsatser till polypropylen medfor ocksa ett starkare och sprodare material. Det som ar speciellt med grafen ar att man tillsatter sma mangder och forutom mekanisk styrka kan plastkompositen bli
elektriskt- eller termiskt ledande.
Det finns ett uttryck ”perkolation” dar man far en stor forandring av egenskaper vid en viss koncentration av grafen som gor att grafenkompositer kan
bli termiskt och elektriskt ledande. Man far en ganska kraftig forandring, om
du tanker att du mater ledningsformagan som funktion av grafenhalten och
vid 0.1 % tillsats har man en ganska lag och ingen ledningsformaga som sedan mellan 0.5-1w% okar kraftigt och gor ett jattehopp i ledningsformagan.
Ett gransvarde av grafenhalten i plastmaterialet kan faststallas.
Hur är provbitarna som används i experimenten tillverkade?
I var process koper vi in pellets fran en leverantor som vi sedan tillfor grafen.
Pelletsen och grafenet blandas och sedan utfors en extrudering och tillverkar
nya pellets. For att gora brickor/plattor har de nya grafenblandade pelletsen
formsprutats.
Påverkar formsprutning egenskaperna i materialet?
En av de viktigaste komponenterna att halla reda pa ar att grafenet ar dispregerat i polymeren/plasten pa ett bra satt. Det finns ett antal metoder som
anvands idag, dels att tillfora grafenet separat och sedan blanda i polymeren
genom att smalta med en extruder. Det ar en metod som man garna vill se
36

Utveckling av metod for finkalibriga ballistiska tester
Sebastian Hoglund & Carl Staaf

2019-06-13

att den fungerar bra eftersom den ar absolut billigast och miljovanligast.
Man har aven forsokt att fa en battre fordelning av plasten, det ar inte enkelt
att fa en bra fordelning. Da har man forsokt att anvanda losningsmedel,
manga av de har plasterna kraver speciella losningsmedel som aceton eller
DMF. Da loser man upp grafen och en polymer for sig och darefter for man
samman komponenterna.
Betyder det att blandningen är bättre?
Ja. Den ultimata metoden som man har sett ar att man tar grafen och modifierar lite sa att man kan tillfora monomerer som far polymerisera direkt pa
grafenet. Det gor att varje grafenskikt tillverkar ett holje med en polymer.
Det ar ett system som fungerar jattebra men tillverkningspriset blir valdigt
hogt.
Hur påverkas de mekansika egenskaperna?
Det ar inte helt sakert hur de mekaniska egenskaperna paverkas av grafen
men det har visat sig att e-modulen hojs vid relativt laga halter. Just det har
med att ha en bra dispregering ar a och o. Det gar att losa pa olika satt, det
gar att modifiera polymerer eller sa modifierar man grafenet, det ar vad man
forsoker lista ut i dagslaget.
Hur producerar ni grafen?
Det ar genom exfoliering i vattensystem dar grafit skjuvas med vatten, metoden ar bra miljomassigt och rent allmant far man storre mangder an exempelvis kemiska metoden. Men det ar inte samma klass som de som anvander anga pa kiselskivor, det ger sann grafen bestaende av ett grafenlager. Det
anvander manga forskare, metoden kallas Chemical vapor desposition. Metoden ar alldeles for dyr for att tillverka storre mangder grafen.
Hur ser det ut ur en miljösynpunkt? Går det att återvinna grafen?
Vi har inte tagit nagra storre funderingar kring den biten, men har man
samma material, samma plast och grafen sa gar det att anvanda det pa
samma satt som man gor idag med extrudering. Men det ar en komplicerad
process som antagligen endast de storre foretagen med mycket material och
spill som kan ateranvanda till att skapa nya produkter. Vissa kanske kan ta
emot produkter om de vet vilka produkter som har anvants. Det ar ju inte
endast vilken sorts plast som ar intressant utan aven tillverkningsprocessen,
vad ar det for stabilisatorer och hur ar kvaliteten?
Plaster kan man forvisso losa upp, det gar aven att kracka for fa tillbaka bestandsdelarna men det ar valdigt energikravande, da far man i sin tur stalla
sig fragan hur mycket sparar vi?
Nagot som ar bra ar att material dar polymeren inte innehaller alltfor manga
udda miljofarliga atomer som klor och bor sa gar det att branna och endast
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lamna aska efter sig och da har grafenet degraderas. For att summera sa ar
det inte “direkt mojligt” att atervinna forutom pa specifika industrier. Alternativet ar som sagt att samla in materialen eller utvinna energi genom forbranning.
Går det att behandla materialet på något sätt?
Polymerer anloper man for att ge battre egenskaper. Till viss del gar det att
fa battre egenskaper om grafenflaken i en viss plastdetalj ligger slumpvis kan
man genom att hoja temperaturen over glastemperaturen och anlopa detaljen, da blir polymeren rorlig och grafenflaken kan orientera sig lite annorlunda om man lagger pa ett tryck.
Hur tror du att marknaden för grafen ser ut om 10 år?
Anvandningen verkar vara exponentiell, jag brukar jamfora med anvandningen av kolfiber dar det tog ett bra tag innan materialet hittade passande
applikationer och anvandningen okade med positiv inverkan pa marknaden.
Kolfiber har valdigt fina mekaniska egenskaper men grafen har valdigt
manga komponenter som gor att det kommer att anvandas pa olika satt som
halvledande, elektrisk skarmande, termiskt ledande och som coatings. Det
ar endast applikationer inom plastkomposit-varlden men det kommer aven
att anvandas i fler branscher, man forsoker i dagslaget att ta fram batterier
av grafen. Grafen kommer att vaxa kraftigt.
Kommer det att ersätta många av de material som används idag?
En viktig faktor som maste falla pa plats ar att priset maste vara lagomt. Öm
inte prisbilden gar ner kommer inte grafen att utvecklas. Ungefar samma situation som med kolfiber. Vi upplever att kunskapen vaxer och nya metoder
for att utvinna grafen upptacks dar man kan gora storre anlaggningar som
kan producera tonvis. Vi har som mal att forsoka fa en 10-tonsanlaggninng
relativt snart.
Hur vill ni använda vårt arbete?
Forhoppningsvis kan vi fa lite information hur plastkompositerna beter sig
vid hoghastighetsdeformationer. Det verkar som att det finns ytterligare en
symbiotisk effekt med grafen, man far mycket skottsakra produkter med grafen i. Jag kan inte riktigt forklara varfor men man har sett att grafen har
mycket positiva effekter pa den ballistiska skyddsformagan. Det finns teorier
om att om man bara har tva lager grafen sa blir det inte nagon interaktion
mellan lagerna sa just nar det traffas sa far det nagon slags forstarkning av
bindingen mellan materiallagren. Forhoppningsvis kan ert arbete visa det
men det ar inte latt. Öm det ar defekt med skivorna som ni skjuter pa kan det
ge felaktigt resultat, man far prova sig fram helt enkelt och forsoka fa en indikation. Split-Hopkinson ar en metod som inte manga har tillgang till, det
ger direkt en korrelation mellan en vetenskaplig bas och de har rent ballistiska studierna. Med allt det har vi i sa fall natt valdigt langt, da har vi uppnatt
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ett mal som vi har arbetat med sedan 2016 med foretaget Saint pro. Dem har
experimenterat en del genom att skjuta pa detaljer och sett positiva effekter
hos plastkompositer med grafen. Dem har aven byggt strukturer med grafenskivor och kevlar och det kan vara sa att en interaktion mellan materialen
som ger bast resultat.
Varför använder ni polykarbonat?
Polykarbonat ar en inarbetad polymer som anvands i skyddsvastar och
andra skyddstukturer, om man kan fa en forbattring som gor polykarbonatet
starkare och samtidigt lattare vore det bra. Det finns inte sa manga andra
polymerer som har samma egenskaper som polykarbonat.
Hur ser det ut med tillgången av grafit?
Det ser ut som att det finns mycket grafit i Sverige, tillrackligt for att vara
sjalvforsorjande i framtiden.
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Bilaga B: Kravspecifikation och
prioriteringslista
Krav

Viktigt

Önskvärt

Rigg






















Roterbart fäste
Dämpar vibrationer
Förinställt sikte
En sammansatt enhet
Enkel att montera isär
Enkelt att pumpa luftgeväret
Enkel att ladda om
Tillåter materialet att spännas fast i alla sidor
Enkel att förflytta
Enkelt att byta material
Skydda omgivning från rikoschett
Hållbar
Tillåta att flera prover monteras samtidigt
Skydda luftgevärspipan från rikoschett
Skydda kronograf från rikoschett
Lätt att avlägsna avfyrade skott
Dämpa luftgevärets rekyl
Passa andra sorters luftgevär
Låta testmaterialet vara synbart efter montering
Vridbar i två led
Tillåta mätning av projektilens hastighet

Experiment
 Variera vinkel för träff
 Testa kulor med olika geometri
 Studera kulor efter träff
 Split Hopkinson
 Dragprov
 Studera splitter
 Testa olika hastigheter på projektilen
 Mäta projektilens hastighet
Materialstudier
 Olika tjocklekar
 Olika blandningar med grafen
 Olika polymerer
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Bilaga C: Skisser
Grova skisser over skjutriggen:
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Bilaga D: Dokumentation från experiment
Column
1
STA
NDA
RD
AV.
Max
Min
DiFF

2 Pump

3 Pump

4 Pump

5 Pump

6 Pump

7 Pump

8 Pump

1,031553
47
114
111
3

0,690065
56
137
135
2

1,157868
45
153
150
3

0,9749612
56
165
162
3

0,633323
69
175
173
2

0,577350
27
179
177
2

1,224744
87
190
187
3

6 pump PC
Genomslag Hastighet
Skott
1
1
174
2
1
173
3
1
174
4
1
174
5
1
173
6
1
173
7
1
174
8
1
174
100

173,625

4 pump PC
Genomslag Hastighet
Skott
1
0
152
2
0
153
3
0
152
4
0
153
5
0
150
6
0
152
7
0
151
8
0
153
0

5 pump PC
Genomslag Hastighet
Skott
1
0
164
2
0
165
3
0
164
4
1
163
5
1
163
6
0
162
7
0
163
8
1
164
9
0
164
10
0
164
11
1
163
12
0
163
13
0
165
14
0
163
15
0
164
16
1
164
17
0
165
18
0
165
Andel
Medel
27,77777778 163,777778

152
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10 pump PC0,5
Skott
Genomslag hastighet
1
1
196
2
1
197
100

8 pump PC0,5
Skott
Genomslag Hastighet
1
1
189
2
1
188

196,5

100

4
5
6
7
8

178

5 pump PC0,5
Genomslag Hastighet
Skott
1
0
164
2
0
163
3
0
165
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1

174,155556

6 pump PC0,5
Genomslag Hastighet
Skott
1
1
174
2
1
174
3
1
173

7 pump PC0,5
Skott
Genomslag Hastighet
1
1
178
2
1
177
3
1
179
100
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163
165
164
162
164
163
162
162
163
163
164
162
163
164
164

1
1
1
1
1

174
174
175
173
173

100

173,75

4 pump PC0,5
Genomslag Hastighet
Skott
1
0
153
2
0
153
3
0
152
4
5
6
7
8

61,1111111 163,333333
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Arméns kriterier:
1 pump PC0,5
Genomslag
Skott
1
0
2
0
3
0

Hastighet
78
78
77

4

0

78

0

77,75

2 pump PC0,5
Genomslag Hastighet
Skott
1
0
113
2
1
112
3
1
114
4
0
112
5
0
112
6
1
113
7
0
112
8
0
114
9
0
112

3 pump PC0,5
Genomslag Hastighet
Skott
1
1
137
2
0
135
3
1
136
4
1
136
5
1
136
6
1
136
7
1
135
8
1
137

10
11
12
13
14

114
112
113
111
114

42,8571429 112,714286
4 pump PC0,5
Genomslag Hastighet
Skott
1
1
150
2
1
151
3
1
150
4
1
152
5
1
151
6
1
153
7
1
152
8
1
150

87,5
136
8 pump PC0,5
Skott
Genomslag Hasighet
1
1
188
2
1
187
3
1
191
4
1
189
5
1
190
6
1
188
7
1
190
8
1
189
100

0
1
1
1
0

100

189
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PC0 med anslag vid olika pumptal. CP står för critical penetration.
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PC0,5 med pumptal, CP står för complete penetration och PP partial penetration.
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Exempel på anslag och hur sprickbildningar skapades.
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Perforering av pappersarken vid mätning med skyddskriterierna för penetration.
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Bilaga E: Data och resultat från JBM
Ballistics
JBM Ballistics gränssnitt:

Exempel på resultat från simulering:
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Ytterligare ett exempel:
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Bilaga F: Beräkningar av
retardationskonstanten
4 Pump

0 Meter
1 Meter
a
Vf

Högsta

Medel

Högsta

Medel
Lägsta
152,5
150
151,1
148,6
-212,52
-209,02
151,941548 149,441574

153
151,6
-213,22
152,441543

Lägsta

Medel med
låg
Medel med
Medel med
hög
låg
152,5
152,5
151,1
151,1
-213,22
-209,02
151,939705 151,950762

8pump

0 Meter
1 Meter
a
Vf

Högsta

Medel

Lägsta

Högsta

Medel

Lägsta

191
189
188
189,3
187,3
186,3
-323,255
-319,855
-318,155
190,321822 188,321842 187,321851

Medel med
lågt a
Medel med
hög
Medel med låg
189
189
187,3
187,3
-323,255
-318,155
188,31462
188,325452

5 Pump

Column1
0 Meter
1 Meter
a
Vf

Högsta

Medel

Högsta

Medel
Lägsta
163,5
162
162,1
160,5
-227,92
-241,875
162,941443 161,401673

164
162,5
-244,875
163,401652

Lägsta
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Medel med
låg
Medel med
Medel med
hög
låg
163,5
163,6
162,1
162,1
-244,875
-227,92
162,899816 163,041786
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6 Pump

Column1
0 Meter
1 Meter
a
Vf

Högsta

Medel

Högsta

Medel
Lägsta
173,7
173
172,1
171,4
-276,64
-275,52
173,061775 172,361782

175
173,4
-278,72
174,361762

Lägsta

Medel med
låg
Medel med
Medel med
hög
låg
173,7
173,7
172,1
172,1
-278,72
-275,52
173,056967 173,064364

7 Pump

Column1
0 Meter
1 Meter
a
Vf

Högsta

Medel

Lägsta

Högsta

Medel

Lägsta

178
178
177
176,4
176,4
175,4
-283,52
-283,52
-281,92
177,361732 177,361732 176,361742
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Medel med
låg
Medel med
Medel med
hög
låg
178
178
176,4
176,4
-283,52
-281,92
177,361732
177,36534
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Bilaga G: Matlab-skript och grafer För
uträkning av V50
Grafer:

Figur som illustrerar andel genomslag och kronografens uppmatta hastighet
for PC0,5 med armens kriterier for penetration samt beraknat V50.

Figur som illustrerar andel genomslag och kronografens uppmatta hastighet
for PC0,5 med skyddskriterierna for penetration samt beraknat V50.
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Figur som illustrerar andel genomslag och kronografens uppmatta hastighet
for PC0 med skyddskriterierna for penetration samt beraknat V50.
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Matlab-skript:
%Uträkning av V50
%PC0,5 arméns kriterier
clc
clear
V=[77.5, 112.71, 136, 150.5]; %Medelhastighet
G=[0, 42.86, 87.5, 100]; %Genomslag
plot(G,V)
xlabel('Andel genomslag (%)')
ylabel('Hastighet (m/s)')
k=(V(3)-V(2))/(G(3)-G(2)); %Lutning i intervallet
V50=k*(50-G(2))+V(2); %Startvärde + Lutning multiplicerat med
differens från G=50
shg
%%
%PC0,5 skyddskriterier
clc
clear
R=[0, 0, 0, 212.52, 227.92, 276.64, 283.52, 319.86]; %Retardtionen för alla olika pump
a=[R(4), R(5), R(6)]; %Retardation för olika antal pump
V=[152.25, 163.33, 173.75]; %Medelvärde på hastighet
G=[0, 61.11, 100]; %Genomslag
Vf=sqrt(V.^2-2*a*0.4); %Hastigheten vid provbit
plot(G,Vf)
xlabel('Andel genomslag (%)')
ylabel('Vf (m/s)')
k=(Vf(2)-Vf(1))/(G(2)-G(1)); %Lutning i intervallet
V50=Vf(1)+k*(50-G(1)); %Startvärde + lutning multiplicerat med
differens från G=50
shg
%%
%PC0 skyddskriterier
clc
clear
R=[0, 0, 0, 212.52, 227.92, 276.64, 283.52, 319.86]; %Retardtionen för alla olika pump
a=[R(4), R(5), R(6)]; %Retardation för olika antal pump
V=[152, 163.78, 173.63]; %Medelvärde på hastighet
G=[0, 27.78, 100]; %Genomslag
Vf=sqrt(V.^2-2*a*0.4); %Hastigheten vid provbit
plot(G,Vf)
xlabel('Andel genomslag (%)')
ylabel('Vf (m/s)')
k=(Vf(3)-Vf(2))/(G(3)-G(2)); %Lutning i intervallet
V50=Vf(2)+k*(50-G(2)); %Startvärde + lutning multiplicerat med
differens från G=50
shg
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Allmänt skript för beräkning av V50:
%%
%Matlab-skriptets funktion är att beräkna den exakta hastigheten
som V50 ligger på för den provbit som testas.
%För att beräkna hastigheten skapades fyra matriser som bestod
av:
%Matris ”R” - Alla de olika värdena på Rk, totalt 8 värden.
%Matris ”a” - Tre variabler som hämtas från R och motsvarar de
värden på Vk som väljs.
%Matris ”V” – Tre variabler med olika medelvärden från Vk för
hastigheter nära V50.
%Matris ”G” – Tre variabler som beskriver andel genomslag på de
tre valda hastigheterna.
%För att välja vilka variabler som ska användas i skriptet används den insamlade datan från experimentet.
%Pumptalet där sannolikheten för genomslag ligger mellan
0%<x<100% ska sättas in i matris ”a” på plats a(2) och ersätta
x: [x1, R(x), x3].
%Variablerna x1 och x3 byts sedan ut till R(x-1) och R(x+1), det
ger [R(x-1), R(x), R(x+1)].
%I matris ”V” anges medelvärdena på Vk från de tre olika pumptalen som avlästes i experimentet. I matris G anges andelen genomslag som de olika pumptalen har resulterat i.
%För att få fram Vf beräknas de tre värdena från matris ”V” med
ekvation x.
%Vf plottas sedan som y-axel mot G där ett linjärt samband
skapas mellan punkterna.
%För att räkna ut linjens lutning mellan de två punkter som V50
ligger mellan används en variation av ekvationen för riktningskoefficienten:
%k=(Vf(2)-Vf(1))/(G(2)-G(1))
%För att räkna ut V50 används en variant av raka linjens ekvation mellan de två punkter värdet ligger i:
%V50=Vfx+k*Gx
%Resultatet för V50 går att avläsa i ”Workspace” och en graf
över intervallet där 0%<x<100% genereras.
%%
%Använd denna sektion om G(2)>50
%Variabler ska in på linje 30, 31 och 32 istället för x1, x2 och
x3.
clc
clear
R=[0, 0, 0, 212.52, 227.92, 276.64, 283.52, 319.86]; %Retardation för alla olika pumptal
a=[x1, x2, x3] %Retardation för olika pump, ange R(x) där x är
antalet pump. Exempelvis R(4), R(5), R(6)
V=[x1, x2, x3]; %Medelvärde på hastighet, ange projektilens medelhastigheten från kronografen
G=[x1, x2, x3]; %Genomslag, ange andel genomslag från de olika
medelhastigheterna hos projektilen
Vf=sqrt(V.^2-2*a*0.4); %Hastigheten vid provbit
plot(G,Vf)
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xlabel('Andel genomslag (%)')
ylabel('Vf (m/s)')
k=(Vf(2)-Vf(1))/(G(2)-G(1)); %Lutning i intervallet
V50=Vf(1)+k*(50-G(1)); %Startvärde + lutning multiplicerat med
differens från G=50
shg
%%
%%Använd denna sektion om G(2)<50
%Variabler ska in på linje 48, 49 och 50 istället för x1, x2 och
x3.
clc
clear
R=[0, 0, 0, 212.52, 227.92, 276.64, 283.52, 319.86]; %Retardation för alla olika pumptal
a=[x1, x2, x3]; %Retardation för olika pump, ange R(x) där x är
antalet pump. Exempelvis R(4), R(5), R(6)
V=[x1, x2, x3]; %Medelvärde på hastighet, ange projektilens medelhastigheten från kronografen
G=[x1, x2, x3]; %Genomslag, ange andel genomslag från de olika
medelhastigheterna hos projektilen
Vf=sqrt(V.^2-2*a*0.4); %Hastigheten vid provbit
plot(G,Vf)
xlabel('Andel genomslag (%)')
ylabel('Vf (m/s)')
k=(Vf(3)-Vf(2))/(G(3)-G(2)); %Lutning i intervallet
V50=Vf(2)+k*(50-G(2)); %Startvärde + lutning multiplicerat med
differens från G=50
shg
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