
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstudie för 
fjädringsanordning 
på el-moped 
 

Bakhjulsupphängning med inbyggd 
fjädringsfunktion i plastkomposit 

HUVUDOMRÅDE: Examensarbete 

FÖRFATTARE: Fredrik Staaw, Filip Rappner Ståhlkrantz 

HANDLEDARE: Tim Hjertberg 

JÖNKÖPING 2016-06-01 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom kandidatpåbyggnad 
produktutveckling. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
Examinator:  Mirza Cenanovic 
Handledare:  Tim Hjertberg 
Omfattning:  15 hp  
Datum: 2016-06-01

 



Abstract 
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Abstract 

The work has been carried out for ten weeks and has gone on to find out whether it is 
appropriate to make use of fiber composites in a suspension device on an electric mopeds 
rear-wheel. This in order to reduce vehicle weight. If it is appropriate to make use of these 
materials is a difficult issue that must be dealt with and angled in different ways. There are 
safety issues to consider, but also the environment and sustainability. To find materials that 
can withstand the loads that the structure will be exposed to, interviews and even literary 
studies were made in cycles repeatedly. The requirements of the design says that it will 
withstand external interference factors such as moisture, UV light, but of course also the loads 
that occur during acceleration, braking, cornering, etc. The requirements that should be 
imposed on the design is that it must be sufficiently resistant to bending to take up the forces 
but yet spring. It should also be rigid when cornering. The stroke, according to a competitor 
analysis, varies between 44-100 mm. It depends a lot on the design and the weight of the 
vehicle, driver included. All of the materials found in CES (a material database) have a yield 
strength higher than that of a regular spring steel. The manufacturing methods found in CES 
were based on the materials found. The materials were evaluated against each other in a 
Pugh-matrix to get a ranking, the same was done for the manufacturing methods. The 
materials and manufacturing methods were scored, based on their rankings, and then 
compared against each other. The final ranking shows the materials that are more or less 
versatile in terms of manufacturing. Even two common suspension types are compared 
together with manufacturing methods to investigate the methods that could produce these 
geometries. 
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Sammanfattning 

Arbetet har genomförts på tio veckor och har gått ut på att ta reda på om det är lämpligt att 
använda sig av fiberkomposit i en fjädringsanordning på en el-mopeds bakhjul. Detta i syfte 
att sänka fordonets vikt. Om det är lämpligt att använda sig av dessa material är en svår fråga 
som måste behandlas och vinklas på olika sätt. Det finns säkerhetsaspekter att ta hänsyn till 
men även miljö och hållbarhet. För att hitta material som klarar av de belastningar 
konstruktionen kommer utsättas för gjordes intervjuer och även litteraturstudier i cykler som 
sedan upprepades. Kraven som ställs på konstruktionen är dels att den ska klara av yttre 
störfaktorer såsom fukt, UV-ljus men självklart även de belastningar som uppstår under färd 
d v s acceleration, inbromsning, kurvtagning osv. Kraven som bör ställas på konstruktionen är 
att den ska vara tillräckligt böjstyv för att ta upp krafter men ändå kunna fjädra. Den bör även 
vara vridstyv vid kurvtagning. Fjädringens slaglängd kan, enligt en konkurrentanalys, variera 
mellan 44-100 mm. Den beror dock på hur konstruktionen kommer se ut och vikten på 
fordonet med förare. Samtliga material som hittades i CES (en materialdatabas) har högre 
sträckgräns än ett allmänt fjäderstål. Även tillverkningsmetoderna togs fram i CES utifrån de 
material som hittades. Materialen utvärderades mot varandra i en Pugh-matris för att få en 
rangordning, detsamma gjordes för tillverkningsmetoderna. Materialen och 
tillverkningsmetoderna poängsattes efter sin rangordning och stämdes därefter av vilka som 
kan använda vilka tillverkningsmetoder. Den slutgiltiga rangordningen visar vilka material 
som är mer och mindre mångsidiga när det gäller tillverkningsmetoder. Även två vanliga 
fjädringstyper jämfördes ihop med tillverkningsmetoder för att undersöka vilka metoder som 
kunde ta fram dessa geometrier.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle används allt mer innovativa och energieffektiva material och 
tillverkningsmetoderna för dessa blir billigare. Vissa produkter har sett liknande ut sedan 
första utgåvan och många delar har behållit sin konstruktion och sitt materialval. En 
utveckling hade gett många fördelar såsom lättare fordon och lägre energiåtgång. 
 
Etteplan, en konsultfirma, har bidragit med ett uppdrag där syftet är att undersöka om 
kompositmaterial är lämpligt att använda i den fjädrande bakhjulsupphängningen på en el-
moped. Här nämndes det att om det skulle gå att tillverka fjädringen med hjälp av 
plastkomposit skulle det i framtiden också gå att använda denna teknik i t.ex. 
vibrationsdämpare. 

 
Det finns fjädring tillverkad utav plastkomposit idag men dessa system sitter oftast i 
racingbilar. I t.ex. formel 1 är bilarna byggda i kolfiber och även fjädringen. Kolfiber är så pass 
hårt att det passar som fjädring i en bil som går på en jämn yta, komforten blir dock låg då det 
är hårt och stötigt. Kolfibern är så pass böjlig att den precis tar upp kraften från underlaget, 
däremot finns det problem då man vill kunna hålla alla hjul i kontakt med marken i kurvorna. 
Då finns det tillfällen där kolfibern är för hård och gör att något av hjulen helt enkelt lyfter i 
en kurva. Detta kan få förödande konsekvenser om det är fel däcktryck eller fel däcktyp då 
fästet i marken minskar avsevärt, däremot trycks det däck bilen lutar sig åt ner i marken med 
en större kraft. Hjulupphängningen och fjädringen på en racerbil är byggd för att precis klara 
av att köra det antal varv ett lopp är på, detta fungerar alltså inte utanför racerbanan då ett 
vanligt fordon, t.ex. en personbil eller moped måste ha en viss komfort och hålla mycket 
längre än en racerbil. 

 
Den mest förekommande fjädringen på fordon består idag av en fjäder och en dämpare. 
Fjädern trycks ihop och trycker sedan tillbaka, detta sker dock med en så pass stor kraft att 
om det inte fanns en kraft som höll emot fjädern skulle fordonet börja studsa och tappa 
greppet på vägen. Dämparen hjälper därmed till att hålla emot den fjädrande kraften. 
Anledningen till att det finns fjädring på våra fordon idag är inte bara utav komfortskäl utan 
en väl fungerande fjädring hjälper till att hålla all hjul i kontakt med marken och därmed 
behålla fästet. Ett fordon utan fjädring fungerar bra på plana underlag. Ett fordon utan 
fjädring som rör sig i för hög hastighet på ett ojämnt underlag hade börjat studsa och tappa 
fäste. 

 

1.2 Problembeskrivning 
En fjädringsanordning krävs i fordon för att uppnå komfort men även för att fordonet ska 
kunna framföras på ett säkert sätt. För att efterlikna effekten av dagens fjädringsanordningar 
måste dagens anordningar studeras och analyseras.  
En fjädringsanordning i plastkomposit ger fordon möjligheter att bli lättare och om det går att 
skapa en anordning som fungerar utan en traditionell dämpare hade detta sparat både vikt 
och pengar. Ett lättare fordon är mer energieffektivt då det används, men osäkert om 
plastkomposit är ett lämpligt material för denna komponent. 
Ett problem med denna typ av konstruktion är att fiberns riktning spelar stor roll i hur bra 
den tar upp energi. Då en fiber används eftersträvas dragspänningar för bästa hållfasthet och 
tillverkningsmetoden bör då tillåta att fibern läggs i en riktning som, under belastning, låter 
fibern till största del påverkas av dragspänningar. 

Dessa komponenter finns inte i den utsträckningen idag, eftersom arbetet med 
kompositmaterial är komplex, i jämförelse med traditionella material. Däremot finns 
efterfrågan på komponenter av den här typen då det sparar vikt och därmed minskar 
bränslekostnaden.  
På konceptnivå spelar pengar mindre roll och det som tas fram är i stort sett produkter som 
testar idéer. Om dessa idéer genererar resultat som motsvarar förväntningarna för produkten 
så utvärderas tillverkningsmöjligheter och produkten optimeras för tillverkning. 
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För att säkerställa att ett koncept tas fram som lever upp till de krav som kommer ställas på 
konstruktionen är det av stor vikt att ta reda på just de faktorer som konstruktionen ska klara 
av och vilka egenskaper denna ska ha innan projektet med konceptframtagning startas. 

1.2.1 Kravbeskrivning 

 

 Konstruktionsdesign 
Konstruktionen ska vara utformad på ett sådant sätt att den fjädrande funktionen, som i 
vanligaste fall på en moped består av en fjäder och en dämpare, ska vara inbyggd i 
konstruktionen, det är dock tillåtet med en lös dämpare. 
Svinget ska helst vara ensidigt, men om det inte skulle fungera på grund av för dålig 
vridstyvhet så kommer en tvåsidig sving att godkännas. Ska kunna framföras i 45km/h i 
stadsmiljö eftersom mopeden registreras som klass 1. 
 

 Vikt  
Konstruktionen ska vara av material som har en densitet lägre än aluminium, d v s lägre än 
2,73 kg/dm3. Detta krav på vikten ska göra konstruktionen lättare än dagens 
fjädringsanordningar.  
 

 Tillverkning 

Svinget ska ha en sådan tillverkningsmetod som gör det möjligt att tillverka i serier på 
100,000 om året. Önskvärt är en (1) produktionslina, men tillverkningen skulle även kunna 
ske i fler produktionslinor. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att bygga kunskap kopplat till lämpligheten att använda plastkomposit i 
en fjädringsanordning till bakhjulet på en el-moped. 

Därmed är studiens frågeställningar: 

1. Vilka krav finns på fjädringsanordningen till bakhjulet på el-mopeder för bruk i stadsmiljö? 

 
2. Vilka möjligheter och begränsningar finns i materialgruppen plastkompositer då dessa 
appliceras i en fjädringskonstruktion? 
 
3. Vilka tillverkningsmetoder kan bli aktuella vid tillverkningen av bakhjulets 
fjädringskonstruktion på el-mopeden? 
 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer enbart att innefatta kompositer som innehåller polymerer. 

Vad gäller materialkostnader kommer enbart kostnad per kg inköpt och en 
framtagningskostnad av material att undersökas. Detta på grund av att studien som görs inte 
är ett inköpsbeslut utan undersöker lämpligheten att använda plastkomposit i en 
fjädringskonstruktion så kommer arbetet inte gå djupare vad gäller ekonomi. 
Rapporten tar inte hänsyn till utmattning av materialen eftersom den största påverkan till 
utmattning är spänningskoncentrationer i detaljen. En konstruktion kan leda om dessa 
spänningar för att lindra utmattning och förstudien har inte en konstruktion att referera till. 
Arbetet berör inte infästning för hjulet eller infästning till mopeden, detta då hjulets och 
mopedens utseende är okänt. 
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1.5 Disposition 
Rapporten är byggd efter en mall från Jönköpings Tekniska Högskola. Först presenteras det 
teoretiska ramverk som undersöks för att svara på frågeställningarna samt styrka arbetets 
trovärdighet och nytta. Därefter presenteras metoden som arbetet utförs efter och som ska 
generera ett resultat med hjälp av teorin. Resultatet presenteras i form av svar på de 
frågeställningar som ställts och analyseras. Diskussion är ett kapitel som beskriver de 
konsekvenser arbetet ger och hur resultatet bör betraktas. Till sist dras slutsatser och 
rekommendationer ges för framtida studier. 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Materiallära 
Elasticitet är benämningen för ett materials förmåga att efter mekanisk belastning återgå till 
sin ursprungliga form [1], även kallat elastisk töjning. Materialets elasticitet upphör när 
spänningen i materialet uppnår sträckgränsen och övergår då i plasticitet som gör att 
materialet deformeras permanent och innebär att materialet inte kommer att gå tillbaka till 
den ursprungliga formen. Skulle spänningen öka ännu mer efter att spänningen gått över 
sträckgränsen kommer spänningen till slut att nå brottgränsen och ett brott kommer uppstå i 
materialet. Det finns dock material som inte har en tydlig sträckgräns då kallas det istället för 
förlängningsgräns och benämns Rp0,2 och är det högsta värdet materialet kan belastas med 
utan att förlängningen överskrider ett visst värde, t.ex. här 0,2 % [2].  
I stålfjädrar krävs hög brottgräns och hög sträckgräns för att fjädern ska klara av de 
belastningar och påfrestningar som fjädern utsätts för [2].  
Elasticitetsmodulen är en konstant som beskriver styvheten hos ett elastiskt material, det 
räknas ut genom att dividera spänning med töjning. Detta görs i testmaskiner med speciellt 
utformade teststavar i varje material [3]. 
En plast måste alltså ha dessa egenskaper för att kunna mäta sig med dagens stålfjädrar. 
Fjäderstål kan legeras med kisel, mangan, krom eller vanadin vid grövre fjädrar för att 
möjliggöra genomhärdning [2], dessa material används till bladfjädrar och torsionsfjädrar 
som används i fjädringsanordningar på fordon.  
 

2.2 Fordonsdynamik och fordonsbyggnad 
 

En stel bakhjulsupphängning är en enkel och bra konstruktion med bra vägegenskaper på 
plana underlag [4]. Där det finns gupp och ojämnheter föredras inte en stel 
bakhjulsupphängning. Därför lämpar sig inte detta så bra i stadsmiljö. En fjädrad 
konstruktion är med andra ord bättre i en sådan här situation. Men det räcker inte bara med 
en fjäder, utan även en stötdämpare bör finnas för att dämpa fjädern så att fordonet inte 
studsar efter varje fjädringsrörelse [4]. Detta höjer även komforten då passagerare och förare 
slipper sitta i ett studsande fordon under färd. Ett komfortfordon brukar ha tre gånger så 
kraftig dämpning vid utdrag som vid hoptryckning [4]. Detta innebär att när fordonet 
passerar över ett hål i vägen så stannar hjulet i luften längre, vilket gör att hjulet inte går ner i 
hålet i vägen, studsandet blir då mindre. Samtidigt behöver ett gupp i vägen vara ganska stort 
eller påverka hjulet med en ganska stor kraft innan hela fordonet lyfts då dämparen inte 
dämpar lika mycket vid komprimering, utan låter hjulet färdas uppåt mot karossen med en 
jämn bromsande kraft. Detta gör att körupplevelsen blir mindre stötig. 

En annan aspekt som är viktig för att höja komforten på ett fordon är att sträva efter en låg 
ofjädrad vikt, detta ger även bättre bromsprestanda [4]. Med ofjädrad vikt menas den vikt 
som rör sig då fjädern komprimeras, bland annat hjul, axel och sving. En högre ofjädrad vikt 
kräver en större kraft för att sätta igång den fjädrande effekten och kommer då att minska 
komforten, fordonet känns då stötigt. 

Då det finns gupp och ojämnheter på allmän väg och i stadsmiljö är det bra att tänka på att 
inte alla gupp i vägen går uppåt, utan det finns även håligheter. Det är därför bra att ha mellan 
30 till 40 mm sjunkning då fordonet står stilla och enbart påverkas av sin egen vikt [4]. Detta 
för att fjädringen ska ha utrymme att fjädra ner även i håligheter. För att lyckas åstadkomma 
detta gäller det att alla vikter på fordonet är känt då valet av fjäder och stötdämpare görs. 
Detta ska därför göras bland det sista i byggnationen [4].  

Vid gupp och ojämnheter belastas konstruktionen på ett fordon hårt. De material som finns i 
bärande delar, såsom sving och hjulupphängning, ska helst inte gå av vid överbelastning, utan 
böjas för att föraren ska hinna stanna innan en olycka sker [4]. 
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Annat att tänka på vid byggnation av tvåhjuliga fordon som rör bakre hjulupphängning är att 
infästning av bakhjul bör vara så stabil att axeln inte roterar vid inbromsning [4]. Trots detta 
så hamnar den största vikten vid häftig inbromsning på framhjulet, [4] men ett bakhjul som 
roterar vid vanlig och häftig inbromsning innebär försämrad bromsförmåga överlag. En 
absolut regel är att ett tvåhjuligt fordon ska vara symmetrisk och bete sig på samma sätt vid 
höger som vänstersväng. Detta på grund av att hjärnan tror att samma kurvtagningsmetoder 
funkar åt både höger och vänster [4].  

2.3 Fjädrar 

Det finns en handfull fjädrar som kan tillämpas i en konstruktion av denna typ. En av dessa är 
en cylindrisk skruv- tryckfjäder(spiralfjäder), som går i en spiral och har som huvudfunktion 
att tryckas ihop. En annan typ är en bladfjäder som kan ha olika utformningar, men 
huvudfunktionen är att ge ett fjädrande motstånd i den önskade riktningen. I en spiralfjäder 
uppstår spänningar i form av skjuvning och i en bladfjäder uppstår spänningarna i form av 
böjning [5]. En spiralfjäder trycks ihop och en bladfjäder böjs. Båda fjädringselementen lagrar 
energi som sedan används för att fjädern ska återgå till sin ursprungliga form. En bladfjäder 
kan böjas på flera olika sätt, på en bil sitter bladfjädern under eller över hjulaxeln. Det kan var 
en på varje sida eller en tvärställd fjäder (se bild 2.3.1). Enligt bilden är fjädern fäst i ramen på 
fordonet i mitten av bladfjädern och de yttre fästpunkterna i fjädergångjärn som i sin tur 
fäster i hjulaxeln. Detta gör att hjulaxeln kan röra sig med en fjädrad funktion upp och ner. 
Vid varje fjädringsrörelse böjs bladfjädern och går då mot att bli rak jämfört med den 
ursprungliga bågformen. Detta gör att de yttre fästpunkterna hamnar lite längre ifrån 
varandra. De fjädergångjärn som sitter i bladfjäderns yttre fästpunkter ger bladfjädern 
möjlighet att sträcka på sig då dessa är ledade. Då det sitter en bladfjäder på varje sida (se bild 
2.3.2) fungerar det på samma sätt som den tvärställda fjädern (se bild 2.3.1). 

 

Bild 2.3.1. (eget foto) Tvärställd bladfjäder på en bil. 
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Bild 2.3.2. (eget foto) Ena sidan av en bakhjulsupphängning på en bil. 

En spiralfjäder trycks ihop men istället för att böjas kan man i ett tvärsnitt (se bild 2.3.3) se 
att rundstången som spiralfjädern är byggd av vrids då fjädern komprimeras, i tvärsnittet 
uppstår då skjuvspänningar. Spiralfjädern består av rundstång eller tråd som är lindad i en 
spiralform. 

 

Bild 2.3.3. Tvärsnittet i en bladfjäder [5]. 
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2.4 Plast 
Plast eller polymer är namnet på en stor materialfamilj, i denna familj hittas tre 
undergrupper; termoplast, härdplast och elastomerer [2].  
Termoplast är de plaster som vanligast bearbetas med hjälp av värme och smältning i 
exempelvis en formspruta och kallas därför termoplast.   
Härdplastens molekylkedjor är så tätt och starkt sammanbundna att de inte kan lösgöras med 
hjälp av värme, härdplaster går med andra ord inte att bearbeta med hjälp av värme utan 
kräver en härdningsprocess för att hårdna [2]. En elastomer är som ordet påpekar elastisk, 
det betyder att materialet har förmågan att nästan helt återgå till sin ursprungliga form efter 
att en last har påverkat materialet, t.ex. gummi. Elaster delas in i smältbara eller icke 
smältbara [2], de icke smältbara elasterna måste genomgå vulkning vilket betyder att 
materialet måste upphettas till vulkningstemperatur och stanna där en tid, oftast runt tre till 
sex minuter [2]. Detta betyder att det blir ganska dyra styckkostnader då ledtiderna blir långa 
i jämförelse med en termoplast.  
Termoelaster är en elastomer som kan formas på samma sätt som en termoplast [2] vilket är 
en fördel då vulkning inte behövs och på så sätt blir ledtiderna kortare och produkten kostar 
mindre att tillverka. 
Polymerer är en materialgrupp som benämns med få undantag som viskoelastiska. Detta 
betyder att en polymer som belastas under en viss tid kommer att krypa och inte helt återgå 
till den ursprungliga formen [2].   

2.4.1 Amorf och Delkristallin 
Den ordning som polymerkedjan ligger i, den kan vara oordnad, amorf struktur, eller ordnad 
vilket betyder att strukturen är ordnad och tätt packad och kallas delkristallin. Amorf och 
delkristallin är alltså två olika molekylstrukturer som plast delas in i. Amorf struktur har de 
plaster vars polymerkedjor består av molekyler hopkedjade med varandra. Dessa kan inte ha 
en ordnad struktur då dess kedjor ligger sammanflätade utan struktur i plasten som ett 
nystan. I en delkristallin plast ligger dessa kedjor i en ordnad struktur och då tätt packade 
ihop med varandra. Plast kan inte bli helt kristallin därför kallas den delkristallin, det 
kommer alltså alltid att finnas en viss del av plasten som har en amorf struktur [6].  
En amorf plast är styv upp till sin glastemperatur (Tg) och över denna temperatur är den 
amorfa plasten alltså formbar, även kallat formsmältor [6]. Detta gör de amorfa plasterna bra 
att användas till formsprutade detaljer. En amorf plast har god formåtergivning, stor 
måttnoggrannhet och har en liten krypning, men är känsligare vid långvarig och hög 
belastning vilket ger stor risk för sprickbildningar. Amorfa plaster har även en begränsad 
kemikalieresistens. 
Den delkristallina plasten har bra utmattningshållfasthet och god kemikalieresistens. 
Delkristallin plast har dock en temperaturberoende styvhet och en kryptendens över 
glastemperaturen [6]. 

2.5 Vädrets påverkan på plast 
Plast som befinner sig ute kommer påverkas av ett par faktorer såsom UV-strålning från 
solen, fukt och vanliga kemikalier som finns i vår vardag såsom tvättmedel och avfettning. 
Strålning mäts i våglängder och solens strålar har en våglängd på 100-400 nm (nanometer). 
UV-strålning finns i tre varianter, UV-A (315-400nm), UV-B (290,315nm) och UV-C (100-
290nm). Den strålning som påverkar plasten mest är inom 290-400nm, alltså UV-A och UV-
B där UV-B har värst påverkan. UV-C strålning når inte jorden då den absorberas av 
ozonlagret och hittas alltså enbart i yttre rymden.  
UV-strålningen påverkar plastens polymerer, de bryts och splittras och i samband med syre 
får det även plasten att oxidera [7].  
Även fukt och vatten kan påverka plastens egenskaper. Det är inte fukten som gör att plasten 
skadas dock utan i själva verket så bär den med sig syre inpå materialet som därmed hjälper 
till att plasten oxiderar. Plasten kan därmed oxidera inifrån och ut, om det är en plast som 
absorberar fukt. Oftast sker inte exponeringen av fukt och UV-strålning samtidigt då den fukt 
som menas vara skadlig är den fukt som kommer på kvällen och natten, kallat dagg. Det skulle 
dock kunna lagras fukt i plasten och när solen sedan går upp och då UV-strålningen ökar 
accelererar dessa varandra. Det finns även risk för att strålningen höjer temperaturen 
ytterligare på grund av fukten i plasten och kan t.ex. orsaka delaminering i en fiberarmerad 
plast om plasten är till viss del löslig i vatten vid en given temperatur [7]. För att få en plast att 
bli mer reptålig och UV-beständig går det att lackera plastdetaljen [8].   
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2.6 Kompositer 
Ordet komposit kommer från latinets compo’situs som betyder sammansatt [9].En komposit 
är en sammansättning av en fiber och en matris, där fibern ska förstärka konstruktionens 
styvhet och styrka. Med hjälp av fibern kan ett material få de egenskaper som eftersträvas då 
fiberns längd, riktning, placering och mängd kan påverkas i tillverkning av konstruktionen 
[10]. 
 

 

 
Figur 2.6: Några system att placera fibern efter [10]. 
 

Figur 2.6 visar hur en fiber kan hjälpa en matris att uppnå särskilda egenskaper, där de 
kortare fibrerna bidrar till viss del med styvhet men mindre styrka i materialet. I dessa 
kortfibriga kompositer tar matrisen upp en klart större del av lasten. I en högpresterande 
komposit hjälper långdragna fibrer till med att ge den önskvärda styvheten och styrkan till 
konstruktionen medan matrisen ger skydd och stöd till fibern samtidigt som belastningar kan 
transporteras från en trasig fiber till en närliggande, hel, fiber [10]. 
 
Till skillnad från de exempel från figur 2.6 finns även så kallade Sandwich-kompositer. Dessa 
används till stor del i marina applikationer, vindturbiner, rymd- och luftfarkoster, etc, då de 
har höga böj- och vridstyvheter tillsammans med en låg vikt vilket ger bra hållfasthet i 
förhållande till vikt. En sandwich-komposit består av en kärna som vanligtvis är lättare och 
svagare än de omslutande ytbeklädnadsmaterialen, som är styvare och starkare. Vad som 
definierar en sandwich-komposit är de egenskaper som beklädnaden och kärnan har samt hur 
de två sitter ihop [11]. 
Dessa beklädnader och kärnor kan variera beroende på applikation och vart styrkan ska agera 
mest. 
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2.6.1 Fiber i kompositmaterial 

Fibrernas längd och förmåga att vidhäfta matrismaterialet är av stor betydelse för 
kompositens hållfasthet. En fiber som är längre kan även leda krafter en längre sträcka 
jämfört med en kort fiber. Alltså kan punktliga belastningar spridas och fördelas på en större 
yta. En kraft som fördelas på en större yta innebär lägre spänningar i materialet [12].  

De vanligaste fibrerna i kompositer är glasfiber, aramid och kolfiber [13]. Glasfiber är 
lättviktsmaterial och är även böjligt och har ett lågt pris. Dessa egenskaper gör glasfiber till 
den mest använda fibern inom industriella lågkostnadsapplikationer. Den höga styrkan på 
glasfiber kommer från den fina ytan som har lågt antal och små defekter på ytan. Det finns 
olika sorters glasfiber; E-, S-, C- och D-glasfiber där E står för electric, S för strength, C för 
corrosion, och D för dielectric. S-glasfiber har den högsta E-modulen och den högsta 
sträckgränsen bland dessa men är dyrare än E-glasfiber som också är ett alternativ då hög 
sträckgräns eftersöks. På grund av kostnaden för S-glasfiber är kolfiber med låg kostnad ett 
alternativ att undersöka [13]. Kolfiber har en god kemisk resistens och har till skillnad från 
glasfiber en bred variation av olika styvhet. Aramidfibern som även går under namnet kevlar 
och bland annat används i skyddsvästar har en dålig resistens mot UV-ljus, suger åt sig vatten 
och kryper. Aramidfibern har en begränsad potential att användas i konstruktioner på grund 
av sin låga användningstemperatur. Vid 177°C har sträckgränsen sjunkit med 75-80% jämfört 
med rumstemperatur [13]. 

De vanligaste härdplastmatriserna i en fiberkomposit är polyester, vinylester, epoxi och 
fenoler [13]. Polyester-resin kan tillverkas så att dessa klarar UV-ljus och kan användas i 
många utomhusartiklar. De kan klara sig utomhus i över 30 år med bara en liten förlust i 
styrka. Vinylester har bättre hållfasthetsegenskaper än polyester och är mycket resistenta mot 
syror, alkalier, lösningsmedel, hypokloriter och peroxider. Epoxi har ett brett 
användningsområde på grund av sin mångsidighet och är gynnsam då den har en simpel 
härdprocess då den kan härdas i temperaturer mellan 5-150°C. Den krymper mindre än andra 
och påverkas mindre av fukt och värme. Den har även bra nötningsbeständighet och bättre 
resistens mot lösningsmedel och baser än polyester [13].  

Den vanligaste termoplastmatrisen i fiberkomposit är Poly-eter-eter-keton (PEEK) [13]. 
Denna polymer har en hög brottseghet och låg vattenabsorption, mycket lägre än de flesta 
epoximatriserna. Termoplasten behöver ingen kemisk transformation vid tillverkning av 
produkter utan hettas upp och formas. Men på grund av sin höga viskositet vid 
tillverkningstemperatur så bryts fibrerna i materialet lätt och gör det då komplicerat att forma 
materialet [13]. Att tillverka komponenter i fiberkomposit innebär alltid att fibern måste 
placeras i en särskild riktning. Fibern impregneras sedan med en matris som sedan pressas 
ihop för att avlägsna luft och se till att matrismaterialet sprider sig i fibermaterialet. 
Kompositen måste sedan härdas eller på något sätt stelna. Detaljen måste efter detta tas bort 
ur formen och trimmas till för att bli en färdig komponent. Det finns ett antal metoder att 
göra detta på men de innehåller alltid samma steg och ingen kan uteslutas men kan dock slås 
ihop och göra metoden simplare [13]. 

2.6.2 Skumkärnor 
Homogena kärnor, t.ex. polyuretanskum, används inom applikationer som i regel 
serietillverkas och där priserna kan pressas, såsom byggnad och bilindustrin. Kompressions- 
och skjuvningsprestandan i förhållande till densitet är med denna kärnan lägre än en kärna av 
bikakemönster (se 2.6.5). Däremot håller en skumkärna nere priserna då den är billigare att 
framställas än en med bikakemönster och dimensioneras utefter hållfasthetskrav [14]. 
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2.6.3 Textil- och stiftkärnor 
För att reducera priserna ännu mer än en komposit med skumkärna gör togs en kärna fram 
som bygger på textil, stift eller fackverk för att ge stöd på punktliga nivåer, d v s att en utbredd 
last på denna typ av kärna lättare trycker ihop den än vad en förhållandevis lika stor last gör i 
en enstaka punkt [14]. 
 

2.6.4 Veckade kärnor 
Den vanligaste användningen av en veckad kärna hos kompositer är kartong och tack vare den 
effektivitet som finns i framtagandet har även bygg- och bilindustrin tagit del av denna teknik, 
dock i andra material än papper. Eftersom tillverkningen av dessa kärnor är så effektiv blir 
denna kärna ett billigt alternativ. En nackdel är att de mekaniska egenskaperna förloras till 
stor del då konstruktionen påverkas i tvärgående riktning av vecken [14]. 

 

2.6.5 Bikakekärnor 
Bikakekärnor, även kallade Honeycomb, erbjuder både vikt- och kostnadsreduceringar tack 
vare dess prestanda i förhållande till vikt. Till skillnad från en veckad kärna, som har 
öppningar i samma riktning som beklädnaden, ger en bikakekärna stöd i alla riktningar som 
är längs med beklädnaden då de enda öppningar i en bikakekärna är mot beklädnaden, d v s 
ifrån planet som ska belastas. Denna typ av kärna ger bra mekaniska egenskaper samtidigt 
som den reducerar vikt och materialåtgång. Används t.ex. i flygplansvingar och rymdfärjor 
[14]. 

2.7 Tillverkningsmetoder 

2.7.1 Handpåläggning 
Handpåläggning(eng. Hand lay-up) är en av de tidigaste metoderna för att tillverka 
plastkompositer med glasfiber. Metoden används på stora områden för att den är så 
mångsidig och behöver ingen större erfarenhet eller kapitalinsats. Denna metod är på ett 
ekonomiskt sätt bra vid tillverkning av prototyper och små serier. I tillverkningen används en 
gjutform som har önskad form. Formen är behandlad med någon typ av släppmedel, t.ex. vax, 
formsläppmedel. Vanligtvis läggs ett lager med gelcoat som ska ge detaljen en hård och slät 
yta. Denna gelcoat bidrar även med miljötålighet för detaljen, används i båtskrov som utsätts 
både för väta och solsken. Därefter läggs ett förstärkande lager med fiber på och sätts fast med 
exempelvis en härdplast. På detta lager dras en roller över för att jämna ut ojämnheter och 
luftbubblor, sedan läggs fler lager på med samma metod tills den önskade mängden lager eller 
tjockleken är uppnådd. Det sista lagret får en ytbehandling som ger miljötålighet och önskat 
utseende [15].  

2.7.2 Automatiserade processer 

Det finns ett typiskt sätt att ta fram fiberkompositer som berörs i 2.6.1, Fiber i 
kompositmaterial. Detta gäller fiberns riktning vid placering och stegen fram till en färdig 
komponent. Vissa tillverkningsmetoder används mer kommersiellt och har därför fått 
benämningar, de är följande med en kort beskrivning, insamlade från materialdatabasen CES 
[16] som även innehåller tillverkningsmetoder. 
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 Autoklav gjutning(eng. Autoclave molding) – En automatiserad handpåläggning där 
värme och tryck med hjälp av en gummimatta eliminerar luftbubblor och ojämnheter. 

 Automatiserad tejpplacering(eng. Automatic Tape Placement) – En tejp/matta läggs 
på en yta med hjälp av värme och styrande rullar. Fungerar i serieproduktion och är 
bra för att klä ytor med komplex geometri. 

 Bulkplastmatta(eng. Bulk molding compound, BMC molding) – En samling av fiber 
och matris läggs i en form som med hjälp av värme och tryck från en andra formhalva 
formar komponenten. 

 Centrifugalgjutning(eng. Centrifugal molding) – En blandning av fiber och matris 
sprutas in i en form som roterar med hög hastighet, blandningen fastnar då på 
gjutformens innersidor och härdas under rotationen. 

 Kallpressformning(eng. Cold press molding) – En fibermatta med önskad geometri 
läggs in i en gjutform, därefter hälls matrisen över och då gjutformen stängs 
elimineras luftbubblor samtidigt som fibern impregneras. 

 Kontinuerlig laminering(eng. Continouos laminating) – En fibermatta med önskad 
bredd doppas i ett bad av härdplastmatris och härdas sedan i en ugn. Därefter skärs 
mattan till ark av önskad längd. 

 Filamentlindning(eng. Filament winding) – Fibern vävs från rörliga spolar kring en 
cylinder medan en matris hälls över cylindern. 

 Högtryckshartssprutpressning(eng. High pressure resin transfer molding) – En 
fibermatta formas med tryck och placeras sedan i en form där en härdplastmatris 
sprutas in och fastställer formen. 

 Pultrusion(eng. Pultrusion) – Fiber doppas i en matris och härdas i ett formrum efter 
en önskad tvärsnittsprofil med hjälp av värme. Dessa profiler klipps sedan av för 
önskad längd. 

 Hartsfilminfusion(eng. Resin film infusion) – Fibern och en halvhärdad matris 
placeras i en form och med hjälp av värme och antingen vakuum eller tryck 
impregneras fibern av matrisen. 

 Hartssprutpressning(eng. Resin transfer molding, RTM) – Samma som 
högtryckshartssprutpressning fast i regel med lägre tryck. 

 Arkpressmassa(eng. Sheet molding compound, SMC molding) – Samma som 
Bulkplastmassa fast mer inriktad mot ark, d v s tunnare komponenter. 

 Uppsprayning(eng. Spray-up) – En avklippt fiber sprayas i en gjutform samtidigt som 
matrisen för önskad geometri. 

 Termoplastisk kompositformning(eng. Thermoplastic composite forming) – Ett ark 
av fiber och termoplast värms upp i en ugn och formas därefter med hjälp av tryck 
och ett formverktyg. 

 Vakuumassisterad hartssprutpressning(eng. Vacuum assisted RTM) – En fibermatta 
läggs i en gjutform som drar matrisen längs med formrummet med hjälp av en 
vakuumpump. 

 Vakuum-/tryckbakning(eng. Vacuum/Pressure bagging) – Liknande handpåläggning, 
men istället för en roller används tryck eller vakuum för att eliminera luftbubblor och 
ojämnheter. 

 Våt pressformning(eng. Wet press molding) – En fibermatta med önskad geometri 
läggs i en gjutform, matrisen hälls på och härdas under tryck med hjälp av värme. 
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2.7.3 Formsprutning 
För att förklara en formsprutningsprocess behöver fem steg beskrivas: nedsmältning, 
formslutning, insprutning, eftertryck och utstötning. Dessa begrepp är vanliga för att beskriva 
en formsprutningsprocess och betyder följande: 

 Nedsmältning 

Råmaterial doseras genom en tratt ned till en cylinder med en roterande skruv som för 
materialet framåt, då skruven roterar smälts materialet ner med hjälp av värmeelement 
runt cylindern. När skruvens spets har fått rätt mängd material för att fylla formrummet i 
verktyget slutar skruven att rotera. 

 Formslutning 

De två halvorna från formsprutningsverktyget trycks ihop med hjälp av en låsmekanism 
som kan vara antingen hydraulisk eller elektrisk, den elektriska är oftast tystare än den 
hydrauliska. En av halvorna sitter fixerad mot munstycket vid slutet av skruven och den 
andra rör sig tillsammans med låsmekanismen. 

 Insprutning 

Då skruven stannat och formen är sluten trycker skruven in materialet som ligger i 
spetsen genom munstycket och in i formrummet i verktyget. Munstycket har också en 
funktion som hindrar materialet att flyta tillbaka mot skruven. 

 Eftertryck 

Efter insprutningen stelnar materialet i formen med hjälp av nedkylning, då materialet 
svalnar krymper det till viss del och detta motverkas genom att mer material trycks in i 
formen och formen fylls ytterligare. Det redan svalnade materialet motverkar lika stort 
krymp från det eftertryckta materialet. 

 Utstötning 

Då det eftertryckta materialet svalnat öppnas verktygshalvorna, redan här tar skruven 
fram nytt material för nästa skott och detaljen stöts ut med hjälp av utstötarpinnar som 
sitter i den rörliga delen av verktyget [8]. 

 
Formsprutning är en väl utformad metod som med helautomatiska cykler bidrar till hög 
effektivitet. Verktygen som används kan ha enkel eller mer komplicerad funktion som ger 
möjlighet till komplexa former utan efterbearbetning, produktionstakten är hög och detaljer 
med tunna väggar kan ha en cykeltid ner mot 3-4 sekunder. Storleken på de detaljer som tas 
fram genom formsprutning kan variera från millimeterstora kugghjul till över två meter långa 
delar till fordon. Väggtjockleken kan variera från några tiondels millimeter upp över 20 mm 
tjocka. Denna metod har också möjlighet för att applicera flera material på en och samma 
detalj genom att byta verktyg eller sätta i en insättning. En formspruta kan plockas av robot 
för att effektivisera processen där roboten t.ex. kan avlägsna ingöt, montera eller ytbelägga 
detaljerna. 
Det finns också begränsningar med att formspruta, t.ex. så kostar utrustningen relativt 
mycket, d v s formsprutor och formverktyg, vilket i sin tur ställer krav på seriestorlekarna. För 
att metoden ska bli lönsam behöver serien ligga över 1000 detaljer per år. Att hålla toleranser 
är inte alltid lätt då detaljerna krymper i förhållande till formrummet. För att få ut detaljerna 
ur formen krävs släppvinklar på detaljen vilka kan bidra till estetiska eller funktionella 
problem, oftast räcker dock en vinkel mellan 0,5-1°. Plast som kräver en fiber kan även ställa 
till problem då fibrerna i plasten vill orientera sig i flytriktningen och kan då leda till att 
fibrerna inte sprider sig i hela detaljen utan det är mer eller mindre på vissa ställen [12]. 
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2.7.4  Övergjutning/Ingjutning 
Vanligtvis hittas övergjutna detaljer i köksredskap, snickeriverktyg och andra handhållna 
hjälpmedel. Dessa består i regel av en stålstomme som har specifika krav på hållfasthet, 
funktion etc. Den övergjutna delen kan vara en polymer som med sin lätta vikt ger en 
viktminskning på den totala detaljen och i många fall tål den belastning som polymeren 
utsätts för. Andra produkter använder elastomerer för övergjutning som ska ge ett bättre 
handtag med greppyta eftersom elastomerer ger högre friktion mot en handflata än vad 
metaller gör i förhållande till vikt. Detta sätt att konstruera och tillverka, kallat Polymer metal 
hybrids (PMH), har blivit stort inom bilindustrin eftersom vikten på fordonet kan minska och 
därför bidra till högre bränsleeffektivitet. 
Det finns idag tre stora kategorier som beskriver hur fordonsbranschen använder sig av PMH-
teknik, övergjutning med formsprutning, metallövergjutning med sekundära 
sammanfogningsoperationer och vidhäftande PMHs. Dessa tekniker ger både plasten och 
metallen tillsammans egenskaper som de separata hade saknat, vilket gör att detaljerna som 
tillverkas på detta sätt hamnar under kategorin kompositer. Följande kommer en kort 
beskrivning av dessa tekniker. 

 Övergjutning med formsprutning 

Denna metod använder en metallinsats med utsvängda genomgående hål som sätts i en 
sprutform och blir övergjuten av en polymer, här smälter polymeren genom de utsvängda 
hålen och då den stelnar agerar hålen istället som nitar och polymeren blir infäst mot 
metallen. Ett typexempel på användning av denna metod är handtag på köksredskap samt 
handhållna verktyg såsom hammare och skruvmejslar. 

 Metallövergjutning med sekundära sammanfogningsoperationer 

I denna metod sätts en metallinsats in i en sprutform och i ett första steg täcks undersidan 
av ett tunt lager polymer. Det andra steget svetsar, med hjälp av ultraljud, fast en 
formsprutad detalj på den tunna polymerytan. 

 Vidhäftande PMHs 

Här används ett lim mellan metallinsatsen och den formsprutade detaljen, vilket erbjuder 
en yta på metallen utan de nitar som en övergjutning ger. Att använda en vidhäftande 
metod är användbar vid lägre volymer eftersom ett formsprutningsverktyg kräver större 
volymer, se tidigare rubrik 2.7.3, Formsprutning, för att vara lönsamt. Denna metod kan 
även robotiseras för att ge kortare cykeltider [17]. 

 
Ett alternativ till de övre nämnda metoderna är att göra hela detaljen i polymerer. En 
långfibrig termoplastmatris sätts in i sprutformen och formas med hjälp av verktygets 
temperatur då verktygshalvorna stängs, därefter trycks en kortfibrig termoplast in för att ge 
den önskade formen. På detta vis fästs matrisen direkt på detaljen samt eliminerar behovet av 
lim och mekaniska fästen [18]
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3 Metod  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 Vilka krav finns på fjädringsanordningen till bakhjulet på el-mopeden för bruk 

i stadsmiljö? 
 

 Vilka möjligheter och begränsningar finns i materialgruppen plastkompositer då 
dessa appliceras i en fjädringskonstruktion? 

 
 Vilka tillverkningsmetoder kan bli aktuella vid tillverkningen  

av bakhjulets fjädringskonstruktion på el-mopeden? 
 
Den första frågeställningen ges svar på genom att kolla existerande lösningar på klass 1-
mopeder genom konkurrentanalys, intervjua personer på företag som tillverkar 
fjädringsanordningar samt identifiera störfaktorer i stadsmiljö för att få fram en tydlig 
kravbild. Frågeställning nummer två och tre kräver att arbetet först ser över de 
plastkompositer och tillverkningsmetoder som används i liknande konstruktioner och 
intervjua personer på företag med kompetens inom plastmaterial och ta reda på vilka 
alternativ som finns och vilka som går bort. Därefter definiera ett antal kriterium, bland annat 
tillverkningsmöjligheter och hållfasthet. Materialdatabasen CES kommer användas för att 
hitta olika material och deras tillverkningsmetoder, material som är intressanta kan sedan 
sättas in i en beslutsmatris 
 
Nedan syns en lista på hur arbetet kommer utföras. 
 

 Ta reda på hur fjädringskonstruktioner ser ut på dagens EU mopeder som framförs i 

stadsmiljö.  

Ta reda på vad konstruktionen måste klara att utföra. 
Ta reda på vad konstruktionen måste klara i form av yttre störningar  
(intervjuer, litteraturstudier och omvärldsanalys). Analysera kring resultatet. 
 

 Hitta material som klarar av ett antal kriterium bäst som hänger ihop med vad 

konstruktionen måste klara av (CES och Pugh-matris). Analysera kring för- och 

nackdelar. 

 

 Hitta tillverkningsmetoder för dessa material och enligt ett antal kriterium hitta de 

som är bäst (CES och Pugh-matris). Analysera kring för- och nackdelar. 

 

 Hitta de material som har en mångsidig tillverkning och vilka material som går att 

använda ihop med den bästa tillverkningsmetoden samt lista de geometriska 

begränsningar varje tillverkningsmetod har (CES och Pugh-matris). Analysera kring 

för- och nackdelar. 

 

 Undersöka hur fjädringskonstruktioner ser ut på dagens fordon som framförs i 

stadsmiljö för att hitta geometrier som kan bli aktuella. 

Vilka av de vanligaste fjädringstyperna går att tillverka i 100,000 exemplar/år 
(omvärldsanalys och CES). Analysera kring för- och nackdelar.   

3.2 Litteraturstudie  

Litteraturstudierna genomförs för att bygga på kunskapen kring plastkompositers beteende, 
uppbyggnad, tillverkning, kostnad och energiåtgång. Därefter utförs intervjuer och möten 
med personer som har kunskap och erfarenhet kring hur plastkompositer används för att 
förbättra en produkt. Genom dessa intervjuer och möten ges en större förståelse för hur 
plastkompositer används idag och slutsatser kan dras från litteraturstudierna [19]. 
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3.3 Intervjuer och datainsamling  

Intervjuerna sker till största del över telefon men även fysiska möten hålls. Anteckningar förs 
under intervjuerna för att förenkla analysen. Samtliga intervjuer antecknas och nyttig 
information framhävs för att kunna användas till utökad litteraturstudie som i sin tur 
valideras genom ytterligare intervjuer eller möten. Intervjuerna sker som en öppen intervju då 
det intressanta är vad det enskilda intervjuobjektet har för tankar och idéer om ämnet och 
frågan som byggs på deras kompetens och erfarenhet inom området och det är då bra att 
använda sig av en sådan metod [19]. På detta sätt säkerställs de individuella synpunkterna och 
kan sedan ställas emot andra intervjuobjekts synpunkter för validering. Samtliga intervjuer 
sammanställs under bilagor och används som underlag/referens till resultat, analys och 
diskussion. 

3.4 Kravsättning  

Det är under konceptutvecklingsfasen som det som bäst går att konstruera bort inverkan av 
potentiella störfaktorer på en konstruktion [20]. Det gäller då att ta reda på vilka störfaktorer 
och krav som måste ställas för att konstruktionen ska klara av de belastningar den utsätts för. 
Detta görs genom att undersöka dagens fjädringslösningar i en konkurrentanalys och genom 
att intervjua personer med kompetens inom området men även observera vilka störfaktorer 
som uppstår i stadsmiljö. På så sätt definieras de krav som bör ställas på denna konstruktion 
och då med stor inriktning på robusthet för att klara av möjliga störfaktorer. Detta på grund 
av att konstruktionens utformning och design spelar stor roll för påverkan av störfaktorerna 
[20]. 

3.5 Materialval, CES och beslutsmatris 

Intressanta material tas fram med hjälp av CES som är en materialdatabas [16] där det går att 
ställa in olika parametrar och på så sätt få fram de material som ligger inom ramarna. I CES 
går det också att ta fram fakta om tillverkningsmetoder för denna typ av material. 

Dessa material ställs sedan mot varandra i en Pugh-matris, en beslutsmatris som underlättar 
då koncept väljs [20]. Varje material ställs mot resterande och ett värde i form av +, - eller S 
kommer sättas in i matrisen om materialet klarar ett kriterium bättre, sämre eller lika bra 
jämfört med referensmaterialet. E-modul och sträckgräns får + för högre värden och - för 
lägre. Vikt och pris får + för att vara lättare eller billigare och – då de är tyngre eller dyrare. 
Energiåtgången vid framtagning av materialen bör hållas låg och därför får lägre värden ett + 
medan högre värden får -. Poängsammanställningen sker genom att + = 1, - = -1 och S = 0. 
Efter att ett material agerat referens mot de andra materialen så adderas alla plus och minus 
till en summa för varje material. Detta upprepas så att varje material har varit referens en 
gång och summorna summeras och rangordnas. Detsamma görs för tillverkningsmetoderna. 
 
I CES ställs en graf upp som visar material och deras egenskaper i förhållande till varandra 
där X- och Y-axeln har bestämda egenskaper. De egenskaper som axlarna fick var E-modul 
och sträckgräns samt att resultaten var begränsade för särskilda krav. Dessa krav innefattar 
lägre densitet än aluminium (2,73 kg/dm3) på grund av krav från uppdragsgivare, minsta 
sträckgränsen ska vara samma som den lägsta för ett fjäderstål (880 MPa [5]).  

En andra graf ställs upp för att upptäcka tillverkningsmetoder som passar dessa material. X-
axeln får då representera kostnadsindex som innehåller maskin-, bemannings-, material- och 
avskrivningskostnader. Y-axeln visar hur många detaljer varje tillverkningsmetod kan 
producera på en timme. Eftersom båda dessa parametrar har ett min- och maxvärde som 
beskriver komplexiteten hos detaljens geometri tas ett snitt fram hos båda innan de sätts i en 
egen Pugh-matris. Minvärdet på kostnadsindexet är en simpel geometri medan maxvärdet har 
en mer komplex geometri. Produktionsvärdena säger tvärt om, d v s det låga värdet här visar 
en komplex geometri och det höga visar en simplare geometri. Snittet som dras visar för båda 
axlarna en medelkomplex geometri och hjälper till att förtydliga beslutsmatrisen.  
På materialen dras inget snitt på varken hållfasthetsegenskaper, vikt eller pris. Detta för att 
fiberriktning, mängd fiber och matris samt hur det kommer användas på produkten kan 
behöva den data som finns för materialen. 

Anledningen till att både material och tillverkningsmetoder genomgår en beslutsmatris är för 
att visa vilka material och tillverkningsmetoder som är bäst med de satta parametrarna som 
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avgörande faktorer. Då en rangordning tas fram blir det tydligare vilka parametrar som är 
viktigast och rangordningen visar dessutom vilket material som har bäst 
hållfasthetsegenskaper i förhållande till låg vikt och pris. Tillverkningsmetodernas 
rangordning visar vilken metod som kan generera hög volym i förhållande till lågt pris. 
Material och tillverkningsmetoder slås ihop för att med ökad tydlighet visa vilka material som 
kan tillverkas på flera sätt. Den tidigare rangordningen används eftersom ett starkare material 
i förhållande till lägre pris och vikt ska kunna få högre poäng per tillämplig tillverkningsmetod 
än ett svagare, tyngre och dyrare material. Rangordningen för tillverkningsmetoderna 
används då en metod som till ett lågt pris kan hålla en hög volym ska ge mer poäng än vad en 
dyrare och mindre effektiv metod ger. 

Då både material och tillverkningsmetoder enskilt genomgått en beslutsmatris poängsätts 
materialen och tillverkningsmetoderna efter rangordning. Dessa poäng adderas då ett 
material kan användas ihop med en tillverkningsmetod. En hög poäng i denna tabell visar 
antingen ett mångsidigt material ur en tillverkningssynpunkt eller ett material som 
rangordnats högt mot de andra och kan tillverkas med de mest kostnadseffektiva metoderna. 

För att säkerställa de geometriska begränsningarna mellan fjädertyp och tillverkningsmetod 
analyseras de vanligaste fjädringstypernas geometri i förhållande till hur en 
tillverkningsmetod klarar av geometrin. De vanligaste fjädertyperna tas fram genom en 
omvärldsanalys på fordon för stadsmiljö. 

3.6 Analysmetoder för resultat  

Analysprocessen som används är en sorts cykel som bearbetar data. Det första som sker är en 
renskrivning av anteckningarna från intervjuerna som konkretiserar den nya kunskapen, 
detta kategoriseras för att sedan kunna sammanställas med litteraturstudien och de övriga 
intervjuerna. När data från både intervjuer och litteraturstudier kombineras kan helheten 
analyseras och slutsatser dras [19]. 

3.7 Validitet och reliabilitet 
De data som samlats in genom intervjuer och litteraturstudier bygger mycket på erfarenhet då 
arbetet behandlar en fråga om kravsättning på en komfortdetalj hos ett fordon och ett 
materialval med tillverkning. Både intervjuer och litteratur har en blandning av erfarenhet 
inom området och de materialegenskaper som används. Arbetet jobbar därför fram material 
genom att sätta in hållfasthetskrav i en materialdatabas och därifrån få ut de material som 
klarar av kraven. Detta steg är kritiskt för att inte missa material med möjligheter. Arbetet är 
riktat mot ett projekt där uppdragsgivaren skulle kunna använda samma resultat till liknande 
produkter i framtiden. De teorier som undersöks kan användas i framtida 
produktutvecklingar då resultatet inte är riktat mot en specifik konstruktion utan pekar ut de 
krav som begränsas av material. 
Rapporten refererar till vetenskapliga artiklar, böcker, webbadresser och intervjuer. De 
webbadresser som använts kan ifrågasättas, men används då texten som baseras på dessa 
endast är i beskrivande syfte.  
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4 Resultat 

4.1 Resultat frågeställning 1 
 
Tabell 4.1. Omvärldsanalys av mopeder klass 1 årsmodell 2016 
Namn Slaglängd 

(mm) 
Vikt (kg) Fjädringstyp 

Yamaha  
Aerox R 

70 97 Spiralfjäder 

Yamaha  
Slider 

100 81 Spiralfjäder 

Yamaha Aerox 
Naked 

63 97 Spiralfjäder 

Yamaha  
Neo’s 4 

60 95 Spiralfjäder 

Yamaha  
Jog50R 

60 81 Spiralfjäder 

Yamaha 
EC-03 (Elmoped) 

55 56 Spiralfjäder 

Honda  
NSC50 Vision 

44 61 Spiralfjäder 

Honda  
NSC50R 

44 61 Spiralfjäder 

Tabellen visar att slaglängden ligger mellan 44-100 mm, vikten sträcker sig från 56-97 kg och 
samtliga mopeder har en spiralfjäder utav fjäderstål.  
 

 Fjädring, dämpning och slaglängd 

 
Materialets styvhet, hållfasthet och mopedens totala vikt inklusive förare styr hur styv 
fjädringen blir och hur lång slaglängd mopeden bör ha. De regler som tas hänsyn till är att 
mopeden ska sjunka en tredjedel av slaglängden då föraren sätter sig på mopeden enligt 
intervjuer med Öhlins (se bilaga 5). En låg fjäderkonstant resulterar i att slaglängden måste 
vara lång för att konstruktionen ska kunna sjunka en tredjedel och inte mer då föraren sätter 
sig på mopeden. Detta har även att göra med att konstruktionen inte ska gå i botten då 
mopeden körs över ett hinder. En grundregel som ska följas är att konstruktionen inte ska gå 
av utan enbart deformeras då fordonet utsätts för ett extremfall.  
En hård fjäder, d v s en hög fjäderkonstant, kräver en kort slaglängd. Detta kommer då att 
resultera i en moped som inte direkt har någon fjädring och kommer att upplevas som hård 
att åka på. En moped enligt omvärldsundersökning har en slaglängd mellan 44 och 100 mm. 
Vad gäller dämpning så bör den ha förhållandet 1:3 då det är ett komfortfordon, alltså bör den 
dämpa rörelsen tre gånger mer vid utdrag än vid komprimering. 
 
Eftersom konstruktionen ska tillverkas med fiberkomposit bör samtliga spänningar resultera i 
dragspänningar. Detta uppnås genom att undersöka vilken typ av spänning som kommer ske i 
den slutliga konstruktionen och sedan placera fibern i den riktning som gör att den till största 
delen tar upp dragspänningar. 
 
De yttre faktorer som konstruktionen ska klara av utan att påverkas negativt är UV-ljus, fukt, 
temperaturskillnader och kemikalier som t.ex. rengöringsmedel och vägsalt. 
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4.2 Resultat frågeställning 2 och 3 
 
Plastmaterialet måste klara av alla de utmaningar som den kommer utsättas för och då 
konstruktionen kommer att befinna sig i utemiljöer kommer vädret att vara en faktor som 
måste tas hänsyn till vid materialval.  

Plasten måste klara av UV-strålning och även inte absorbera fukt vilket annars kan leda till att 
konstruktionen oxiderar eller på annat sätt påverkar egenskaperna negativt. Vad gäller 
temperatur så klarar alla material spannet som minst -48°C till 177 °C och anses därför kunna 
användas i stadsmiljö.  

En amorf termoplast är en plast som går att formspruta där komplexa geometrier används, 
dock går plasten bort som användning till en fjädringskonstruktion då materialet inte har så 
goda förmågor att stå emot större belastningar och i denna konstruktion måste materialet 
klara av att böjas och gå tillbaka till sin ursprungliga form. Denna plast kommer istället att gå 
av då den belastas på det sätt som konstruktionen kommer att belastas på. Detta visar även 
litteraturstudier som säger att amorfa termoplaster har stor risk för sprickbildning vid 
långvarig och hög belastning.  
 
En delkristallin plast skulle däremot kunna gå, rent teoretiskt, då det går att blanda in en 
armering i plasten och då använda sig av t.ex. glasfiber. Detta skulle dock göra att materialet 
skulle behöva armeras upp till 60% med glasfiber och detta kan göra plasten spröd. Ett annat 
problem är att de fibrer som tillsätts i materialet har en tendens att orientera sig i 
flytriktningen, d v s fibrerna tar den lättaste vägen och kan då sätta sig på fel ställen och göra 
konstruktionen lokalt spröd enligt intervju med Weile plast (se bilaga 1). 
 
CES visar några material som har de eftersökta egenskaperna, dessa är hög E-modul och 
sträckgräns samt låg densitet och pris, även UV-beständighet och servicetemperatur. Dessa 
material sattes in en Pugh-matris där de jämfördes mot varandra. Tabell 4.2.1 visar hur ett 
material ställs som referens och tabell 4.2.2 visar resultatet efter samtliga material stått som 
referens. Resterande tabeller finns under bilaga 6. 

Tabell 4.2.1. Pugh-matris. Det gråmarkerade materialets värden är referens och jämförs med 
varje material nedåt 

 

Tabell 4.2.2. Pugh-matris, rangordnat resultat. Samtliga material med de egenskaper som 
jämförts och en poängsammanställning där materialen blivit rangordnade 
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Den andra grafen från CES visade tillverkningsmetoder för kompositmaterial. Samma 
utvärdering genomfördes för dessa metoder och slogs sedan ihop med resultatet för 
materialen. Därefter listas de geometriska begränsningar som varje tillverkningsmetod 
medför.  

Tabell 4.2.3. Pugh-matris för tillverkningsmetoderna med snitt på kostnadsindex och 
produktionshastighet 

 

Tabell 4.2.4. Pugh-matris för rangordnade tillverkningsmetoder 
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Tabell 4.2.5. Sammanslagning av material och tillverkningsmetoder   

 

Tabell 4.2.5 visar hur mångsidigt ett material är i tillverkning. Ett material högre i 
rangordningen har större chans att få hög totalpoäng om det är mångsidigt. Samtidigt kan ett 
material som är lägre i rangordningen få en hög poäng på grund av mångsidig tillverkning.  

Tabell 4.2.6. Rangordning för materialen efter sammanslagning 
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Då tillverkningsmetoder är utvärderade efter volym/timme och pris bör även de geometriska 
begränsningarna och möjligheterna ses över, dessa är följande begränsningar tagna från CES: 

 Autoclave molding – Ribbor och skruvtorn möjliga, underskärningar, undvik 
insättningar och skumpaneler. 

 Automatic tape placement – Tejpen är oftast förimpregnerad med den mängd matris 
som eftersöks. Möjlighet för både härdplaster och termoplaster, beroende på 
användningsområde. 

 BMC molding – Ribbor, skruvtorn, parallella hål och insättningar möjliga, undvik 
underskärningar. 

 Centrifugal molding – Gängor möjliga, undvik ribbor, insättnignar och skumpaneler. 

 Cold press forming – Ribbor och insättningar möjliga, undvik underskärningar och 
skumpaneler. 

 Continuous laminating – Begränsat till ark. 

 Filament winding – Externa ribbor, metallinlägg och skumpaneler möjliga, undvik 
skruvtorn och underskärningar. 

 Hand lay-up – Ribbor, skruvtorn, insättningar och skumpaneler möjliga, undvik 
underskärningar. 

 High Pressure RTM – Ribbor, skruvtorn, skumpaneler och insättningar möjliga, 
undvik underskärningar. 

 Pultrusion – Endast enligt profilen som tas fram. 

 Resin film infusion – Stora geometriska möjligheter. 

 Resin transfer molding – Ribbor, skruvtorn, skumpaneler och insättningar möjliga, 
underskärningar kan bidra med svårigheter. 

 SMC molding – Ribbor, skruvtorn, parallella hål och metallinsättningar möjliga, 
undvik underskärningar. 

 Spray-up – Ribbor, skruvtorn, insättningar och skumpaneler möjliga, undvik 
underskärningar. 

 Thermoplastic composite molding – Underskärningar, ingjutna strukturer samt 
fixturformning möjliga genom varmformning. 

 Vacuum assisted RTM – Ribbor, skruvtorn och skumpaneler möjliga, 
underskärningar kan bidra med svårigheter. 

 Vacuum/Pressure bagging – Ribbor och skruvtorn möjliga, undvik underskärningar, 
insättningar och skumpaneler. 

 Wet press molding – Eftersträva simpel geometri, ribbor, skruvtorn och 
underskärningar är inte möjliga. Med extra inlagda steg kan mer komplexa 
geometrier uppnås. 
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 Fjädringstyper på fordon i stadsmiljö 

De olika fjädringstyper som hittats i stadsmiljö är spiralfjäder och bladfjäder. Alla tvåhjuliga 
fordon som studerats använder en spiralfjäder, även många fyrhjuliga fordon. Bladfjädrar 
förekommer på tyngre fordon, t.ex. lastbilar. Volvo använder bladfjädrar i komposit på Volvo 
V90 [21]. En annan intresant fjädringstyp hittades under litteraturstudier, denna är dock inte 
vanligt förekommnade. Denna konstruktion är en ellips med gångjärn (se bild 5.2) [22].  

Undersökningen visade att spiral- och bladfjädrar är vanligt förekommande i fordon sedan 
undersöktes vilka av de formande metoderna från CES som klarar av att ta fram en fjäder i 
den volym som önskas (100,000/år). De sex metoder som visas i figur 4.2.1 är de metoderna 
som kan ta fram volymen på en (1) produktionslina. 

Tabell 4.2.7. De tillverkningsmetoder som klarar geometrin hos de två vanligaste 
fjädertyperna. 

 

* innebär att metoden baseras på kortare fibrer som hamnar i en slumpmässig eller svårt 
kontrollerad ordning.
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5 Analys 

5.1 Frågeställning 1 
 

1. Vilka krav finns på fjädringsanordningen till bakhjulet på el-mopeder för bruk i 
stadsmiljö? 

Den slaglängd och fjädringstyp som mopeden bör ha är både konstruktions- och 
viktberoende. Därför har en konkurrentanalys genomförts för att bl.a. se vad dagens 
mopeder har för slaglängd och typ av fjäderanordning. Det visades att slaglängden ligger 
mellan 44-100 mm och samtliga mopeder har en spiralfjäder tillverkad i fjäderstål, Vilken 
fjäderkonstant går dock inte att utse. Enligt Leif Gustavsson på Öhlins bör en slaglängd på 
100 mm användas, enligt konkurrentanalysen ligger detta i överkant. Leif nämner även 
vissa regler som bör följas, mopeden bör sjunka en tredjedel då föraren sätter sig i sadeln. 
Vid kurvtagning kommer hjulet att vilja vridas, detta bör vara så lite som möjligt då en 
stor vridning kommer innebära en återfjädring som kan göra fordonet instabilt, enligt Leif 
(se bilaga 5).    

De krav som ställs på konstruktionen är att den ska klara av att röra sig i vissa riktningar 
och även klara att ta upp krafter i alla riktningar d v s böj, drag, tryck och vridkrafter. Hur 
stora dessa krafter blir går dock inte räkna ut då den totala vikten på fordonet krävs för 
sådana beräkningar.  

Utöver de belastningar som konstruktionen kommer utsättas för då mopeden används, 
kommer även vädrets krafter att påverka konstruktionen. Mopeden kommer användas i 
utemiljö och kommer då bli utsatt för UV-ljus, fukt, kemikalier och temperaturskillnader. 
Materialet bör då ha en god beständighet mot solen och vädrets påverkan. Eventuellt kan 
efterbehandling i form av lackering eller extra tillsatser behövas. 
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5.2 Frågeställning 2 och 3 

 

2. Vilka möjligheter och begränsningar finns i materialgruppen plastkompositer då dessa 
appliceras i en fjädringskonstruktion? 

 

3. Vilka tillverkningsmetoder kan bli aktuella vid tillverkningen av bakhjulets 
fjädringskonstruktion på el-mopeden? 
 

Intervjun med Björn från Weile plast (se bilaga 1) säger att en amorf termoplast inte kommer 
hålla för belastningarna som konstruktionen antas utsättas för. Detta bekräftas i CES då inga 
amorfa termoplaster dök upp efter begränsningarna som sattes. Litteraturstudien säger att en 
amorf termoplast löper större risk för sprickbildning vid långvarig och hög belastning. 
Konstruktionen kommer alltid vara i någon form av belastning, stillastående av egenvikt och 
under användning påverkar egenvikt med förare samt de ojämnheter som finns på vägen. 
En delkristallin termoplast skulle enligt intervjun med Björn fungera, men kräver i så fall en 
hög halt fiber. En hög halt fiber i plasten ger risker för lokal sprödhet då fibern endast 
orienterar sig i flytriktningen under formsprutning. Björn säger även att en termoplast inte är 
tillräckligt vridstyv för en konstruktion av denna typ. Även Erteco (se bilaga 3) bekräftar att 
fiberns orientering kan ställa till med problem vid formsprutning. 

Resultaten från CES visar att endast ett av de nio material använder sig av en delkristallin 
termoplast medan de andra är härdplaster. Denna plast är Poly-eter-eter-keton (PEEK), 
litteraturstudier visar att denna typ av plast är svår att arbeta med på grund av sin höga 
viskositet vid tillverkningstemperatur och bryter därmed av fibrerna i materialet. Då en fiber 
bryts blir den kortare och kan då inte leda kraften en längre sträcka och därmed fördela 
kraften på en större yta. Resultatet blir då en lägre hållfasthet. Tillverkningsmetodernas 
utvärdering visar den tillverkningsmetod som klarar av högsta volym/timme till det lägsta 
priset. Sammanslagningen av materialen och tillverkningsmetoderna ger ett resultat som 
främst visar de material som har mångsidig tillverkning. En högre placering i rangordningen 
bidrar dock till en högre poäng, vilket ger bättre förutsättningar för de material och 
tillverkningsmetoder som rangordnats högt. Den slutgiltiga rangordningen i tabell 4.2.6 visar 
att tillverkningsmetoden har stor inverkan då materialen som hamnar på plats två och tre (av 
nio) tidigare låg på plats sju och åtta i tabell 4.2.2.  

En analys av det slutgiltiga resultatet visar att Epoxy-Aramid ligger bra till bland materialen 
och kan även tillämpas i flera tillverkningsmetoder. Aramid-fibrer är fuktabsorberande och 
sträckgränsen sjunker i samband med högre temperaturer. Därför är den inte särskilt lämplig 
att använda som konstruktionsmaterial. Den höga poängen beror på att den har en låg 
densitet till ett lågt pris och har då gett materialet ett bättre utgångsläge vid 
sammanslagningen med tillverkningsmetoder. Epoxi och aramid har även mångsidig 
tillverkning vilket ger en hög poäng i sammanslagningen. De material som hamnar näst i 
rangordningen är glasfiber och epoxi där S-glas har fått bäst poäng. Denna komposit har 
hamnat här då den har en hög sträckgräns, lågt pris och även en låg energikonsumtion vid 
tillverkning av själva råmaterialet, vilket gör materialet till ett av de minst energikrävande 
alternativen av de som tagits fram. Utöver dessa egenskaper har materialet även en mångsidig 
tillverkning. 

Litteraturstudier säger att S-glasfiber har en hög sträckgräns, men också en högre kostnad och 
kolfiber kan då vara ett alternativ. Enligt rangordning så hamnar kolfiber på en fjärde plats, 
Epoxy-HF-CF-Udcomposite, som är kolfiber ihop med en matris av epoxi, men över den i 
rangordning är Glass-Epoxy som då är en glasfiber med epoximatris. Glass-Epoxy har en 
sämre hållfasthet än kolfibern och kräver även mer energi vid tillverkning av råmaterialet. 
Den har dock en mångsidig tillverkning och får en bättre poäng än kolfibern. Det skiljer inte 
jättemycket mellan kostnaderna för dessa två material och då kolfiber har bättre egenskaper 
än Glass-Epoxy. Litteraturstudierna säger att kolfiber är ett alternativ att jämföra med då S-
glasfiber undersöks och det stämmer även i detta fall. Epoxy-HF-CF-Udcomposite och Epoxy-
S-Glass är två material med liknande egenskaper. Att välja kolfiber gör konstruktionen dyrare 
då den kostar mer än Epoxy-S-Glass. Det innebär också en högre energiåtgång vid 
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tillverkning av råmaterialet. Kolfiber har en bättre beständighet mot UV-ljus som kan vara en 
avgörande egenskap. Glasfiber med epoxi skulle få en bättre beständighet om den lackerades 
efter tillverkning, detta påverkar dock slutkostnaden på produkten. Efter dessa material i 
rangordningen är alla material någon form av kolfiber men priset är väldigt högt jämfört med 
de andra. De material som är mest intressanta för denna applikation är Epoxy-S-Glass och 
Epoxy-HF-CF-Udcomposite.  

Det är då aktuellt att titta på vilka  tillverkningsmetoder som dessa material klarar av. Denna 
produkt ska tillverkas i 100,000 exemplar om året, på ett år går det totalt 8760 timmar och 
tillverkningsmetoden måste då klara av att tillverka cirka 11 stycken i timmen. Det finns en del 
tillverkningsmetoder som klarar detta av dom som hittats i CES. Kvar blir då BMC molding, 
High pressure RTM, SMC molding, Wet press molding, Continuous laminating, och 
Pultrusion. Av dessa sex metoder är Pultrusion och continuous laminating absolut billigaste 
och effektivaste. Dessa metoder har dock stora geometriska begränsningar då continuous 
laminating enbart tillverkar i form av ark och Pultrusion i profiler. De metoder som inte har 
lika stora geometriska begränsningar är BMC molding, High pressure RTM, SMC molding 
och Wet press molding. Av dessa fyra tillverkningsmetoder är Wet press molding den mest 
effektiva och billigaste metoden att använda sig utav. Av de material som är mest intressant 
för denna applikation är Epoxy-S-Glass det material som har störst möjlighet att få en billig 
tillverkning med minst geometriska begränsningar. 

 Analys av fjädringstyper 

 

De vanligast förekommande fjädringstyperna i stadsmiljö är bladfjäder och spiralfjäder. Dessa 
konstruktioner tar alla upp energi, det skiljer sig dock vilken spänningstyp som uppstår i 
konstruktionen. Spänningstypen i en bladfjäder är böjning och i en spiralfjäder är det 
skjuvning. Beroende på spänningstypen i konstruktionen måste fibern läggas på ett visst sätt. 
Detta för att fibern ska klara av och ta upp de krafter som konstruktionen utsätts för. 
Fibermaterialet bör läggas i den riktning som gör att fibern utsätts för dragspänningar, det är 
dessa spänningar fibern är starkast för. I en bladfjäder uppstår böjspänningar och fibern bör 
då läggas längs med fjädern. En spiralfjäder bör ha fibern lindad runt sig för att det ska bli 
dragspänningar. Detta gör att enbart vissa tillverkningsmetoder blir aktuella. 

De tillverkningsmetoder som undersökts är de som klarar av att ta fram 100,000st/år på en 
(1) produktionslina. Det finns dock fler tillverkningsmetoder som klarar av geometrin för både 
spiral- och bladfjädrar, dessa kommer dock kräva fler produktionslinor än vad som är 
önskvärt. Då geometrierna valideras mot tillverkningsmetoderna visas det att spiralfjäderns 
geometri är komplex och de tillverkningsmetoder som klarar av volymen inte kan tillverka 
denna geometri. 

De tillverkningsmetoder som klarar av volymen kan samtliga ta fram geometrin i en 
bladfjäder, men ingen klarar av spiralfjäderns geometri. Både BMC molding och SMC 
molding använder sig av korta fibrer som hamnar i oordning. Långa fibrer är att föredra då 
dessa fördelar kraften på en större yta. Fiberriktningen är kritisk då fibern till största del ska 
utsättas för dragspänningar. Continuous laminating är en metod som enbart ger ark, men 
dessa ark kan tillverkas med en bågformad geometri, vilket passar till en bladfjäder. 
Pultrusion har möjlighet att ta fram profiler med en bladfjäders form och sedan kapas efter 
den önskade bredden. Wet press molding kan anpassas för att ge den önskade bågformen till 
en bladfjäder, detta sker med hjälp av två formhalvor som i en formspruta. High pressure 
RTM fungerar som wet press molding fast fibern är formad innan den läggs i ena formhalvan, 
en andra formhalva stänger utrymmet och därefter sprutas härdplast in. 
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En speciell fjädringstyp hittades under litteraturstudierna, en ellipsformad fjäder med 
gångjärn (se bild 5.2) denna fjädern har som krav att klara 76.2 mm i fjädringsväg och ska ha 
en fjädringskonstant på 70 N/mm [22]. Denna typ av fjäder är inte vanligt förekommande i 
stadsmiljö men är bra att undersöka då denna är av komposit. När det kommer till 
tillverkningsmetod som klarar den önskade tillverkningshastigheten kan det bli något mer 
komplicerat då konstruktionens gångjärn kräver mer precision. Hela fjädringskonstruktionen 
består av fyra bågformade bladfjädrar som sedan sitter ihop med hjälp av gångjärn och blir till 
formen av två ellipser (se bild 5.2), dessa monteras sedan på var sida av den stående stång 
som sedan håller i hjulet. Konstruktionen från bild 5.2 deformeras genom att över mitten 
tryckas ihop. Fibern ska här placeras så att den utsätts för dragspänningar, detta sker genom 
att lägga fibern längs med den bågformade delen. Konstruktionen från studien har en fiber 
som ligger på det sätt som detta arbete påvisar är mest lämplig d v s längs med den 
bågformade delen. Hela fjädringskonstruktionen utsätts för böjning men fibern utsätts för 
dragspänningar. Pultrusion och Continuous laminating kräver ett steg till i 
tillverkningsprocessen för att gångjärnen ska fungera men den bågformade delen av fjädern 
anses kunna tillverkas med båda tillverkningsmetoderna som tillåter en bågformad geometri. 
Wet press molding och High pressure RTM skulle klara av denna geometri, men då dessa 
tillverkningsmetoder kräver ett verktyg liknande formsputning krävs optimering av 
gångjärnen för att skapa en geometri som klarar av att tillverka både den bågformade delen 
och gångjärnsdelen.        

 

Figur 5.2. Ellipsformad fjäder med gångjärn [22]. 
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Tabell 5.2. De tillverkningsmetoder som är kompatibla med de två mest intressanta 
materialen. 

Epoxy-S-Glass Epoxy-HF-CF-Udcomposite 

Continuous laminating 
 

Continuous laminating 

Pultrusion 
 

Pultrusion 
 

Wet press molding 
 

Filament winding 
 

High Pressure RTM 
 

Vacuum assisted RTM 
 

Resin transfer molding RTM 
 

Hand lay-up 
 

Filament winding 
 

Resin film infusion 
 

Vacuum assisted RTM 
 

Vacuum/Pressure Bagging 
 

Centrifugal molding 
 

Autoclave molding 
 

Hand lay-up 
 

Automatic tape placement 
 

Resin film infusion 
 

 

Vacuum/Pressure Bagging 
 

 

Autoclave molding 
 

 

Automatic tape placement 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Implikationer 

6.1.1 Metoddiskussion 
 
Den metod som kraven tagits fram efter, grundar sig i att hitta nyttig information i artiklar, 
böcker och tidigare undersökningar. Vad informationen inte säger som kommit fram genom 
intervjuer, är att kraven på fjädring och dämpning är öppna och riktar sig mer mot komfort. 
Komfort är ett begrepp som upplevs annorlunda för olika individer och ger arbetet problem 
med kravsättningen. 
Metoden för att få fram material som klarar de belastningar uppdragsgivaren angett, är att 
göra en väl begränsad sökning i en materialdatabas som beskrivet i 3.5 Materialval, CES och 
beslutsmatris. Denna metod ger enbart utslag på de kompositsammansättningar som finns 
definierade i databasen och det är oklart om några forskningsmaterial dyker upp. De matriser 
som jämför materialen mot varandra pekar endast ut hur materialen enskilda står mot 
resterande material. Samtliga material klarar de påfrestningar uppdragsgivaren angivit, men 
jämförs för att hitta ett optimalt. Då tillverkningsmetoderna jämförs syns det vilka 
tillverkningsmetoder som passar för den önskade volymen (100,000 st/år) i förhållande till 
pris. Dessa tillverkningsmetoder är för att forma materialen och inte för att ta fram dem. 

Att sätta in materialkostnader för varje tillverkningsmetod, som i nuläget står på en standard 
från CES (52,1 SEK/kg), hade satt kostnaden hos tillverkningsmetoderna i ett tydligare 
perspektiv. Detta eftersom materialkostnaden inte är det enda som påverkar en 
tillverkningskostnad då databasen har en bemannings- och maskinkostnad på 977 SEK/h. 
Däremot anser författarna att det perspektiv som framgår av beslutsmatriserna är ett dugligt 
underlag som visar hur tillverkningsmetoderna ställer sig mot varandra. 

6.1.2 Resultatdiskussion 
 
Arbetets resultat ger framarbetade krav som bör ställas på en fjädringsanordning. Dessa krav 
blir inte så tydliga att de leder till ett ja eller nej hos konstruktören utan blir mer 
tolkningsbara och bjuder in till att testa sig fram inom vissa ramar. För att få fram konkreta 
krav på en fjädringsanordning bör detta vara en av de sista komponenterna som tas fram. 
Detta eftersom slaglängd och den sjunkning som sker då föraren sätter sig på mopeden är 
beroende av att ha fordonets och förarens vikter definierade. Eftersom arbetet ser över 
slaglängd kan en slutsats dras kring detta. Däremot blir resultatet mer av en riktlinje som 
visar vilket område konstruktören bör finna sig i. 

Alla material som blev intressanta enligt CES är någon typ av matta eller duk med fiber. Vissa 
är även förimpregnerade med matrismaterial. En kärna kan bli aktuell men beror på 
konstruktion. Kärnan bör då vara av en sådan sort att den lätt kan tillverkas och utan 
efterbearbetning. Detta bör då innebära att en kärna som formsprutas är det bästa valet, 
denna går snabbt att tillverka i den seriestorlek som önskas. Det material som hamnade överst 
i den matris som enbart utvärderade materialen, Epoxy HS-CF-Udcomposite, är en 
kolfiberarmerad epoxi. Det är ett material som är lätt och används enligt CES även i 
fjädringskonstruktioner. PEEK-IM-CF, nummer två i rangordningen är en delkristallin 
termoplast och kan då bearbetas med värme, dock är fibern en förimpregnerad duk eller 
matta och kan alltså inte formsprutas. Detta hade varit ett bra alternativ då formsprutning 
lämpar sig bra till serieproduktion med höga volymer. Nummer tre på rangordningen är 
Epoxy-Aramid, ett material liknande nummer ett i rangordningen men armerad med 
aramidfiber istället för kolfiber. Aramidfibern ger materialet en sämre hållfasthet men är 
enligt CES mer slagtåligt, det är även dyrare än kolfiber, aramidfiber används i sticksäkra 
västar. Resultatet visar att glasfiber och kolfiber tillsammans med epoxi är intressanta 
kompositer. CES visar däremot specifika fiberriktningar och liknande för materialen då 
databasen bara letar bland de egenskaper som söks och inte tar hänsyn till en tillämpning.  

Det visade sig vara continuous laminating som hamnade överst i rangordning efter 
genomförd beslutsmatris, en metod som har stora geometriska begränsningar och enbart tar 
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fram ark av plastkompositen. Detta kan göras i hög volym till ett lågt pris, men ger troligtvis 
konstruerandet en stor utmaning då tillverkningsmetoden enbart ger ark.  
En av de tillverkningsmetoder som hamnade som nummer två i rangordningen (Pultrusion 
och Wet press molding), Pultrusion, är liknande med continuous laminating, men ger profiler 
istället för ark. Dessa två tillverkningsmetoder har stora geometriska begränsningar, men har 
lågt pris och hög produktionshastighet i jämförelse med resterande tillverkningsmetoder. Wet 
press molding är troligtvis ett bättre val då denna metod har mindre geometriska 
begränsningar.  

De matriser som genomförts är ett bra stöd för en framtida konstruktör vad gäller materialval 
och tillverkningsmetod. Att ha både material och tillverkningsmetod i början av en 
konceptframtagning är nyttigt. Detta gör att konstruktionen kan konstrueras på ett sätt som 
gör att tillverkningskostnader kan hållas så låga som möjligt. Matriserna visar även att det går 
att använda andra material och vilka tillverkningsmetoder som kan användas till dessa. 
Möjligheter finns då att outsourca tillverkningen, då de tillverkningsmetoder som nämns är 
standardiserade och finns på flera ställen.  

Arbetet berör inte området utmattning, då utmattningstalen från materialdatabasen hade 
påverkat rangordningen av material. Denna påverkan hade frångått från de ursprungliga 
parametrarna och gjort att hela resultatet skulle tappa trovärdighet. Eftersom konstruktionen 
av fjädringsanordningen kan leda om spänningskoncentrationerna som ofta är anledningen 
till utmattning.  

CES har tagit fram material efter författarnas begränsningar. Alla material förutom ett 
(PEEK-IM-CF) är härdplaster. Härdplaster är en materialfamilj som har relativt hög 
miljöpåverkan i förhållande till andra plaster. Detta är på grund av att de inte är nedbrytbara 
och kan heller inte återvinnas. Dock går det att använda sig utav nermalt fibermaterial till 
fyllmedel i t.ex. betong. En härdplast är inte så trevlig att arbeta med då det krävs ämnen som 
kan vara hälsoskadliga, vid tillverkning krävs skyddsutrustning. Beslutsmatrisen för 
materialen har enbart fokuserat på den energiåtgång som krävs för att ta fram råmaterialet. 
Detta för att ha någon parameter att jämföra med som berör ämnet miljö. Att enbart kolla på 
energiåtgången vid tillverkningen av materialet är bara en liten faktor som spelar in för att få 
ett mer miljövänligt samhälle. För att få en bild av hur miljön kommer påverkas av 
produktens tillverkning bör konstruktionen redan vara känd, då form och storlek spelar stor 
roll vid tillverkning. Ett miljömedvetet val bör göras redan då materialet bestäms, samtliga 
material har begränsat med tillverkningsmetoder som i sin tur är geometriskt begränsade. Då 
Materialet är väldigt viktigt i denna typ av konstruktion bör kanske inte miljöpåverkan vara 
den styrande faktorn vid materialval. Fjädringsanordningen kommer i sin tur att sitta på ett 
fordon som släpper ut mycket mindre koldioxid jämfört med ett fordon med 
förbränningsmotor och kommer på så sätt vara mindre miljöskadlig. Väger mopeden mindre 
kommer även fordonet att kunna köras längre och bli mer energieffektiv. 

De tillverkningsmetoder som anses klara av både volym och geometri är inte de enda som bör 
ses över. Det finns möjligheter att anpassa tillverkningsmetoderna utefter den önskade 
geometrin och samtidigt få fibern på rätt plats och i rätt riktning. CES visar endast 
grundläggande egenskaper för tillverkningsmetoderna och resultatet visar därför enbart om 
geometrin kan uppnås utefter fakta som CES bidrar med. Resultatet visar därmed inte hur de 
olika metoderna kan anpassas i en serieproduktion för komplex geometri och därför kan en 
processutveckling bli aktuell. Filament winding är en tillverkningsmetod som anses passa 
spiralfjädern, men kan kräva en kärna för att fibern ska kunna lindas runt i önskvärd riktning. 
Detta skulle dock kräva vidare utveckling och anpassning av metoden. 
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6.1.3 Slutsatser och rekommendationer 
 

Det är genomförbart att använda sig av fiberkomposit i en sådan här konstruktion då 
materialen som tagits fram bör klara av de belastningar och störfaktorer som uppkommer i 
stadsmiljö. En efterbehandling på konstruktionen i form av lackering eller liknande kommer 
dock öka resistensen mot yttre störfaktorer. Att tillverka en sådan här konstruktion är i regel 
dyrare än dagens konstruktioner i aluminium och stål. Då efterfrågan ökar på denna typen av 
lösning kommer också priserna att behöva pressas och tillverkningsprocessen effektiviseras. 
Produkt-/processutveckling säger att när en ny produkt tagits fram så har den sämsta 
metoden upptäckts och den kan nu bara bli bättre [20].  

Säkerheten på mopeden tros dock bli sämre då fibermaterial som känt tidigare har en tendens 
att gå av direkt efter utmattning. Skulle hjulet enbart sitta i en upphängning av fibermaterial 
skulle detta kunna ge allvarliga konsekvenser vid utmattning. I fordonsbyggnation bör det 
eftersträvas att en konstruktion deformeras och blir obrukbar och inte enbart gå av, detta för 
att föraren ska hinna stanna i tid innan en allvarlig olycka sker. En konstruktion helt i 
fibermaterial skulle helt utan förvarning kunna gå av och separera hjulet ifrån mopeden. 
Därför sattes som krav att konstruktionen gärna får deformeras och bli obrukbar men inte 
falla sönder och skada någon.  

Resultatet säger att glas- eller kolfiber tillsammans med epoxi är de bästa kompositerna, 
däremot krävs ytterligare fördjupning och forskning kring dessa då CES enbart har visat en (1) 
typ av sammansättning. Materialen kan troligtvis tillämpas på bättre sätt för en 
fjädringsanordning och utvärderas efter detta. 

Lämpligheten av denna lösning kan bedömas på flera sätt. Ett sätt säger att tekniken gör 
framsteg i lätta konstruktioner och minskar energiåtgång utan att riskera säkerhet. Ett annat 
sätt kan se att en fjädringsanordning i stål eller aluminium har hög återvinningsbarhet och 
samhället använder återvunna material i stor omfattning.  

6.2 Vidare arbete eller forskning 
Eftersom dagens vanligaste fjädringselement, spiral- och bladfjädrar, tillverkas i stål kan en 
effektivitet i tillverkning uppnås. När det gäller kompositer blir tillverkningen och 
formgivningen annorlunda eftersom dessa material inte beter sig som stål eller andra 
metaller. Därför kan vidare arbete kräva ett helt nytt fjädringselement för denna typ av 
produkt. D v s en konstruktion som kan fjädra av sig självt, men samtidigt vara styv nog för att 
enbart röra sig i den önskade riktningen, upp och ner för ojämnheter som gupp och hål. Att få 
en konstruktion som fungerar utan dämpare på ett tvåhjuligt fordon kräver en konstruktion 
som lättare komprimeras än den dras ut. Förhållanden bör vara 1:3, d v s rörelsen vid utdrag 
ska vara 3 gånger trögare än vid komprimering. 

Då fjädrande kompositmaterial undersöks är det svårt att undvika hockeyklubbor och 
pilbågar. Dessa konstruktioner lagrar energi som sedan används efter ett önskat beteende. 
Som förslag på inspiration kan pilbågar och hockeyklubbor ses över. Under arbetets 
litteraturstudier upptäcktes även att e-glasfiber och epoxi-resin har använts i tidigare försök 
att skapa en fjäder till en solbil. 
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Bilaga 1. Intervjuanteckningar från Weile Plast, Björn Winberg 

160315  

 Prata inte om miljövänlighet som allmänt utan prata om miljövänlighet (eller 
miljöpåverkan) i förhållande till vad. 

 Genom att konstruera rätt går det få plast som är väldigt hård att fjädra utan att gå av. 
ta t.ex. polystyrenrör (sugrör) som går att böja hur mycket som helst utan att den 
deformeras i den veckade zonen. 

 Vad gäller termoplaster så går alla amorfa plaster bort kvar blir då delkristallina men 
dessa kräver då en stor andel glasfiber och då sjunker brottgränsen. 

 En termoplast kommer troligen inte att funka då det ger en dålig vridstyvhet 

 En långfiber går troligtvis inte heller att använda då den orienterar sig i 
flödesriktningen och då kommer ge vridstyvhet på fel ställe men det kanske kan funka 
att använda en Polyamid med 60% glas i. Vad gäller fiber i plasten så finns det 
ångfiber som är cirka 4-20mm i förhållande till vanliga fibrer som är 1-2 mm. På 
grund av skruven i formsprutan så går dom långa fibrerna av ändå och hamnar max 
på en längd av 4-7mm. 

 Det går kanske använda sig utav inmold decorations, Erteco har en kolfibertejp som 
kan ge ökad styvhet i de områden där den fästs men formsprutning av den här typen 
skulle kräva en årstakt på cirka 50,000 detaljer då verktyget kostar mycket och även 
maskinen behöver vara av en kraftigare typ. Så för att hämta hem en investering på 
den nivån krävs 50,000 skott per år minst. 

 Epoxi och kolfiber är nog det bästa alternativet. 
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Bilaga 2. Intervjuanteckningar från Lesjöfors, Mattias Hartvigsson 

160321 

 Mattias säger att vi bör sikta på en fjäderkonstant på 75 n/mm. En tyngre person 
kräver givetvis en kraftigare fjäder. Vad gäller fjädringsväg kan han inte säga något 
direkt värde men detta behöver inte vara så långt då el-mopeden ska framföras i 
stadsmiljö. 

  



Bilagor 

36 

 

Bilaga 3. Intervjuanteckningar från Erteco, Magnus Ullman och Hampus Johansson 

160321 

 Fördelar som Erteco nämner vad gäller en formsprutad konstruktion är att den klarar 
sig utan någon ytbehandling däremot kryper plast gärna. 

 Långfibrer kräver enkla geometrier och är därför väldigt konstruktionsberoende. Det 
kräver även en geometri som gör att verktyget enbart behöver öppna och stänga för 
att det ska bli lönsamt att tillverka i en formspruta.  

 Vad gäller gummi finns kompressionsbelastat gummi. 
PU, TPU och TPV används vid dämpning. 
Det är bra att ha jämna godstjocklekar vid formsprutning av gummi. 

 Tejpen som Björn Wiberg pratade om är en tejp som består av kolfiber denna sätts 
direkt i verktyget och kan monteras med robot. Det går till på så sätt att verktyget 
formar ett skelett sedan läggs tejpen och ytterligare polyamid läggs för att gjuta över 
tejpen. Detta kräver dyr utrustning och används i sista och värsta fall då det inte finns 
någon annan lösning. Det är även komplicerat att få tejpen att fungera på ett bra sätt. 

 En gummikonstruktion blandat med ett styvare material låter dock bra säger Erteco. 
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Bilaga 4. Intervjuanteckningar från Inxide, Anders Holmkvist 

160401 

 Inxide:s teknologi kommer från forskning i Schweiz då en forskare fick i uppdrag att 
få komposit att funka i högvolymsproduktion. Man använder kontinuerlig fiber, alltså 
oändliga fibrer och en termoplastmatris.  

 Arbetar med förformar. Konstruktionen byggs med ett skelett så att man kan fördela 
lasterna. man lägger fibrer med robot och förimpregnerad tejp.  

 glasfiber är ekonomiskt kolfiber, är dyrt men ger stor viktbesparing. problemet med 
naturfiber är av naturen inte kontinuerliga. Biobaserade epoxikvalitéer, naturfiber är 
ungefär samma kostnad som glasfiber finns dock både dyrare och billigare. 

 Formsprutning är inget bättre alternativ. 10,000-20,000 skott är lämpligt i så fall.  

 Volvo använder sig av en fjäder i Glasfiber och PUR och tillverkar med en cykeltid på 
ungefär 10 min. PUR Krymper ungefär 1% jämfört med vanliga plaster på ungefär 2% 
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Bilaga 5. Intervjuanteckningar från Öhlins Racing AB, Leif Gustavsson 

160401 

 Ett motorfordon på två hjul bör sjunka en tredjedel av slaglängden då föraren sätter 
sig på fordonet. Fordonet bör även sjunka runt tio procent av sin egen tyngd. Detta är 
på grund av att det endast skulle vara förarens vikt som sätter igång fjädrandet 
annars, och det skulle då resultera i ett fordon med väldigt studsig väghållning.  

o En crosscykel har ungefär 300 mm slaglängd och bör då sjunka 30 mm av sin 
egen vikt och cirka 100 mm då föraren befinner sig på fordonet. 
Vid acceleration ska fjädringen inte gå ihop något alls. Det är med hjälp av 
dämparen som detta är möjligt. 

 Vid kurvtagning ska hjulet vara så styvt som bara är möjligt. Skulle hjulet vrida sig 
under kurvtagning skulle man också få en återfjädrande effekt som påverkar hur 
fordonet uppför sig på vägen. Leif nämner att en slaglängd på 150 mm är lämpligt för 
ett fordon av den här typen. 
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Bilaga 6. Pugh-matris för att ställa materialen mot varandra 

 

E-modul (GPa) Sträckgräns (Mpa) Densitet (Kg/m³) Pris (SEK/Kg) UV-Beständig Co2 (MJ/kg) Summa

Cyanate ester + + - - - + 0

BMI 110-130 1710-1740 1570-1610 623-748 Excellent 328

PEEK-IM-CF + + + - S - 1

Epoxy-Aramid - - + + - + 0

Glass-Epoxy - - - + - + -2

Polyimide - - - - S - -5

Epoxy-HS-CF-UdComposite + + + + - + 4

Epoxy-S-glass - S - + - + -1

Epoxy-HF-CF-Woven - - S + - + -1

E-modul (GPa) Sträckgräns (Mpa) Densitet (Kg/m³) Pris (SEK/Kg) UV-Beständig Co2 (MJ/kg) Summa

Cyanate ester + + - - - + 0

BMI - - - + S + -1

PEEK-IM-CF 146-149 2410-2430 1550-1570 686-778 Excellent 331

Epoxy-Aramid - - + + - + 0

Glass-Epoxy - - - + - + -2

Polyimide - - - - S - -5

Epoxy-HS-CF-UdComposite + - S + - + 1

Epoxy-S-glass - - - + - + -2

Epoxy-HF-CF-Woven - - S + - + -1

E-modul (GPa) Sträckgräns (Mpa) Densitet (Kg/m³) Pris (SEK/Kg) UV-Beständig Co2 (MJ/kg) Summa

Cyanate ester + + - - + - 0

BMI + + - - + - 0

PEEK-IM-CF + + - - + - 0

Epoxy-Aramid 60-80 1100-1380 1380 312-512 Fair 232

Glass-Epoxy - - - + S + -1

Polyimide - - - - + - -4

Epoxy-HS-CF-UdComposite + + - + + - 2

Epoxy-S-glass - + - + S + 1

Epoxy-HF-CF-Woven - - - + + - -2

E-modul (GPa) Sträckgräns (Mpa) Densitet (Kg/m³) Pris (SEK/Kg) UV-Beständig Co2 (MJ/kg) Summa

Cyanate ester + + + - + - 2

BMI + + + - + - 2

PEEK-IM-CF + + + - + - 2

Epoxy-Aramid + + + - S - 1

Glass-Epoxy 35-45 300-1100 1600-1950 158-224 Fair 120

Polyimide + + + - + - 2

Epoxy-HS-CF-UdComposite + + + - + - 2

Epoxy-S-glass + + S + S + 4

Epoxy-HF-CF-Woven + - + - + - 0

E-modul (GPa) Sträckgräns (Mpa) Densitet (Kg/m³) Pris (SEK/Kg) UV-Beständig Co2 (MJ/kg) Summa

Cyanate ester + + - - - + 0

BMI + + S + S + 4

PEEK-IM-CF + + + + S + 5

Epoxy-Aramid + + + + - + 4

Glass-Epoxy - - - + - + -2

Polyimide 58-62 738-910 1590-1630 944-1040 Excellent 340,5

Epoxy-HS-CF-UdComposite + + + + - + 4

Epoxy-S-glass - + - + - + 0

Epoxy-HF-CF-Woven + S + + - + 3
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Bilaga 6 forts. 

 
 

E-modul (GPa) Sträckgräns (Mpa) Densitet (Kg/m³) Pris (SEK/Kg) UV-Beständig Co2 (MJ/kg) Summa

Cyanate ester + + - - S - -1

BMI - - - - + - -4

PEEK-IM-CF + + S - + - -3

Epoxy-Aramid - - + - - + -2

Glass-Epoxy - - - + - + -2

Polyimide - - S - + - -4

Epoxy-HS-CF-UdComposite 129-154 1740-2170 1550-1580 244-271 Good 276,5

Epoxy-S-glass - - - + - + -2

Epoxy-HF-CF-Woven - - S - S + -2

E-modul (GPa) Sträckgräns (Mpa) Densitet (Kg/m³) Pris (SEK/Kg) UV-Beständig Co2 (MJ/kg) Summa

Cyanate ester + + + - + - 2

BMI + S + - + - 1

PEEK-IM-CF + + + - + - 2

Epoxy-Aramid + - + - S - -1

Glass-Epoxy - - + - S - -3

Polyimide + - + - + - 0

Epoxy-HS-CF-UdComposite + + + - + - 2

Epoxy-S-glass 48 1700-1760 1840-1970 127-202 Fair 101,2

Epoxy-HF-CF-Woven + - + - + - 0

E-modul (GPa) Sträckgräns (Mpa) Densitet (Kg/m³) Pris (SEK/Kg) UV-Beständig Co2 (MJ/kg) Summa

Cyanate ester + + - - S - -1

BMI + + S - + - 1

PEEK-IM-CF + + - - + - 0

Epoxy-Aramid + + + - - + 2

Glass-Epoxy - + - + - + 0

Polyimide - S S - + - -2

Epoxy-HS-CF-UdComposite + + S + S - 2

Epoxy-S-glass - + - + - + 0

Epoxy-HF-CF-Woven 63-69 627-910 1540-1610 344-382 Good 253,5


