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Förord 
Detta examensarbete utgör en del i en förstudie för att undersöka möjligheterna att införa 
bladfjädrar i komposit på framaxel hos Scanias lastbil med 7.5-8 tons axeltryck. Syftet med 
examensarbetet är att finna lösningar till infästning av bladet mot axel och ram samt att 
påbörja en kravspecifikation av bladfjädrar i komposit. Examensarbetet har utförts på Scania i 
Södertälje hos gruppen för bärande chassi.  
 
Ett flertal personer har engagerat sig i arbetet och förtjänar ett erkännande. Vid Scania är det 
främst min handledare Henrik Bergström för sitt stöd och bidrag av erfarenhet men även Uno 
Andersson, Anders Johansson, Tor Langhed, Jolle Ijkema och Christer Lundemo som 
fungerat som kontaktpersoner under arbetets gång. Vill även tacka examinatorn Roberts Joffe 
vid Luleå tekniska universitet och slutligen annan berörd personal vid Scania och universitetet 
som engagerat sig och visat intresse i arbetet. Tack! 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har bedrivits på Scania i Södertälje hos gruppen för bärande chassi, 
RTCB. Uppgiften har varit att utvärdera möjligheterna att införa bladfjädrar i komposit på 
framaxel med 7.5-8 tons axeltryck. Redan under 80-talet bedrevs ett utvecklingsprojekt på 
Scania med kompositfjädrar. 1990 lades det projektet ned främst för att det inte fanns någon 
lämplig serieproducent till kompositfjädrar, men även till följd av vissa problem med 
slagkänslighet i materialet och att det under den här perioden bedrevs många 
utvecklingsprojekt på Scania.  
 
Sedan mitten på 90-talet finns det i USA en serieproducent av kompositfjädrar till tunga 
lastbilar på axeltryck av 6.5 ton, som bland annat levererar till några av de stora 
lastbilsmärkena på den Amerikanska marknaden. Det betyder att fjädrarna i examensarbetet 
skall undersökas för 1-1.5 ton högre än vad som finns på marknaden idag.  
 
Under våren 2006 kontaktades Scania av den Amerikanska leverantören och ur det mötet 
uppstod detta examensarbete som startade på hösten samma år. Examensarbetets syfte har 
varit att fortsätta det utvecklingsarbete som startade under 1980-talet och utvärdera 
möjligheterna att införa det på Scanias lastbilar idag.  
 
Då området är mycket stort krävdes tydliga avgränsningar för vad arbetet skulle omfatta. I 
samråd med handledare på Scania beslutades att examensarbetet skulle undersöka möjliga 
lösningar till infästningar av blad mot axel och ram. Skulle ett rakt byte göras mellan dagens 
stålfjäder mot ett blad i komposit skulle bladet spricka över axelinfästningen till följd av 
klämkrafterna i området. Ingen kontakt får heller finnas mellan kompositen och metallen 
eftersom kompositen är mycket slagkänslig. Infästningen mot ram, som idag är löst med 
fjäderöglor i bladets ändar skulle för komposit innebära en komplicerad och dyr 
tillverkningsprocess. Till följd av detta eftersöks nya lösningar till infästning av blad mot axel 
och ram.  
 
Examensarbetet skulle även innefatta att påbörja en kravspecifikation för bladfjädrar i 
komposit. Kravspecifikationen har under arbetets gång visat sig bli det viktigaste resultatet av 
arbetet då val av infästning till stor del beror av uppbyggnad av materialet samt 
tillverkningsmetod. Hur materialet är uppbyggt samt vilken tillverkningsmetod som därefter 
är lämplig är okänd då dessa skiljer sig mellan olika leverantörer. Anisotropin i materialet gör 
att det ofta designas efter sitt specifika användningsområde då alla laster som verkar på 
konstruktionen måste beaktas, inte bara huvudlasterna. Materialet är något som aktivt måste 
utvecklas för de aktuella lastfallen. Med en fullständig kravspecifikation kan denna användas 
för beställning av prototyp för vidare utvärdering genom provning.  
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Abstract 
This master thesis has been carried out at Scania, Södertälje, at the group responsible for basic 
chassis design. The assignment was to investigate the possibilities to introduce a leaf spring in 
composite for the front axle with 7.5-8 tons of load. During the 1980’s a development project 
with composite leaf springs was conducted at Scania. At 1990 that project was put to rest, 
primarily because there was no mass producer of composite leaf springs at that time. Since the 
mid 90’s there is a mass producer of composite springs in the US for heavy axle loads, which 
there means 6.5 tons.  
 
During the spring 2006, Scania was contacted by this producer and the master thesis 
originates from that meeting. The purpose for this thesis has been to continue the development 
work that was done during the 1980’s.  
 
Since the subject, in its whole, were too big for a single master thesis some delimitations was 
needed. The thesis was decided to investigate possible solutions for the spring eye design and 
fastening of the spring to the axle. Another important result is the prototype specifications that 
needed to be developed for the composite leaf spring. Since the material often is specially 
designed for its purpose this means that for new loads a new material needs to be developed. 
This leaves the prototype specifications being the most important result from this work since 
the fastening devices needs to be developed with the material, and without that knowledge no 
final concepts can be presented. 
 
The prototype specification can in a second stage be used in the contact with producers to 
order prototypes for further evaluation of the composite leaf spring.
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1 Inledning 
Detta kapitel beskriver problemets bakgrund, problemet i sig och vad som skall lösas. 
Presentation av uppdragsgivare och vilka mål som skall uppfyllas. 
 

1.1 Bakgrund 
 

 
Figur 1.  Tidsaxel över historiska händelser för kompositfjäder samt Scanias tidigare utvecklingsprojekt 
 
De första försöken med kompositfjädrar gjordes i början av 1960-talet av GM. De 
experimenterade med kompositfjäder på personbil men lade ned projektet efter ett par år till 
följd av att fördelarna med kompositfjädrar inte ansågs tillräckligt stora. Under 80-talet 
väcktes intresset för komposit till liv igen och Corvette införde under denna period 
kompositfjädrar på personbil.  
 
I början på 1980-talet startade även Scania ett utvecklingsprojekt med Engelska GKN av 
dubbelbladig kompositfjäder. Det samarbetet pågick till 1985 då projektet istället övergick till 
ett enkelbladigt koncept med Saab Composit. De största anledningarna till att projektet lades 
ned då var att ingen lämplig serieproducent fanns samt att det under den här perioden pågick 
många utvecklingsprojekt på Scania.  
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Sedan mitten på 90-talet finns det i USA en serieproducent av kompositfjädrar till tunga 
lastbilar i USA. Som tunga lastbilar i USA räknas axeltryck på 6.5 ton. Under våren 2006 tog 
dessa kontakt med Scania och ur det mötet uppstod detta examensarbete som startades under 
hösten samma år. Examensarbetet är en fortsättning av den förundersökning som gjordes 
under 1980-talet. Den största fördelen med bladfjäder i komposit skulle vara den förmodade 
viktsbesparingen.  
 

1.2 Uppdragsgivare 
Scania grundades 1891 och är idag en av de ledande tillverkarna i världen av tunga lastbilar, 
bussar samt industri- och marinmotorer. Marknaderna som Scania agerar på finns i Europa, 
Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. 
 
I Sverige finns cirka 12000 anställda och totalt världen över finns drygt 30000. Utöver dessa 
arbetar runt 20000 personer i Scanias fristående försäljnings- och 
servicemarknadsorganisation. [W1] 
 

1.3 Problembeskrivning 

 
Figur 2. Principskiss av bladfjäder i komposit 
 
Examensarbetets uppgift är att undersöka möjligheterna att införa en enkelbladig bladfjäder i 
kompositmaterial på framaxeln med axeltryck av 7.5-8 ton. I dagsläget finns det 
kompositfjädrar på lastbilar i USA med axeltryck på 6.5 ton. Tidigare problem med fjädrarna 
har varit slagkänslighet i materialet, låg sidstyvhet, tryckkänslighet, känslighet för vridning i 
bladet och produktionshastigheter (ingen serieproduktion).  
 
Ett rakt byte mellan dagens stålfjäder mot ett blad i komposit skulle till följd av 
tryckkänsligheten leda till sprickor i materialet av klämkrafterna från fästet över axeln, C (se 
figur 2). Slagkänsligheten i materialet gör även att kontakt mellan metall och komposit bör 
undvikas. För den över axeln inklammade mittre delen av bladet krävs därför någon typ av 
fäste som skyddar kompositen mot det omgivande gjutgodset samt U-bultarna. 
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Att tillverka en motsvarande fjäderögla i komposit som på dagens fjäder som fäster mot 
ramen i främre och bakre änden av bladet, A och B, är en dyr och komplicerad 
tillverkningsprocess. Därför eftersöks andra alternativa lösningar på infästning.  
    

1.4 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar på infästningen av bladet mot axel och ram samt att påbörja en 
kravspecifikation för bladfjädrar i komposit. Examensarbetet kommer inte att omfatta 
utformning av blad och beräkningar på fjäderegenskaper. Kompositmaterial kommer att 
behandlas i den utsträckning som är nödvändig för att lösa de nämnda avgränsningarna. 
 

1.5 Mål 
Målet för examensarbetet är att ta fram flera koncept till infästning av kompositbladfjäder mot 
axel och ram, värdera dessa koncept mot varandra för att sedan presentera ett slutligt 
lösningsförslag. Utöver detta ska en kravspecifikation på kompositfjädrar påbörjas samt ett 
förslag presenteras på hur företaget bör fortskrida med utvecklingen av en kompositfjädrad 
framaxel. 
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2 Arbetsmetod 
Detta kapitel beskriver översiktligt hur arbetet har utförts och vilka faser som examensarbetet 
har gått igenom. 
 
Arbetet indelades i tre moment, förstudie, konceptstudie samt konstruktionsfas. Dessa 
moment kan i övergångsfaserna löpa parallellt (se bilaga 1) En kort beskrivning av momenten 
följer.  
 
Förstudie 
Förstudiens huvudsakliga uppgift var att sammanfatta de grundläggande kraven på fjädrar till 
framaxelupphängning på lastbil genom en kravspecifikation.  
 
– Litteraturstudie kompositfjädrar i applikation axelupphängningar på lastbil. Beskrivning 

av tillverkningsprocess av kompositfjädrar.  
– Bench marking. Studie av hur konventionella framaxelupphängningar idag ser ut till de 

vanligaste tyngre fordonen, samt vad som finns på marknaden av kompositfjädrar. 
– Packningsstudie på Scania. Undersök vilka utrymmen som står till buds dvs. vilka 

utrustningar etc. som kan tänkas inkräkta på utrymmet eller komma i konflikt med fästen.  
– Grundläggande tekniska krav beträffande fjäderkomponenters hållfasthet gås igenom. 
– Sammanställning av kravspecifikation för kompositfjädrad framaxelupphängning 
 
Konceptstudie 
Förväntat resultat av konceptstudien är ett slutgiltigt val av lösning. 
 
– Framtagning av möjliga konstruktionslösningar av kompositfjäder både vad gäller 

dimensionering och infästning. 
– Värdera förslagen mot kravspecifikationen 
– Val av tre lösningar för vidare undersökning och viktning. Koncepten modelleras i Catia 

v5 och enklare FEM beräkningar utförs. 
– Val av slutgiltigt koncept 
 
Konstruktionsfas 
Denna del av examensarbetet är starkt beroende av tidsåtgången. 
 
– Ta fram mer detaljerad design- konstruktionslösning.  
– Beroende på tid kan en mer djupgående studie göras av t.ex. hållfasthet och livslängd. 
 
 
Till hjälp under examensarbetet kallades ett antal anställda på Scania till möten då viktigare 
beslut i projektet skulle tas. Denna grupp fungerade som bollplank för exjobbet och kom med 
synpunkter på t.ex. kravspecifikationen, val av koncept, problem som kunde uppstå. 
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3 Bladfjäderteori 
I Kapitlet beskrivs den grundläggande teorin gällande bladfjädring. Geometriska beroenden 
beskrivs och viktiga benämningar presenteras. 
 

3.1 Handling 
Utformningen av fjäderbladet påverkar förutom fjädringsmjukheten även andra egenskaper 
hos bilen bl.a. styrning och krängning.  

 
Figur 3. Principskiss, geometri över rotationscentrum för bladet samt rotationscentrum för styrningen 
 
När axeln fjädrar in och ut följer denna en cirkelbåge med centrum i punkten f. Detta 
rotationscentrum är approximativt placerat 1/3*a från främre fästet och ligger i höjdled på en 
linje med ändpunkter i främre fjäderöglan samt mittre delen av hänket i bakre änden av 
fjädern, se figur 3. Även styrningen påverkas av in och utfjädringen och har sitt 
rotationscentrum i punkten, s, enligt figur 3. Hur dessa bågcirklar förhåller sig till varandra 
påverkar bilens under och överstyrningsgrad. Optimalt följer de varandra under hela 
fjädringsvägen, då detta är svårt att uppnå i praktiken, optimeras de att så långt som möjligt 
följa varandra i bilens normala markfrigång under körning.  
 
De ovan beskrivna kurvorna påverkar även styrfel, bumpsteer. Bumpsteer kallas det fenomen 
då toe in/toe out förändras med in- och utfjädring. Den här förändringen påverkar bilens 
styrning och är oönskad eftersom det då istället för föraren är fjädringssystemet som styr 
bilen. Anledningen till fenomenet är att axeln inte rör sig rätt upp och ned vid fjädring utan 
följen en båge. Centrumpunkten som denna båge rör sig kring är inte fix utan förändras med 
färdhöjden. Därför går det inte att konstruera bort bumpsteer för hela fjädringsvägen, däremot 
går det att minimera den för det intervall närmast markfrigång för normal körning. Genom att 
byta någon del av fjädringen kan förhållandena förändras och en ny optimering krävs. 
 
När det gäller understyrningsgraden är det även viktigt att vara medveten om axelns 
sidkraftstyrning, dvs. vilken vinkel axeln får under inverkan av ren sidkraft, se figur 4. Denna 
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ska helst vara neutral eller möjligen lite understyrande. Detta bör enkelt kunna realiseras 
genom lika styvt blad i främre och bakre delen av fjädern.  
 

 
Figur 4. Sidkraftstyrning, axeln vinklas då en sidkraft, acceleration, trycker på bladfjädern. 
 
Momentet som bladen ger vid krängning, torosionsstyvheten i bilens längsled, har stor 
betydelse för den totala krängstyvheten. Stålfjädring bidrar med 1/3 av fjäderns krängstyvhet, 
detta ger mellan 1/5 till 1/6 av den totala krängstyvheten med krängningshämmare. 
 

3.2 Beräkningsmetoder 

3.2.1 Maximal spänning, σmax 
Bladfjäderns fasta inspänning över framaxeln gör att varje halva av fjädern i 
beräkningsavseende kan behandlas som en fast inspänd balk, enligt SAE standard (Manual on 
design and application of leaf spring, spring design manual, AE-11, 1990), se figur 5. 
(Beräkningsmetod efter [R1] [R11]) 

 
Figur 5. Inspänd balk med längden, L, och en kraft, P, som verkar i yttre änden  
 
Kraften P symboliserar kraften från ramen (P = Pl eller Pk ur figur 7). Den största spänningen 
uppkommer på fjäderns undersida vid inspänningen.  
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Från balkteori kommer  
 

2max
6
bh
PL

=σ       (3:1) 

 
Där PL känns igen som momentet M. Spänningsvariationen över balken beskrivs av  
 

( ) 2

6
bh

Pxx =σ      

 (3:2) 
 
Detta visar att den högsta spänningen i fjädern kommer att uppkomma vid mittinfästningen 
där momentet är som störst. För att minska spänningen måste värdet i täljaren ökas. Materialet 
utnyttjas på mest effektiv sätt då spänningen i bladet är konstant. Konstant spänning kan 
uppnås på flera sätt, genom att antingen variera tjockleken, bredden eller att använda båda 
som variabler. Vad som är lämpligast bestäms av flera olika faktorer, se kap 9.  
 

 
Figur 6. Tvärkraftsdiagram och momentdiagram. Ett bladfjäder assembly utsätts för en trepunktsböjning som 
primär last.  
 
För en osymmetrisk bladfjäder gäller sambanden nedan. Om en beräkning skall göras för en 
symmetrisk fjäder sätts de båda längderna Ll=Lk. För en enkelbladig fjäder anges bladantalet 
n=1 
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Figur 7.  Friläggning av bladfjäder under trepunktsböjning. 
 
Följande samband gäller 
 
↑ :      (3:3) FPP lk =+
 
och  
 

:
L
l

FPLPlF k
llk ∗=⇒∗=∗     (3:4) 

 
Momentet fås av  
 

kkb lPMM ∗==      (3:5) 
 
där spänningen blir 
 

)(
6

22max
uuöö hnhnb

M
∗+∗

=σ     (3:6) 

 
h = tjocklek blad (index övre/undre) 
n = antal blad  (index övre/undre) 
 

3.2.2 Nedfjädring, δ 
Utböjningen för inspänd balk 
 

EI
PL
3

3

=δ       (3:7) 

 
yttröghetsmomentet, I, för rektangulär tvärsnittsyta 
 

12

3bhI =       (3:8) 
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(3:7) insatt i (3:8)  
 

3

34
Ebh

PL
=δ       (3:9) 

 
För en bladfjäder är tvärsnittet inte en perfekt rektangel utan har rundade kanter, se figur 8. 
Tvärsnittet approximeras dock som en rektangel och istället används en effektiv bredd, beff, 
för att få en så rättvisande tvärsnittsarea som möjligt. Bredden, b, som används vid beräkning 
är alltså den framräknade effektiva bredden, beff. 
 

 
Figur 8. På grund av tvärsnittets profil används en effektiv bredd för att beräkna tvärsnittsarean. 
 

 
Figur 9. De vanligaste tvärsnittsprofilerna av bladfjäder blad. 
 
Beroende på tjocklek på bladet används olika typer av tvärsnittsprofiler, se figur 9. Gränserna 
mellan de olika profilerna är dock flytande och därför är det lämpligt att vid beräkning ansätta 
ett värde då övergång från en profil till en annan sker. Vid beräkningarna i detta 
examensarbete sattes 32mm till den tjockleken. 
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Om h<32 

peff hBB ∗−= 411.0      (3:10)
  
om h>32 

)0005.0043.0( peff hBBB ∗−−=     (3:11) 
 
Den teoretiska parabeltjockleken anger parabelformens tjocklek på mitten av fjädern där en 
plan klack för mittinfästningen förändrat geometrin, se figur 10. 

 
Figure 10. Bladprofil som visar hf, hp och h0
 
 
hp approximeras som en kvot mellan hp/hf=1.11* 
 

*11.1
0h

hp =       (3:12) 

 
*Detta värde kan variera men håller sig kring 1.11 
 

(
ub

p bn
LkPkh

σ∗∗
∗∗

=
62 )     (3:13) 

 
Nedfjädringen kan sedan beräknas för vardera änden av fjädern, ekv (3:14) visar fallet vid 
korta änden (jmf ekv (3:9) från balkteori) 
 

3

34

peff

skl
k hbEn

KLP
∗∗∗

∗∗∗
=δ      (3:14) 

 
E=elasticitetsmodulen [MPa] 
beff=effektiva bredden [mm] 
Pl=kraften i ”långa änden” av fjädern [N] 
n=antal blad [st] 
hp=blad tjockleken [mm] 
Lk=korta fjäderlängden [mm] 
Ks=Formfaktor för parabelform (se ekvation (3:15)) 
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Brüninghaus formel för Ks faktor 
32/333
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⎛
=

pk

insp

k

inspp

h
h

L
L

L
L

h
h

Ks   (3:15) 

 
Linsp=halva inspänningslängden 
hp=parabel tjockleken 
h0=verkliga tjockleken 
h’=teoretiska ändtjockleken 
 
 
Nedfjädringen vid axeln, δ, kan sedan beräknas med följande samband 
 

 
Figur 11. Typskiss nedfjädring 
 
 

)( kl
kl

k
k LL

L
δδδδ −∗

+
+=     (3:16) 

 
 
Böjspänningen vid normal last beräknas enligt följande 
 

2

6

peff

kk

hbn
LP

∗∗

∗∗
=σ      (3:17) 

 
från detta kan den maximala nedfjädringen tas fram 
 

δ
σ

σ
δ ∗= max

max      (3:18) 

 
σmax=maximalt tillåten böjspännig 
σ=böjspänning vid normal belastning 
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3.2.3 Fjäderkonstant, c 
Med nedfjädringen känd för en specifik last kan fjäderkonstanten, c, beräknas 
 

δ
Fc =       (3:19) 

  

3.2.4 Maximalt arbete 
Kraften på bladfjädern vid maximal nedfjädring 
 

maxmax δ∗= cF      (3:20) 
 
Maximala fjäderarbetet A  
 

10002
maxmax

∗
∗

=
δF

A [Nm]     (3:21) 

   
 

3.2.5 Krängningsberäkning, vridstyvhet 
Fjäderbladen betraktas som fritt rörliga balkar vid vridstyvhetsberäkningen. 
 
Saint-Venants vridteori: 
Vridstyvhet per längdenhet=GK/L 
G=skjuvmodul 
K=Vridstyvhetens tvärsnittsfaktor 
L=vridna längden 
 

)(
3 1

3

hbFbhK ∗=      (3:22) 

 
F1(b/h) går mot 1 då b/h är stort, se tabell 1 
 

γ∗=
L

GKM v      (3:23) 

 
γ=krängningsvinkeln 
 

v

v

W
M

=maxτ       (3:24) 
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För rektangulärt tvärsnitt gäller 
 

)(
4 2

2

hbFbhWv =      (3:25) 

 
GK=vridstyvheten 
Wv=vridmotståndet 
 
b/h 1 1,25 1,5 2 3 4 5 10 ∞ 
                    

F1 0,44 0,51 0,58 0,68 0,79 0,84 0,87 0,93 1 

F2 0,83 0,88 0,92 0,98 1,06 1,12 1,16 1,24 4/3 
Tabell 1. Tabell över värden för F2(b/h) 
 
 

3.2.6 Lastfall 

 
Figur 12. Vertikallast. Bladet approximeras som fast inspänd balk. Högsta momentet uppkommer vid axelfästet. 
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Figur 13. Lastfall vid inbromsning. Ett kraftpar uppkommer vid axelfästets yttre ändar. 
 
Vid kraftig inbromsning uppkommer ett bromsmoment kring axeln som visas i figur 13. Detta 
bromsmoment kallas windup och ger upphov till ett kraftpar i ändarna på mittinfästningen. 
Windup orsakar bladet att kröka sig i en S-form som bilden visar. Utöver detta uppkommer 
vid bromsning även ett moment i sidled på bladet, se figur 14. Detta moment kring axeln är en 
följd av att framaxeln kröker sig vid inbromsning och storleken på momentet beror utöver 
bromskraften, även på vilken framaxelbalk som används. En vekare framaxelbalk ger en 
större krökning vid inbromsning som orsakar ett högre moment i sidled på fjäder.  
 

 
Figur 14. Bild sedd uppifrån av bladfjäder samt framaxel. Moment i sidled kring axelfästet vid kraftig 
inbromsning. 
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Sidkraften då bilen svänger (centripetalkraften) kan beräknas enligt ekvation 3:26. [L1] 
 

r
vmF

2

⋅=                (3:26) 
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4 Komposit 
Följande kapitel ger en kort beskrivning av materialegenskaper för komposit, samt vilka för 
och nackdelar det för med sig vid användning som konstruktionsmaterial. 
 

4.1 Materialegenskaper (Grundläggande begrepp) 
En komposit består av två olika material som sammanförts för att ge en kombination av 
egenskaper som det enstaka materialet saknar. Komposita material kan väljas för att ge unika 
kombinationer av styvhet, styrka, vikt, temperaturresistent, korrosionsresistens, hårdhet eller 
ledning.  
 
Kompositer delas in i tre kategorier,  

• Particulate (Ex betong, en blandning av cement och sand) 
• Fibre (olika typer av armeringar t.ex. glasfiber, glasfiber inbäddad i en polymer) 
• Laminar (Ex plywood, alternerande lager av träfanér) 

 
Den kategori som är aktuellt vid tillverkning av bladfjädrar är fiberkomposit och är det som 
kommer behandlas i fortsättningen i denna rapport. 
  

4.1.1 Fiberkompositer 
De flesta fiberförstärkta kompositer ger ett material med förbättrad styrka, 
utmattningsresistent, styvhet och högre strenght-to-weight ratio. Detta görs genom att infoga 
starka och styva fibrer i en mjukare och duktilare matris. Det som vanligen menas med 
fiberkomposit är en polymer armerad med någon typ av fiber. Polymeren benämns matris och 
har som uppgift att binda ihop och överföra lasten som materialet är utsatt för till fibrerna. 
Fibrerna bär sedan den största delen av lasten och kan i princip bara uppta laster i sin egen 
utbredningsriktning. Hållfastheten och E-modul bestäms till största delen av fibrerna medan 
matrisen till störst del styr kemikalie och temperaturbeständighet. Den mest använda fibern är 
glas men även kol och aramid är väl kända och används mer och mer. Anledningen till 
ökningen är bl.a. sjunkande priser och ökad kunskap om materialens möjligheter.  
 
Anisotropin i materialet kan vara en tillgång om den används på rätt sätt och laster hos 
konstruktioner kan med hjälp av fibrerna dirigeras om i nya riktningar. Det är bland annat 
vanligt att förvandla drag- och trycklaster till vridning. [L2] 
 
Många olika faktorer måste beaktas vid tillverkning av en fiberkomposit. Några av dessa är 
fibrernas längd, diameter, orientering, mängd, egenskaper hos fibrerna, egenskaper hos 
matrisen och bindningen mellan matris och fiber.  
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Fiber längd och diameter 
Fibrer i kompositmaterial kan vara både korta/långa och kontinuerliga/diskontinuerliga. 
Aspect ratio beskriver förhållandet mellan längd och diameter, l/d, hos fibern. De vanligaste 
fibrerna har diametrar som varierar mellan 10 microns och 150 microns (10*10-3 mm – 
150*10-3mm) 

 
Figur 15. Olika uppläggningar av fibrer. 
 
Styrkan hos kompositen ökar med aspect ratio, dvs. när förhållandet mellan längd och 
diameter ökar. Detta visar att långa fibrer med små diametrar ger det starkaste materialet. Den 
största anledningen till att fibrer går sönder är till följd av ytdefekter på fibern. Genom att 
göra diametern så liten som möjligt minskar ytarean på fibrerna och sannolikheten för 
ytdefekter som leder till brott minskar. [L3] 
 
En annan aspekt är att ändarna på fibrerna inte kan bära lika stor last som resten av fibern. 
Färre ändar innebär högre lastbärande egenskaper hos kompositen.  
 
Förutom dessa faktorer påverkar även mängden fibrer egenskaperna hos materialet. En större 
mängd fibrer ökar styrkan och styvheten, vid 80% fibrer går dock en gräns där mängden 
matris inte längre är tillräcklig för att omge fibrerna. Ett material med kontinuerliga fibrer har 
typiskt 45-65% fibrer, stiger andelen över 65% ökar förvisso styrka och styvhet men 
fläkhållfastheten minskar drastiskt. Volymprocenten korta fibrer ligger generellt mellan 10-
35%. Korta fibrer som orienteras slumpvis i alla riktningar ger ett isotropiskt beteende medan 
långa fibrer utbredda i samma riktning ger ett anisotropiskt material där styrka och styvhet i 
fibrernas riktning är mycket god.  
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Figur 16. Enkelriktad fiberkomposit, alla fibrer orienterade i samma riktning. 
 
Styrande för styrkan hos materialet är fibrernas riktning. Eftersom fibrerna i huvudsak tar upp 
laster i sin egen utbredningsriktning är orienteringen av fibrer helt avgörande för lastbärande 
konstruktioner. För ett enkelriktat material där alla fibrer ligger i samma riktning, se figur 16, 
innebär detta att en last som ligger tvärs fibrernas utbredningsriktning enbart tas upp av 
matrisen. E-modulen mellan fiber och matris kan skilja med tiopotens, se figur 17. För att 
motverka detta orienteras fibrerna i olika riktningar i materialet för att bära det aktuella 
lastfallet. På det sättet designas material för sitt specifika användningsområde.  
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Princip över E-modul i olika riktningar
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Figur 17. E-modulens förändring i materialet beroende på vinkel i en enkelriktad fiberkomposit. 
 
Styrkan hos en komposit beror främst av styrkan hos fibrerna men även av bindningen mellan 
fiber och matris. Materialegenskaper som duktilitet, slagtålighet, utmattningsdata, krypning är 
svårt att beräkna och fås bäst genom provning. Trots det så approximeras ibland 
draghållfastheten hos en enkelriktad komposit enligt ekvation 4:1. 
 
σc=ff*σf+fm*σm     (4:1) 
 
fm=1-ff enligt blandningsvillkoren, σf är draghållfastheten hos fibrerna medans σm är den 
spänning hos matrisen då fibrerna i kompositen går av. 
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4.1.2 Glasfiber 
  Physical properties 

  A-glas C-glas D-glas E-glas 
ECR-
glas 

AR-
glas R-glas 

S-2-
glas 

No 
boron 
E-glas 

Density (g cm-3) 2,44 2,52 2,11 2,58 2,72 2,7 2,54 2,46 2,62 
Softening point 
(°C) 705 750 771 846 882 773 952 1056 9161 
Annealing point 
(°C)   588 521 657       816 7361 

Strain point (°C)   522 477 615       766 691 
Tensile strenght 
(MPa)                   

 -196°C   5380   5310 5310     8275   
23°C 3310 3310 2415 3445 3445 3241 4135 4890 3450 

371°C       2620 2165   2930 4445   
538°C       1725 1725   2140 2415   

Young's 
modulus (GPa)                   

23°C 68,9 68,9 51,7 72,3 72,3 73,1 85,5 86,9 80,5 
538°C       81,3 81,3     88,9   

Elongation at 
break (%) 4,8 4,8 4,6 4,8 4,8 4,4 4,8 5,7 4,6 

Tabell 2. Materialdata olika glasfiber. 
  
Glasfibrer tillverkades historiskt för att tillmötesgå en specifik marknad. Ett exempel på detta 
är ”E-glas” som fick sin benämning från Electrical grade, då ett material med hög elektrisk 
kvalitet var nödvändigt vid tillverkning av kretskort. Målet var att tillverka ett 
kostnadseffektivt och högpresterande material. Att tilldela en bokstav till en specifik kemisk 
blandning utvecklades som en tradition och idag finns det både E-glas, S-glas, A-glas, D-glas. 
Se lista nedan. [R12]  
 
A-glas   ej vattenbeständig fiber (billig). 
C-glas  kemikalieresistent fiber. 
D-glas  fiber med låga dielektriska förluster. 
E-glas  elektrisk kvalitet (mest använda). 
L-glas  fiber med hög blyhalt. 
M-glas  fiber med hög dragmodul. 
S-glas  fiber med högre dragstyrka (dyr) 
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De som egenskapsmässigt är mest lämpade för bladfjädring är E- och S-glas. S-glas är den typ 
som i dagsläget ger högst kombination av mekaniska, termiska och kemiska egenskaper. Det 
används dock till störst del inom rymdindustrin och militär. Vid tillverkning av S-glas krävs 
stor mängd energi och tillverkningen är generellt sett mer komplicerad. Detta gör att S-glas är 
cirka fem gånger dyrare än E-glas att tillverka. Den glasfibertyp som används till bladfjädrar 
är främst E-glas.  

4.1.3 Matris 

Matrix 
Density 
(kg/m3) 

Modulus 
(GPa) 

Poisson's 
ratio 

Strenght 
(GPa) 

Failure 
strain 
(%) 

CTE* 
(10-6K-1) 

Epoxies  1.1-1.4 2-5 0.35-0.40 0.035-
0.1 

1-6 60 

Polyesters  1.2-1.5 2-4.5 0.37-0.39 0.04-
0.09 

1-4 80-120 

*CTE - Coeffisient of thermal expansion 
Tabell 3. Materialdata för epoxi och polyester. [L4] 
  
Det vanligast använda matrismaterialet till bladfjädrar är härdplasten epoxi. Hos en härdplast 
har de långa molekylkedjorna med hjälp av en härdare försetts med tvärbindningar som bildar 
ett tredimensionellt nät. Molekylkedjorna i härdplaster är på detta sätt så starkt sammanflätade 
att de inte kan lösgöra sig från varandra genom uppvärmning. Materialet kan alltså inte smälta 
och kan därför heller inte formas genom upphettning. Beroende på typ av material kan de 
bearbetas med hög- eller lågtrycksmetoder. Vid tillverkning av t.ex. epoxi låter man hartset 
(förpolymeren som innehåller epoxigrupper) reagera med en härdare. Beroende på 
matrissystem används olika typer av härdprocedurer. [R12]   
   
Härdplaster delas in i några undergrupper  

 fenoplast 
 aminoplast 
 esterplast 
 epoxiplast 
 uretanplast 
 övriga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bladfjädrar i kompositmaterial 
 

   
Komposit

 

 
Emelie Magnusson  Sidan 22 
  
 
 

Epoxi Fördelar Nackdelar 
Mekaniska egenskaper Mångsidighet, kan varieras från flexibel, 

gummiliknande till styv, hård, härdplast 
med god kryp- och utmattningsresistens 

Hög styvhet kopplad till viss sprödhet, 
alla epoxiplaster absorberar fukt. Kan ge 
sprickbildning i matrisen och försämrade 
högtemperaturegenskaper 

Temperaturbeständighet Högtemperatursbeständig epoxi kan 
användas kort tid upp till 180ºC, lång tid 
till 130ºC 

Fuktabsorbtion sänker max 
användningstemp till ca 125ºC 

Kemikaliebeständighet God kemikaliebeständighet 
 
Bättre beständighet mot baser och 
organiska lösningsmedel 

Sämre beständighet än polyester mot 
vissa syror 
 
Begränsad UV-beständighet 

Tillverkningsegenskaper Låg härdkrympning jämfört med 
polyester och polyimid 

I kompositsammanhang krävs härdning 
under tryck och vid förhöjd temperatur 
(120-170ºC) 

Elektriska egenskaper Mycket god elektrisk isolator Sämre egenskaper efter fuktabsorption 

Övrigt Vanligast i 
kolfiberarmeradekompositer.Mycket god 
adhesion till andra material. Används 
också i lim och för elekriskt inkapsling. 

Hälsorisker med härdare och harts som 
är allergiframkallande. Priset ofta 
betydligt högre än för UP.  

Tabell 4. Fördelar samt nackdelar hos epoxi. [L2] 
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4.2 Kolfiber/Glasfiber 

Specific strain energy

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4

Statisk
Dynamisk

 
    Dynamisk Statisk 

1 Stål 0,028 0,06
2 HT Carbon/Epoxy 0,29 0,46
3 E-glass/Epoxy 0,12 0,76
4 S2-glass/Epoxy 0,16 1

Figur 18. Specific strain energy. Energilagringsmöjligheter i några olika material med S2-glas som referens. 
[R2] 
 
Mängden energi som kan lagras i en bladfjäder är direkt beroende av vilka material som 
används. I figur 18 är några olika materials energilagringsmöjligheter jämförda. För 
jämförelse skull är värdet för S2-glas/epoxi (en typ av S-glas) satt till 1 och de andra värdena 
är sedan en procentuell andel av det. [R2] 
 
Glasfiber har lägre styrka och styvhet, men är mer duktil än den kolfiberarmerade epoxin och 
har även bättre korrosionsmotstånd. Nackdelar med kolfiber är dess dåliga slagtålighet och det 
höga priset, även om priserna för kolfiber är påväg ned. Det är även främst kolfiber som är 
känslig för klämkrafter, för glasfiber är detta inte ett lika stort problem (enligt samtal med 
Sicomp) 
 
Glasfiber ger en bra kombination av materialegenskaper och kostnad vilket gör det till en 
vanligt använd fiber för bladfjädrar. Egenskaperna mellan några olika fiber jämförs i tabell 5. 
Det bör beaktas att tabellen enbart visar exempel på materialdata för att kunna jämföra 
egenskaperna hos fibrerna. Som tabellen visar har exempelvis glasfiber högre densitet är 
kolfiber.  
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Kolfiber Glasfiber Epoxi 

  HT E S   
Fiberdiameter (μm) 7-8 10 10   
Draghållf (GPa) 3,1 2,6 4,1 0,074
E-modul (GPa) 210 68 86 3,5
Densitet (kg/dm3) 1,74 2,53 2,48 1,3
Längdutvigdning (m/m 
°C) -8,E-07 7,E-06 7,E-06 6,E-05

Tabell 5. Jämförelse materialdata. [L2]  
 

4.3 Laminat 
 

 
Figur 19. Principbild av laminat. 
 
En välkänd metod att designa fiberkomposit är med hjälp av laminat. Dessa består av lager 
med enkelriktade fiberdukar som placeras i olika riktningar, se figur 19. Laminatet designas 
efter det aktuella lastfallet, olika variabler är förutom laminatens fiberriktningar även 
turordningen av lagren, tjockleken på varje lamina och materialval. Till följd av att 
yttröghetsmomentet ökar med kvadraten på sträckan, har ordning vilken lamina kommer stor 
betydelse.  
 
Laminat betecknas enligt [0, 90, 45, -45]S. Nollriktningen är huvudlastens riktning, utifrån 
den anges sedan vinkeln i grader, se figur 19. S:et står för spegling vilket betyder att det 
angivna laminatet egentligen har åtta lager som börjar och slutar med ett lager i huvudlastens 
riktning. Varje lamina består av kontinuerliga fibrer som sträcker sig från början av lamina till 
andra änden. En nackdel med denna metod trots att den ger ett material med hög styrka och 
styvhet är tillverkningsmetoden som är långsam och inte anpassad efter produktion i höga 
volymer.  
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Det finns ett antal laminat beräkningsprogram. En av dessa är LAP (laminat analysis 
program) ur denna kan spänningar och töjningar vid ett givet lastfall undersökas i de olika 
lagren i laminatet, se bilaga 12. Brottkriteriet beräknas efter både Tsai-Wu och Tsai-Hill. När 
ett lager i laminatet går till brott kommer krafterna i materialet omfördelas till de fortfarande 
hela fibrerna. På detta sätt kan ett brott komma snabbt. 
 

4.4 Komposit som konstruktionsmaterial 
Det som gör fiberkomposit unik är skillnaden i egenskaper mellan matris och fiber samt 
faktumet att laster upptas av fibrerna i dess utbredningsriktning. Som exempel kan nämnas att 
ingen sättning sker i fibrernas riktning, däremot kan det mycket väl uppkomma sättning i 
matrisen, alltså den riktning där inga fibrer finns. Fibrer påverkas i liten utsträckning av 
värme, för matrisen däremot kan det vara avgörande. Det är detta som gör materialet 
anisotropt. Ett lätt gjort fel vid dimensionering av lastbärande kompositkonstruktioner är att 
dimensionera efter de största krafterna som komponenten är utsatt för och missa den mindre 
lasten som i värsta fall enbart tas upp av matrisen och i slutänden blir den kritiska lasten som 
orsakar brott. [L5] 
 

4.4.1 Designa materialet 
I metallkonstruktioner är det grovt två olika variabler som konstruktören skall ta hänsyn till, 
materialval och konfiguration. En konstruktion i komposit har inte bara dessa variabler att 
tänka på utan måste även ta hänsyn till hur kompositstrukturen byggts upp. Med 
kompositstrukturen menas främst hur fibrerna orienteras i materialet men även fiberdiameter, 
mängd, längder osv. Eftersom det är fibrerna som bär lasten och enbart tar upp laster i sin 
egen utbredningsriktning så krävs det att de aktivt placeras i lasternas riktning. Detta betyder 
att det inte räcker att dimensionera materialet efter de största lasterna. Hänsyn måste tas till 
alla laster som verkar på konstruktionen. På detta sätt designas material efter sina specifika 
användningsområden. Två identiska konstruktioner i geometri, vikt och kompositmaterial kan 
deformeras på två helt skilda sätt beroende på fiberstrukturen. Sättet på vilket brottet sker kan 
även det skilja stort, några exempel är delaminering, matrissprickor, fibrer som dras ur 
matrisen, brott mellan laminat osv. Att konstruera lastbärande artiklar i komposit är komplext 
men utnyttjat på rätt sätt öppnar det även upp nya möjligheter. [L2] 
 

4.4.2 Förband 
I traditionellt konstruktionsarbete finns en rad olika möjligheter till att sammanfoga 
komponenter. Några av dessa är som bekant svetsning, lödning, limning, nitförband, 
skruvförband. När det kommer till kompositer så återstår mer eller mindre bara två olika 
alternativ, limförband och skruvförband, eller en kombination av båda. På grund av 
spänningsrelaxation i materialet används nitförband i liten utsträckning. 
Spänningsrelaxationen i materialet gör även att skruvförband kan behöva dras åt med olika 
tidsintervall. 
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Fördelen med limfogar är vikt och utrymmesbesparing då kompositkonstruktioner ofta är ute 
efter att spara vikt och ett skruvförband ökar vikten. Ett skruvförband kan däremot 
dissassembleras, vilket kan vara fördelaktigt för inspektioner samt eventuellt återvinning av 
kompositen. Ofta används en kombination av båda för att kompensera för förbandens olika 
svagheter. [L5] 
 

4.4.2.1. Skruvförband 
Många kompositmaterial är mindre duktil än metaller vilket gör dem känsliga för 
spänningskoncentrationer kring hål. Dessa spänningar kan genom plasticering minskas i 
metall, liknande plasticering i komposit är inte möjlig. Istället har komposit god tålighet mot 
utmattning där metall har större brister.  
 
Allmänt kan det sägas att ju styvare fibrerna är, desto känsligare blir materialet mot 
spänningskoncentrationer. Detta gör t.ex. kolfiber mer känsligt än glasfiber. Många andra 
faktorer påverkar också maximalt hålkanttryck, se tabell 6. 
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Fiberriktningar Fiberriktningarna har störst påverkan på maximal 

spänningskoncentration.  
Fiber och matrismaterial Styvare fibrer ger ett spänningskänsligare material. 

Kantavstånd Avstånd mellan hål samt från hål till kant 

Toleranser och passningar Eftersom komposit inte kan plasticeras har toleranser och passningar 
stor betydelse för att undvika att bygga in spänningar i materialet. 
Samborrning eller borrning efter mall är vanliga lösningar. När en 
komposit ska skruvas ihop med en metall är det viktigt att använda 
samma arbetstemperatur både vid borrning och sammanskruvning 
för att undvika problem med längdutvidgning.  

Arbetstemperatur Då temperaturen sjunker under 0°C kan laminatkanter spricka upp 
lite till följd av fukt som trängt in och fryser. Normalt märks dock ingen 
större påverkan på materialet inom -30°C till +70°C 

Hålkantskvalitet Det är vid borrning i kompositmaterial mycket lätt att få 
delamineringar kring hålet. Trots användning av speciellt avsedda 
borrar och borrhastigheter är det svårt att helt undvika 
delamineringar. Dålig hålkantskvalitet kan ha stor betydelse för 
spänningskoncentrationer.  

Friktion Friktioner mellan plattorna tar upp en del av skärlasten, ju högre 
friktion desto högre laster kan konstruktionen överföra. 

Laminattjocklek Störst betydelse för tjocka laminat, över 5-10mm. I dessa kan en 
ojämn belastning över laminattjockleken ske. 

Geometrisk utformning I ett flerskruvsförband kommer den mesta lasten tas upp av de 
yttersta skruvarna. För att undvika skjuvning i samma spår bör det 
undvikas att sätta skruvarna i linje.  

Antal belastningscykler Det som oftast går sönder först vid utmattning i ett skruvförband över 
kompositplattor, är skruven. Komposit är mycket tåligt mot 
utmattning, men om materialet utsätts för sådana laster så att 
matrisen belastas kommer delaminering ske. Matrisen är till skillnad 
från fibrerna känslig mot utmattning. 

Fukt Liten påverkan 

Tabell 6. Faktorer som påverkar hålkanttryck rangordnade efter störst påverkan först och sedan dalande. [L2] 
 
Utöver de tidigare nämnda orsakerna till hålkantsspänningar påverkar såklart även ett hårt 
åtdraget skruvförband de uppkomna spänningarna. Hålkanttrycket kan grovt beräknas med 
följande formel 
 

Dt
Pp

π
4

max =       (4:2) 

 
P = trycket från skruven 
D = diametern  
t = tjockleken på kompositplattan 
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För att jämna ut dessa spänningar används tryckplattor. Utformningen av dessa tryckplattor 
påverkar möjligheterna att minska spänningen. Mellanlägget har utöver de tryckutjämnande 
egenskaperna även till syfte att skydda kompositen mot nötning. Hans Bjarnehed har i en 
doktorsavhandling ”Contact loading on stressed orthotropic halfplane” visat hur olika 
mellanlägg kan minska lokalt höga spänningar. Enligt H.Bjarnehed fås en jämn 
tryckfördelning då tjockleken på mellanlägget varieras enligt ekvation 4:3. [L5] 
 

 
Figur 20. Mellanlägg mellan tryckplatta och fiberlamell. Tryckplattans bredd är 2a. 
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xX =       (4:4) 

 
a = halva tryckplattans bredd 
h = höjden/tjockleken på mellanlägget 
Em= E-modul för mellanlägget 
Ex= E-modul i x-led 
Ey= E-modul i y-led 
c1= materialkonstant, se ekvation 4:5 nedan 
c2= materialkonstant, se ekvation 4:6 nedan 
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4.4.2.2. Limförband 
Att konstruera en metall-kompositfog med bra mekaniska egenskaper har länge varit en 
utmaning. Detta har lett till att konstruktörer har undvikit att använda konstruktioner med 
förband eller använt sig av lösningar som ökar vikten avsevärt. Men nya tekniker utvecklas 
och som en av dessa kan Comeld från TWI (the welding institute) nämnas. De har utvecklat 
en ytbehandlingsteknik som förbättrar hållbarheten för limförband mellan metall och 
komposit avsevärt. [R3] 
 
Fördelen med limfogar är vikt och utrymmesbesparing. Med limförband undviks även 
spänningskoncentrationer. Men brottförlopp och hållfasthet i limfogen måste undersökas för 
att försäkra att det är tillräckligt för att hålla ihop konstruktionen. Ofta används en 
kombination av både skruv- och limförband. Nedan diskuteras brottmekanismer samt 
hållbarhet hos limfogar.  
 
Hos ett laminat kan vanligtvis ett limförband bära mellan 15-20MPa. Flera faktorer styr hur 
stor last som ett limförband kan bära, en av dessa är tjockleken på limmet. Tjockleken beror 
främst av vilken typ av lim som används. Normalt ligger limtjockleken runt 0,2 mm. 
Fibrernas riktning i ytan har också stor betydelse för maximal skjuvhållfasthet.  
 
Olika faktorer som påverkar hållfastheten hos limfogar har studerats bl.a. i ”Failure mode and 
strength of uni-directional composite single lap bonded joints with different bonding 
methods”. De parametrar som undersökts där är ytskicket, användning av fillet, tjocklek på 
limfilmen, riktning på fibrerna i ytskiktet, omgivningsförhållande. 
Slutsatserna från den undersökningen var att hållfastheten ökade då ytjämnheten minskar från 
0,5-2,1 μm och bondline thickness minskar från 0,03-0,35 mm. Införandet av fillets ökar 
hållfastheten i limfogen. Brottsförloppet startar med en sprickbildning som gradvis tilltar tills 
slutgiltigt brott sker. För samhärdade överlappningsfogar sker totalt brott utan föregående 
sprickbildning. [R4] 
 

 
Figur 21. Enkel överlappsfog, limfogen (3) utsätts för skjuvspänning. 
 

 
Emelie Magnusson  Sidan 29 
  
 
 



 Bladfjädrar i kompositmaterial 
 

   
Komposit

 

Vid ren dragning i en enkel överlappningsfog uppkommer de största skjuvspänningarna i 
limförbandets ändar. De maximala skjuvspänningarna kan beräknas med ekvation 4:7 och 4:8. 
 

 
Figur 22. Spänningsfördelning i limförband. 
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[L5], [L6] 

4.4.3 Brottkriterium/Utslitningskriterium 
En av de påstådda fördelarna med kompositfjädrar är förbättrad livslängd jämfört mot 
stålfjädrar. Dessutom inträffar ytterst sällan något katastrofalt brott, istället genomgår bladet 
ett gradvis funktionsbortfall, genom delaminering, tills alla fjädrande egenskaper försvunnit. 
Det är detta som gör det möjligt att använda sig av ett enkelblad utan att tappa säkerhet.  
 
För att kunna avgöra när det är dags att byta fjäder krävs ett utslitningskriterium. Som texten 
antyder kräver en kompositfjäder ett helt annat kriterium än dagens stålfjäder. Detta avsnitt 
beskriver kort vilka metoder och möjligheter som finns inom området.  
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Akustisk emission 
Är en mätmetod som i stort sett bara används inom flygindustrin idag. I dagsläget kan det 
kännas dyrt och överdrivet att använda sig av denna metod, men kan eventuellt vara ett 
alternativ i framtiden. De första observationerna som dokumenterats av akustisk emission 
kom på 800-talet då det konstaterades att tenn ger ifrån sig ett ”skarpt ljud” även beskrivet 
som ett ”knackande ljud”. Det har senare upptäckts att liknande fenomen uppkommer i alla 
olika typer av material och att dessa har en koppling till materialets påfrestning. Som tidigare 
nämnts betecknar akustisk emission en mätmetod där olika sensorer detekterar ytvågor i ett 
material. Många faktorer ger upphov till dessa ytvågor, några av dessa är sprickbildning, 
friktion, flöde av material, mekaniska stelkroppsvibrationer och stötar. Olika händelser skapar 
alltså olika typer av vågor och med kännedom om komponenten som ska undersökas så kan 
en lämplig övervakningsutrustning dimensioneras.  
 
Ultraljud 
Akustiks impedans är grovt ett mått på hur lätt ett ämne/vävnad släpper igenom 
ultraljudsvågor. Detta fenomen gör det möjligt att med hjälp av ultraljud exempelvis 
undersöka defekter i ett material. Defekter så som delaminering och limsläppningar kan 
detekteras vinkelrätt mot ljudets utbredning. Även små defekter såsom porer kan upptäckas 
men då främst ansamlingar av dessa. Även gäller att porer i ett skikt är lättare att upptäcka än 
porer spritt i djupled.  
 
Tsai-Wu och Tsai-Hill  
Två vanligt använda kriterium för beräkning av brott i komposit är Tsai-Wu och Tsai-Hill. 
Kriteriet för maximalt arbete, Tsai-Hill, är baserat på von Mises kriterie för isotropa material 
men anpassat efter ett enkelriktat ortotropiskt material. Det finns dock brister med Tsai-Hill 
kriteriet då det kräver antagandet att dragstyrkan är lika med kompressionsstyrkan, vilket är 
fundamentalt fel för fiberkompositer. Tsai-Wu, quadratic failure criterion, är ett mer generellt 
brottkriterium som Tsai-Hill kan härledas från. Tsai-Wu utgår från antagandet att brottets yta i 
spänningsrymden är beskrivet av en andra ordningens yta. En kvadratisk ekvation beskriver 
denna. [R5] 
 

4.5 Tillverkningsmetoder 
Detta avsnitt beskriver tillverkning av fiberarmerad plast. Endast de metoder som kan vara av 
intresse vid tillverkning av bladfjädrar beskrivs. Olika tillverkningsmetoder utvecklas ständigt 
för att möta kraven på konstruktionerna, utformning av materialen samt 
produktionshastigheter. Valet av tillverkningsmetod styrs förutom av tekniska krav även av 
ekonomiska och miljömässiga. Hänsyn till miljön har ökat de senaste åren och resulterat i en 
större användning av slutna verktyg så som öppningsbara dubbelverktyg och vakuumsäckar. 
Det har även uppkommit något som kallas miljöpolyestrar som minskar styrenhalten vid 
arbete med öppna verktyg. Detta har dock inte eliminerat riskerna helt. Andra fördelar med 
slutet verktyg är att det blir lättare att erhålla goda dimensionstoleranser och mindre 
tjockleksvariationer.  
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Vid valet av tillverkningsmetod skall det tas hänsyn till vissa miljömässiga krav av processen. 
I miljöbalken från 1999 regleras igångsättningstillstånden för olika typer av industriell 
verksamhet med mer eller mindre miljöfarliga ämnen. 
 

4.5.1 Fiberlindning (filament winding) 
Denna typ av tillverkningsmetod används till detaljer som kräver hög andel fiber och där 
riktningarna på fibrerna behöver kontrolleras. Två olika typer av lindningsmetoder används 
 
– Spirallindning  
– Polär eller plan lindning 
 

 
Figur 23. Principskiss över fiberlindning. 
 
Varje metod ger olika lindningsmönster. Den vanligaste metoden är spirallindning. Generellt 
fungerar metoden så att fibertråden förs genom ett bad med matris, när tråden är doppad 
lindas den genom ett öga upp på en trumma. Trumman kan ha olika form och storlek 
beroende på vad som ska tillverkas. Ögat kontrollerar upplindningen så att fibrerna packas i 
önskad riktning. Efter lindning härdas kompositen på plats. 
 
Metoden används bland annat av Liteflex i deras tillverkning av bladfjädrar. 
 

4.5.2 Prepreg 
Förkortning av Pre impregnated, som namnet antyder bygger metoden på att allt från 
enkelriktade vävar till multiaxiella mattor av fibrer förimpregneras med matris, oftast epoxi. 
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Prepreg lagras vanligast i frys på rullar innan det används, kan även köpas i färdigskurna 
bitar, då kallad kittad. Anledningen till att det fryses ned är att matrisen blivit delvis härdad 
för att hållas stabil, nedfrysningen förhindrar att matrisen härdar färdigt. Vid användning tinas 
prepregen först upp och läggs sedan ned i den aktuella formen. När väven tinar finns risk att 
kondens bildas på ytan som sedan försämrar egenskaperna för laminatet, andra försämrande 
omständigheter är innesluten luft mellan lagren i laminaten. För att förhindra detta debulkas 
laminatet. Detta innebär att en så kallad släppfilm och en breather läggs över laminatet och 
sedan innesluts alltihop i en vakuumbag och luften sugs ut. Vakuumet kan sedan hållas en tid 
för att säkerställa att all luft hinner sugas ur. Debulkningen görs sedan i flera omgångar tills 
ett fulltjockt laminat har byggts.  
 
Innan härdning omsluts laminatet av en peel-ply, utanpå denna läggs en bleeder som ser till 
att inte för mycket matris försvinner under härdningen. Därefter kommer en breather som 
suger upp överskottsmatris och underlättar för luft att transporteras ut. Avslutningsvis tätar en 
diffusionstät duk av mot formen och luften sugs ut.  
 
Härdningen sker sedan under tryck och värme. Dessa varieras beroende på vilket 
matrissystem som används. Trycket läggs på genom vakuum eller i kombination med en 
autoklav.  
 
Framställning av kompositdetaljer genom prepreg är relativt dyrt. Priset på råvarorna är något 
högre samtidigt som själva tillverkningen kräver mer arbete. Prepreg används därför främst i 
korta serier som är mindre kostnadskänsliga, som exempel kan nämnas tävlingsbilar och 
segelbåtar. Anledningen till att det tas upp i denna rapport är att under kontakten med 
komposittillverkare, nämndes ofta prepreg som en alternativ metod. [W2] 
 

4.5.3 Resin transfer moulding, RTM 

 
Figur 24. Principskiss RTM moulding, gjutform. 
 

 
Emelie Magnusson  Sidan 33 
  
 
 



 Bladfjädrar i kompositmaterial 
 

   
Komposit

 

 
Emelie Magnusson  Sidan 34 
  
 
 

I vardagligt tal är denna metod även kallad vakuum- och injektionsformning. En stängd 
gjutform används där fibrerna placeras, sedan injiceras matrisen genom hål i formen. Antal 
hål bestäms av hur stor och komplex detalj som ska tillverkas. Vakuuminjicering är en relativt 
arbetsintensiv framställningsmetod som kan producera mycket stora strukturer. Metoden 
används därför främst till relativt korta serier, exempelvis fritidsbåtar och blad till 
vindenergiverk. Fördelarna med RTM listas nedan 
 

 Material relativt billigt 
 Slutprodukten får släta ytor runt om. 
 Gelcoat kan använas på båda sidor 
 Bra tolerenser 
 Miljövänlig tillverkning med stängda verktyg 
 Kan användas för såväl små som stora komponenter 

 
Metoden utvecklas av EM-fiberglas bland annat i samarbete med Arvin meritor i utformning 
av bladfjädrar. [W3], [W4] 
 

4.5.4 Pultrudering  
Enligt Scania rapport från 1986, är pultrudering den billigaste tillverkningsmetoden med 
cykeltider ner mot 3 min. Korta cykeltider skulle dock kunna ge upphov till egenspänningar i 
materialet. Metoden kräver konstant tvärsnittsarea på samma sätt som fiberlindning.  
 
Pultrudering liknar till viss del fiberlindning eftersom torra fibertrådar dras genom ett 
matrisbad. Skillnaden är att vid pultrudering passerar fibrerna genast efter upprullning en 
guide som placerar dem i den slutgiltiga tvärsnittsprofilen. Efter det impregneras det med 
matris i matrisbadet och dras vidare och härdas i verktyg och kapas sedan i önskade längder. 
Tillverkningsmetoden är en kontinuerlig process.  
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Figur 25. Pultrudering, principskiss från Scania rapport. 
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5 Kompositfjäder 

5.1 Fördelar  
Den största drivkraften till att använda kompositfjädrar är viktbesparingen som kan väntas 
hamna mellan 50-75 % lättare än motsvarande stålfjäder. På en 2*32fjäder skulle detta 
innebära en viktbesparing mellan 58-87kg/bil. Förväntad viktsbesparing sedan fästen mot ram 
och axel monterats är dock runt 50-60kg/bil (2*32) Alla fördelar listas nedan: 
 

– Lägre vikt 
Förutom att den minskade vikten sänker bränslemängd eller ökar lastningsmöjligheterna 
anger några källor att köregenskaperna kan förbättras [R6], [R7], [W5]. Detta till följd av att 
bilens ofjädrade vikt minskar med bladet. De delar av bilens vikt som inte bärs upp av bilens 
fjädring kallas den ofjädrade vikten exempel på dessa är hjul, axlar och delar av vikten av 
fjädrarna och stötdämparna. Bladfjädrar i stål står för mellan 10-20 % av den ofjädrade 
vikten. Då den ofjädrade vikten minskas förbättras köregenskaperna och 
bränsleförbrukningen minskar.  

 
Figur 26. Del av lastbilschassi. Ofjädrad vikt visas med grönt. 
 
 

– Ökad livslängd 
Enligt leverantörer av kompositfjädrar har kompositfjädrar en ökad livslängd jämfört 
med stål. Detta för att bladet är mindre känsligt mot utmattning.  
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– Korrosion 
Bättre korrosionsmotstånd 

 
– Ingen friktion mellan blad 

Utan friktion mellan bladen fås en mjukare gång och oljud minskas.  
 

– Högre strenght to weight ratio 
Strenght to weight ratio för komposit är fem gånger högre jämfört med stål.  
 

– Vehicle off road 
I en fiberkomposit uppkommer inget kritiskt brott av bladet. Det handlar istället om ett 
gradvis funktionsbortfall. Detta gör det möjligt att använda sig av ett enkelblad utan 
att tappa säkerhet.  

 

5.2 Nackdelar 
-Obeprövad teknik 
Kompositfjädrar har används under en längre tid på personbilar. I USA finns det på lastbilar 
med 6,5 tons framaxeltryck. Någon kompositfjäder på framaxel med 7,5-8 ton finns inte idag. 
 
-Möjligt ökat pris 
Enligt leverantörer skall dock priset för kompositfjädrar kunna vara jämförbart med det för 
stål. 
 
-Dålig slagtålighet 
Fiberkomposit är slagkänsligt och kan ta skada av stenskott eller grus och damm som lägger 
sig mellan fäste och blad. 
 
-Lägre sidstyvhet 
Sidstyvheten hos en kompositfjäder kommer med stor sannolikhet att vara mindre än dagens 
stålfjäder. Hur lågt det kommer sjunka är osäkert och inga gränsvärden finns för hur lågt 
sidstyvheten kan tillåtas sjunka. Efter en simulering kan det konstateras att vältgränsen 
sjunker med sidstyvheten. En teori är att detta skulle bero på att rollcentrum flyttas då 
sidstyvheten sjunker. 
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5.3 Infästning 

 
Figur 27. Principskiss kompositfjäder, med blad, D, ändfäsen, A och B, och axelfäste, C. 
 
En traditionell bladfjäder fästs in med U-bultar över axeln och ändarna mot ramen genom en 
fjäderögla (upturn) som bussning pressas in i. På grund av kompositmaterialets egenskaper 
som t.ex. tryckkänslighet måste nya lösningar till för att fästa in bladet mot axel och ram. 
Detta avsnitt beskriver på vilket sätt komposit måste behandlas annorlunda än stål med 
avseende på infästning av bladfjäder. 
 

5.3.1 Ändfästen, A och B 
Att konstruera en fjäderögla, motsvarande stålets, i ett kompositblad är en komplicerad och 
kostsam tillverkningsprocess. Bland annat därför att kompositen direkt härdas till sin slutliga 
form. Dessutom krävs att fibrerna följer formen så att inga delamineringar eller 
sprickor/bubblor bildas.  
 

 
Figur 28. Principbild av fjäderögla i komposit. Delaminering mellan återvändande material och blad, samt låg 
friktion mellan bussning och komposit 
 
Det båda går och har tillverkats kompositfjädrar med traditionell fjäderögla, men till hög 
kostnad. Problem som då uppkommit är delamineringar mellan det återvändande materialet 
och bladet, se figur 28. Förutom detta så blir friktionen mellan kompositen och bussningen så 
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låg att någon typ av låsning krävs så att bussningen inte snor i sitt fäste. Lösningsförslagen till 
ramfästet kan delas in i tre grupper.   
 

 
 

a) Traditionell fjäderögla 
b) Klämförband 
c) Formlåsning 

 
Tillverkningskostnaden för klämförband är låg. Nackdelen är de spänningskoncentrationer 
som uppkommer kring bulthålen. Fördelen med formlåsning är att spänningskoncentrationer i 
materialet undviks. Nackdelen är att formlåsningen kan behöva dimensioneras så stor att 
fästet blir utrymmeskrävande, samt okänd kostnad som sannolikt blir högre än för 
klämförbandet. 
 

  Fördelar Nackdelar 

Fjäderögla 
Låg vikt 
Inga spänningskoncentrationer Hög tillverkningskostnad 

Skruvförband Lätt att tillverka Spänningskoncentrationer runt bulthål

Formlåsning Inga spänningskoncentrationer 
Kan bli utrymmeskrävande 
Kostnad okänd 

Tabell 7. Sammanställning för- och nackdelar ändfästen. 
 
Med dessa tre grundidéerna kan sedan lösningsförslag arbetas ut som utvecklingar eller 
kombinationer av ett par eller alla grundidéerna.  
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5.3.2 Axelfäste, C 

 
Figur 29. Axelfäste på Scania, trebladig fjäder. 
 
 

 
Figur 30. Liteflex i samarbete med Arvin Meritor. Bladfjäder i komposit på trailer. 
 
Kompositmaterialet är som tidigare nämnts känsligt för klämkrafter och vid direkt kontakt 
med metal delaminerar materialet. Alltså måste det befintliga fästet konstrueras om så att 
ingen kontakt sker mellan kompositblad och metall så som U-bultar och gjutgods.  
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Axelinfästningen är idealt fast inspänd, enligt SAE beräkningsapproximation om fast inspänd 
balk. Det största momentet kommer alltså att uppkomma vid axelinfästningens början. Från 
den punkten till mitten av fästet, ska momentet minskas från max till noll. Detta gör att det 
uppkommer en hög skärkraft i området. I drift tillkommer ett bromsmoment vid inbromsning 
som adderas till den tidigare nämnda skärkraften. Bromsmomentet läggs på som ett kraftpar 
vid ytterändarna av axelfästet och orsakar en hög skjuvning i mittpartiet av fjädern. 
Skjuvhållfastheten i en komposit är betydligt lägre än böjhållfastheten och skjuvkrafter bör 
därför undvikas så långt det är möjligt.  
 
En viktig egenskap hos axelfästet är att fixera axeln till ramen. Fästet måste alltså med hög 
säkerhet vara utformat så att ingen glidning kan ske på bladet. Detta kan bl.a. lösas med olika 
typer av formlåsningar. Stor hänsyn måste tas till materialet och dess egenskaper och 
tillverkningsmetoder.  
 
Sammanfattningsvis så krävs en infästning som skyddar bladet mot metallen, minskar 
skjuvningar, och som har någon typ av låsning som fixerar axeln mot ram.
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6 Bench marking  
Undersökning av vad som finns på marknaden idag, hur konkurrensen ser ut och vilka 
möjliga leverantörer det finns till kompositfjädrar.  
 

6.1 Hur ser dagens Scania ut?  
Följande bilder visar hur dagens Scania ser ut med lösning av fjäderfästen.  
 

6.1.1 Bakre fäste mot ram 

 
Figur 31. Fjäderfäste mellan blad och ram. Bakre änden av bladet upphängt i fjäderlänk. 
 

 
Figur 32. Ändfäste bak upturn, profil av trebladig fjäder.  

 
Emelie Magnusson  Sidan 42 
  
 
 



 Bladfjädrar i kompositmaterial 
   

 
Bench marking

 

6.1.2 Främre fäste mot ram 

 
Figur 33. Fjäderfäste fram mellan blad och ram. Fäster i tvärbalken. 
 

 
Figur 34. Ändfäste upturn fram, profil av trebladig fjäder. 
  
Främre änden har förutom den fjäderögla som bussningen pressas i även en yttre ögla för 
säkerhet mot eventuellt brott i bladet. Om det bärande bladet går av kommer det andra bladet 
att hålla axeln på plats.  
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6.1.3 Fäste mot axel 

 
Figur 35. Axelfäste. 
 

6.1.4 Upphängning av fjäder, assembly 

 
Figur 36. Fjäderupphängning. 
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6.2 Utrymmesstudie 
Trots stora olikheterna mellan stål och komposit konstrueras bladfjädrar ofta så att de är rakt 
utbytbara mot befintliga stålfjädrar. Detta är inte det optimala för en kompositfjäder men 
önskvärt av praktiska skäl. För att se vilka möjligheter det finns till att förändra fjädern har en 
utrymmesstudie gjorts. En breddning av bladet kan eventuellt bli nödvändigt för att öka 
sidstyvheten. Det skulle även med en kompositfjäder vara möjligt att korta bladet. 
 

6.2.1 Breddning av blad 

 
Figur 37. Framaxelbalk, profil och ovanifrån. På övre bilden syns vinkeln mellan den raka delen av balken och 
hjulfästet. 
 
En breddning av bladet innebär i första hand att fästet på framaxeln måste göras om. Den 
”klack” som sitter på axelbalken idag är dimensionerad för fjäderbredd av 90mm. Skulle en 
bredare fjäder vara nödvändig så innebär det att även klacken på framaxelbalken behöver bli 
bredare. En breddning av denna är ur teknisk synpunkt möjligt (se bilaga 7) men detta kräver 
dock att smidesverktygen för berörda balkar (mellan 2-7st) och bearbetningsmetoder för dessa 
måste göras om. En uppskattad kostnad för detta skulle vara 1,3 Mkr/verktyg. Utanpå det 
tillkommer arbetskostnad för att beräkna den nya balken. Breddningen det talas om är i 
storleksordningen 20mm, men en ökning med 30mm ses även det som en möjlighet. Det 
tekniskt mest kritiska momentet, skulle en breddning bli aktuell, är vinkeln mellan den raka 
delen av balken och hjulfästet som måste ritas om. Denna vinkel kan av hållfasthetsskäl inte 
bli allt för snäv, se figur 36.  
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Figur 38. Infästning av dubbelbladig fjäder i framaxelbalken. 
 
 

 
Figur 39. Närbild av U-bultarnas fästning i ”klacken” på axelbalken. 
 

6.3 Konkurrenter 
Några av konkurrenternas lösningar på infästning studerades. Studien gjordes på bilar inne på 
labb men även genom information från bench marking gruppen på Scania och Internet. Bilder 
på MAN bil och Mercedes presenteras i bilaga 8 och 9. De patentlösningar som studerades 
presenteras i referenslistan.   
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6.4 Tillverkare/Leverantörer 

  Kommentar Tillverkningsmetod Hemsida 

LiteflexLLC Levererar åt Meritor 
Filament winding, patenterat 
"precision filament winding" www.liteflexllc.com

NCC  
(National Composite 
Center) Delägare i LiteflexLLC - http://compositecenter.org

Arvin Meritor 
Enligt avtal återförsäljare av 
Liteflex - www.arvinmeritor.com

U
SA

 

Hyperco 

Avdelning inom MW Industries 
som tillverkar och marknadsför 
fjädringskomponener till 
sportbilar bl.a. bladfjädrar i 
komposit. 

Okänd, troligtvis Liteflex 
som tillverkar http://www.hypercoils.com/

EM-fiberglas 

Utvecklingsprojekt 
kompositbladfjäder i samarbete 
med Meritor, Reading University 
och RISØ Resin Transfer Moulding http://www.em-fiberglas.dk

Bevola Levererar trailerfjädrar åt Parator Okänd http://www.bevoladk.dk/bevolase/

Nordic composites AB 

Haft utvecklingsprojekt av 
kompositfjäder med Volvo under 
80-tal Fjäder uppbyggd av laminat http://www.nordic-composites.net

Sc
an

id
in

av
ie

n 

Sicomp  
(Swedish Institute of 
Composites) 

Prototypframställning av 
kompositfjäder under 80-talet 

Gissar fiberlindning/Prepreg 
som lämpligast 
tillverkningsmetod http://www.sicomp.se

ARC 
(Allevard Ressorts 
Composites) 

ARC är en satsning mellan 
iNoPLAST och Allevard på 
kompositfjädring. Största 
kunderna, Renault och Volvo  Okänd http://www.inoplast.fr/an/arc.htm

Ö
vr

ig
a 

ICI  
(Iran Composite Institute)   

Filament winding, patenterad 
framställningsmetod http://www.irancomposites.org

Tabell 8. Några tillverkare/leverantörer av komposit detaljer och kompositfjädrar. Under tillverkningsmetod 
presenteras den aktuella tillverkningsmetod av kompositfjädrar som föreslås eller används av 
företaget/organisationen. 

6.4.1 LiteflexLLC 
Tillverkare av kompositfjädrar, störst marknad i USA. Producerar fjädrar både till lättare och 
tyngre fordon. Har funnits sedan 2001 då John Prikkel tillsammans med NCC köpte Liteflex 
kompositfjäder av Delphi och startade Liteflex LLC. Utvecklingen av Liteflex 
kompositfjädrarna startades dock på GM under 60-talet. Sedan har verksamheten gått från 
GM till Delphi, Inland och blev slutligen Liteflex LLC. [W6] 

http://www.liteflexllc.com/
http://compositecenter.org/
http://www.arvinmeritor.com/
http://www.hypercoils.com/
http://www.em-fiberglas.dk/
http://www.bevoladk.dk/bevolase/
http://www.nordic-composites.net/
http://www.sicomp.se/
http://www.inoplast.fr/an/arc.htm
http://www.irancomposites.org/
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Liteflex fjädrar har funnits i produktion runt 25 år. Några av deras kunder är 

– GM 
– Ford 
– Range Rover 
– Daimler Chrysler 
– Iveco 
– Kenworth 
– Peterbilt 
– Freightliner 
– Navistar 

 
Finns även en produktlinje som har designats av hyperco.  
 

6.4.2 NCC (National Composite Center, US) 
Industriledande av utveckling och tillämpning av avancerade tekniska lösningar i komposit till 
rymdteknik, försvaret, infrastruktur, marktransporter och kommersiella syften.  
När Dephi sålde av deras kompositbladfjäder, såg NCC möjligheten att köpa in teknologin till 
verksamhetens bas i Dayton, Ohio. Tillsammans med företagaren John Prikkel köpte NCC 
Liteflex och startade det nya företaget Liteflex LLC. [W7]
 

6.4.3 Arvin Meritor 
Enligt avtal den ende återförsäljaren av Liteflex kompositfjäder i Nord Amerika samt ett antal 
andra globala marknader sedan januari 2006. Har även ett gemensamt projekt med Liteflex, 
en kompositfjäder till trailers kallad Meritor SimilAir link. [W8] [W9] 
 

6.4.4 Hyperco 
Avdelning inom MW Industries som tillverkar och marknadsför fjädringskomponener till 
sportbilar bl.a. bladfjädrar i komposit. Har en produktlinje kompositfjädrar hos LiteflexLLC. 
[W10] 
 

6.4.5 EM-fiberglas 
”En av Europas ledande leverantörer av lösningar baserade på kompositer i glasfiberarmerad 
plast.” 
EM fiberglas hemsida 2007-05-16  
 
Driver utvecklingsprojekt av kompositbladfjäder i samarbete med Meritor, Reading 
University och RISØ. Utvecklar en ny tillverkningsmetod inom RTM teknik. [W4] 
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6.4.6 Bevola 
Levererar trailerfjädrar åt Parator. [W11] 
  

6.4.7 Nordic composites AB 
Utvecklar, konstruerar och tillverkar kompositkomponenter till vården och industrin. 
Lokaliserat i Malmö och har funnits sedan 1980, då hette det Malmö Komposit AB men bytte 
till Nordic compoistes 1998.  
 
Under 80-tal gjordes ett utvecklingsprojekt av kompositfjädrar tillsammans med Volvo. Enligt 
kontakt med Nordic föreslås uppbyggnad av laminat. Olika tvärsnittsareor är med laminat 
inga problem. Ansåg inte heller att vridstyvhet/sidstyvhet skulle bli något problem. 
Vridstyvheten kan enligt Nordic dimensioneras mycket hög. Hänvisar vidare till Sicomp i 
Piteå angående sidstyvhet. [W12] 
 

6.4.8 Sicomp (Swedish Institute of Composites) 
Är en ideel forskningsorganisation som fokuserar på tillverkning och design av 
kompositmaterial. Lokaliserat i Piteå och Mölndal. Medverkar i flera nationella och 
europeiska forskningsprojekt. [W13] 
 

6.4.9 ICI (Iran Composite Institute) 
Driver ett forskningsprojekt med bladfjädring i komposit. Projektet berör design och 
tillverkning av bladfjäder i glassfiber/epoxi. Har patenterat en produktionsmetod som består 
av två steg 

– Filament winding 
– Moulding under pressure 

 
Bladfjädrarna testades sedan enligt standard på stålfjädrar från Chrysler och klarade enligt 
ICI:s hemsida alla kraven.  
 
Deras framtida planer för projektet är att införa kompositfjädrar även på lastbilar, trailers, 
semitrailers och tåg. [W14] 
 

6.4.10 ARC (Allevard Resorts Composites) 
ARC är en satsning mellan iNoPLAST och Allevard på kompositfjädring. Största kunderna är 
Renault (Master/X70) och Volvo. Även GM (Movano) och Nissan (Interstar) använder 
kompositfjädrar från ARC. [W15] 
 
Allevard i Frankrike producerar 270-300 bladfjädrar om dagen. (utdrag ur besöksrapport av 
Scania=gamla uppgifter)  
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6.5 Patent 
Patent relaterade till komposit bladfjäder
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Figur 40. Antal registrerade patent av kompositbladfjädrar per år. 
 

6.6 Koncept befintliga system 
Den i dagsläget dominerade lösningen för raminfästningen är olika typer av skruvförband, 
dessa kan varieras på en mängd olika sätt. Axelinfästningen är oftast löst med hjälp av en 
skyddande gummimatta som spänns fast på bladet. Hur låsningen i längdled är löst framgår 
inte av de patentlösningar som studerats. Vilken lösning som är lämplig beror dock mycket av 
vilka laster som verkar på fästet. Detta behöver alltså inte vara ett problem för fjädrar till 
personbilar som inte har lika stora laster i längdled och beroende på konstruktion, eventuellt 
inte har några laster alls i längdled på grund av transversellt placerad bladfjäder. Liteflex är 
enda kända tillverkaren av fjädrar till lastbilar och hur de har löst detta problem är okänt.  

 
Emelie Magnusson  Sidan 50 
  
 
 



 Bladfjädrar i kompositmaterial 
   

 
Kravspecifikation

 

 
Emelie Magnusson  Sidan 51 
  
 
 

7 Kravspecifikation 
Den tekniska specifikationen listar de tekniska kraven som ska uppfyllas av en kompositfjäder. 
Utöver dessa villkor tillkommer en del viktiga aspekter som bör tas i beaktan när en komplett 
kravspecifikation skrivs. Den tekniska specifikationen med komplement beskrivs i detta 
avsnitt. Detta kan sedan användas till vidare arbete med en kravspecifikation för bladfjädrar i 
komposit.  
 
Scania fjädrar skall ha hög tillförlitlighet och lång livslängd. Samma krav som gäller 
stålfjädrar kommer även att ställas på kompositfjädrar. Dessa krav kräver dock vissa 
förändringar då komposit som konstruktionsmaterial skiljer sig markant från stål.  
 
Dessa krav gäller för bladfjäder i komposit på framaxel med 7.5-8tons axeltryck.  
 

7.1 Allmänt 
Idealt är en kompositfjäder rakt utbytbar mot dagens stålfjäder. Om detta inte är möjligt, med 
givna specifikationer, bör istället omarbetningen på befintliga detaljer vara minimal. 
Huvudsyftet med en fjäder i komposit är att minska vikten och bör därför vara konstruerad 
efter minimal vikt.  
 

7.2 Huvudfunktioner 
– Fjäderkonstant c= XX N/mm +/-6 % 
– Spring camber XX +/- mm at XX kN load 
– Full nedfjädring från referenspunkt, XX mm. 
– Full återfjädring från referenspunkt, XX mm. 
 

7.3 Referens punkter 
Avstånd byglar, 109mm 

 
- Full längd, öga till öga, 1820 mm. 
- Avstånd från öga till mittpunkt, 910 mm. 
- Maximal bredd vid mittpunkten, 90+/-0,6 mm 

En bredare fjäder kräver en breddad klack på framaxelbalken. Detta är tekniskt möjligt, men 
betyder att smidesverktygen samt bearbetning för berörda balkar måste ändras. Kostnaden för 
det är uppskattad till 1,3 Mkr/verktyg. Antalet verktyg som måste ändras hamnar mellan 2-7st. 
En bladredd är då möjlig upp till 120mm. 

- Maximal bredd vid änden, 90+/-1 mm. 
- Maximalt tillåten bladbredd  mellan belastningspunkter, 96 mm  
 
Utrymmeskrav ändfästen med gummibussning 
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Bussningens ytterdiameter XX mm 
 
– Maximal ytterdiameter fäste fram, XX mm* 
– Maximal ytterdiameter fäste bak, XX mm* 
*Säkerhetsmarginalen mellan fjäder och hänke är satt till 5+/-1mm 

 

7.4 Specifikationer hållfasthet 

7.4.1 Utmattningskrav 
Enkel kanalig vertikal last med 32.7kN +/- 27kN minimum 100,000 cykler. Då inget brott 
sker i fiberkompositen bör ett kriterie sättas enligt, max yy % styvhetsminskning vid 100,000 
cykler.  
 

7.4.2 Tolerans  
Spänningen skall ej överstiga X.X *σmax då fjädern är fullt nedfjädrad 
 

7.4.3 Laster 

 
Figur 41. Riktningsbestämning. 

 
 
– Vertikallast 

 Normal Fz= XX kN 
 Max Fzmax= XX kN 

– Sidlast  
 Fy= XX kN 

 
– Längdlast (I bilens färdriktning) 

 Fx= XX kN 
 

- Bromskraft mellan hjul och väg* 
 Fbroms= XX kN** 
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*Bromskrafter finns redovisade i rapport [R13] 
**Bromskraft för 4*2 dragbil (18ton) vid 8,60 m/s2 retardation [R14] 
    

7.4.4 Utmattningslaster  
Fäste ram 

 Fz = XX kN vertikalled 
 Fy = XX kN sidled 
 Fx = XX kN längdled (enbart främre fästet) 

Fäste axel 
 Fz =  XX kN vertikalled 
 Fy = XX kN sidled 
 Fx = XX kN längdled (enbart ”främre” änden) 

 

7.4.5 Moment vid retardation 8.60m/s2 
– Vridmoment (Torrosion) 

 Mx=XX kNm* 
– Bromsmoment (Windup) 

 My=XX kNm* 
– Moment i sidled 

 Mz=XX kNm* 
 

*Värden hämtade från FEM modell i punkten mellan fjäder och fjädersadel, bör utvärderas.  
 

7.4.6 Styvheter för stålfjäder 2*32 
 Vertikal styvhet  XX kN/m 
 Sidstyvhet*  XX MN/m** 
 Vridstyvhet  XX kNm/rad 
 Bromsmoment  XX kNm** 

 
Total rollstyvhet för 2*32 bladfjäder 
XX kNm/rad (uppmätt värde) 
XX kNm/rad (simulerat värde) 
 
*inget gränsvärde för vilken sidstyvhet som är önskvärd har hittats. En simulering gjordes för att undersöka 
gränsvärden och simuleringen visade att rollstyvheten sänktes gradvis till följd av att rotationscentrum för bladet 
flyttades nedåt.   
Se rapport ”Handling sidstyvhet fram” Asp, Fredrik [R15] 
 
**framräknat värde enligt C70/151 på dagens stålfjäder. [R16] 
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7.5 Materialkrav 

7.5.1 Materialkonstanter 
Vilka värden som är lämpliga på dessa materialkonstanter är okänt. Eventuellt kan de 
uppfyllas tillfredställande genom andra krav så som exempelvis omgivningskrav (för 
fuktupptagning).  
 

Fuktupptagning 
 

Värmeutvidgning  
αL=XX 1/°C 
αT=XX 1/°C  
 
Poissons tal 
νxy= XX 
νxz= XX 
νyz= XX 

 

7.5.2 Miljökrav 
Inga ämnen får användas på sådant sätt att det bryter mot företagets miljöstandard.  
 

Listan nedan visar vilka farliga ämnen som kan finnas i epoxi. [L2] 
 
Hartser 

 Epoxiharts, lågmolekylär bisofenol A-typ 
 Övriga lågmolekylära epoxihartser 
 Lågmolekylära epoxider, spädningsmedel 

 
Härdare  

 Alifatiska aminhärdare, t.ex. plyaminer 
 Aromatiska aminhärdare 
 Polyamider 
 Anhydridhärdare 
 Övriga härdare 

  
 

För övrigt gäller att inga ämnen får användas så att risk för hälsa föreligger. Vid 
hantering av epoxi bör det visas att tillverkningen sker under tillfredställande 
omständigheter. Vid valet av tillverkningsmetod skall det tas hänsyn till vissa 
miljömässiga krav av processen. I miljöbalken från 1999 regleras 
igångsättningstillstånden för olika typer av industriell verksamhet med mer eller 
mindre miljöfarliga ämnen. 
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7.5.3 Utslitningskriterium 
Ett utslitningskriterium skall finnas sådan att det går att avgöra när det är dags att byta 
fjäder innan totalt funktionsbortfall.  

 

7.5.4 Ytor (Allmänt slitage) 
När det gäller ev ytbehandling av fjädern är det Scania standard STD4111 som styr 
kraven. STD4111 länkar vidare till krav som gäller målning på plats som skulle 
kunna vara aktuellt. På grund av länkningarna som finns i STD4111 kan samma 
standard användas för kompositfjädrarna som för dagens bladfjädrar i stål. 
 
Delamineringen på fjäderytan skall vara minimal.  

 

7.6 Handling 
Viktigt att tänka på vid bladfjäderutformning m.a.p. handling.  
 

 Understyrningsgraden beroende av sidkraftstyrningen 
 Sidstyvheten, påverkar vältgränsen eventuellt till följd av förändring av 

rotationscentrums placering.  
 Torosionsstyvheten i bilens längdled. Momentet bladen ger vid krängning är viktig för 

den totala krängstyvheten.  
 Bladfjädrarnas påverkan på bilens rollstyrning 

  

7.7 Utförande 

7.7.1 Konstruktion 
– Lätt att montera  
– Enkel lösning  
– Minimal omarbetning av befintliga detaljer 
– Fast inspänd över axel 
– Minimera nötning mellan komponenter 

7.7.2 Miljötålighet 
– Vid bruk ska fjädern tåla den miljö den utsätts för bl.a. UV-ljus (solljus), salt, vatten, 

olja, avgaser, grus (av olika typer, grafit vanligt i Sverige) 
– Max temperatur: XX C° 
– Underhåll/rengöring utan att komponenter tar skada  
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7.7.3 Utseende 
Skall se robust och förtroendeingivande ut. Detaljen skall användas på tung lastbil 
och bör ge ett tillförlitligt intryck. Kan finnas skepsis inför bladfjädrar som ser 
”plastiga” ut.  

 

7.8 Tillverkning 
Tillverkningsmetod styrs mer och mer även efter miljömässiga villkor. I miljöbalken från 
1999 regleras igångsättningstillstånden för olika typer av industriell verksamhet med mer eller 
mindre miljöfarliga ämnen. 

7.8.1 Miljöstandarder på Scania  
På Scania finns tre standarder för hantering av kemiska ämnen. Denna standard är indelad i 
tre delar ”black list”(STD4158), ”gray list”(STD4159) samt ”white list”(STD4186).  
Black list – beskriver ämnen som är förbjudna på företaget vid tillverkning och i produkter.  
Gray list – tar upp ämnen vars användning bör minimeras 
White list – listar möjliga ämnen att ersätta black- och gray list med 
 
Om återvinning av fiberkompositen är möjligt bör även fjädern märkas enligt företaget 
upptagen standard av återvinningsbara delar.  

7.8.2 Epoxi  
Vid tillverkning av epoxi låter man hartsen (förpolymeren som innehåller epoxigrupper) 
reagera med en härdare. Både härdare och harts är allergiframkallande och bör vid 
tillverkning hanteras under vissa föreskrifter. I Arbetsskyddsstyrelsens Författningssamling 
AFS 1996:4 ”Härdplaster” (ny AFS 2005:18) samt ”Hygieniska gränsvärden” (AFS 2005:17) 
finns att läsa om regler för arbete med riskfyllda reaktiva substanser och lösningsmedel samt 
med fibrer och dammbildning vid efterbearbetning. (komposithandboken)  

7.8.3 Produktionsvolym/takt  
Vilken typ av tillverkningsmetod som används har stor påverkan både på produktionstakt 
samt konstruktionsmöjligheter. Tillverkningsmetoder har för kompositer extra stor betydelse 
då det avgör vilka möjligheter som finns för egenskaper hos materialet med avseende på 
fiberdesign, typ av fiber/matris, möjliga konstruktioner osv. Beroende på tillverkningsmetod 
varierar även härdtider för materialet utöver de traditionella skillnaderna så som 
kostnad/utrymme. En tillverkningsmetod som uppfyller en teknisk specifikation behöver 
alltså inte uppnå produktionstakten.  
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7.9 Driftsäkerhet och underhåll 
– Fjärdern får ej fallera på sådant sätt att totalt brott sker.  
– Ett utslitningskriterium skall finnas sådan att det går att avgöra när det är dags för 

fjäderbyte innan totalt funktionsbortfall sker. 
– Viss inbyggd redundans 
– Lätt att byta fjäder 
– Få verktygsbyten vid montering 
– Montering med befintliga verktyg så långt som möjligt 
– Ergonomi för montör 

 

7.10 Kostnad  
– Minimera materialkostnad 
– Minimera tillverkningskostnad 
– Minimal omarbetning av befintliga detaljer 
– Minimera monteringsfel  
– Minimera kapabilitetsfel 
– Montering med befintliga verktyg så långt som möjligt 
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8 Konceptgenerering 
Kapitlet tar upp hur konceptgenereringen gått till med brainstorming samt resultatet av dessa 
som finns beskrivet och illustrerat. 

8.1 Brainstorming 
En lite ovanligare och mer strukturerad form av brainstorming är Metod 635. Namnet 
kommer av att 6 personer genererar 3 lösningar och skickar dem vidare till 5 personer. Den 
utförs genom att sex personer sitter runt ett bord med var sitt papper framför sig. Under en 
överenskommen, begränsad tid skriver deltagarna ned tre lösningar till det givna problemet. 
Det är under denna tid viktigt att deltagarna jobbar helt enskilt och inte kommunicerar med 
varandra.  
 
När tiden gått ut roteras lapparna ett steg så att varje deltagare får en annan persons lösningar 
framför sig. Nu får deltagarna kommunicera med varandra och förklara sina olika lösningar. 
Efter det jobbar återigen alla enskilt under den utsatta tiden och utvecklar den förra 
deltagarens tre lösningar. Det är även tillåtet att skriva ned en helt ny lösning. På samma sätt 
roteras sedan lapparna vidare till nästa person. Övningen är klar när alla deltagare har arbetat 
med alla de övriga deltagarnas lösningar. (Lundberg, 2005) 
 
En brainstorming session gjordes på Scania enligt ovan nämnda metod. Deltagarna valdes så 
att de inte haft någon kontakt med problemet sedan tidigare. Detta för att inte färgas av 
befintliga lösningar eller tankegångar. En del nya idéer kom upp, men ett viktigt resultat var 
att trots fria tyglar så var de flesta förslagen väldigt lika redan existerande koncept. Utifrån 
detta drogs slutsatsen att konceptgenereringen kunde tas till nästa fas, utvärdering. 
 

8.2 Utvärdering 
Alla konceptbilder samlades och de mest fantasifyllda koncepten togs bort i den första 
gallringen tillsammans med allt för lika koncept. Andra koncept gallrades ur på grund av att 
det tillverkningstekniskt skulle bli omöjligt att konstruera. Kvar blev ett antal koncept som 
presenteras i bilaga II, ”förstudiekoncept”. Dessa togs vidare till en värderingsmodell.  
 

8.3 Värderingsmodell 

8.3.1 Kriterieviktning 
Då olika kriterier kan vara av olika vikt för slutprodukten är det lämpligt att vikta betydelsen 
av dessa i en kriteriebedömning. Varje kriterium jämförs med de andra ett i taget. I 
bedömningen mellan två kriterier tilldelas det som anses viktigare en etta och det som anses 
mindre viktig en nolla. Anses kriterierna vara lika viktiga ges båda 0,5. Se tabell 9.  
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  A B 

A viktigare än B 1 0 

A lika viktig som B 0,5 0,5 

A mindre viktig än B 0 1 
Tabell 9. Värdering av kriterier. 
 
När alla kriterierna har viktats mot varandra summeras varje kriteries poäng och antalet 
procent av totalsumman ger viktningssatsen. I tabell 10 och 11 visas kriterierna för 
kompositfjädern samt dess viktning. För att hålla antalet kriterier nere vid viktningen 
grupperades dessa under fem huvudrubriker, se figur 10. Underrubrikerna som dessa 
representerar går att läsa i bilaga 3.  
 
 
A. Hållfasthet 
B. Handhavande 
C. Kostnad 
D. Montering 
E. Funktion 

Tabell 10. Huvudkriterier. 
 
Kriterium A B C D E Summa Viktning 

A - 1 0,5 1 0,5 3 30% 
B 0 - 0,5 0,5 0 1 10% 
C 0,5 0,5 - 0,5 0,5 2 20% 
D 0 0,5 0,5 - 0 1 10% 
E 0,5 1 0,5 1 - 3 30% 

          Total 10 100% 
Tabell 11. Kriterieviktning. 
 
 

8.3.2 Värderingsmodell av koncept 
Huvudkriterierna som beskrivs i 8.3.1 förs in i en värderingsmodell tillsammans med 
viktningssatserna. Värderingsmodellen använder sig av en referens som de övriga koncepten 
jämförs mot. Det koncept som väljs som referens skall vara den som anses vara den bästa 
lösningen. Om ett koncept antas klara ett huvudkriterium bättre än referensen tilldelas denna 
ett plus. På samma sätt tilldelas minus för ett koncept som anses sämre än referensen och 
slutligen en nolla om de anses lika bra. Ett plus innebär att viktningssatsen multipliceras med 
1, ett minus multipliceras med -1, och en nolla multipliceras med 0. Värderingsmodellen med 
resultat kan ses i Bilaga 4-6.  
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Figur 42. Tillvägagångssätt värderingsmodell. 
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9 Konceptutveckling 
Detta avsnitt beskriver koncepten som framkom under konceptgenereringen. 

9.1 Ändfästen 
 

Befintlig lösning 

 

Den vanligaste lösningen, utgått från de material som 
undersökts under exjobbet. Kombineras ofta med någon typ av 
formlåsning för att minska spänningarna i bulthålen. 

 
Genomgående 

 

Fjäderbladet passerar förbi ändfästet. Kan underlätta 
ihopmontering av formlåsning. 

 
Krökning av kompositen 

 

Blandning av formlåsning och traditionell upturn. Ett förband 
håller sedan ihop fästet.  
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Fäste inbyggt i komposit 

 

Bussning med rotationslåsning innesluten i kompositen vid 
tillverkning. 

 
Olika varianter av formlåsningar 

 

Formlåsningar kan göras på en rad olika sätt. Förutom 
hållfasthet har tillverkningsmetod stor betydelse för vilken typ 
som är lämplig. Exempelvis kan olika typer av "bullar" av 
komposit byggas upp, eller slås en kil ifrån änden för att bilda 
en konisk form.  

 
Olika varianter länkarms fäste 

 

Länkarmsfäste till bakre infästningen. Genom att fästa bakre 
änden av bladet "direkt" i länkarmen undviks en rotationspunkt 
med bussning. Stora vinkelförändringar i bakre ändfästet sliter 
mycket på bussningen. Lösningen kräver att bladet antingen är 
rak eller uppböjd, annars kommer "omöjliga vinklar" uppkomma 
mellan bladet och vinkeln på infästningen, samt kan länkarmen 
i vissa lägen bli tvungen att "lyfta" hela bilen för att fjädra in 
eller ut.  
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9.2 Axelfäste 
 

Grundutförande 

 

Kompositfjädern måste skyddas mot 
U-byglar och omgivande stela plattor. 
Detta kan lösas med en skyddande 
gummimatta 

 
Förstärkning  

 

Många olika varianter på 
formlåsningar kan göras. 
Tillverkningsmetoder och 
materialdesign har stor betydelse för 
vad som är möjligt.  

 
Inbyggt fäste 

 

Egentligen en variant av formlåsning, 
skillnaden är att någon typ av låsning 
byggs in i materialet. 
Tillverkningsmetoder och 
materialdesign har stor betydelse för 
vad som är möjligt. 

 
Delad fjäder 

 

Fjädern delas i två delar, detta skulle 
ev kunna underlätta utformning av 
formlåsning. Annan ev fördel är att 
styvheten i längsled minskas, detta 
skulle kunna vara en 
skarvkomfortförbättring. Hela 
kompositen måste omslutas av 
gummi. Eventuellt skulle enbart en 
gummivägg avgränsa mellan de båda 
blad delarna.Bakre och främre 
fjäderdel kan även placeras på olika 
höjd. Fästet får problem vid windup. 
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Radie 

 

Kombinationsmöjlighet till övriga 
lösningar. En radie på undre plattan 
kan ge viss styvhetsökning när lasten 
ökar, samt större tryckutjämning vid 
högre last.  

 
 

9.2.1 Scomp lösning 
Skärkrafter i materialet kring den fast inspända mittre delen av fjädern uppkommer till följd 
av att momentet måste minskas från maximalt till noll i mitten av infästningen. Skärkraften i 
kombination med bromsmomentet ger en skjuvning i materialet. Då skärkraften minskas 
minskar även skjuvningen. En möjlighet till lösning är att förlänga mittfästet. På det sättet blir 
avståndet mellan max moment och nollmoment längre och skärkrafterna minskas. Detta 
resulterar dock i att fjäderegenskaperna förändras på ett negativt sätt. En annan lösning till att 
minska dessa skärkrafter presenteras i Scania rapport från utvecklingsprojektet mellan 1985-
1990. I den dåvarande scomp lösningen tilläts bladet röra sig i mittendelen av fästet. På det 
sättet undviks ett nollmoment och skärkrafterna minskar. [R17] 

 
Figur 43. Kraftanalys mittfäste, till vänster fast inspänd fjäder. Högra bilden visar ”scomp lösning”. 
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10 Fjäderutformning 
 Trots att fjäderutformning inte skulle vara en del av arbetet visade det sig att det var svårt att 
hålla utanför också. Under arbetets gång har ett antal olika förslag kommit fram hur man ska 
öka sidstyvhet, forma fjädern osv. Dessa förslag presenteras nedan. 
 
 
  Liteflex Steel    
E 3,74E+04 2,00E+05 MPa 
Elongation 5% 0,50% (Elastic limit) 
Design stress 586 758 MPa 
Elastic strain energy 2358 173 N.mm/kg 

Tabell 12. Jämförelse materialegenskaper Liteflex composit och stål. 
 
Energin från vertikala vibrationer och kollisioner tas upp genom fjäderns utböjning så att den 
potentiella energin lagras i fjädern som töjningsenergi och frigörs sedan sakta när bladet 
fjädrar tillbaka. Genom att öka energiupptagningsförmågan hos bladfjädern så fås ökad 
fjädringsmjukhet.  
 
Mängden energi som kan lagras i en bladfjäder beskrivs av ekvation (10:1) [R8] 
 

E
U

⋅
=
ρ
σ 2

      (10:1) 

 
Som ekvationen visar så är ett material med hög stryka och låg E-modul i längdriktningen det 
mest passande materialet för energiupptagning, dvs. en hög strength to weight ratio. Strenght 
to weight ratio beskriver ”effekten” hos en konstruktion, dvs ratiot mellan vikten av 
konstruktionen mot hur stor vikt den kan bära. Hos komposit är det värdet fem gånger högre 
än för stål. 
 
Sidstyvheten i ett kompositblad kan förväntas vara lägre än hos ett stålblad. Att öka 
sidstyvheten på en fjäder i komposit blir mycket svårt utan att öka bredden på bladet. 
Breddningen av bladet är möjligt i den mån som kap 6.2.1 beskriver. Vilket gränsvärde som 
finns för sidstyvhet är okänd då sidstyvheten aldrig varit ett problem för stålblad. Generellt 
gäller att ju högre sidstyvhet desto bättre, men var gränsen går för vad som är acceptabelt är i 
dagsläget okänt. Till följd av detta gjordes en simulering av bilens egenskaper beroende av 
sidstyvheten. Värdena varierades mellan 1,5-17MN och det som kunde märkas var att 
vältgränsen flyttades när sidstyvheten sjönk, samt att rollcentrum flyttas nedåt.  
”Simuleringarna visar att sidstyvheten på bladfjädringen fram påverkar 
handlingegenskaperna i form av att rollstyvheten sänks med sänkt sidstyvhet. Detta kan 
förklaras med att rollcentrum flyttas nedåt vid sänkt sidstyvhet vilket innebär att bilen rollar 
mer.”   
Se rapport ”Handling sidstyvhet fram” Asp, Fredrik [R9] 
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Enligt samtal med Sicomp och Nordic borde enligt dem vridstyvhet inte vara något problem, 
enligt Nordic kan vridstyvheten dimensioneras mycket hög i ett kompositblad.  
 

10.1 Lösningsförslag blad 
För att utnyttja materialet i en bladfjäder på mest effektivt sätt, har det visat sig att 
maxspänningen optimalt är konstant över längden.  
 
Grovt kan tre olika lösningar ses 
 
– Konstant bredd/parabolisk tjocklek 
 
– Varierande bredd/tjocklek, konstant tvärsnittsarea 
 
– Hyperbolisk bredd/linjär tjocklek (hänvisa till analysis and optimization of a composite leaf 
spring) 
 

10.1.1 Konstant bredd/parabolisk tjocklek 
Bredden väljs av konstruktören, tjockleken varieras sedan för att få en konstant 
spänningsfördelning. Ingen redundans finns ursprungligt i systemet.  
 
För att utnyttja materialet på mest effektivt sätt, har det visat sig att spänningen optimalt är 
konstant över längden. Detta blir möjligt genom att variera tjockleken på parabolisk form.  
 
För att behålla en konstant spänning i materialet då bredden hålls konstant varieras tjockleken 
på parabolisk form, se ekvation 10:2. 
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Figur 44. Konstant bredd, paraboliskt varierad tjocklek. 
 

10.1.2 Varierande bredd/tjocklek 
Tvärsnittsarean hålls konstant. Bredden på bladet vid infästningspunkterna bestäms av 
konstruktören. Främsta syftet med att hålla tvärsnittasarean konstant är vid användning av UD 
komposit. En fiber löper då längs hela bladet och antalet fibrer är konstant över hela längden. 
Vid fiberlindning är det en förutsättning att tvärsnittsarean är konstant. Liteflex bladfjädrar 
har konstant tvärsnittsarea. För att göra kompositfjädern rakt utbytbar mot befintlig stålfjäder 
måste kompositbladet utformas med en midja så att bredden på mittfästet håller samma bredd 
som de yttre infästningspunkterna, se figur 44.   
 

 
Figur 45. Bredden över mittfästet är densamma som bredden på bladet vid ändarna. 
 

10.1.3 Hyperbolisk bredd/linjär tjocklek 
Konstant spänningsfördelning eftersträvas, både bredd och tjocklek satta som variabler. 
Tvärsnittsarean är inte konstant och ingen redundans finns ursprungligt i systemet. Ingen 
hänsyn tas till de olika utrymmesbegränsningar som kan finnas vid infästningspunkterna, dvs 
bredden som är den mest kritiska variabeln styrs inte. 
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Figur 46. Bredden varieras enligt en hyperbel, och tjockleken ökar linjärt mot mittfästet. 
 
 
Enligt Scania rapport från 1986 kommer bredden och tjockleken att varieras enligt ekvation 
10:5 och 10:6. 
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10.2 Utböjning 
Det finns tre utföranden på en fjäder med avseende på krökningen av bladet. 
 

 
Figur 47. Bladfjäder utföranden vid normallast. 
 
Variant (a) är den vanligast använda och är den som finns på Scanias bilar idag. På Mercedes 
har setts uppböjd fjäder, (c). En uppböjd fjäder kan ge en överstyrande bil då fjäderns 
rotationscentrum hamnat under själva bladet. Dessutom krävs ett större utrymme ovan 
infästningspunkterna för att bladet ska kunna fjädra in utan att stöta i ramen. Detta innebär att 
höjden h (se figur 47) måste ökas och leder till ökad hävarm för krafterna som verkar i 
infästningspunkterna a och b. 
 

 
Figur 48. Principskiss, infästning av uppböjd fjäder. 
 
Önskvärt är att ha neutral eller möjligen lite understyrande bil, variant (a) ger en något 
understyrande bil, medan en helt rak fjäder optimalt skulle ge en helt neutral styning. En 
fördel med rak eller uppböjd fjäder, (b) och (c), är att vinkeländringen i fäste, c i figur 46, blir 
mindre och alltså skonar bussningen i den punkten.  
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11 Utveckling av slutkoncept 
Kapitlet beskriver det slutgiltiga koncepten.  

11.1 Axelfästet 

 
Figur 49. Skydd för kompositbladet vid axelfästet. 
 
Figuren ovan visar hur ett fäste mot axel kan se ut för kompositfjäder. De röda delarna är de 
som bladet vilar mot och är tillverkad i någon typ av plast som inte skadar bladet och ger vika 
för viss del av klämkrafterna. Dessa är nedsänkta i ”boxen”, se figur 48, så att de inte kan 
börja glida i sidled. Boxen har i övre och undre änden en ubyggnad, knopp, som säkrar boxen 
mot axelfästet. Med denna lösning kan samma infästning som finns på dagens stålblad kunna 
användas även för kompositen. Boxen är gjord i två delar som på sidorna passar i varandra för 
att förhindra glidning i sidled. Detta förenklar montering samt förhindrar att bladet kan 
klämmas för hårt.  
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11.1.1 Möjliga längdlåsningar 
Inbyggd ”bult” 

 
Figur 50. Genomskärning, övre delen av axelfäste. 
 
Med någon typ av inbyggd stålpinne i bladet kan denna fortsätta upp i fästet för att låsa bladet 
i längled. Skulle även kunna monteras i horisontalled. Frågetecken kring hållbarheten i 
materialet. Med ett enkelriktat material kommer bladet delaminera då detta innebär att enbart 
matrisen håller axeln i längdled. Det krävs att fibrerna i mittdelen designas för att bära den 
spänningskoncentration som uppkommer.  

 
Figur 51. "Bult" inbyggd i materialet. 
 
Uppbyggnad av material. 
Med olika typer av uppbyggnad av material kan en bule på mittre delen av bladet skapas för 
att låsa bladet i längdled. Inga spänningskoncentrationer i materialet uppkommer däremot kan 
tillverkningsmetoden kompliceras. Det uppbyggda materialet måste innehålla fibrer för att få 
önskad hållbarhet, för exempelvis fiberlindning kan detta innebära någon typ av 
handpåläggning eller annan typ av efterbearbetning. En bula inte kan byggas under själva 
lindningsprocessen.  
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Figur 52. Uppbyggd bula av kompositmaterial. 
 
Bule med hjälp av inlägg/kilar i materialet. 
En upphöjning av materialet kan skapas med hjälp av kilar eller inlägg som placeras i bladet 
under tillverkningsprocessen. Genom att inga direkta krafter verkar på kilen blir 
spänningskoncentrationerna mindre jämfört med inbyggd genomgående stålpinne. 
 

 
Figur 53. Inlägg i materialet skapar en formlåsning. 
 
Bladet S-format. 
Bladet behåller sin tvärsnittsarea men följer en krok över mittfästet. Kan göras i såväl vertikal, 
som horisontalled. Beroende på storleken av formlåsningen kan denna lösning bli 
utrymmeskrävande.  
 

 
Figur 54. Två varianter av formlåsning med hjälp av bladets utbredningsriktning. 
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11.2 Fäste ram 

11.2.1 Kompositöga 

 
Figur 55. Fjäderögla i komposit med hölje. 
 
Konceptförslag som baserar på en motsvarighet till dagens fjäderögla. Kompositbladet vänds 
runt ett metallinlägg och återsluter mot bladet. På grund av delamineringar mellan det 
återvändade materialet och bladet har en skyddande metallplåt, se figur 55, med tunna 
gummiskikt placerats för att skydda området. Denna metallplåt fortsätter in i fjäderögat och 
fyller ut det området. Detta skapar en metallfyllning som bussningen kan pressas in i. 
Fördelen med detta är att motverka att bussningen roterar i sitt fäste till följd av den låga 
friktionen mellan bussning och komposit. Runt hela änden placeras en kåpa som höjer 
hållbarheten samt skyddar mot grus och damm som annars kan fastna i de fogade områdena. 
Höljet återsluts kring bladet med ett klämförband.  
 
Fördelar med lösningen är lägre vikt då även fästet är i komposit, inga 
spänningskoncentrationer samt eventuellt möjlighet att öka sidstyvheten genom att förlänga 
höljet en bit ned på bladet.  
 

 
Figur 56. (a) Utan hölje (b) Genomskärning med hölje. 
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11.2.2 Skruvförband 

 
Figur 57. Ramfäste skruvförband med konisk formlåsning. 
 
Olika varianter av skruvförband är den vanligaste lösningen av infästning mot ram. Denna 
variant kombineras med en konisk formlåsning och limning mellan blad och fäste. Tunn 
gummifilm minskar risken för nötning samt en radie mot bladet. Om denna radie görs stor 
måste dock någon typ av fyllning in för att skydda mot grus som kan fastna i mellanrummet 
och nöta på bladet. Antal bultar är inte utvärderat eftersom detta beror av vad som är mest 
lämpligt för bladet. Fördelaktigt är dock att inte placera bultarna i samma spår för att dessa 
inte ska skjuva i samma spår.  
 

 
Figur 58. Skjuvningsspår kring bulthål i kompositblad. 
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12 Diskussion och slutsatser 
En svårighet med utvärdering av kompositfjädrar är att uppbyggnaden av materialet har 
avgörande betydelse för hur bladfjädern kommer att uppträda. Två fjädrar som är tillverkade i 
samma material och fibermängd och med samma yttre längd/bredd kan uppträda på två helt 
olika sätt. Detta beror som tidigare nämnts främst på fibrernas riktningar i materialet. Nya 
material utvecklas ständigt för att optimera materialegenskaperna eller nästan tydligare 
uttryckt, konstruktionsegenskaperna eftersom material ofta designas för sina specifika 
ändamål. Det blir därför en konkurrensfördel att hitta nya fiberuppläggningar som möjliggör 
förbättringar i befintliga konstruktioner eller öppnar upp möjligheter till nya områden för 
kompositen. Materialen som utvecklas patenteras ofta till olika tillverkare. Utöver 
fiberriktningar inverkar även bindningarna mellan fiber och matris, mängden fibrer, fiber-
diameter/längd osv.  
 
Till följd av detta har det under arbetets gång varit svårt att få svar på frågor kring 
materialuppbyggnad och möjliga lösningar. Bland annat därför att det är information som inte 
gärna delas men även för att det inte finns ett färdigt material att använda sig av. Nya lastfall 
kräver en ny optimering av materialet. 
 
Ingen slutgiltig lösning av infästningar gjordes eftersom den lösning som är mest lämplig 
beror av hur materialet designas och vilken tillverkningsmetod som används. Detta är 
information som inte funnits tillgänglig under arbetet. För att ta sig runt det problemet krävs 
en kontakt som är kunnig och villig att svara på dessa frågor. Även om alla data skulle finnas 
tillgängliga är det svårt att beräkna utmattning hos fiberkompositer, utmattningsdata brukar 
därför ofta uppnås genom provning.  
 
Det viktigaste resultatet från detta examensarbete är den kravspecifikation för kompositfjädrar 
som påbörjats samt den informationsinsamling som ligger bakom. Till följd av skillnaderna 
mellan komposit och stål krävs en del nya kravställningar i kravspecifikationen. Bl.a. är det 
viktigt att kartlägga alla laster som verkar på fjädern och inte bara de största krafterna. Rent 
brott i kompositen är mycket ovanligt istället sker ett gradvist funktionsbortfall, därför bör ett 
utslitningskriterie sättas upp enligt max funktionsbortfall vid X antal cykler, för vidare 
information se kapitlet kravspecifikation. 
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13 Vad återstår att göra, rekommendationer 
Rekommendationen för fortsätt utvecklingsarbetet med kompositfjädrar är att slutföra den 
kravspecifikation som påbörjats under examensarbetet. Kravspecifikationen kan sedan 
användas för beställning av prototyp av kompositfjäder. Vidare utvärdering av möjligheterna 
med kompositfjäder genom provning kan vara lämpligt till följd av beräkningssvårigheter och 
osäkerhet kring hur lågt sidostyvheten kan accepteras att sjunka. 
 
Ett eget utvecklingsarbete med kompositfjädrar skulle innebära mycket arbete kring 
utveckling av material och tillsammans med det att hitta lämpliga tillverkningsmetoder som 
uppfyller både materialdesignen samt tillverkningshastigheten. En befintlig 
tillverkningsmetod kan behöva modifieras för att få en specifik materialdesign. Då material 
ofta designas för sina specifika användnigsområden krävs troligtvis att ett material byggs upp 
för de specifika lastfall som bladfjädrarna utsätts för på en Scania lastbil. 
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Bilaga 3 – Kriterier 
 
Viktigaste egenskaperna     
Last och tolerans     A 
Ta upp krafter ur olika riktningar    A 
Utmattningskrav     A 
Maximerad vridstyvhet    A 
Maximerad sidstyvhet    A 
       
Kännas robust och tillförlitlig    B 
Lätt att byta fallerade detaljer    B 
Underhåll/rengöring utan att komponenter tar skada  B 
Minimera antalet ingående komponenter   B, (D) 
Lätt att byta fjäder     B 
       
Minimera materialkostnad    C 
Minimera tillverkningskostnad    C 
Minimal omarbetning av befintliga komponenter  C 
Minimera monteringsfel    C, (D) 
Minimera kapabilitetsfel    C, (E, A) 
Montering med befintliga verktyg så långt som möjligt  C, (D) 
       
Lätt att montera (ej tidskrävande)   D 
Få verktygsbyten vid montering    D 
Ergonomi för montör     D 
       
Minimera vikt     E 
Fjäderegenskaper, (öglans placering, påverkan på fjäder rörelse osv) E 
Handeling      E 
Maximerad livslängd     E 
Spring camber 88+/- mm at 30,57 Kn load   E 
Minimerad nötning mellan komponenter   E 
Innspänning utan att skada kompositfjädern   E 
Enkel lösning     E 
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Bilaga 6 – Konceptviktning fäste axel 
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Bilaga 7 – MAN 

 
Figur 59. MAN baklänk. 
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Bilaga 8 – Mercedes 

 
Figur 60. Mercedes baklänk. 
 

 
Figur 61. Mercedes axelfäste.  
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Bilaga 9 – Beräkningar 
Krafterna som verkar på framfästet är hämtat ur Scania rapport ”Catia GPS-analys av 
fjäderfäste 1725921 v01 & v02” som i sin tur har tagit lastfallen från rapport RTC00/41. 
Rapporten gäller för framfjäderfästet men är alltså densamma som verkar på fästet på fjädern. 
Lasterna är utmattningslaster för axeltryck upp till 9 ton. 
 
Detta ger följande lastfall på framfästet 

 
 
Fz = 22.1 kN vertikalled 
Fy = 17.7 kN sidled 
Fx = 39.7 kN horisontalled 
 
Resultatet av FEM analysen kan ses i bilaga 9, de maximala spänningarna presenteras nedan 
 
 

  

Max 
spänning Al  
[MN/m2] 

Vertikallast 76,9 

Sidlast 41,5 

Längdlast 28,1 
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Bilaga 10 – FEM resultat fäste fram 

 
Vertikallast 
 

 
Sidlast 
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Längdlast 
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Bilaga 11 – LAP Laminate analysis program 

 
Figur 62. [0, 45, -45, 90]S laminat. Spänningen i X-led studeras. 
 

 
Figur 63. [0, 45, -45, 90]S laminat. Spänningen i Y-led studeras.  
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