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Sammanfattning
Projektet har studerat (skannat) soldatens individuella skyddsutrustning utifrån ett
flertal aspekter inklusive multifunktionella textilier, ballistiskt och CBRN skydd och
energiförsörjning. Två scenarior har skapats för att belysa hur soldatens uppdrag och
miljö kan påverka valet av IPE.
Olika studiebesök har gjorts och ett antal konferenser bevakats, i de flesta fallen även
med eget bidrag till konferensprogrammet.
Projektets resultat och verksamhet har dokumenterats i åtta separata diarieförda
rapporter, och huvudresultaten har sammanställts i denna rapport.

Nyckelord: IPE, ballistiskt, CBRN, textilier, signatur, soldaten, energiförsörjning
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Summary
The project has studied the soldiers’ individual protective equipment (IPE) from
several viewpoints including energy, multifunctional textiles, ballistic protection and
CBRN protection. Scenarios have been created to illustrate how the mission and
mission environment affect the choice of IPE.
Several study visits have been made and a number of conferences attended, in most
cases with an oral or poster presentation.
Detailed results of the project have been registered in eight separate documents which
are summarized in this report.

Keywords: IPE, ballistic, CBRN, textiles, signature, soldier, energy
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Inledning

1

Projektets mål är att skanna av de utvecklingstrender som berör eller kan komma att beröra
materiel till soldatsystemet. Projektet har löpt sedan januari 2011, inledningsvis med en
mer övergripande inställning. Under 2012 har verksamheten fokuserats närmare på
teknikens möjligheter uppdelat i följande huvudområden:


Ballistiskt skydd



Energiförsörjning



Multifunktionella textilier



Värmehantering



Scenarios

Det skall poängteras att även om verksamheten har av praktiska skäll organiserats utifrån
olika perspektiv har soldatsystemet betraktats som en helhet.
Under året har projektet haft ett projektinternat där alla projektmedlemmar deltog. Detta
kombinerades med ett studiebesök till FOIs avdelning för CBRN skydd och säkerhet, som
flertalet av medarbetarna har aldrig tidigare besökt. Internatet betraktades som en stor
framgång som även lämnade positiva bidrag till andra projekt.
En videoseminarieserie har använts för att hålla ihop projektet, dock med varierande
framgång.
Projektmedlemmar har medverkat i ett antal olika symposier, workshops och konferenser,
alla inom områden relevanta för projektet. Projektet har även haft ett nära samarbete med
närliggande FoT projekt, främst ”Signaturanpassning, soldat.”
Projektet har haft ett närmare samarbete med FMV inom området energi och
materialteknik, ett samarbete som har växt under året.
Projektet som är den enda avdelningsgränsöverskridande projekt inom soldatsystemet som
finns inom FOI har fungerat som plattorm och stöd för samordningsansvarig Kindström.
Under 2013, projektets sista verksamhetsår, planeras för en fokusering på hur olika
energilösningar, ur ett globalt perspektiv, kan komma att påverka framtida soldatsystem.
Fortfarande kommer projektet att utgå från de prioriterade förmågorna skydd, information,
rörlighet och uthållighet.
Under sista kvartalet har projektet fått en lägre prioritering pga. Resurskonkurrens med
externfinansierade projekt.
En allmän slutsats är att det råder stort fokus på modernisering av soldatsystem i de allra
flesta europeiska länder (det pågår ett fyrtiotal olika soldatmoderniseringsprojekt idag),
men det finns bara ett par system som kan påstås vara kompletta: FELIN-systemet
(Frankrike) och iDZ-systemet (Tyskland).
Området materialteknik har haft och kommer att ha ännu större betydelse för att kunna
skapa multifunktionalitet i soldatens utrustning. Detta är en absolut nödvändighet för att på
sikt kunna sänka soldatens fysiska börda om inte en förmågeminskning kan accepteras.
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Aktiviteter

2

Projektet har organiserats inom olika arbetspaket, var och en med en huvudansvarig:


Ballistiskt skydd



Energiförsörjning



Multifunktionella textilier



Värmehantering



Scenarios

Den senare inkluderas för att på så sätt skapa en helhet. Det är tydligt att flertalet av
projektmedarbetarna saknar båda militär erfarenhet och insikt i hur soldater utför sina
uppdrag samt vad de har för materiella resurser.
Projektet har bevakat olika konferenser delvis för att åtgärda denna brist. Dessa aktiviteter
beskrivs mer ingående i kapitel 3.
Det skall understrykas att arbetsindelningen ovan bara gjorts av praktiska skäl.

2.1

Ballistiskt skydd

För att hålla ner totalvikten hos utrustningen för soldaten är det nödvändigt att utveckla
materiel med flera funktioner. En viktsdrivande men allt viktigare utrustning är
kroppsskyddet. Idag har man ett separat kroppsskydd vars vikt och volym successivt ökar i
takt med att hoten blir allt svårare att stoppa. En lockande utvecklingslinje är att modifiera
medförd materiel så att den, förutom huvudfunktionen, även bidrar till skyddet av
soldaten. Man kan exempelvis tänka sig att vissa funktioner skulle kunna integreras direkt
i kroppsskyddet såsom batterier, vattenförvaring etc. Uppenbart är att det finns en mängd
tekniska aspekter på detta, men denna teknik används idag på de flesta tyngre plattformar
och det är nödvändigt att införa tankegången även vid utveckling av nya soldatsystem.
Vid sidan av ökad modualritet som ett sätt att minska vikten för soldaten krävs nya
materialval och kombinationer av material. Nya material och materialkombinationer kan
medge viktreduktion med bibehållen skyddsförmåga och/eller ökat skydd med bibehållen
vikt. I år har arbete med nya materialkombinationer genomförts.

2.1.1

Studie för nytt skyddskoncept för hjälm

Delområdet Soldatsystem inom FoT-projektet ”Verkan och Skydd, tekniska hot och
möjligheter” har identifierat behov av kunskapsuppbyggnad i området. Arbetet har
påbörjats med inledande studier avseende skydd mot finkalibriga projektiler i hjälm samt
möjligheterna att numeriskt modellera finkalibriga projektiler och dess verkan1.
Finkalibriga projektiler är en stor grupp av olika sorter där kaliber och verkan i olika mål
skiljer sig. Projektet har valt att fokusera på en projektil i kaliber 7,62 mm med stålkärna
som är ett relevant hot i internationella konflikter.
Denna projektils verkansförmåga har undersökts experimentellt för pansarstål och
Dyneema. Undersökningen har genomförts på ett sätt som gör att resultaten är möjliga att
använda både vid numeriska studier och som referens vid jämförelse med andra
skyddslösningar.

1

E. Lidén, P. Appelgren, S. Bernhardsson, S. Mousavi, O. Andersson, ” Skyddsmaterial för hjälm mot
finkalibriga projektiler. Lägesrapport juni 2012”, FOI-RH--1220--SE, juni 2012
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Dyneema (och Spectra) är kommersiella produkter av polyetenfiber (ultra-high-molecularweight-polyethylene-fibres, UHMWPE) vilka har mycket goda ballistiska egenskaper,
bl.a. har den god skyddsförmåga mot splitter och delvis finkaliberprojektiler. Dyneema
används bland annat i moderna hjälmar och skyddsvästar.
Pansarstål är det vanligaste skyddsmaterialet mot finkalibriga projektiler för många
applikationer, men inte för personlig skyddsutrustning pga. för hög vikt.
Dyneema (och de andra liknande materialen) kombinerat med en skyddsplatta i keram har
använts länge för skyddsvästar, men för hjälmar har det ansetts för tungt. I denna studie
har man tittat på lösningar med mycket tunna keramskikt framför Dyneema. Keramen i
denna studie är borkarbid (B4C) som valdes pga. dess relativt låga densitet och bra
motstånd mot penetration. Frågeställningen för FoT-projektet var ”Är det möjligt att
erhålla skydd mot finkalibriga projektiler med de viktsbegränsningar som gäller för
hjälm?”
Pansarstål
Skjutförsök utfördes i pansarstål eftersom det är ett välkänt material där det finns
tillförlitliga materialdata och modeller att tillgå vilket ger ett kvalitetsmått på de
experimentella försöken samt en standard att jämföra resultaten från försöken med
fiberkomposit-keram-lösningen.
Dyneema-keram
I den här studien undersöktes en materialkombination med fiberkomposit som
uppbackning för keram för att pröva möjligheten att erhålla skydd mot finkalibriga
projektiler för nästa generation hjälmar.
Moderna hjälmar är idag nästan uteslutande tillverkade i fiberkomposit av aramid- och
polyetenfibrer (Kevlar och Twaron resp. Dyneema och Spectra) och är dimensionerade att
skydda mot splitter.
Den hårda keramen deformerar projektilen och den bakomliggande fiberkompositen
fångar upp den deformerade projektilen som har fått något lägre hastighet. Skyddssystemet
har funnits sedan 1960-talet för skyddsvästar och inledningsvis bestod keramplatan av
kostnadsskäl av aluminiumoxid och är därmed för tung för hjälmar. Med modernare och
mer kostnadseffektiva tillverkningsmetoder har borkarbid och kiselkarbid blivit billigare
och är därmed aktuella för skyddsapplikationer, med sin betydligt lägre densitet är
borkarbid en god kandidat för skyddslösningar för hjälmar. I tabellen nedan jämförs
densiteten för olika skyddsmaterial.
Tabell 2.1. Densiteten hos olika skyddsmaterial
Material

3

-3

-2

Densitet (10 kgm )

Hårdhet (kg mm )

Aluminiumoxid, Al2O3

3.9

1440

Borkarbid, B4C

2.5

3200

Kiselkarbid, SiC

3.15

2800

Pansarstål

7.9

Studien inleddes med att fastställa skyddsförmågan hos fiberkompositen utan keram för att
få en referens samt ha som utgångspunkt vid funderingar kring samverkan mellan de två
materialen, hur de ska sammanfogas samt relation mellan olika tjocklekar av varje
materialtyp.
Figur 2.1 visar en skiss på hur målet är konstruerat, keramen limmas mot Dyneemaskivan
och Tabell 2.2 visar försöksmatrisen för de olika materialkombinationerna som har testats.
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I samtliga försök registrerades resthastigheten om projektilen penetrerat skyddet,
skyddsmaterialskivornas rörelse samt utbuktningen på baksidan med höghastighetsvideo.
Anslagshastigheten registrerades med hastighetsramar.
Med hjälp av detta experimentella underlag har gränshastigheten för genomslag för de
olika paneltjocklekarna beräknas. Vid gränshastighetsskjutningar inom ett snävt
hastighetsintervall händer det nästan alltid att en del skott med något högre hastighet än
gränshastigheten stoppas och en del skott med något lägre hastighet än gränshastigheten
slår igenom plåten. Det finns därför standardiserade metoder2 för bestämning av
gränshastighet (V50). V50 bör följas av ett spridningsmått.

Figur 2.1 Principskiss av målmaterialkombinationen, en borkarbidplatta med diametern 50
mm sitter limmad på en Dyneemaplatta som har diametern 200 mm, båda materialens
tjocklek varierades. Skjutriktningen markeras med en rosa projektil i bilden.

Tabell 2.2. Försöksmatris med borkarbid och Dyneema med varierande tjockleksfördelning
och total ytvikt.
2

Total ytvikt (kg/m )
5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

15,0

17,5

Tjocklek Dyneema (mm)
0
Tjocklek
B4C
(mm)

5,0

7,5

10,0

1

10,0

2

5,0

7,5

10,0

4

2

12,5

7,5

A. Tyrberg, M. Nilsson, J. Ottosson. Standardiserat förfarande vid bestämning av gränshastighet för skydd,
utgåva 0.9. Metodrapport FOI-R-2321—SE (200).
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Resultat
I figur 2.2 visas projektilen vid anslag, 12µs, 24 µs och 35 µs efter anslaget. Bilderna visar
hur projektilen deformeras och svampar ut inuti Dyneemaskivan.

Figur 2.2. Röntgenblixtregistreringar av projektilens genomträngning av skyddsplattan vid
anslaget samt 12 μs, 24 μs, och 35 μs efter anslaget

Utbuktningen på baksidan av Dyneemaskivan är i vissa fall i storleksordningen 40 mm
vilket i en hjälm skulle innebära att den når skallen eftersom det endast finns plats för ca
20 mm utbuktning i en hjälm. Hastighet och utbredning av utbuktningen har betydelse för
bedömning av skaderisken och ska utvärderas vidare i projektet.
Efter utvärdering av resultaten visar det sig materialkombinationen med tunt keramskikt
ger sämre resultat än Dyneema utan keram. Kombinationer med tjockare keramskikt ger
bättre skydd än endast Dyneema, men utbuktningen på baksidan är för stor för
hjälmtillämpningen.
Resultaten från studien har utvärderats vidare och kommer att presenteras på ”27th
International Symposium on Ballistics” i Tyskland i april 20133.

2.2

Energiförsörjning

Energiförsörjning för den avsuttna soldaten uppmärksammas allt oftare. Materiel för
soldatsystemet moderniseras nu i alla länder och inte minst avseende ett växande antal
elektroniska hjälpmedel som kraftig förbättrar soldatens ISTAR (informationsinhämtning,
underrättelse, målindikering och spaning) förmågor. Nackdelen med dagens elektroniska

3

E. Lidén, P. Appelgren, O. Andersson, S. Bernhardsson. Ultra-light ceramic armours for helmets against small
caliber threats. Int. Symp. Ballistics, Freiburg, April 22-26, 2013
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hjälpmedel är deras behov av energiförsörjning, som kräver ett stort antal olika batterier.
Det finns varierande uppgifter om vad detta innebär för soldatens packning men det är
ingen överdrift att batteriernas vikt är en väsentlig del och kan uppgå till flera kilogram.
Den exakta vikten beror på faktorer som soldatens specialitet, uppdragens art och längd.
Nedan visas en viktsanalys gjord 2009.

Figur 2.3. Viktsanalys för en soldat fördelad enl. uppgift

4

Figuren ovan utgår ifrån traditionella d.v.s. primära, ej uppladdningsbara batterier.
Modernare lösningar med sekundära, uppladdningsbar Li-jon batterier som används t.ex. i
den franska FELIN5 system kan sänka vikten ordentlig (700 g har rapporterats i
Chareyron, 20116), dock måste batterierna kunna laddas och vikten för
uppladdningsaggregaten är inte inkluderad.
Det förekommer uppgifter att bristen på batterier för kommunikationsutrustning var en
begränsande faktor i invasionen av Irak (2003). Att kunna säkerställa elförsörjningen är
alltså mycket viktig.

2.2.1

Energibehovet

Energibehovet för en soldat beror på uppdraget, uppdragets längd, klimatet och övriga
faktorer. Det förekommer olika uppgifter men de flesta indikerar att en normal
effektbehov är ca 20 watt, med tillfälliga topplaster på ca 100 watt.
En faktor som bör beaktas är att mikroelektroniken utvecklas hela tiden och en drivkraft är
att sänka energiförbrukningen. Det finns olika åsikter om huruvida detta kommer att
resultera i ett lägre energibehov för soldaten eftersom antalet elektroniska hjälpmedel och
deras prestanda också höjs ständigt. Idag är det troligt att den ena faktorn tar ut den andra.

2.2.2

Tekniska lösningar

Det finns ett stort antal olika lösningar, med olika fördelar och nackdelar. Vilken lösning
som är bäst beror väldigt mycket på de aktuella omständigheterna. Om uppdragen skall
genomröras i en solig klimatzon kan fotovoltaiska celler (solceller) vara användbara men

4

DSTL, UK MoD: Energy efficient soldier CDE call: Reducing the burden on the dismounted soldier capability
vision. March 2009
5
FELIN = Fantassin à Èquipements et Liasions Intégrés
6
P. Chareyron. Digital hoplites. infantry combat in the information age. Focus stratégique no 30 bis, December
2011
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om uppdraget skall utföras på nordliga breddgrader under vintern bör andra lösningar vara
bättre, exempelvis bränsleceller. Om uppdraget skall genomföras mha fordon kan det vara
tillräcklig att använda fordonets generator för laddning av soldatens batterier. Nedan ges
en mycket kort sammanfattning av utvalda energilösningar, deras viktigaste funktioner,
fördelar och begränsningar, deras mognagsgrad och utvecklingspotential. Urvalet grundas
på teknikens potential som energikälla för soldaten, varför flera tekniker inte tas upp
(exempelvis radioisotopdrivna generatorer, biologiska bränsleceller).

2.2.2.1 Fotovoltaiska celler (solceller)
Dagsljus omvandlas direkt till elektricitet. Strömmen kan användas direkt eller lagras i
uppladdningsbara batterier och användas senare. Cellerna behöver inte belysas direkt av
solsken, dock ju starkare ljus desto mer ström producerar cellerna. Solceller fungerar
inomhus, dock med mycket låg effektivitetet. Tekniken är välutvecklad och det finns
många exempel på civil elektronik där en mindre solcell är integrerad i apparaten,
exempelvis GPS, radioapparater, kalkylatorer, etc. En nackdel med solceller är deras låga
verkningsgrad. Idag omvandlar de allra bästa cellerna ca 40 % av den inkommande
energin till el, och sådana celler är extremt dyra och utvecklade för rymdtillämpningar
(Spectrolab, ett företag inom Boeing). Normala solceller baserade på kiselteknik (typiska
för civilt bruk) har en verkningsgrad på ca 20 % och de flesta andra typer har ännu lägre
effektiviteten. Organiska solceller, mycket fördelaktig pga. deras låg vikt och flexibilitet
omvandlar < 5 % av solenergin till el.
Det finns många leverantörer av solceller för civila ändamål, och TRL = 9 för många
sådana tillämpningar. Dessutom pågår många FoU aktiviteter för att förbättra solcellernas
verkningsgrad, särskilt inriktade på organiska solceller pga. deras låg vikt, flexibiliteten
och potential för storskalig tillverkning till mycket låga kostnader.
När det gäller solceller för militära bruk är läget sämre, dock pågår intensiv FoU för att
integrera solceller i soldatutrustning. Exempelvis utvecklar företagen MC10 och Ascent
Solar Technologies, tillsammans med US Army, en solcellsmatris som kan integreras i en
väst, ryggsäck eller rullas ihop. Större paneler kan användas om uppdraget tillåter, se t.ex.
bilden nedan.

Figur 2.4. Bilden visas som exempel av statisk användning av solceller i fält

7

7

http://www.evoenergy.co.uk/blog/7753/military-solar-cells-reach-new-heights/ nerladdat
2012-11-26
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Framtiden för solceller för soldatbruk bedöms som positiv, dock måste deras låga
verkningsgrad och bristen på robusthet förbättras.

2.2.2.2 Termoelektriska element
Termoelektriska element (TE) omvandlar termisk energi (värme) direkt till el m.h.a. olika
dopade halvledande material. Effekten bygger på att det måste finnas en
temperaturgradient över materialet. Ju större temperaturgradient desto högre effektutbyte.
TE effekten har varit känd väldig länge men mekanismen är mycket ineffektivt pga. Att
det saknas material med båda hög elektrisk ledningsförmåga och låg
värmeledningsförmåga. På senare år har stora FoU insatser lett till bättre förståelse för
mekanismen som styr verkningsgraden för ett TE element. Nya material forskas fram och
det finns förutsättningar att kunna förbättre verkningsgraden avsevärt. Det har tidigare
gjorts försök att framställa el m.h.a. värme från spritkök eller lägereld, och det finns
mindre anläggningar lämplig för utelivsbruk tillgängliga på marknaden. Sådan utrustning
kan lämpa sig för soldaten men den kan bara användas under vila och matpauser vilket gör
att systemets viktseffektivitet är låg.

2.2.2.3 Bränsleceller
Bränsleceller omvandlar kemisk energi direkt till elektricitet. Med kemisk energi menas
energin lagrad i brännbara gaser som vätgas eller propan, i vätskor som metanol, etanol
eller övriga kolväten som fotogen, dieselolja eller JP-8. Bränsleceller är fördelaktig pga.
det höga energiinnehållet i bränslet och att de fungerar kontinuerligt så länge bränslet
räcker.
Det finns stort intresse i bränsleceller från civilt håll för oberoende energiförsörjning av
byggnader, i områden där det saknas nätström och på senare tid som kombinerade värmeoch elkällor. Sådana celler är alltför stora för den individuella soldaten eftersom även de
mindre cellerna kan leverera fler hundratals watt. Dock kan de vara lämpliga för en grupp
soldater. Det finns några företag (SFC8, Protonex9, Ultracell10) som erbjuder små celler
ämnade för individuellt bruk, med en typisk effekt på några tiotals watt. Dessa små celler
utvecklas för militärt bruk.
Bränsleceller fungerar genom att bränslet oxideras, dock inte på samma sätt som i en
vanlig förbränningsprocess men genom att vätejoner (protoner) från bränslet diffunderar
genom en solid elektrolyt i en elektrokemisk process. Om vätgas finns som bränsle
används den direkt men annars måste vätgas extraheras från bränslet, i ett separat
processteg, s.k. reformning. Det finns idag ingen logistisk infrastruktur för vätgas som
måste transporteras under hög tryck i cylindrar, varför det normala är att en reformer
används. Detta bidrar till en högre totalvikt för systemet. Vätgas är brandfarlig om
behållaren skulle punkteras. Det finns system för framställning av vätgas vid behov genom
att låta natrium borohydrid reagera med vatten (i en process liknande framställning av
acetylen från kalcium karbid), men även det ökar systemets vikt och komplexitet.
Det finns stora civila FoU satsningar inom utveckling av bränsleceller, men med
tyngdpunkten på större, ej bärbara enheter, även om ett fåtal mycket små bränsleceller har
demonstrerats i laboratoriemiljö.
Bränsleceller arbetar vid hög temperatur, så att det finns en viss starttid innan full effekt
uppnås. För de mindre bränsleceller är starttiden i storleksordning några tiotals sekunder,
varför de är inte lämplig i vissa tillämpningar. Bränsleceller fungera bäst vid konstant bruk
och inte för stop/start tillämpningar. Tillsammans med ett uppladdningsbart batteri kan de
användas omedelbart, dessutom kan batteriet leverera en högre effekt än bränslecellen
8

http://www.sfc.com/en
www.protonex.com
10
http://www.ultracellpower.com/
9
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under en begränsad tid. Eftersom vattenånga bildas i bränsleceller är de mindre lämplig för
bruk i mycket låga temperaturer (dessutom ökar starttiden). Det finns dock bränsleceller
som har testats och fungerar bra även i arktisk kyla.
Bilden nedan visar en mindre bränslecell utvecklad för militärt bruk av Ultracell. Cellen
levererar 55 watt kontinuerlig och väger ca 3 kg utan bränsletank eller batteri. Bränslet är
en metanol/vatten blandning.

Figur 2.5. Bilden visar exempel av en mindre bränslecell (Ultracell XX55) utvecklad för militärt
11
bruk

Framtiden för en fortsatt utveckling av bränsleceller, även i mindre effektklasser är positiv
tack vara civila drivkrafter och tillämpningar för t.ex. fritidsbrukare och i småhus, stugor,
mindre båtar, etc. där nätström inte finns.

2.2.2.4 Batterier
Det finns ett stort antal batterier för olika ändamål, en del utvecklade specifikt för militärt
bruk. En bra sammanställning av de senare finns i en nyligen avslutad EDA studie12. Idag
fokuseras utvecklingen på sekundära batterier som kan återuppladdas många gånger. Det
finns båda fördelar och nackdelar med laddningsbara batterier jämfört med primära
(engångs) batterier. Den globala logistiska bördan reduceras eftersom man bara behöver
leverera en uppsättning batterier till insatsområdet, plus en reserv. Batterierna kan
återladdas på plats. Dock kan den lokala logistiska bördan för soldaten faktiskt öka pga.
även urladdade batterierna måste tas hem till basen medan de vid behov tidigare kunde
slängas i fält. Att minska mängden engångsbatterier kan innebär en ansenlig besparing i

11
12

http://www.ultracell-llc.com/military.php nerladdat 2012-11-16
A. Oliveira, M. Leitão, J. Loureiro. Power management technologies, D-450 AHEAD contract JIP-FP A0691-RT-GC
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transportkostnader. Enl. en källa13 var kostnaden för USA enbart för transport av batterier
till Irak $500 miljoner!
Idag fokuseras FoU på litium-jon batterier, detta pga. Att de kan lagra stora mängder
energi jämfört med övriga elektrokemiska celler. Försök görs för att förbättra batterierna i
flera avseenden:


Att kunna ladda och ladda ur snabbare. Därmed kan större effektuttag tillåtas, och
batterierna återladdas snabbare



Att göra batterier mer robusta mot s.k. thermal runaway. Batteriernas interna
motstånd (som begränsar strömmen) sjunker vid högre temperaturer. Strömmen
ökar och därmed ökas temperaturen ytterligare och till slut kan batteriet skadas
och i värsta fall fatta eld



Att göra batterierna säkrare mot mekaniska skador, så att elektrolyter inte läcker
ut och att icke brandfarliga elektrolyter används



Att göra batterier mindre temperaturberoende. Elektrokemiska processer sker
långsammare vid lägre temperaturer och detta sänker batteriernas prestanda.
Effektuttaget och energitätheten sjunker vid lägre temperaturer



Att öka batteriernas livslängd och att göra deras prestanda mindre beroende av
antalet tidigare laddning/urladdningscykler

Drivkrafterna för batteriutveckling kommer främst från civila tillämpningar för bärbara
datorer, telefoner och liknande tillämpningar. Detta gagnar utveckling av batterier för
militära ändamål.
Ytterligare en drivkraft är civila tillämpningar inom transport, främst personbilar, där Lijon batterier förväntas kunna användas i elbilar eller i hybridbilar. Även detta gagnar den
militära användaren eftersom liknande krav ställs på robusthet, prestanda vid låga/höga
temperaturer, livslängd och tillförlitlighet.

2.2.2.5 Förbränningsmotorer
Även miniatyriserade förbränningsmotorer studeras som potentiella energikällor, detta
pga. bränslets höga energitäthet. Det finns redan idag små kolvmotorer (av typen som
används i modellflygplan) som kopplas till små generatorer, och det har länge pågått
försök att utveckla mikroturbiner. Den senare lider, pga. det mycket höga varvtalet, av
mycket korta livslängd. Hastigheter omkring 1 miljon varv/minut används och på det viset
kan man uppnå en mycket hög effekttäthet men materialen slits ut mycket fort och
livslängden kan mätas i sekunder eller i bästa fall minuter. Dock kan de materialtekniska
problemen visar mikroturbiner en stor potential.
På senare tider har Stirlingmotorn börjat studeras. Effekttätheten kan inte mäta sig med en
mikroturbin men en Stirlingmotor är i princip mycket tillförlitlig och kan använda i princip
vilket bränsle som helst, även t.ex. solsken om det koncentreras.
Alla förbränningsmotorer lider av för militärt bruk liknande nackdelar: deras akustiska
signatur (de låter mycket pga. det höga varvtalet) och deras termiska signatur pga. deras
höga arbetstemperatur.

2.2.2.6 Innovativa lösningar
Det finns förstås många innovativa lösningar vara de flesta har låg verkningsgrad, är
relativt outvecklade eller fungerar bara under begränsade situationer. För kompletthetens

13

National Research Council, USA. Meeting the energy needs of future warriors. ISBN: 0-309-53344-9 (2004)
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skull nämns några nedan, åtföljt av en liten djupare beskrivning av en innovativ lösning
som har kommit ganska långt.
Kinetiska anordningar: det finns flera olika sätt att omvandla kinetisk energi till el. Ett
exempel som har uppmärksammats är att ta tillvara rörelseenergi genom en piezoelektrisk
generator inbyggd en sko eller känga. Triviala exempel finns i barnskor där den lilla
mängden ström används för att tända några LEDs så att skorna blinkar. Något större effekt
kan tas ut från en anordning som monteras i ryggsäcken – under gång hoppar ryggsäcken
upp och ner och rörelsen kan driva en induktionsgenerator (liknande den som finns i
ficklampor som tänds genom skakning). Dock fungerar anordningen bara om bäraren går,
och mängden ström är liten. Det finns även piezoelektriska fibrer som kan vävas in i en
uniform som levererar (mycket små mängder) ström när bäraren röra sig.
MIT -TPV generator: en TPV generator fungera på ungefär samma sätt som en solcell
fats den omvandla termisk (infraröd) strålning till el. Det som forskare på MIT
(Massachusetts Institute of Technology) har gjort är att tillverka en miniatyriserad
förbränningskammare (stor som ett frimärke, ca 20x20x2 mm) som strålningskälla.
Bränslet kan vara vilken brännbar gas eller vätska som helst, idag används propan men
med ett modifierat bränslesystem kan man använda fotogen. Normalt skulle en sådan källa
stråla ut i ett stort antal våglängder varav bara en mindre mängd kan omvandlas till el av
den intilliggande fotodioden. Strålningskälla-fotodiod kombinationen är alltså ineffektiv.
För att höja verkningsgraden har en s.k. fotonisk kristall monterats på brännkammaren.
Kristallen är designad för att stråla ut bara de våglängder som kan omvandlas till el,
resterande termisk energin stannar kvar i brännkammaren. På så sätt höjs verkningsgraden
avsevärt. Elen som framställs konverteras i en elektronisk power-management-krets till
lämplig spänning för att antingen användas direkt eller för att ladda ett batteri. Det som
forskarna har gjort är en komplett energimodul med hög verkningsgrad. Modulen levererar
ca 350 mW och kan troligtvis utvecklas lite mer (man siktar på 400 mW effekt) och
modulerna kan lätt sammankopplas till större enheter. En komplett modul är stor som en
tändstickask, ca 50x30x20 mm. Idag finns modulen som en prototyp med en TRL ca 4-5.

2.2.2.7 Hybrida lösningar
En hybridlösning bestående av en elkälla av något slag i kombination med en
energilagringsenhet är nödvändig. Pga. soldatens varierande elbehov uppstår, precis som i
det civila elnätet, toppar och dalar. Det är ineffektivt att ha en elkälla som kan leverera
tillräcklig med ström för att klara topparna, därför måste källan kombineras med en
lagringsenhet (ett batteri) som laddas ur vid maximal förbrukning och som återladdas då
effektbehovet är lägre. Det är troligt att lagringsenheten och elkällan utvecklas som
separata enheter, så att elkällan kan bytas ut till en som passar bäst för tillfället, om man
ska ha ett system som är flexibelt och kan anpassas efter situationen.

2.2.3

Utvecklingstrender – utnyttjande mekaniska och fysikaliska
egenskaper tillsammans

2.2.3.1 Lastbärande batterier
Dagens batterier har bara en enda funktion – att lagra och leverera ström. Annars kan de
betraktas som dödvikt. Men det finns potential att utveckla batterier som har viss mekanisk
hållfasthet och kan därför användas till mer än bara energikällor. Det pågår försök att
integrera energilagring i strukturen på en mikro-UAV (obemannad flygfarkost) och en
större användning i karossen på en motortävlingsbil. Batterierna integreras i lastbärande
delar av bilens kaross. Tekniken utvecklas ab BAE Systems i samarbete med Drayson
Racing Technologies och Lola Cars.
Om man kan framgångrikt integrerar energilagring i övriga delar av soldatens utrustning
(t.ex. i chassit på en dator, kolven på vapnet) så kan systemets totala vikt förmodligen
reduceras. Dock finns det nackdelar med denna sorts optimering:det man vinna på
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effektivitet (viktsminskning) kan man förlora i flexibilitet. Är allting fullständigt integrerat
kan man inte välja bort en funktion som inte för tillfället behövs.

2.2.4

Kommersiella produkter

2.2.4.1 Integrated power system - IPS
Ett exempel på försök att integrera energiförsörjning i övriga delar av soldatens utrustning
utvecklas av BAE Systems14. Här han man integrerat två multicellbatterier i paneler som
bärs under stridsvästen på bröstet och ryggen. Systemet utvecklas för att kunna utrustas
med ytterligare två batterier på sidorna. Kablar som kopplar ihop batterierna till en
integrated power hub (styrenhet) är insydda i västen och systemet är utrustat med en
styrenhet som visar strömförbrukningen. Till styrenheten kan man koppla upp till fyra
elektroniska anordningar samtidigt. Systemet skall vara skadetolerant och fungera även
om två tredjedelar av battericellerna är skadade. Bilden nedan visar systemet som (utan
sidobatterierna) väger ca 2 kg.

Figur 2.6. BAE System Integrated power system

15

2.2.4.2 Soldier wearable integrated power equipment system – SWIPES
Ett liknande koncept utvecklas i USA av Aerotech Corp16 och visas i bilden nedan.
Batterier har integrerats i en MOLLE (Blackhawk Corp) stridsväst, med integrerat kablage
för att koppla till olika elektroniska hjälpmedel. Enl. uppgift serietillverkas SWIPES i
mindre skala redan (några hundratals enheter). Intressant är att batterierna som används
(Li-jon) är inmonterade i gummihölje (figur 2.7).

14

15
16

Integrated power system (IPS) www.baesystems.com/download/BAES_021726/ips-datasheet. Downloaded
2012-11-27

http://www.pocket-lint.com/news/42378/bae-systems-wearable-battery-system
http://www.asdnews.com/news-44315/Arotech_Receives_$23_M_SWIPES_Order.htm. Downloaded 201211-26
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Figur 2.7. Aerotech Corp SWIPES batteri (vänster) och integrerad i MOLLE väst (höger)

2.2.5

Sammanfattning

Behovet av tillförlitlig strömförsörjning är avgörande for soldatens överlevnad och dennes
uppdrag. Behovet kommer inte minska i närtid men det pågår mycket stora FoU insatser
drivna av civila aktörer inom utveckling av bränsleceller, solceller, batteriteknik och vissa
innovativa teknologier som har potential att användas inom det militära.
För närvarande integreras befintliga Li-jon batterier i stridsvästar eller i paneler som bärs
under stridsvästen tillsammans med kablage och kopplingar för att möjliggöra att flera
olika elektroniska anordningar delar på samma batterier. Därmed sänks det totala antalet
batterier som soldaten behöver och en viktminskning av storleksordningen 30 % (enl.
obekräftad uppgift) uppnås.

2.3

Multifunktionella textilier

Genom att integrera flera funktioner i textila material kan den totala vikten på
soldatsystemet minskas. Textiler har utvecklats mycket på senare år och blivit tunnare,
starkare flexiblare och smartare.
Smarta textilier är ett intressant forskningsområde, men vad som räknas som smarta
textilier råder det dock delade meningar om. Elektroniska komponenter har blivit allt
mindre och kan lätt integreras i textila material, olika typer av laminat med en viss
funktion kan appliceras på det vävda materialet och löstagbara lappar kan fästas med
kardborreknäppning. Mer sofistikerade metoder är att med så kallad smältspinning
tillverka en fiber med en kärna av ett annat material. Ibland kan det vara en kombination
av material som är det ”smarta”. I det här avsnittet väljer vi att ha en ganska vid tolkning
av begreppet smarta textilier. Vi tittar också huvudsakligen på de delar som är av intresse
för försvaret. Andra aktörer som också har intresse för smarta textilier är
läkemedelsindustrin och sport- och fritidssektorn.
Olika typer av ledande material
Det finns olika typer av ledande material som kan vävas in i textilier. Det vanligaste är
fortfarande olika typer av metalliska fibrer såsom rostfritt stål och silverpläterade fibrer.
Dessvärre har metalliska fibrer en viss styvhet som gör dem svåra att böja (och de rätar
inte ut sig av sig själva).
Ledande polymerer är en annan typ av material som är mer flexibelt. Linköpings
universitet har en lång tradition av forskning inom detta ämnesområde. Dock är inte
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konduktiviteten för ledande polymerer idag jämförbar med den för metaller, men
utvecklingen går framåt hela tiden.
Kolfibrer är ett annat alternativ och ledningsförmågan är jämförbar med den för metaller.
Materialet är emellertid sprött, svårt att hantera och hälsovådligt. Kimrök (carbon black,
CB) har hög ledningsförmåga. Vid Swerea IVF i Mölndal använder man smältspinning för
att tillverka en fiber med en kärna av kimrök17.

2.3.1

Smarta textilier för signaturanpassning

Intresset för smarta textilier vid FOI började med att en lågemissiv färg som utvecklats18
applicerades på textila material. Färgen fungerar bra som kamouflage i våglängdsområdet
8-12 m dvs. det våglängdsområde som kan observeras med en värmekamera. Av det
textila materialet kan man sedan tillverka uniformer som är mindre synliga för en
värmekamera. Det har demonstrerats i laboratoriet att färgen fungerar (se figur 2.8), dock
krävs det mer forsknings- och utvecklingsarbete för att färgen skall bli fältmässigt.

Figur 2.8. Glasskiva som till hälften är täckt med en lågemissiv färg. Den lilla fyrkanten i mitten
är en textilie i samma material. Under glasplattan finns en värmekälla.

Nära infraröd strålning (NIR) 750-1400 nm, kan registreras med hjälp av bildförstärkare.
Så kallade NIR-pigment fungerar som kamouflage i detta område och det finns redan idag
operativa uniformer med NIR-pigment. Ämnet omgärdas av stor sekretess och det är svårt
att få fram exakta uppgifter från tillverkarna. Som forskningsinstitut har vi dock ett
laboratorium där vi kan mäta upp intressanta parametrar.

2.3.2

Superhydrofoba ytor

Vid militära operationer vill man undvika att en yta kontamineras med smuts, fett, sand
kemiska och biologiska stridsmedel och andra ytskikt. Vid signaturanpassning i IRområdet och för optisk utrustning är bibehållen renhet kritiskt för funktionen.
Forskare från Ministry of Defence of the Solvakian Republic och Vutch Chemitex har
tagit fram en demonstrator för superhydrofoba ytor som visades vid mässan Future Soldier
2012 i Prag. Vid demonstationen hällde man vatten och ketchup på tyget som inte lämnade
något märkbart spår efter sig. Nano-Multi-Tex heter projektet som fokuserar på att ta fram
multifunktionella tyger som är designat för fältuniformer för slovakiska armén. Prototypen
bygger på ett multifunktionellt vävt tyg med flamskyddande egenskaper och ökad
slitstyrka från en blandning av aramidfibrer och FR (flame retardent) viskos i en bra

17
18

Swerea IVF. http://www.swerea.se/sv/ivf/
E. Hedborg Karlsson, H. Kariis, Å. Andersson, C. Åkerlind. Ny typ av lågemissiv kamouflagefärg slutrapport, FOI-R-2316--SE, Augusti 2007
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kombination med standardfibrer. Det vävda tyget är tryckt med den slovakiska arméns
kamouflagemönster och möter kraven på signaturanpassning i såväl synligt som infraröd
400-1000 nm. En hydrofob nanofinish ökar motståndet mot tuffa väderförhållanden såsom
regn och smuts med hjälp av en nanostrukturerad yta (se figur 2.9).

Figur 2.9. Superhydrofob yta från Ministry of Defence of the Solvakian Republic och Vutch
Chemitex

2.3.3

Textilintegrerade antenner

Det finns mycket forskningsaktivitet på textilintegrerade antenner eller ”wearable
antennas” som det heter på engelska (direktöversättningen bärbar antenn blir missvisande
på svenska). Olika aspekter måste tas i beaktande t.ex.: kommer kroppen att influera
antennegenskaperna inom vissa frekvensområden? Vilka material är lämpliga att använda
som kombinerar hög ledingsförmåga med mekanisk flexibilitet? Vad händer med
antennegenskaperna när antennen skrynklas ihop19.
En textilintegrerad antenn ger soldaten minskad signatur och ökad rörlighet.
Realiserbarheten beror dock på frekvensområdet. Om frekvensen är låg (VHF och UHF)
och antennen är rundstrålande så kommer kroppen att ha stor inverkan
antennegenskaperna20. Detta beror på att kroppen kommer att suga i sig en stor del av
energin från det elektriska fältet, dessutom kommer impedansen att öka dvs.
resonansfrekvensen kommer att flyttas.
Inom projektet MUGA (multifunktionella gruppantenner) på FOI i Linköping pågår arbete
med att integrera en antenn till en radio av märket Motorola GP 328 i uniformen. Radion
används som gruppradio (IGR) av svenska armén och valdes då den opererar vid
frekvensen 350-450 MHz vilket betyder att en antenn med längden en ¼ våglängd blir ca
20 cm, vilket är en bra längd att integrera i soldatens uniform21.

19

Q. Bai och R. Langley. Crumpling of PIFA Textile Antenna, IEEE Trans. Antenna and Propagation. Vol. 60,
no. 1, p.63-70, 2012
20
L. Pettersson och J. Rantakokko, Inledande antennstudier. FOI-R-2989--SE, April 2010
21
A. Pohl. Slutrapport för Studie Antennsystem FOI memo 3984 (2012)
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Figur 2.10. Valideringsmätningar av textilintegrerad antenn.

Försöken ser lovande ut även om det nuvarande utförandet har en del att önska. Under
2013 kommer fokus att läggas på att få antennen mer smidig och välintegrerad.

2.3.4

Frekvensselektiva textilier

I samarbete med Textilhögskolan i Borås har FOI designat frekvensselektiva textilier.
Olika kombinationer av varp och väft har undersökts. Proverna har ledande fibrer i
periodiska mönster som ger frekvensselektiva egenskaper22 (figur 2.11).

Figur 2.11. Textil med band av ledande fibrer.

De olika ledande fibrer som undersökts var: rostfritt stål, kolfiber, och polyaniliniserad
fiber (polyanilin är en halvledare). De olika mönstren är illustrerade i figur 2.12. Varpen
består av ett icke-ledande material såsom bomull, ull/polyamid och polypropen.

22
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Figur 2.12.: a-c Textilier med glest inslag, tätt inslag och band av ledande material i väften.

Vid transmissionsmätningar över frekvensområdet 2-20 GHz med det elektriska fältet
parallellt och vinkelrätt mot väften kunde för vissa materialkombinationer ett
frekvensselektivt beteende uppmätas.

Studier av textiler med olika tjocka band är pågående och de preliminära resultaten ser
lovande ut.
2.3.5

Kroppssensorer

Det kan vara intressant att övervaka soldatens hälsostatus under arbete när man planerar
ett uppdrag. Till exempel kan det vara bra att veta hur mycket energi soldaten använder
och när gränsen är nådd för trötthet, hunger och uttorkning23.
Ett system för hälsoövervakning kräver sensorer. Lämpligvis bör dessa sensorer vara väl
integrerade i den vanliga utrustningen. En idé skulle kunna vara att ha sensorer i
uniformen. Det finns mycket forskning om textilintegrerade kroppssensorer. Olika typer
av material såväl som olika typer av sensorer är av intresse.
EKG är en väletablerad metod när det gäller att mäta på människor i sjukhusmiljö.
Däremot är det inte lika lätt att mäta på människor i rörelse. Med kapacitiva elektroder så
kan man placera elektroderna på utsidan av tyget och inte direkt på huden. Detta koncept
har testats framgångsrikt i ett amerikanskt projekt ”U.S. Future Force Warrior”24. Andra
aktörer som har intresse för att mäta EKG på personer i rörelse är de som håller på med
idrottsmedicin.
Andningsfrekvens kan mätas med sensorer som spänts över bröstet men detta är ingen
praktisk lösning i fält. Vid Universitetet i Arkansas har man utvecklat en smart textilie
som består av en halvledare och kolnanorör. Sensorn innehåller en film av pentacen och
när man andas ändrar sig de elektriska egenskaperna i filmen. Det finns även optiska fibrer
som arbetar på liknande sätt, ljuset i fibern ändrar sig vid uttöjning25. Även SMARTEX i
Pisa har en lösning för mätning av puls, andningsfrekvens, svettning och uttorkning.
Sensorerna kopplas samman via ett trådlöst nätverk26.

23

B. Levin, D. Andersson och F. Lantz. Individual status assessment using Wireless Body Area Networks, FOIR-2878--SE, December 2009
24
AHEAD WP300 D340
25
Ibid.
26
R. Paradiso, L. Bourdon och G. Loriga. Smart Sensing Uniforms for Emergency Operators, Advances in
Science and Technology, 60, 101-110 (2008)
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2.4

Scenarios

Två realistiska scenarior har skapats för att ge projektdeltagarna större insikt i hur olika
uppgifter i olika miljöer kan påverka kraven på soldatens personliga utrustning. Det finns
en nästan oändlig lista över tänkbar materiel (FMV materiellistan innehåller > 13000
artiklar) tillgängliga till soldaten, men urvalet måste styras av uppdraget, miljön och
soldatens fysiska möjligheter att bära all materiel. Svåra prioriteringar krävs men ibland är
det nödvändig att prioritera bort exempelvis kroppsskyddet till förmån för ökad rörlighet.
Det två scenarior som har skapats är:
Urban peacekeeping (fredsbevarande i urban miljö)
Jungle peacekeeping (fredsbevarande i djungel terräng)
Utifrån de sex prioriterade förmågor (verkan; skydd, rörlighet, uthållighet, ledning och
information) belysas hur soldatens personliga utrustning anpassas efter uppdraget och
miljön. Analysen redovisas i ett separat memo27.

2.5

Värmehantering

Inom Försvarsmakten pågår idag omfattande förändringar avseende både soldatens
utrustning och arbetsuppgifter. Den tekniska utvecklingen under senare år medför att
uppgifter som tidigare bara kunde genomföras med hjälp av kvalificerade plattformar i allt
större utsträckning nu även kan genomföras av enskilda soldater eller en grupp av soldater.
Det finns dock i samband med de nya förmågor som soldaten utrustas med en stor risk för
överbelastning om inte de nya systemen utformas på ett genomtänkt sätt som samverkar
med tidigare förmågor och stridssituationens krav. Kombinationen av nya tekniska
förmågor och att soldatens uppgifter förändras innebär samtidigt att kraven på den
personliga utrustningen i motsvarande grad har ökat.
Ny utrustning i kombination med ökade krav på kroppsskydd medför att systemen måste
anpassas för en enskild soldat främst avseende vikt, volym och handhavande. Det finns
annars en uppenbar risk för både fysisk och mental överbelastning. Den enskilda soldatens
burna vikt har trots den tekniska utvecklingen inte minskat under senare år utan tvärtom
snarare ökat. En orsak är att olika delsystem hittills i stor utsträckning framtagits
oberoende av varandra utan en helhetssyn vilket medfört stora problem med i första hand
vikt och volym.
Ökad buren vikt och volym för soldaten innebär en ökad fysisk belastning som i sin tur
ställer krav på högre arbetsnivåer för att genomföra olika uppgifter tillsammans med en
ökad risk för belastningsskador. En hög arbetsnivå skapar högre krav på vätske- och
energiförsörjning men innebär framförallt att mer värme produceras av kroppen för en
given arbetsuppgift. I kombination med högre skyddskrav som täcker kroppen mer,
samtidigt som vikten ökar, har problem med ökad värmebelastning och kraven på att hålla
kroppen i värmebalans blivit ett stort problem. Till detta kan också läggas de krav på nya
uppdragsprofiler i nya krävande miljöer som bidrar till problematiken. Den Svenska
Försvarsmakten verkar idag i miljöer som omfattar både tropiska klimat med hög värme
och fuktighet samt mer ökenlika klimat som är mycket heta och torra. För att kunna
hantera problemen med värmebelastning krävs både ny utrustning och en ökad kunskapsnivå om hur människan fungerar i olika situationer och hur man hanterar de problem som
kan uppstå.

27

A. Noren. Scenarios for soldiers individual protective equipment. FOI Memo 4031 (2012)
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2.5.1

Människans värmereglering

För att kroppens funktioner ska fungera på ett adekvat sätt krävs att kroppens inre delar
håller en temperatur kring 37 ºC med endast några tiondelars variation upp eller ned
(normalt 36,5 – 38,2). Muskler ligger vanligen, vid låg aktivitet, någon eller ett par grader
lägre medan det i kroppens yttre extremiteter kan variera flera grader beroende på
omgivningstemparaturen.

2.5.1.1 Fysiologisk värmereglering
Hudens temperatur påverkas direkt av omgivningstemperaturen och kan vara både högre
och lägre än kärntemperaturen. För att bibehålla en konstant kärntemperatur regleras både
värmeutbytet med omgivningen och kroppens egen värmeproduktion beroende på den
omgivande temperaturen. Regleringen påverkas av sinnesceller, receptorer som registrerar
temperaturen i kroppens olika delar. Receptorer för både värme och kyla finns förutom i
huden även i muskler och i det centrala nervsystemet. Informationen bearbetas i hjärnans
värmecentrum som ligger centralt under mellanhjärnan (hypotalamus) tillsammans med
funktioner för blodtryck, ämnesomsättning och andra basala funktioner som sömnreglering.
Värme produceras som en följd av energiomsättningen i kroppens celler där en del lagras
medan överskottsvärme transporteras via blodet ut till hudens mer ytligt liggande blodkärl
för avgivning av värme till omgivningen.
För att reglera kroppstemperaturen fysiologiskt finns i princip tre olika grundläggande
funktioner:


Reglering av blodflödet. Främst det som går ytligt nära huden för att påverka
värmeavgivningen.



Produktion av värme, huttra



Svettning, vattenavdunstning och nedkylning (värmeavgivning) via huden

Utöver den fysiologiska regleringen behöver människan beteendemässiga åtgärder för att
klara sig i olika klimat och arbetssituationer. Beteendemässiga åtgärder är i huvudsak:


Anpassad klädsel



Yttre källor för värme eller kyla



Skyddande omgivning, hus tält m. m.



Viljemässig ändring av kroppens värmeproduktion (fysiskt arbete)

Människan fysiologiska reglering är bättre anpassad till att klara varma omgivningar än
kalla. Anledningen är vår förmåga att svettas där avdunstningen kräver energi, värme som
tas från huden och som därmed transorteras bort från kroppen. För att en avkylningseffekt
skall uppstå måste följaktligen svetten kunna avdunsta från huden varför klädsel och dess
funktion är av avgörande betydelse för värmebalansen.
Människan förmåga att klara kyla är begränsad främst beroende på vår nakna hud.
Vid svettning förlorar kroppen både vatten, salt och mineraler som kan försämra kroppens
funktionsförmåga. Svett består till 99 % av vatten som måste ersättas för att upprätthålla
vätskebalansen tillsammans med övriga förluster. Kroppen förlorar vätska genom:


Urin och avföring ca 1,7 l/dygn



Dunstning från lungor och luftvägar ca 0,4 l/dygn



Läckage genom huden ca 0,5 l/dygn



Svettning 0 -15 l/dygn

25

FOI-R--3620--SE

Svettningen varierar följaktligen mycket och har stora individuella variationer även om
faktorer såsom klädsel, klimat och genomfört arbete är lika. Även utan svettning förlorar
kroppen ca 2,5 liter vätska per dygn. Förluster på mer än ca 1- 2 % av kroppsmassan måste
ersättas om negativa effekter skall undvikas. Vid stora vätskeförluster kan salt och socker
behöva tillsättas.
Vid hög värmebelastning ökar blodflödet till huden som i sin tur ökar belastningen på
cirkulationen (hjärta och blodomlopp). I kombination med arbete kan funktionsnedsättande situationer uppstå då cirkulationsapparatens kapacitet överskrids vilket
samtidigt påverkar förmågan att transportera syre och näringsämnen (till t.ex. muskler).
Människan har viss förmåga till att anpassa sig till värme. Genom att konditionsträna
under hög värmebelastning kan värmetoleransen i viss mån förbättras. Det sker främst
genom att öka hjärtats pumpförmåga och förbättra svettningsreaktionen. Dessutom ökar
blodvolym och svettens salthalt minskar. Träning under ca en vecka krävs för att uppnå
dessa effekter.

2.5.1.2 Fysik
Människan produktion av värme pågår kontinuerligt som en följd av energiomsättningen i
kroppens celler. Värmeproduktionen ökar kraftigt vid arbete främst som en följd av
musklernas dåliga verkningsgrad. Vid tungt fysiskt arbete kan värmeutvecklingen i
kroppen nå 1000 W eller mer. Mental ansträngnings påverkan är knappt mätbar. Det
innebär att fysisk aktivitet är dominerande vad gäller höga nivåer av kroppens
värmeproduktion. En följd av detta är att farliga värmebalansproblem kan uppstå även vid
måttliga temperaturer om begräsningar finns i värmeutbytet, värmeavgivningen (isolation,
svettning m m) med omgivningen och om den fysiska ansträngningen samtidigt är hög
Värmeutbytet med omgivningen sker genom olika fysikaliska processer:


Konvektion (strömning)



Konduktion (ledning)



Radiation (strålning)



Evaporation (avdunstning)

För alla processer gäller att större area ger större värmeutbyte. Avdunstningens storlek
bestäms av skillnader i vattenångtryck mellan hud och omgivning. För övriga processer
gäller att temperaturskillandens storlek avgör både riktning och storleken på värmeutbytet
(se figur 2.13).
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Figur 2.13. Schematisk bild över mekanismer för värmeutbyte mellan människa och
omgivning28.

Mer värme avges följaktligen om det är stor temperaturskillnad mellan hud och omgivande
luft vid värmesituationen. Sval luft som strömmar äver kroppen har en avkylande effekt
där förutom exponerad yta även lufthastighet och grad av turbulens har betydelse
(konvektion). Vindens kylförmåga är avsevärt större för smala kroppsdelar. Kroppsdelar
som enkelt kan igenkännas vid kall blåsig väderlek (fingrar, näsa, öron).
Konvektionen tillsammans med radiation är huvudfaktorer vid värmetransport till och från
människan men där konduktion kan vara viktigt vid direktkontakt med andra föremål
(fötter - mark t.ex.)

2.5.2

Beklädnad

Klädsel påverkar direkt hudens temperatur och bestämmer hur värmetransporten till och
från kroppen fungerar i förhållande till omgivningen. Beroende på utformningen av
klädesplaggen blir luftlagrets tjocklek och omsättning närmast huden olika samtidigt som
tygets egenskaper även påverkar värmestrålning och transport av vattenånga.
Vid stillastående luft finns även vid helt naken hud ett luftlager som bromsar transport av
värme och vattenånga. Bromsförmågan är en direkt funktion av lagrets tjocklek. Kläder
fyller funktionen att innesluta ett skyddande luftlager så det inte försvinner lätt vid rörelse.
Genom den s.k. flerskiktsprincipen kan flera luftspalter bildas som ökar isolationen. Även
passformen har en avgörande inverkan.
All klädsel hindrar värmeutbytet mellan kropp och omgivning. Den bromsande effekten
som är avgörande för god komfort vid kall väderlek kan få mycket negativa effekter vid
varmt klimat då den yttre temperaturen försvårar kroppens värmeavgivning. Speciellt vid
hög fysisk aktivitet kan riskabla situationer lätt uppstå med för hög kroppstemperatur. Den
höga isolationen har då den dubbla negativa effekten att hindra en effektiv värmeavgivning samtidigt som kläderna hindrar svett från att avdunsta effektivt.
Vid låg fysisk aktivitet i heta klimat kan bra isolerande kläder dock även ha en positiv
effekt då de reflekterar instrålad värme och därmed minskar värmetillförseln.
28
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Soldaten som oftast har en klädsel där även krav på brandskydd, motståndskraft mot
insikter och yttre fysisk påverkan spelar in försvårar ytterligare en effektiv värmetransport,
avdunstning främst beroende på tygets tjocklek och vindtäthet. Den mängd utrustning som
en soldat normalt bär bidrar också till att försämra situationen både genom att täcka
kroppen med ytterligare isolering men framförallt genom att buren utrustning försvårar
ventilationen.
Av avgörande betydelse för att kunna hantera varma klimat är en väl fungerande
ventilation som tillåter värme att lämna kroppen antingen genom strömning eller genom en
effektiv svettning, avdunstning. Beklädnaden bör utgöras av få lager med tunna material
där det innersta lagret ej får vara åtsittande så att ventileringen av huden hämmas. Viktigt
är att öppningar finns somt tillåter ventilation och att cirkulerande luft kan strömma så
nära huden som möjligt.

2.5.3

Tekniska lösningar

För att kunna lösa arbetssituationen med väl skyddade soldater, uniform, kroppsskydd med
mera i svåra värmebelastande klimat finns flera olika vägar att gå. Genom god kunskap
om de förhållanden som gäller enligt ovan har beteendemässiga åtgärder en stor betydelse.
Arbetspass och raster måste utformas och anpassas till rådande förhållanden för att
undvika värmeutmattning samtidigt som åtgärder i form av att ta av utrustning vid rast och
öppna upp klädsel för ventilering samt söka skydd mot solinstrålning är helt avgörande. I
situationer som tillåter lättnad av klädsel kan avkylning även effektiviseras genom
indränkning, sprayning av huden med vatten som får avdunsta på huden. En avdunstning
som kan förstärkas genom aktiv fläktning.
Tekniska lösningar som finns på marknaden bygger oftast på någon form av väst som
antingen kyler kroppen direkt eller genom att öka ventilationen närmast huden. För att få
en större kunskap om problem och lösningar vid soldatrelaterat arbete med påtaget
kroppsskydd under värmebelastande klimat har Försvarsmakten i samarbete med
avdelningen för omgivningsfysiologi på KTH genomfört försök där beteendemässiga
åtgärder jämförts med tekniska lösningar.
Försöken simulerade patrullering i ökenklimat där fyra olika kombinationer av tekniska
lösningar och beteendemässiga åtgärder jämfördes (se figur 2.14).

Figur 1.14. Visar hur kroppens kärntemperatur beror på aktiviteten
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Som framgår av kurvorna så fungerar beteendemässiga åtgärder lika bra som en teknisk
lösning med aktiv kylning medan däremot förhållandet med fullt buren utrustning utan
aktiva åtgärder eller tekniskt stöd relativt snabbt leder till problem som närmar sig
värmeutmattning. Buren vikt var 35 kg.
Den tekniska lösning som användes vid försöken bestod av en ventilerad väst konstruerad
för att underlätta ventilationen närmast huden. För passiv kylning användes sprayning med
vatten i kombination med aktiv fläktning. Vattenåtgång ca 0,5 l som sprayades på bar hud
och underkläder. Fläktning motsvarande 0,9 m/s29.

2.5.3.1 Ventilerad väst
Baserat på kunskapen att en ventilering av huden är ett effektivt sätt att kyla kroppen så
finns på marknaden flera tekniska lösningar som bygger på den grundprincipen. Lösningen
har fördelen av att både direkt kunna kyla huden samtidigt som avkylning via svettning
underlättas. Ett exempel på en sådan teknisk lösning är en av de aktivt ventilerade västar
som har används vid Försvarsmaktens försök (se bilder 2.15).

Figur 2.15. Exempel på aktivt ventilerad väst
Västens insida är här klädd med ett grovmaskigt nät som gör så att det bildas en luftspalt
mellan huden och det yttre tyget i vilken luft kan cirkulera. För att aktivt forcera en luftcirkulation är västen utrustad med två stycken batteridrivna fläktar som är placerade i
fickor längts ner på västens framsida. Drifttiden för fläktarna är upp till ca sex timmar med
en kyleffekt på ca 150 W. Total vikt med batterier ca 1,4 kg.
En av de stora fördelarna med en ventilerad västlösning är att skyddsnivån kan bibehållas
under uppdragets genomförande. Den beskrivna lösningen har potential för operativt bruk
men diverse komfortproblem återstår fortfarande att lösa bl.a. med västens anliggning mot
axlarna där en hög belastning från buren utrustnings axelremmar finns.
På marknaden finns även lösningar där luften cirkulerar i särskilda kanaler som utgör
integrerade delar av en väst som bärs mot underkläderna. Det Tyska IDZ-programmet
(Infanterist der Zukunft) använder en sådan lösning operativt. Lösningen ger bättre
komfort men något sämre kyleffekt. Flera varianter på samma grundtema med
29

Eiken O, Grönkvist M, Kölegård R, Zavec D, Ciuha U, Mekjavic IB ”Termisk belastning hos
markstridssoldater vid simulerad patrullering i ökenklimat; effekter av två olika ballistiska kroppsskydd samt
av två olika strategier för avkylning”, Avdelningen för Omgivningsfysiologi, KTH, Stockholm.
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batteridriven aktiv fläktning finns och kommer under de närmaste åren vara en av de
standardmetoder som används för att bättre kunna hantera värmebelastningsproblem i
samband med kroppsskydd.

2.5.3.2 Väst med köldmedium
För tillämpningar som ej kräver långa exponeringstider (< ca 90 min) finns möjligheten att
använda ett köldmedium som i förväg aktiveras för att under begränsad tid kyla sin
omgivning. Principen bygger på att använda ett köldmedium som har en fasövergång från
fast till flytande vid en för tillämpningen lämplig temperatur. Vid fasövergången krävs
energi som tas från omgivningen vilket ger en mycket effektivare kylning än att använda
ett köldmedium som hela tiden befinner sig i samma fas. Lösningar finns t.ex. med
fasövergång vid 28 ºC och där en återladdning till fast fas kräver en temperatur lägre än
20 ºC.
Förutom den nämnda nackdelen med begränsad användningstid kräver systemet
återladdning i kyla vilket normalt sätt är svårt att åstadkomma under operativa
förhållanden. Speciellt med mindre enheter under rörelse. Logistiken kring återladdning
kräver också normalt att västen tas av vilket kan vara operativt ofördelaktigt. Systemet
med kylvästar har därför främst civila tillämpningar såsom vid brandbekämpning m. m.
men kan även ha militära tillämpningar vid skyddsdräkter för minröjning etc. Ett exempel
på en svensktillverkad väst visas nedan.

Figur 2.16. Exempel på svensktillverkad kylväst med köldmedium

2.5.3.3 Termoelektriska kylvästar
Termoelektriska västar bygger på den s.k. Peltiereffekten där en likström får passera en
övergång mellan två olika metaller så att värme transorteras till den ena sidan medan den
andra sidan kyls av. Effekten har varit känt sedan tidigt 1800-tal men har hittills fått
begränsad användning framförallt p.g.a. den dåliga verkningsgraden (ca 5 %).
Verkningsgraden beror på mellan vilka material övergången sker och det finns idag en
omfattande forskning inom området för att öka verkningsgraden genom nya
materialkombinationer. Nanotrådar av halvledarmaterial är en sådan lovande
forskningsgren. Mycket av forskningen är genererad av behovet av att enkelt kunna
generera ström från en temperaturskillnad som är den omvända effekten vid en
termoelektrisk övergång mellan två material den s.k. Seebeckeffekten.
För närvarande finns mest enklare tillämningar på marknaden av Peltiereffekten i form av
kylskåp för camping m. m. men några västar finns även för mindre krävande civila
tillämpningar. Tekniken har dock stor utvecklingspotential och kan komma att bli aktuell
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för soldaten sett på lite längre sikt och i samklang med att nya lösningar att täcka soldatens
energibehov finns tillgängligt.

2.6

Studiebesök till avd. för CBRN

I februari genomfördes ett projektinternat och studiebesök till FOIs avdelning för CBRN.
Syftet med internatet var för att samla projektmedlemmarna och skapa en gemensam bild
av problemet. Eftersom de flesta medarbetare inom projektet aldrig har haft tillfället att
bekanta sig med verksamheten som sker inom avdelningen avdeledas en del av tiden för
några korta presentationer av avdelningens verksamhet och en rundvandring i laboratorier
för studier, syntes och analys av CBRN agensen.
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3

Kund- och övriga kontakter

Under året har ett antal formella och informella kundkontakter förevarit.

3.1

FMV

Samtal och diverse möten rörande olika teknologier och deras mognadsgrad inom
framförallt materialteknik och energiteknik hållits. Kontakter har varit med personer från
framförallt MDF men även från AK Led och AK Flyg och Rymd.
Det har skapats inom FMV en informell grupp för informationsutbyte rörande verksamhet
inom energiområdet. Gruppen har inget mandat och berör många tekniker som har med
energiförsörjning att göra, inklusive energiförsörjning av soldaten, fartyg, fordon,
flygfarkoster, u-båtar och militära baser. Projektet har knutit kontakt med gruppen som i
övrigt har ingen kontakt med FOI.

3.2

KTH adv. för fysiologiska studier

Ett studiebesök till enheten för arbets- och termofysiologi som med FM finansiering utför
fysiologiska studier som berör värmebelastningen på soldaten genomfördes. Besöket gav
insikt i de kommersiella lösningar (ventilerade västar) som finns på marknaden,
testmetoder som används samt information om pågående forskning. En närmare
beskrivning av värmebelastning ges i § 2.5.

3.3

Expertstöd till FMV studiebesök om
materialteknik och energi inom MIT ILP, USA.
21-25 maj samt 14-16 nov 2012

Två studiebesök till MIT har under året gjorts inom ramen för separata uppdrag från FMV.
Besöken tas upp här eftersom i båda fallen avhandlades teknologier för tillämpningar som
berör soldaten: multifunktionella textilier, lätta komposit konstruktionsmaterial och
energiteknik. I den senare nämnde teknikområdet studerades bl.a. tekniker som utvecklas
specifikt för soldaten. Den ena studiebesök redovisas närmare i FOI-S-3990--SE och den
andra kommer att publiceras av FMV inom kort, eventuellt innan årsskiftet.

3.4

Advances in Protective Clothing, workshop,
Qinetiq, Farnborough, UK. 25 april 2012

En presentation om nanoteknikens möjligheter att genom multifunktionalitet sänka
soldatens fysiska börd hölls och en poster med samma tema presenterades vid nämnde
workshopen. Genom workshopen skapades nya kontakter med personer med insikt i
verksamheten i Cranfield Defence and Security, som till viss del motsvarar Försvarets
högskola i Sverige. Presentationen, postern och en reserapport dokumenteras i FOI-R-3473—SE, juni 2012.

3.5

Studiebesök till FFI, Norge. 6 juni 2012

Inom ramen för projektet gjordes i juni ett studiebesök till FFI (Försvarets
forskningsinstitut) i Kjeller, Lilleström. Besöket initierades genom kontakt inom EDA
capability technology (captech) GEM01 – materials and structures.
Syftet med besöket var informationsutbyte och för att skapa kontaker med personal som
ägnar sig åt forskningsområdet soldatsystem. Studiebesöket har dokumenterats närmare i
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FOI dnr. 2012-1380. Ett motsvarande besök från FFI till FOI planeras nu äger rum i
februari 2013. Det finns ett gemensam önskemål att hitta konkreta möjligheter till ett
närmare samarbete, troligtvis inom området skydd för soldaten.

3.6

European Survivability Workshop, Halmstad,
12-14 juni 201230

En internationell konferens arrangerades av FOI under tre dagar i juni på Lv6
regementsområde i Halmstad. Skydd i vid bemärkelse behandlades, om än med viss
tyngdpunkt på ballistiska skydd. Projektet bidrog med ett föredrag med titeln ”Weight
reduction of soldier protective equipment by integration of functions in advanced
materials”, som mottogs väl. Cirka 70 personer från försvarsmakter och industri deltog
varav drygt hälften svenskar. Hela konferensen har dokumenterats

3.7

FMV Sensorsymposium 12-13 sept 2012

Sensorsymposiet är ett återkommande (vartannat år) konferens där forskare, militär och
industriella personal träffar för informationsutbyte, oftast i samband med en utställning av
försvarsmateriel. Ett föredrag hölls med titeln The sensor-signatur duel. I år deltog ca 200
personer i symposiet.
Alla presentationer och information om materielutställningen finns att ta del av här:
http://www.fmv.se/en/About-FMV/Information/Courses-and-seminars/SensorsSymposium-2012/

30

FOI Memo 4058 (2012)
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4

Slutsatser

Projektgruppens förståelse för soldatens uppgift, arbetsmiljö och materiel har ökats genom
studien om scenarior.
Vi har idag en bättre förståelse för de senaste trenderna inom ballistiskt skydd dock kanske
inte fullt så bra förståelse för befintlig materiel, som kan kommer att finnas i bruk även i
framtiden.
Vi har sammanställt utvecklingstrendera inom energiförsörjningsområdet men vet att det
idag saknas bra integration mellan energiförsörjning och soldatens övriga materiel
(ballistiskt skydd och CBRN skydd). Inverkan av energiförsörjningstekniken på soldatens
signatur är okänt, även för de prototypsystem som börjar utvecklas.
Värmebelastningen på soldaten har mycket stor betydelse för hur väl hen kommer att klara
uppdraget, dock saknas det tekniska lösningar (exempelvis ventilerade västar) som är
integrerade med övrig utrustning. Energiförsörjning av västarna är ett olöst problem.
Multifunktionella textilier erbjuder stora möjligheter att bidra till en helhetslösning,
särskilt avseende monitorering av soldatens läge, hälsotillstånd och eventuellt signatur.
Genom olika studiebesök har projektets medlemmar breddat sin kunskap inom flera nya
områden samt skapat nya kontakter inom och utanför försvarsmyndigheterna.
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Rekommendationer

5

Projektet har drivits i två år och skall drivas i ett år till. Under projektets sista år föreslås
att verksamheten bör fokusera närmare på en mer integrerad lösning som har målet att
bidra till energiförsörjning utan att ha negativ påverkan på övrig materiel och funktioner.
Det föreslås att en prototyp till energiförsörjningssystem införskaffas, helst genom inköp
men att låna ett system eller bygga ett eget är tänkbara alternativa lösningar. Därefter bör
systemets inverkan på soldatens övriga materiel studeras utifrån:


Ballistiskt skydd – vad händer om systemet skadas?



CBRN skydd – vad händer avseende möjligheter att skydda sig eller sanera sig?



Systemets fysiologiska effekter – batterier och övriga delar blir varma i bruk,
påverka detta soldaten och i så fall hur och i vilken utsträckning?



Kan multifunktionella textilier bidra till en helhetslösning och i så fall hur?



Soldatens signatur kan påverkas genom t.ex. värmeutstrålning och akustik.
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