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Sammanfattning 
Formula Student är en årligt återkommande biltävling som Kungliga Tekniska högskolan med sitt 
lag KTH Racing varit delaktig i de senaste åren. Tävlingen består av flera delmoment och en viktig 
del är att motivera valet av tekniska inklusive fjädrar och stötdämpare. Ännu har inte valet 
motiverats med annat än intuition. Syftet med rapporten är att motivera detta val samt att förklara 
hur stötdämparens olika inställningsmöjligheter kan påverka bilens beteende.  

 
Arbetet gick till stor del ut på att samla information om olika fjädertyper och stötdämpare samt hur 
köregenskaper kan påverkas av dessa. Analys av fjädertyper gjordes med hjälp av böcker, 
handräkning och datorprogrammen ANSYS, MATLAB och Solid Edge. För att hitta information 
om stötdämpare har teori inhämtats från internet och genom ett studiebesök på Öhlins. Teorier och 
koncept har också diskuterats med nuvarande deltagare i KTH Racing och Lars Jansson på Öhlins. 
 
Av de resultat och analyser som gjorts framgår att de intressanta fjädertyperna är skruvfjädrar, 
bladfjädrar och gasfjädrar. Både tallriksfjädrar och torsionsstavar väger för mycket.  
 
Det ena konceptet som tagits fram är en cykelstötdämpare med luftfjäder istället för de stötdämpare 
med skruvfjädrar från Öhlins som använts tidigare. Eftersom krafterna de utsätts för i formelbilen 
inte är värre än vad stötdämparna är designade för att klara på en cykel är det rimligt att anta att de 
kommer att hålla. En djupare analys av detta bör dock göras om KTH Racing väljer att gå vidare 
med konceptet. De cykelstötdämpare som bör passa KTH Racing är RockShox Ario 2.1, Cane 
Creek AD-12 och DT Swiss SSD Carbon. 
 
Det andra konceptet är en integrerad bladfjäder som ersätter de undre A-armarna och använder 
antingen en konventionell skruvfjäderstötdämpare där fjädern tagits av eller en luftfjäderdämpare. 
Detta är ett tekniskt intressant koncept som inte är vanligt bland dagens bilar, men som tidigare har 
använts inom annan motorsport.  
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Abstract 
Formula Student is an annual motorsport event in which the Royal Institute of Technology 
competes with its team KTH Racing. The competition consists of different categories, one of these 
include motivating the cars design including suspension and springs. As of yet this choice has not 
been motivated with other than intuition.  The purpose of this report is to motivate the choice of 
suspension and springs and how the shock absorbers settings can be adjusted to influence the 
performance of the car. 

The main part of the project was to gather information about different spring types and shock 
absorbers and how they affect road handling. The spring analysis was made with calculations and 
computer software, such as ANSYS, MATLAB and Solid Edge. Theory regarding shock absorbers 
have been gathered from internet and visit at Öhlins. Theories and concept have been discussed 
with KTH Racing and Lars Jansson at Öhlins. 

From the results and the analysis that has been done the conclusion is that the interesting spring 
types are coil springs, leaf springs and gas springs. Both Belleville springs and torsion bars weigh 
too much.  

One of the concepts for suspension and springs for KTH Racing is a mountain-bike shock absorber 
with air spring instead of the earlier coil over shocks from Öhlins. Since the forces they are 
subjected to in the Formula Student car is similar to what they are designed to cope with on a 
mountain-bike it is reasonable to assume they will hold up. A deeper analysis of this should 
however be done if KTH Racing decides to go through with this concept. The following shock 
absorbers should fit KTH Racings needs, RockShox Ario 2.1, Cane Creek AD-12 and DT Swiss 
SSD Carbon. 

The other concept is a integrated leaf spring which replace the lower A-arm and utilise either a 
conventional coil over shock without the coil spring or a air spring damper. This design is not 
regularly used in Formula Student but has been used in other motorsports.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Formula Student är en årligt återkommande biltävling för högskolor och universitet runt om i 
världen som Kungliga Tekniska högskolan med sitt lag KTH Racing varit delaktig i de senaste åren. 
Tävlingen går ut på att enligt ställda regler bygga en formelbil och i olika delmoment tävla med 
denna. Delmomenten poängbedöms och en viktig del är att varje lag kan motivera varför bilen är 
byggd som den är. Enligt reglerna måste bilen ha 50 mm fjädringsväg och en fungerande stöt-
dämpning. (Se bilaga 1 för utförligare regelbeskrivning gällande stötdämpningen). Det är i år fjärde 
året KTH Racing är med och tävlar, men någon dokumentation över valet av fjädrar och 
stötdämpare från tidigare år finns inte.  
 

1.2 Syfte 
Det är rapportens syfte att vara ett underlag vid val av fjädrar och stötdämpare till KTH Racings 
formelbil samt att förklara hur stötdämparens olika inställningsmöjligheter kan påverka bilens 
beteende. Rapporten ska hjälpa KTH Racing att motivera valet av stötdämpare och fjädrar till 
Formula Student under tävlingen. 
 

1.3 Avgränsningar 
På grund av att tillverkare inte ger ut någon information om vad deras stötdämpare är 
dimensionerade att klara av har inga tekniska beräkningar gjorts på enheternas hållfasthet. Energin 
som tas upp av stötdämparen har inte heller beräknats eftersom tillverkare inte uppger hur mycket 
energi deras stötdämpare kan ta upp och avge. Dessutom ser varken Öhlins eller KTH Racing 
temperaturen som ett problem. Om däremot en egen stötdämpare skulle ha konstruerats hade dessa 
faktorer varit viktigare.  
 
Alla fjädertyper har inte analyserats eftersom vissa inte ansågs vara lämpliga att använda i en 
formelbil. De flesta vanligt förekommande fjädrar inom olika fordon har dock analyserats. Vissa 
förenklingar av hållfasthetsberäkningarna har gjorts, bland annat har utmattningshållfasthet inte 
beräknats eftersom det kräver noggranna värden på de krafter som verkar samt exakt information 
om materialdata.  
 
Eftersom det finns en stor mängd stötdämparföretag har inte alla företags produkter kunnat 
undersökas, men många företags produkter finns med, och flera olika typer har analyserats. Vissa 
stötdämpare har uteslutits på grund av att de inte haft rätt inställningsmöjligheter eller slaglängd.
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2 Metod 
 
I det här avsnittet behandlas de metoder som användes för att samla information och analysera 
stötdämpare och fjädrar samt utvecklingen av de koncept som tagits fram. 
 

2.1 Informationssamling om stötdämpare och fjädrar 
För att kunna välja en lämplig fjäder och stötdämpare till formelbilen söktes på internet och i 
litteratur för att ta reda på vilka fjädertyper som var aktuella, hur de olika fjädertyperna fungerar 
och deras för- och nackdelar. Information samlades om stötdämpare och deras funktioner och 
egenskaper. Besök hos Öhlins [1] och det nuvarande KTH Racing-teamet [2] gjordes för att få en 
bild av vad de tyckte om olika fjädertyper, dämparkaraktäristik och för att reda ut en del 
frågetecken.  
 

2.2 Analys av fjädrar och stötdämpare 
För att analysera de olika fjädertyperna användes Lesjöfors Fjäderhandbok [3], Maskinelement 
handboken [4], Handbok och formelsamling i hållfasthetslära [5], datorprogrammen MATLAB [6], 
Solid Edge [7] och ANSYS [8] samt information från internet. Med formler från böckerna kunde 
vikter och materialutnyttjandegrad på olika fjädertyper beräknas utifrån kravet att en belastning på 
1000 N ska ge 50 mm fjädringsväg.  
 
Med hjälp av ANSYS kunde spänningarna i de olika fjädrarna beräknas. Resultaten i ANSYS 
användes för att kunna göra en förenklad viktoptimering. Det har skett antaganden på vilka 
belastningar vissa titanlegeringar klarar utifrån ett samtal med Fred Nilsson[9]. 
 
Den analys av stötdämpare som utfördes var på grund av de tekniska avgränsningarna mer 
fokuserad på funktioner och vikt än på beräkningar. Informationen som samlats in analyserades och 
med hjälp av besöken hos Öhlins och KTH Racing-teamet fanns det en grund för att välja en 
stötdämpare som skulle kunna passa till Formelbilen beroende på vilket koncept som valdes. 
Avsnittet om stötdämpare (4.3) baseras delvis på information från How stuff works [10] 
 
En justeringsguide togs fram med hjälp av dels Formula Students tyska hemsida [11] samt med 
hjälp av den information som hade tagits fram i informationssamlingen om stötdämpare. För att 
illustrera hur inställningar som låg- och högfartskompression samt retur fungerar användes 
MATLAB för att skapa ett program där det går att ställa in dessa två egenskaper och se hur 
dämpkraften påverkas. 
 

2.3 Konceptframtagning 
För att ta fram de olika koncepten användes informationen om de lösningar som finns tillgängliga 
på bilar idag samt inom andra områden där stötdämpare används och anpassades för att passa in på 
formelbilen. Med hjälp av Solid Edge kunde en principmodell i 3D på ett av koncepten tas fram. 
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3 Resultat 
I det här avsnittet behandlas teorin kring fjädrar och stötdämpare samt beräkningar på de olika 
fjädertypernas vikter och spänningar. Även stötdämparens funktion och inställningar behandlas. 

3.1 Fjäder- och stötdämparteori 
Ett system med en massa m, en fjäder med fjäderkonstant k och en dämpningskonstant c, på vilket 
en varierande kraft ( )F t  verkar beter sig som  

( )mx kx cx F t+ + =               (1) 
Se figur 1 för en bild av systemet 

 

c

 
Figur 1. Ett fjäder/dämpar – system (källa: Wikipedia [12]) 

 
Denna ekvation kan delas upp i de olika delarna fjäder, dämpare och ofjädrad vikt. Var och en har 
betydelse för hur systemet beter sig. Genom att minska den ofjädrade vikten minskar kraften som 
behöver appliceras för att accelerera massan enligt 
 

F mx=                           (2) 
 
Dämpningskonstanten c har betydelse för det dynamiska motståndet i systemet. En ökning av c 
innebär att större kraft krävs för att uppnå samma hastighet på massan. 
 

dF cx=         (3) 
 
Fjädern står för det stationära motståndet och påverkas bara av hur mycket fjädern ändrat längd från 
jämviktsläget. Genom att ändra fjäderkonstanten k ändras också hur stor kraft som krävs för att 
trycka ihop fjädern enligt 

fF kx=        (4) 
 
Dessa tre områden går att betrakta var och en för sig och optimera på olika sätt. Låg vikt 
eftersträvas i samtliga fall för att ge en bättre funktion i fjädringen. Fjäderkonstanten väljs för att 
vara väl anpassade till fordonet och dämpningkonstanten är oftast en variabel som kan påverkas för 
att optimera väghållning och dämpa ut svängningar. 
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3.2 Fjädertyper 
Det finns flera olika typer av fjädrar. Skruvfjädrar, gasfjädrar och bladfjädrar är de mest 
förekommande fjädertyperna i till hjulupphängningen i fordon. I det här avsnittet behandlas utöver 
dessa även tallriksfjädrar och torsionsfjädrar(torsionsstavar).  
 

3.2.1 Skruvfjädern 
Skruvfjädrar är en form av torsionsfjädrar och utnyttjar materialets vridstyvhet. De är vanligt 
förekommande inom de flesta fordonen och inom många industriella applikationer. Figur 2 visar en 
typisk skruvfjäder. 

 
Figur 2. Skruvfjäder 

3.2.1.1 Materialutnyttjandegrad, η  
En skruvfjäder som används på konventionellt sätt i en stötdämparanordning fungerar som en 
torsionsfjäder. Skruvfjädrar brukar alltid vara massiva och η  blir då 50 % enligt Maskinelement 
handboken. 

3.2.1.2 Vikter 
En skruvfjäder har två variabler som bestämmer vilka krafter den klarar av, tråddiameter och 
skruvdiameter. En ökning av tråddiametern liksom en minskning av skruvdiametern leder till en 
större tillåten belastning. Små skruvdiametrar innebär dock att tillåtna fjädringen per varv blir 
mindre.  
 
Enligt tabell på sidan 32 i Maskinelement handboken kunde flera varianter på dimensioneringar fås 
fram. Stor skruvdiameter med tjockare tråd kunde användas, eller fjädrar med mindre diametrar. 
Skillnaden var hur många varv som krävdes för att kunna klara 50 mm fjädringsväg. Det visade sig 
att skillnaderna i vikt inte var särskilt stora. Två varianter jämfördes, dels en med 50 mm 
medeldiameter och 6,3 mm tråddiameter och dels en med 100 mm medeldiameter och 8 mm 
tråddiameter. Den mindre av de två krävde 6 varvs lindning då varje varv gav 8,3 mm fjädringsväg. 
Den större klarade sig med endast två varv. Vikterna räknades först ut för hand genom att 
approximera fjädern som flera ringar. Volymen per varv gavs då enligt: 

 

( )
2 2

2

4
t t

m m
D DV A O D D

4
π π

⎛ ⎞
π= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
             (5) 

Där A är trådens tvärsnittsarea, är omkretsen på skruvfjädern, är tråddiametern och är 
skruvfjäderns medeldiameter. 

O tD mD
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Densiteten gavs från Formelsamlingen i hållfasthetslära. Ett vanligt fjäderstål har densiteten 7670 
kg/m3.  
 
Utifrån detta kunde vikten för de två fjäderexemplen fås som 225g resp. 242g. För att verifiera detta 
gjordes också en datormodell av fjädrarna i Solid Edge. Denna gav exakt samma svar som 
handräkningen.  
 
Vad beräkningen dock ej tar hänsyn till är de extravarv som krävs i ändarna av fjädern för att kunna 
ansluta mot kontaktytor. Med dessa extravarv skulle viktskillnaderna bli större för olika storlekar på 
skruvfjädrar som är dimensionerade för samma krafter. 
 

3.2.1.3 Fjäderdimensionering 
Den maximala skjuvspänningen i fjädern fås enligt Maskinelementhandboken genom att använda 
följande ekvation: 
 

3

8 m

t

D F
D

τ
π
⋅ ⋅

=
⋅

     (6) 

 
Där F är kraften som verkar på fjädern. För en fjäder med tråddiamatern 6,3 mm och medel-
diametern 50 mm blir skjuvspänningen då 
 

3

8 510 MPam

t

D F
D

τ
π
⋅ ⋅

= =
⋅

                  (7) 

 
 
Det uppkommer en spänningsstegring inuti materialet som beror på fjäderns mått. Den korrigerade 
skjuvspänningen fås som: 
 

1k kτ τ= ⋅     (8) 
 
Där  är en korrektionsfaktor för att kompensera för spänningsstegringen. 1k
 

2 3

1
5 71
4 8

t t t

m m m

D D Dk
D D D

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜= + ⋅ + ⋅ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

⎟
⎟

   (9) 

 
För en fjäder med tråddiametern 6,3 mm och skruvdiametern 50 mm fås då  
 

1 600 MPak kτ τ= ⋅ =      (10) 
 
Detta är inom gränserna för kallformade fjädrar enligt SS 1774 -04 (se Maskinelement handboken, 
avsnitt skruvfjädrar). 
 
Som tidigare nämnts finns många möjligheter att välja parametrar på dimensioneringen. För att 
förenkla valet har en graf tagits fram som tar hänsyn till att den tillåtna skjuvspänningen varierar vid 
olika trådtjocklekar samt spänningsstegringen på insidan av fjädern. Ur grafen kan den maximalt 
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tillåtna kraften läsas ut. Se figur 3. För att förtydliga vilka fjädrar som ligger över villkoret 1000 N 
visas inte resultatet för dimensioner som ligger under detta.  

 

Figur 3. Maximal tillåten kraft som funktion utav medeltjocklek och tråddiameter (materialet är 
fjäderstål SS-stål 1774-04) 

 
 
 
Fjäderkonstanten k beräknas som:  
 

4

38
t

m v

G Dk
D n
⋅

=
⋅ ⋅

   (11) 

 
Där nv är antalet verksamma varv och G är skjuvmodul, vilken bestäms som 
 

( )2 1
EG
υ

=
+

    (12) 

 
Där E är materialets elasticitetsmodul och υ  är Poisson’s tal. För två fjädrar med lika dimensioner 
och samma fjäderkonstant kan förhållandet dem emellan ställas upp som 
 

1 2 2
2 1

1 2 1
v v

v v

G G Gn n
n n G

= → = ⋅            (13) 
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3.2.1.4 Materialval 
Intuitivt kan man tro att kvoten mellan elasticitetsmodul och densitet är avgörande vid materialval, 
alternativt skjuvmodulen och densiteten. Detta stämmer också om samma styvhet efterfrågas. Vad 
som dock är intressant för fjädrar är att hög styvhet inte är en eftertraktad egenskap, utan material 
med lägre elasticitetsmodul, men med hög sträckgräns, är bättre lämpade. Detta gör att material som 
titan kan bli aktuellt att använda i fjädrar.  
 
Ett vanligt material på skruvfjädrar är stål. Det har en hög sträckgräns och är relativt billigt. Med 
dyrare material som titan kan dock lägre vikt uppnås men till högre pris. 
 
 
3.2.1.5 Viktoptimering 
Som exempel kan här tas en jämförelse mellan stål och titan. Stål har skjuvmodulen 80,5 GPa och 
titan har 58 GPa. Insatt i ekvation 13 ger det att antalet varv för titan ska vara  
 

titan stål stål
58 0,72

80,5v vn n= ⋅ = ⋅ vn                (14) 

Eftersom titan dessutom har en densitet som bara motsvarar 59 % av stål innebär detta att en total 
viktbesparing på ca 58 % är möjlig om titan används istället för stål. 
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3.2.2 Torsionsfjäder 
Torsionsfjädrar utnyttjar ett materials vridstyvhet för att fungera som en fjäder. Torsionsstavar 
förekommer ibland som chassifjädrar till bilar. Mot ändarna har de någon sorts infästning, till 
exempel en 4- eller 6-kantsform eller bomförband. Figur 4 visar en principskiss över hur en 
torsionsfjäder används. 
 

 
 

Figur 4. Illustration av en torsionsfjäder 
 

3.2.2.1 Materialutnyttjandegrad 
En torsionsfjäder kan antingen vara massiv eller ihålig. För ett massivt tvärsnitt är 
materialutnyttjandegraden η = 50 % enligt Maskinelementhandboken. Ett rör med innerradie och 
ytterradie har en utnyttjandegrad som ges enligt 

a
b

 
21 ( / )

2
a bη +

=    (15) 

 
Detta innebär att materialutnyttjandegraden ökar desto mer tunnväggig röret blir. För ett idealiserat 
tunnväggigt rör blir η = 100 % 
 

3.2.2.2 Vikter 
För att approximera en vikt på en lämplig vridfjäder väljs en längd på fjädern och hävarm som 
skulle kunna passa i en Formula Student bil. Längden på vridfjädern väljs till 300 mm och 
hävarmen till 300 mm. Det behövs en hävarm för att kunna få till den fjädringsväg på 50 mm som 
behövs. 
 
Vinkelnθ som torsionsfjädern vrids är enligt Formelsamlingen i hållfasthetslära: 
 

vM L
G K

θ ⋅
=

⋅
                        (16) 
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Där vM är det vridande momentet, L är fjäderns längd, G  är skjuvmodulen och K en tvärsnitts-
faktor. Eftersom fjädringsvägen f och hävstångens längd, , är kända kan vinkeln bestämmas ur hävL
 

50sin( ) arcsin arcsin
300häv

häv

fL f
L

θ θ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ = → = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
      (17) 

 
Ekvationerna sätts ihop och b löses ut: 
 

4

50 50arcsin arcsin
300 300

2

v hävM L F L L
G K G bπ

⋅ ⋅ ⋅⎛ ⎞ ⎛ ⎞= → =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠⋅
      (18) 

 

{ }
4

50arcsin 1000N , 0,3m 80,5 MPa
300

2
ytterradie 8.1 mm

häv
häv stål

F L L F L L G
G b

b

π
⋅ ⋅ ⎛ ⎞= → = = = =⎜ ⎟

⎝ ⎠⋅

→ =

     (19) 

 
För att räkna ut hävarmens tvärsnitt används: 
 

3

3
hävF L

EI
δ ⋅
=

⋅
    (20) 

 
Maximal tillåten utböjning på hävarmen bedöms vara 5 mm. 
 

{ }
3

3 3
9 4

9

0,005 m 1000 N , 0,3 m , E = 200 GPa
3

1000 0,3 9 10  m
3 3 200 10 0,005

häv
häv

häv

F L F L
EI

F LI
E

δ

δ
−

⋅
= = = = =

⋅
⋅ ⋅

= = = ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

→
           (21) 

  
Ett massivt cirkulärt tvärsnitt väjs. Då bestäms radien ur 
 

{ }3 9 4 30,002 m , 9 10  m 11 mmII r t t I r
t

π
π

−= ⋅ ⋅ → = = ⋅ → = =
⋅

               (22) 

 
Detta ger en hävarmsvikt på ungefär 310 gram. Vikten på torsionsfjädern är cirka 480 gram vilket 
ger en totalvikt på ungefär 790 gram utan förband/lager. 
 
För ett tunnväggigt rör med materialutnyttjandegraden 75 % fås  
 

2
21 ( )0,75 ( ) 0,5 0,5 0,5

2
a b a b a b a bη +

= = → = → = → = ⋅                   (23) 

Tvärsnittsfaktorn blir: 

( ) ( )4 40, 25 0,75
2 2

4K b b bπ π
= − ⋅ = ⋅                     (24) 

Tvärsnittsfaktorn stoppas in i ekvation 19 vilket ger inner- och ytterradien. 
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( )
{ }

4

50arcsin 1000N, 0,3m 80,5 GPa
3000,75

2
ytterradie 8,7 mm , innerradie 6,1 mm

häv
häv stål

F L L F L L G
G b

b a

π
⋅ ⋅ ⎛ ⎞= → = = = =⎜ ⎟

⎝ ⎠⋅ ⋅

→ = =

        (25) 

 
Vikten på torsionsfjädern blir 280 gram och totalvikten med hävarmen (310 gram) blir 590 gram. 
Detta är nästan tre gånger så tungt som en stålskruvfjäder. 
 
En analys av spänningen i den solida staven i ANSYS ger: 
 

 
 

Figur 5. Spänningen i den solida torsionsfjädern 
 
Den maximala spänningen blir enligt ANSYS ungefär 710 MPa.  
 

Med handräkning fås enligt v

v

M
W

τ =  där 
3

16v
DW π ⋅

=  spänningen 680 MPa. 

 
Skillnaderna kan bero på uppdelningen av element i ANSYS eller att programmet räknar med von-
Mises flytvillkor. Skillnaderna är så pass små att de inte motiverar vidare undersökning vid en grov 
viktjämförelse som denna.  
 

tillτ är enligt Lesjöfors fjäderhandbok 700 MPa för ej försatta stavar, för försatta 1000 MPa samt för 
härdade  till 1800 MPa. Försättning är en form av deformationshärdning.  1600mMinR =
 
I den ihåliga torsionsfjädern blir de maximala spänningarna ca 700 MPa, vilket framgår i figur 6. 
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Figur 6. Spänningen i den ihåliga torsionsfjädern 
 

3.2.2.3 Materialval 
Att använda andra material än stål, till exempel titan, till fjädern gör att vikten kan sänkas men det 
leder till att priset ökar. 
 

3.2.2.4 Viktoptimering 
Dimensionerna för en icke-massiv fjäder i titan med 75 %η =  fås genom att använda följande 
ekvation: 
 

( )
{ }

4

titan

arcsin
0,75

2
1000N , 20000 N m  , 0,3m 58 GPa

ytterradie 9,4 mm , innerradie 6,7 mm

häv

häv

häv

F L L F
k LG b

F k L L G

b a

π
⎛ ⎞⋅ ⋅

= →⎜ ⎟⋅⎝ ⎠⋅ ⋅

= = = = =

→ = =

              (26) 

 
Vikten på fjädern blir då: 
 
( )2 20,0094 0,0067 0,3 4506 190 gπ π⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ =  
 
En spänningsmodell av denna kan ses i figur 7. 
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Figur 7. Spänningen i den ihåliga torsionsfjädern i titan med 75 %η =  
 
Med 90 %η = fås: 

2
21 ( )0,9 ( ) 0,8 0,8 0,8

2
a b a b a b a b+

= → = → = → = ⋅                 (27) 

Vilket ger  

( )
{ }

4

titan

arcsin
0,36

2
1000N , 20000 N m  , 0,3m 58 GPa

ytterradie 11,3 mm , innerradie 10,1 mm

häv

häv

häv

F L L F
k LG b

F k L L G

b a

π
⎛ ⎞⋅ ⋅

= →⎜ ⎟⋅⎝ ⎠⋅ ⋅

= = = = =

→ = =

                 (28) 

 
Detta ger en vikt på 110 gram. I figur 8 nedan ses att spänningen ökar till 650 MPa när 
godstjockleken minskar, vilket är över tillåtet för titan.  
 

 
 

Figur 8. Spänningen i den viktoptimerade torsionsfjädern i titan med 90%η =  
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3.2.3 Gasfjäder 
Gasfjädrar utnyttjar gasers kompressabilitet för att skapa en fjäder. Gas innesluts i en behållare och 
trycks ihop med en kolv vilket gör att trycket i behållaren ökar och strävar efter att återgå till 
jämviktsläge. Gasfjädrar är naturligt progressiva men det går att påverka konstruktionen för att få en 
mer linjär fjäder. Gasfjädrar används till bland annat cyklar, motorcyklar, bilar och bussar samt 
inom många industriella områden. 
 

3.2.3.1 Vikter 
Gasens vikt är försumbar när det gäller gasfjädrar, däremot behöver gasen en behållare. Generellt 
sett är dock gasfjädrar lättare än skruvfjädrar, bland annat på grund av att man kan integrera den 
med stötdämparen, vilket visade sig när produkter på marknaden undersöktes. (se bilaga 2)  

 

3.2.3.2 Materialval 
Det är vanligt att luft eller kväve används som gas och att behållaren består av aluminium. Även 
andra material som till exempel kolfiber och stål förekommer. 
 

3.2.3.3 Viktoptimering 
För att optimera vikten kan behållaren göras av ett lätt material som till exempel kolfiber. Att byta 
från luft till någon lättare gas som helium ger ingen märkbar skillnad. Det kan däremot bli jobbigare 
att justera trycket eftersom helium inte är lika lättillgängligt.  
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3.2.4 Bladfjädrar 
Bladfjädrar är tekniskt enkla konstruktioner, hårdraget är det en ren tillämpning av balkböjning. 
Bladfjädrarna har en lång historia inom fordonstekniken och finns i mängder av utföranden och 
storlekar men har mer och mer ersatts av skruvfjädrar i moderna bilar.  
 

3.2.4.1 Materialutnyttjandegrad 
Bladfjädrar utsätts för ren böjning och för sådana element med rektangulärt tvärsnitt blir enligt 
Maskinelementhandboken materialutnyttjandegraden η = 11 % om fjädern är jämntjock. Om 
däremot fjädern skiktas eller om material tas bort där spänningarna är låga går det att öka η till ca 
33 % 
 

3.2.4.2 Egenskaper 
En vanlig metod för att uppnå högre materialverkningsgrad och också kunna påverka progressiv-
iteten hos bladfjädrar är att använda skiktade fjädrar. Det innebär att flera tunnare fjädrar med olika 
längd sätts samman, vilket, om det är rätt gjort, innebär att fjädern blir tjockare där mer material 
behövs. En nackdel med skiktade fjädrar är dock den påtagliga friktionen som kan uppstå mellan 
fjädrarna. Denna påverkar i hög grad funktionen eftersom den dynamiska fjäderstyvheten blir 
betydligt högre än den statiska. Det i sin tur betyder att små, snabba rörelser, som styrs av den 
dynamiska styvheten, inte fjädras bort på det sättet det är tänkt, utan bilen kan kännas stötig.  
 

3.2.4.3 Fjäderdimensionering och vikter 
En bladfjäder av enklaste typ kan ses som en jämntjock platta med bredd B , längd L  och tjocklek 

. En kraft  appliceras längst ut på ena änden och den andra änden är fast inspänd, se figur 9. 
Detta är en tämligen dålig form på en bladfjäder ur viktsynpunkt eftersom materialutnyttjande-
graden är väldigt låg.  

T F

 

 
Figur 9. Den rektangulära bladfjädern 

 
Den rektangulära fjädern ger en utböjning  enligt formeln: w
 

3

1 3
FLw
EI

ϕ=                                (29) 

Med yttröghetsmomentet definierat som 
3

12
BTI =                         (30) 

Blir utböjningen i detta fall 
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3

1 3

4FLw
EBT

ϕ=                                (31) 

 
Där 1ϕ är korrektionsfaktor för stora utböjningar och E är elasticitetsmodulen. 1ϕ  bestäms vanligen 
ur figur 27 och 28 i Lesjöfors fjäderhandbok men eftersom fjädringsvägen är given kan istället 
korrektionsfaktorn lösas ut.  
 

    

3

1 34
wET

FL
ϕ =                               (32) 

 
För enkelhetens skull kan måtten anpassas för att få 1ϕ =1, för att få en känsla av hur dimensionerna 
bör vara. En normallång A-arm till Formula Student-bilar har längden 500-600 mm och således kan 
L  approximeras till 600 mm. Vidare kan bredden B kvalitativt uppskattas till cirka 50 mm. Med 
dessa mått blir tjockleken cirka 12 mm. Detta innebär en vikt på 2,8 kg om stål med densitet 7800 
kg/m3 används. Detta är avsevärt högre än skruvfjädrar, vilket bekräftar den låga material-
utnyttjandegraden. 
 
För att verifiera dessa mått har en ANSYS-modell av bladfjädern gjorts. Den är fast inspänd i ena 
änden och belastas med en kraft på 1000 N i den andra änden. Enligt denna simulering blir det 45 
mm fjädring och de maximala spänningarna uppgår till ca 465 MPa med denna måttsättning. Se 
figur 10. Detta är långt under sträckgränsen för fjäderstål och ger möjlighet till förändringar i 
formen. 
 

 
 

Figur 10. En bladfjäder med dimensionerna 600x50x12 mm som belastas med 1000 N 
 
Låg vikt eftersträvas, vilket innebär att det gäller att eliminera material på bästa sätt. I ekvation 31 
för nedböjningen framgår att fjädringen är omvänt proportionell mot bredden, men omvänt 
proportionell mot tjockleken i kubik. Detta innebär att man kan ta bort mycket material på bredden 
och ersätta med betydligt mindre på tjockleken. 
 
Med kunskap om detta antas en ny bredd på 40 mm, vilket ger en tjocklek på 12.85 mm om 
villkoret 1ϕ =1 fortfarande ska uppfyllas. Även detta ANSYS-modelleras och resultatet visar att 
spänningarna stigit till maximala 505 MPa men nedböjningen är nästan densamma som tidigare. 
Formförändringen har dock inneburit en viktbesparing på 400 g. Ytterligare dimensionsförändringar 
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visar att det går att spara än mer vikt. I figur 11 syns spänningarna för en fjäder med bredden 30 
mm och tjockleken 14.2 mm. Denna väger 2 kg vilket är nästan 30 % lättare än den första modellen. 
Spänningarna har dock stigit ytterligare, till ca 550 MPa. 
 

 
 

Figur 11. En bladfjäder med dimensionerna 600x30x14.2 mm som belastas med 1000 N 

 

3.2.4.4 Materialval 
En bladfjäder utsätts enbart för böjning och det är därför lämpligast att använda kompositmaterial i 
fjädrarna. De vanligaste två typerna av kompositer som kan tänkas fungera till fjädrar är kolfiber- 
och glasfiberkompositer. Kolfiber är lättare och styvare än glasfiber, men eftersom hög styvhet inte 
är någon eftersträvad egenskap för fjädrar, utan snarare stor elastisk deformerbarhet och hög 
belastningstålighet, är glasfiber det som används. 
 
Titan är överlägset stål i vikthänseende för en fjäder, men är också avsevärt dyrare. I en bladfjäder 
finns dock ingen större vits att använda titan istället för glasfiberkomposit, eftersom det är så pass 
mycket dyrare.   
 

3.2.4.5 Viktoptimering 
Som tidigare visats finns stora möjligheter till viktbesparing genom att förändra formen på fjädern. 
Det framgår tydligt att spänningarna är ojämnt fördelade och i den fria änden är spänningarna 
mycket låga. Där finns stora möjligheter till viktbesparingar. Ytterligare en fördel med minskande 
tjocklek är att den böjer sig lättare, och således kan fjädern göras kortare.  
 
En fjäder i stål med bredden 30 mm och tvärsnitt enligt figur 12 ger en ungefärlig nedböjning på 50 
mm vid en belastning på 1000 N, dvs den uppfyller de krav som ställts, men väger ca 700 g, att 
jämföra med de 2.8 kg som den ursprungliga modellen vägde.  

 
Figur 12. En bladfjäder med avtagande tjocklek ger stor viktbesparing 
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Genom att göra ett tvärsnitt där tjockleken avtar med avståndet från infästningspunkten fås också en 
jämnare spänningsfördelning, som syns i figur 13. Nackdelen när mycket material har eliminerats är 
att spänningsnivåerna har stigit. Trots att de håller sig med goda marginaler under sträckgränsen 
finns alltid en risk för utmattningsbrott. 
 

 
 

Figur 13. Bladfjädern från figur 12  utsatt för en böjande kraft på 1000 N 
 
Glasfiberfiberkomposit har en densitet på ungefär 2 kg/dm3, bara en fjärdedel av stål och ett 
materialbyte är därför mycket intressant för att kunna spara in ytterligare vikt på modellen. För att 
kunna jämföra måste hänsyn till materialens olika elasticitetsmodul tas. E-modulen för 
glasfiberkomposit är inte entydigt definierad, utan beror dels på de olika E-modulerna för fibrerna 
respektive matrismaterialet och dels på sammansättningen av dessa. Dessutom är fiberkompositer i 
hög grad anisotropa vilket ytterligare försvårar beräkningarna.  
 
Ett vanligt fibermaterial är E-glasfiber som har en E-modul på cirka 75 GPa [13]. För att binda 
samman fibrerna används ett polymermaterial med mycket låg E-modul, omkring 5 GPa [13]. Den 
sammansatta E-modulen bestäms helt linjärt efter förhållandet mellan fiber och matris: 
 

( )1komposit fiber fiber matris fiberE E V E V= ⋅ + ⋅ −                       (33) 
 
En vanlig sammansättning kan vara ca 60 % fiber, vilket ger 
 

( )75 0,6 5 1 0,6 47kompositE = ⋅ + ⋅ − =  GPa                  (34) 
 
Detta gäller i fiberriktningen och endast om alla fibrer ligger symmetriskt i hela materialet. Det är 
vanligt att kompositmaterial vävs samman i ett 45o nät. Detta sänker E-modulen men ger ett mer 
likformat beteende. I fallet med en bladfjäder är det dock högst ofördelaktigt med en sådan 
korsläggning såvida inte materialet också utsätts för krafter i andra riktningar än vad fjädern är 
designad för.  
 
Med lägre elasticitetsmodul måste också formen på fjädern ändras för att ge lika stor förskjutning 
vid samma kraft. I detta fall har längden på 400 mm behållits, eftersom det inte är aktuellt med 
mycket kortare fjädrar än det i formula studentbilen. Istället har tjockleken ändrats och provats fram 
i ANSYS. Se figur 14. Anledningen till att det inte är en jämn profil är för att fördela spänningarna 
bättre.  
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Figur 14. En bladfjäder med avtagande tjocklek dimensionerad för att fungera med glasfiber 

 
 
Spänningarna blir betydligt lägre för denna fjäder än motsvarande i stål (se fig 15), vilket är 
positivt. Brottgränsen för E-glasfiber är ca 2,2 GPa men bara omkring 100 MPa för matrismaterialet 
[13]. Med 60 % fibrer ger detta en brottgräns på cirka 500 MPa. [13] Sträckgränsen ligger lägre, 
men är högre än 235 MPa.  

 

 
 

Figur 15. Bladfjädern från figur 14 utsatt för en böjande kraft på 1000 N 
 
Vikten för denna fjäder i glasfiber skulle med en densitet på 1970 kg/m3 bli ungefär 280 g. Detta är 
fortfarande något högre än en skruvfjäder i stål, men skillnaderna är så pass små att bladfjädern i 
glasfiber kan konkurrera med skruvfjädrar i stål.  
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3.2.5 Tallriksfjädrar 
Tallriksfjädrar, eller Bellevillefjädrar som de också kallas, är framförallt lämpade där stora krafter 
ska tas upp på liten yta. I figur 16 syns en typisk tallriksfjäder i genomskärning. 
 
 

 
 

Figur 16. En tallriksfjäder i genomskärning 
 

3.2.5.1 Materialutnyttjandegrad 
Materialutnyttjandegraden är mycket hög, men exakta siffror är svåra att ta fram. Med en 
approximativ metod fås enligt Maskinelementhandboken η = 100 %, men då har inte hänsyn till 
spänningskoncentrationer och vissa formfaktorer tagits, vilket innebär att η egentligen är något 
lägre. 
 

3.2.5.2 Egenskaper 
En viktig funktion hos tallriksfjädrarna är möjligheten att ”bygga om” dem genom att stapla varje 
enskilt fjäderelement på olika sätt. Om de staplas åt samma håll, som ett fjäderpaket, nås en mycket 
hög fjäderstyvhet i förhållande till storleken. Vid omvänd stapling fås en mjukare fjäder med mer 
slaglängd. (se figur 17) Lesjöfors produktkatalog om tallriksfjädrar [14] tar upp mer om detta. 
 

 
Figur 17. En fjäderstapel med tallriksfjädrar 

 
Sammansättning av tallriksfjädrar orsakar dock alltid friktion, vilket i sin tur leder till dämpning i 
fjädern som inte går att variera. Det är något man helst vill undvika då det försvårar justering av 
dämpningen när fjädern används tillsammans med en stötdämpare. En tallriksfjäder följer inte de 
klassiska linjära fjäderekvationerna utan beter sig istället som 
 

( ) ( ) 2
2 2 21 y

E t x xF h x h
a rυ

t⋅ ⋅ ⎛ ⎛ ⎞= − −⎜ ⎟⎜− ⋅ ⋅ ⎝ ⎠⎝ ⎠

⎞
+ ⎟                   (35) 

 
Där är fjäderkraften, F E är elasticitetsmodulen, t  är tjockleken, h är höjden, är ytterradien, yr υ  
är poisson’s tal, x  är fjädringen och är ett dimensionslöst tal som beror på kvoten mellan ytter-
radien och innerradien och för en kvot 

a
y ir r större än 2 kan approximeras som 0,75.  
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Tallriksfjädrarnas karaktäristik kan påverkas mycket genom att variera höjden. Genom att hålla alla 
variabler konstanta förutom höjden går det att ta fram en illustrativ graf över höjdberoendet. Figur 
18 visar en sådan graf för en tallriksfjäder där 208E = GPa, 2.54t = mm,  mm, 125yr = 0.3υ = , 

mm. Detta ger ett på ca 0.75. Höjden  varierar mellan 0 och 9 mm.  63.5ir = a h
 

 
Figur 18. Tallriksfjäderns höjd inverkar kraftigt på fjäderkaraktäristiken 

 
Det framgår tydligt att fjäderns beteende snabbt blir kraftigt olinjärt om höjden ökas. Den 
progressiva tendensen som samtliga kurvor uppvisar mot slutet beror på att fjädern då fjädrat längre 
än sin egen höjd, vilket betyder att den istället utsätts för dragning, vilket också förklarar varför 
samtliga kurvor når ungefär samma fjäderkonstant mot slutet. Vad som är intressant är att fjädrarna 
med en höjd över 3.6 mm har ett tröskelvärde på den kraft de kan utsättas för, som om det 
överskrids leder till att fjädern omedelbart bottnas.  
 
Detta innebär att bara fjädrar med mycket små höjder i förhållande till diametern är intressanta att 
använda i en racingbil.  
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3.2.5.3 Fjäderdimensionering och vikter 
Att dimensionera tallriksfjädrar är inte lika enkelt som till exempel skruvfjädrar eftersom de, som 
tidigare påpekats, ofta uppvisar ett kraftigt olinjärt beteende. Kraven som ställts är 50 mm 
fjädringsväg vid en belastning på 1000 N. Att uppnå det med endast ett tallriksfjäderelement är inte 
praktiskt, utan stapling är nödvändigt för att få hanterbara dimensioner på fjädern. Vid 
dimensionering utgår man därför från en fjäder, och den fjädringsväg den levererar vid 1000 N.  
 
Genom att ansätta en ytterdiameter begränsas alternativen något och de viktiga faktorerna som är 
kvar är tjocklek och höjd. Båda dessa har en betydande inverkan på hur fjädern kommer bete sig. 
Målet är att ha en fjäder som beter sig så gott som linjärt eftersom det då blir lättare att förutspå 
bilens beteende.  
 
Med många parametrar som går att variera är det orimligt att få fram en, perfekt, tallriksfjäder för 
det givna ändamålet. Istället har fjädrar med två olika ytterradier undersökts närmare, en med 
ytterradien 120 mm och en med 60 mm.  
 
Genom att utgå från en tjocklek som provas fram kan fjäderkaraktäristik för olika höjder tas fram. 
Figur 19 visar en sådan kurva för ytterradien 120 mm där tjockleken är 1,75 mm och höjden 
varierar mellan 1 mm och 5 mm. I detta fall är det endast vid höjden 5 mm som fjädern blir 
tillräckligt styv för att ta upp 1000 N. Fjädrarna är begränsade till en slaglängd på 75 % av sin höjd, 
vilket är brukligt för bladfjädrar som ska användas till dynamiska applikationer.   
 

 
 

Figur 19. Fjäderkaraktäristik för en tallriksfjäder med varierande höjd. t = 1,75 mm, Ry = 120 mm 
 
Ett annat sätt att se på det är att hålla höjden konstant och variera tjockleken. För höjden 5 mm och 
samma mått i övrigt som ovan får fjädern enligt figur 20 längst fjädringsväg vid 1000 N om 
tjockleken är omkring 1,75 mm eller något mindre. En ökning av tjockleken innebär att fjäderns 
slaglängd blir mindre vid en belastning på 1000 N men en mer linjär karaktäristik uppnås. Omvänt 
framgår att en mindre tjocklek än 1,75 mm är möjlig, men med en allt mer tilltagande degressiv 
karaktär.  

 24 



 
 

Figur 20. Fjäderkaraktäristik för en tallriksfjäder med varierande tjocklek. h = 5 mm, Ry = 120 mm 
 
Således får tjockleken 1,75 mm och höjden 5 mm anses som rimliga för en tallriksfjäder med 
ytterradie på 120 mm. Slaglängden per fjäder blir 1,5 mm, vilket innebär att det krävs en stapel med 
33 fjädrar för att uppnå rätt slaglängd. Med en densitet på 7800 kg/m3 blir vikten då ca 450 g per 
fjäderelement, enligt Solid Edge. Detta innebär en totalvikt på strax över 15 kg,  
 
Med en halverad ytterradie, 60 mm, måste också höjd och tjocklek revideras. På samma sätt som 
tidigare antas en tjocklek som ger en hyfsad karaktäristik inom rätt intervall. Det visade sig att 
samma tjocklek som det tidigare fallet passar bra. Figur 21 visar hur fjädern beter sig med 
varierande höjd. Med en höjd på 2,5 mm klarar fjädern belastningen och ger relativt mycket 
fjädringsväg.  
 
På samma sätt som tidigare gjordes därför en annan graf där tjockleken får variera, medan höjden 
2,5 mm hålls konstant, se figur 22. Det framgår då att måtten fungerar, men att fjädern uppvisar en 
degressiv tendens vid tjockleken 1,75 mm, dock inom rimliga gränser.  
 
Varje fjäderelement väger med dessa mått ca 115 g och levererar en slaglängd på strax över 1,2 
mm. Totalt krävs då 41 element för att uppnå tillräcklig slaglängd, vilket ger en totalvikt på 4,7 kg. 
Till detta kommer också någon form av styrningsaxel som är nödvändig för att hålla formen på 
stapeln.  
 
Trots att det med mer analys troligen går att ytterligare minska vikten kommer ändå nackdelar som 
degressivitet, inre friktion och behov av styrning innebära sådana problem att tallriksfjädrar inte är 
värda att gå vidare med.  
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Figur 21. Fjäderkaraktäristik för en tallriksfjäder med varierande höjd. t = 1,75 mm, Ry = 60 mm 
 
 
 

 
 

Figur 22. Fjäderkaraktäristik för en tallriksfjäder med varierande tjocklek. h =2,5 mm, Ry = 60 mm 
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3.3 Stötdämpare 
En stötdämpare används för att öka kontakten mellan däck och vägbana, ge bilen bättre komfort 
samt förbättra vägegenskaper som till exempel minska roll, ändra hjulvinklar, markfrigång, justera 
dykning och sättning av bilen. I bilaga 3 förklaras några av de vanligaste köregenskaperna. Utan 
stötdämpare finns det en risk att bilens svängningar blir för stora för att föraren ska kunna ha en 
komfortabel åktur eller kanske till och med inte kunna se ordentligt vid riktigt höga farter. 
Stötdämpare är nödvändigt eftersom vägen eller i det här fallet banan inte är helt platt och enligt 
Formula Students regler måste bilen ha 50 mm fjädringsväg. 
 
I fallet med Formula Student bilen är prioritet på väghållning och kurvtagning och inte att ta upp 
större stötar som i fallet med off-road åkning eller åkning på vanliga vägar. För att få en bättre 
väghållning bör viktförskjutningar från sida till sida och fram till bak minskas, detta eftersom 
sådana viktförskjutningar minskar däckets grepp. För att kurvtagningen ska bli bättre bör body-roll 
minskas. 

 

3.3.1 Hur fungerar en stötdämpare? 
En fjäderstötdämpare använder en fjäder för att lagra energi och en dämpningsenhet för att göra sig 
av med denna energi. Detta eftersom en fjäder inte är bra på att göra sig av med energi utan bara på 
att lagra den. De flesta dämpare fungerar genom att de gör om rörelseenergi till värmeenergi som de 
sedan blir av med genom en hydraulisk vätska, till exempel olja. Figur 23 nedan visar insidan på en 
typisk oljedämpare från Öhlins. 
 

 
Figur 23. Tvärsnitt av en dämpare från Öhlins 

 
Stötdämparen fungerar ungefär som en oljepump. När kolven trycks in (efter en stöt till exempel) 
kommer olja strömma från ena sidan av kolv till den andra genom små hål under ett stort tryck. Det 
gör att kolven saktas ned, och då även fjädern. Det finns två cykler, en när kolven åker in och en när 
den åker ut. Den cykel när kolven åker in kallas kompression och när den åker ut kallas retur. 
Kompressionscykeln kontrollerar fordonets ofjädrade vikt och returcykeln den fjädrade vikten(den 
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tyngre). Motståndet justeras med hjälp av en uppsättning tunna tallriksfjädrar, shims, som fjädrar 
undan när oljetrycket ökar. Normalt är att förhållandet mellan motståndet i de båda shimspaketen är 
proportionellt mot viktförhållandet mellan ofjädrad och fjädrad vikt [15]. Med hjälp en 3D-modell 
[16] illustreras nedan oljeflödet i en stötdämpare under kompressions- och returfas: 
 

 
 

Figur 24. En stötdämpare under kompressionsfasen 
 

 
 

Figur 25. En stötdämpare under returfasen 
 
I vissa dämparapplikationer kan värmen som utvecklas i dämparen bli ett problem. Det är dock 
oftast bara ett problem som uppkommer vid off-road racing enligt Lars Jansson på Öhlins. 
Reservoiren på sidan hjälper till att föra bort värmen och tillåter att oljan expanderar. 
 
Alla dämpare fungerar dock inte på detta sätt, det finns andra system, till exempel ett som använder 
ferrofluid för att dämpa rörelser. Ferrofluiden är en form av olja med mikroskopiska metallpartiklar, 
som ändrar viskositet om ett yttre magnetfält varieras. Bland annat Audi använder det i Audi 
Magnetic Ride [17]. Bose har lyckats utveckla ett system som använder elektromagnetism för att 
dämpa rörelser. Dessa system är dock väldigt dyra och Boses system [18] finns ännu inte ute på 
marknaden. 
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3.3.2 Hög- och lågfartskompression och -retur 
Det finns även hög- och lågfartskompression och -retur. Det används för att justera hur mycket 
dämparen ska dämpa när kolven rör sig fort eller långsamt (till exempel vid en snabb stöt eller när 
bilen körs långsamt över ett gupp). Vid en snabb stöt är det önskvärt med mycket dämpning för att 
förhindra genomslag, när det går medelsnabbt vill man ha det ganska mjukt, men för att förhindra 
lågfrekvent svängning kan man vilja öka dämpningen vid långsamma kolvhastigheter. Figur 26 och 
27 visar hur låg- respektive högfartsjustering av kompressionen påverkar dämpningskaraktäristiken.  

    
Figur 26. Illustration av kolvhastighetens påverkan på dämpningskraften och hur inställningar för 

lågfartkompressionen påverkar denna. Ökande lågfartskompression ger en kraftig inverkan på 
dämpningskonstanten vid låga kolvhastigheter. 

    
 

Figur 27. Illustration av kolvhastighetens påverkan på dämpningskraften och hur inställningar för 
högfartkompressionen påverkar denna. Ökande högfartskompression ger en kraftig inverkan på 

dämpningskonstanten vid höga kolvhastigheter. 
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Dessa inställningar ger en sammanslagen effekt för hur dämpningskaraktäristiken blir som framgår 
ur figur 28.  

 

 
 

Figur 28. En dämparkurva med ett lågfartsområde och ett högfartsområde. 
 
 

3.3.3 SPV, Propedal och andra plattformsdämpningssytem 
SPV och Propedal är dämpningssystem specifikt utvecklade för cyklar. Bakstötdämparen i en cykel 
utsätts för väldigt mycket pedalkrafter som gör att stötdämparen tar upp krafter som egentligen 
borde gå till pedalerna. Det gör att cykeln gungar på ett icke önskvärt sätt. För att åtgärda detta har 
tillverkarna utvecklat system som gör att pedalkrafternas inverkan ska minska. Samlingsnamnet för 
detta är platformsdämpning och kortfattat är det en liten ventil som reglerar känsligheten för små 
stötar. Genom att minska känsligheten minskar också påverkan från tramptagen. Detta är mycket 
likt lågfartsdämpning men ger oftast en betydligt större inverkan än lågfartsdämpningen och går 
sällan att justera på samma sätt. Platformsdämpning är därför ingen eftertraktad funktion i stöt-
dämparna till en Formula Student-bil. 
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3.4 Justeringsguide 
För att utnyttja stötdämparen till fullo är det viktigt att den ställs in korrekt. Denna guide baseras på 
information från Pats Corner [11] och förklarar kortfattat hur stötdämparen kan ställas in för bättre 
prestanda.  
 
Börja med att ställa allt till minsta möjliga dämpning och öka sedan. Skruva på en inställning i 
taget, det är lätt att skruva bort sig om flera inställningar ändras. Först ska kompressions-
dämpningen ställas in för att klara gupp och andra viktiga situationer som till exempel svängar och 
bromsområden. Föraren bör köra ett eller två varv innan ökning av kompressionen. Detta ska 
upprepas tills bilen blir stötig och förlorar grepp och däcksamarbete, när detta händer ska 
inställningarna ändras till den senast optimala inställningen. Vid det här läget kan gastrycket ändras 
för bättre prestanda. 
 
När kompressionen är inställd bör returen ställas in för att ”styva upp” chassit. Skruva upp 
returdämpningen lite i taget tills bilen tappar grepp och blir ”skuttig”. Ställ då tillbaka till senaste 
optimala inställningen för returdämpningen. 
 
Det finns även andra saker som spelar in, till exempel kan olika däck göra att bilen beter sig 
annorlunda. Slitna däck kan göra att vissa inställningar känns bra men med nya däck kan det ändras.  
Att chassit fjädrar kan också påverka, därför vill man ha ett styvt chassi. Om det inte går att få en 
bra inställning kan det bero på själva dämpenheten och att den måste ändras invändigt.  
 
Nedan är en liten snabbguide hur de olika justeringarna påverkar vägegenskaperna. 
 

Tabell 1. Justeringsguide (översatt från Pats Corner) 
 

 Mer kompressionsdämpning Mer returdämpning Mer gas 
 Låg fart Hög fart Låg fart Hög fart Tryck 

Fr
am

 

Mindre 
dykning, 
minskad lift-off 
överstyrning, 
möjligen 
förlorat grepp, 
styrningen kan 
bli abrupt 

Stötigare åk, 
spikningar 
över gupp och 
kerbs, hjul kan 
hoppa över 
gupp, möjligen 
förlorat grepp 

Minskat lyft på 
fronten vid 
acceleration, 
möjligen 
förlorat grepp, 
minskad 
understyrning 
under 
acceleration 

Bättre kontrol i 
frontchassit, 
möjligen 
förlorat grepp 
över gupp 

Ökar fjäder-
konstanten 
(förspänning), 
bättre kontrol 
av frontens 
höjd med 
möjligen 
minskat grepp, 
kan hjälpa vid 
insvängning 
och greppet i 
kurvan 

B
ak

 

Minskat sättning 
av chassit, 
minskning av 
överstyrning vid 
gaspådrag, 
möjligen 
minskat grepp 
 

Stötigare åk, 
spikningar 
över gupp och 
kerbs, möjligen 
förlorat grepp 

Minskad 
stigning av 
chassit i bak, 
möjligen 
förlorat grepp, 
minskad lift-
off 
överstyrning 

Bättre 
chassikontrol 
bak, möjligen 
förlorat grepp 
över gupp 

Ökar fjäder-
konstanten 
(förspänning), 
bättre kontroll 
av sättning i 
bak, möjligen 
risk för 
minskat grepp 
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4 Diskussion om fjädertyper och stötdämpare 
Det finns mängder av olika fjädertyper och de som undersökts i den här rapporten är bara de 
vanligaste. Vad som dock framgår är att det finns orsaker till att just skruvfjädrar, gasfjädrar och 
bladfjädrar är vanligast förekommande i fordon. Under avsnittet stötdämpare diskuteras nyttan av 
att ha många inställningsmöjligheter på stötdämparen. 
 

4.1 Fjädertyper 
Det är inte utan anledning som skruvfjädrar är populära, de är billiga att tillverka, kan 
dimensioneras för stora krafter, långa slaglängder och ändå behålla en låg vikt samt en liten volym. 
Om budgeten tillåter kan skruvfjädrar i titan vara ett alternativ som både blir lätt och starkt. 
Skruvfjädrar går att integrera på ett smidigt sätt tillsammans med en stötdämparenhet och finns 
färdiga att köpa i mängder av utföranden vilket underlättar om fjäderstyvheten inte är korrekt från 
början.  
 
Torsionsfjädrar blir generellt sett tyngre än skruvfjädrar på grund utav hävstången och de 
infästningar som krävs. Spänningarna i fjädern med 90 %η =  var över tillåtet för titan. Därför 
måste en fjäder med lägre materialutnyttjandegrad användas, till exempel 75 %η = . Detta ökar 
vikten på fjädern och tillsammans med vikten på hävstången och infästningar kommer en 
torsionsfjäder väga avsevärt mer än motsvarande skruvfjäder. Det är dessutom mycket svårt att 
justera fjäderstyvheten i efterhand, något som är i stort sett nödvändigt på formelbilen. 
 
Gasfjädrar har sin stora fördel i vikten. Ett problem som kan förekomma är så kallad ”stiction”. Det 
innebär att packningar trycks mot kolven på grund av trycket och får den att fastna bitvis vid låga 
kolvhastigheter, vilket kan ge en ryckig gång i kolven. Detta är dock oftast inget problem på bättre 
dämpenheter. En annan fördel är att gasfjädrar på ett smidigt sätt går att integrera i dämpenheten för 
att ytterligare spara vikt. Dessutom är justeringsmöjligheterna hos fjädern mycket stora eftersom det 
med lätthet varieras via en ventil.  
 
Bladfjädrar har ett brett spektrum av former, oftast med relativt låg materialverkningsgrad. Med 
visst arbete på tvärsnitt och material går dock ändå relativt låga vikter att uppnå. En bladfjäder går 
relativt enkelt att tillverka själv, vilket kan vara en fördel för KTH Racing eftersom en fjäder då kan 
specialdesignas för att passa i bilen med avseende på form. Nackdelen är att det är svårt att justera 
hårdheten hos fjädern, men ett sätt att erbjuda viss justering är att kunna variera 
infästningspunkterna.  
 
Tallriksfjädrar är den fjädertypen som erbjuder störst möjlighet att skapa specialanpassade 
fjäderkurvor. Det kräver dock mycket arbete för att skapa ett fjäderelement med ett visst beteende. 
Fjädrarna har mycket hög materialverkningsgrad, men den kommer inte riktigt till användning när 
stora slaglängder i kombination med linjär karaktäristik eftersträvas. Vid stapling innebär friktion 
mellan elementen också att en icke justerbar dämpning infinner sig, vilket inte är en önskvärd 
egenskap. Istället är det när stora krafter ska tas upp på en begränsad yta som tallriksfjädern är 
användbar.  
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4.2 Stötdämpare 
Stötdämparens olika inställningar har stor inverkan på köregenskaperna, men det kan vara svårt att 
använda inställningsmöjligheterna för att optimera bilens prestanda. Det är därför troligt att färre 
justeringsmöjligheter ger ett bättre resultat eftersom risken att göra fel minskar. Att välja en 
stötdämpare med mer än vanlig retur- och kompressionsinställning är antagligen inte värt den extra 
kostnaden eftersom det oftast inte finns tid för mer noggranna justeringar och förarna har, enligt Jon 
Myhr Wallén på KTH Racing, tidigare år inte haft tillräcklig erfarenhet för att kunna märka små 
skillnader i inställningarna. 
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5 Koncept 
Utifrån de resultat och analyser som har gjorts har två tänkbara koncept till KTH Racing tagits 
fram. Det ena bygger på befintliga lösningar beträffande A-armar och stötdämparinfästning och 
behandlar valet av stötdämpare. Det andra är ett alternativ till dagens system med ordinära A-armar 
där tanken är att ersätta en A-arm med en integrerad bladfjäder i glasfiberkomposit.  
 

5.1 Cykelstötdämpare 
I KTHR 4 används cykelstötdämpare (luftfjäder med oljedämpare) istället för den mer traditionella 
skruvfjädern med oljedämpning från Öhlins. Öhlins stötdämpare har varit ganska tunga i jämförelse 
med cykelstötdämpare, en vikt som inte varit motiverad. Ett tänkbart koncept att arbeta vidare är 
därför, liksom i år, luftstötdämpare till cyklar. De väger mindre än andra dämpare med skruvfjädrar 
men klarar ändå belastningarna de utsätts för i en formula student-bil. Det baseras på att 
cykelstötdämpare används för att köras i skogen där de utsätts för många hårda stötar från stenar 
och rötter, ibland även hopp. Dessutom har cyklar oftast en utväxling på 3:1 på sina stötdämpare 
som gör att krafterna blir tre gånger så stora på stötdämparen. Formelbilen väger bara 200 kg som 
fördelas på fyra stötdämpare med utväxling 1:1. Banan är även av en relativt jämn karaktär vilket 
ytterligare borgar för stötdämparnas hållbarhet. Det finns även flera andra Formula Student team 
som har använt cykelstötdämpare enligt Pats Corner med framgång.  
 
Nackdelen med vissa cykelstötdämpare är att de använder sig av tekniker(t.ex. SPV och Propedal) 
som ska minska pedalkrafternas inverkan på stötdämparen när cyklisten trampar. Det går dock att 
bygga bort, stänga av eller välja en dämpare som inte har den funktionen. 
 
Det finns väldigt många olika sorters av cykelstötdämpare, allt ifrån de riktigt lätta gjorda för cross-
country till de lite tyngre gjorda för stora hopp och downhill. Prisklasserna är väldigt varierande 
men är priset inte speciellt viktigt kan 4 cykelstötdämpare tillsammans väga under 650 gram. Även 
med billigare stötdämpare kan vikten bli under 1 kg. I bilaga 2 finns en marknadsundersökning där 
de vanligaste modellerna av cykelstötdämpare redovisas.  
 
De cykelstötdämpare som kan vara aktuella är Rockshox Ario 2.1, Cane Creek AD-12 och DT 
Swiss SSD Carbon. Ingen av dessa har någon inbyggd platformsdämpning vilket är en fördel 
eftersom de inte behöver byggas om. Är priset av stor vikt är RockShox Ario 2.1 ett bra val. Den 
har en luftfjäder och oljedämpning med returinställning samt fjäderförspänning(lufttryck). 
Användningsområdet inom cykling är cross-country vilket ställer större krav på låg vikt än hög 
hållbarhet. Hela stötdämparen väger 225 gram. Priset är ungefär 1600 kr. Figur 29 visar en bild på 
stötdämparen. 

 
Figur 29. RockShox Ario 2.1 
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Cane Creek AD-12 (se figur 30) är en av få stötdämpare som både har luftdämpning och luftfjäder. 
Den är relativt lätt med en vikt på 207 gram (135 mm längd) och har både kompression- och 
returinställning samt möjlighet att justera luftvolymen, vilket gör att det går att påverka 
progressiviteten. Priset är i mellanklassen, ca 2500 kr. Om högre krav ställs på justeringsmöjligheter 
kan detta vara ett alternativ där priset fortfarande hålls på rimlig nivå. 
 

 
Figur 30. Cane Creek AD-12 

 
Om priset är oviktigt och låg vikt av stor betydelse kan DT Swiss SSD Carbon (se figur 31) vara ett 
alternativ. Stötdämparen har en kolfiberkropp och väger endast 159 gram (med 50 mm slaglängd). 
De justeringsmöjligheter som finns är retur, luftförspänning samt låsning. Låsning är dock inget 
som fyller funktion i en formelbil eftersom fjädringen ska vara aktiverad hela tiden. 
 

 
 

Figur 31. DT Swiss SSD Carbon 
 
 
 

5.2 Integrerad bladfjäder som A-arm 
Eftersom bladfjädrar går att konstruera på många olika sätt är ett tänkbart alternativ till en klassisk 
skruvfjäder att ersätta den undre A-armen mot en bladfjäder som både fjädrar i höjdled och är styv 
som en A-arm i sidled. Detta gör att det går att spara vikt jämfört med att använda skruvfjädrar. 
Bladfjädern kan med fördel tillverkas i glasfiberkomposit för att spara vikt. Den bör ha en 
avtagande tjocklek för att spänningarna ska jämnas ut och genom att justera fästena till bladfjädern 
går det att variera dess hårdhet. Stötdämparen kan antingen vara enbart en dämpare, till exempel en 
konventionell cykelstötdämpare där skruvfjädern plockats bort eller en luftfjäderstötdämpare.  
 
Fördelen med att använda en ren dämpare är att dessa oftast har fler inställningsmöjligheter och 
tenderar att vara av mer robust karaktär. En tänkbar sådan stötdämpare skulle kunna vara Cane 
Creek Double Barrel (Se bilaga 2) som bygger på Öhlins mest avancerade racingdämpare TTX40. 
Nackdelen med Double Barrelen är att priset är mycket högt, omkring 6000 kr. Där går dock både 
hög- och lågfartskompression och -retur att justera. Frågan är dock om den ökade justerbarheten är 
värd pengarna.  
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Om istället en luftfjäderstötdämpare används kan fördelarna från både bladfjädern och luftfjädern 
kombineras. Bladfjädern kan byggas vekare och istället ersätter luftfjädern den extra 
fjäderstyvheten som saknas. Detta innebär att justeringar för fjäderstyvheten blir betydligt lättare än 
om endast bladfjädern kan justeras. Luftfjäderdämpare är också oftast lättare än konventionella 
dämpare utan fjäder. Nackdelen är att inställningsmöjligheterna oftast är mindre på dessa typer av 
stötdämpare. Tänkbara modeller är desamma som för cykelstötdämparkonceptet.  
 
I figurerna 32 och 33 nedan visas två bilder på hur bladfjäderkonceptet kan se ut. Den första bilden 
visar hur bladfjädern integreras i konstruktionen och den andra visar hur länkaget till stötdämparen 
beter sig när hjulet fjädras upp. Varianten på stötdämparlänkage är dock inget som ska tas för exakt 
eftersom inga beräkningar eller modelleringar på utväxling har gjorts. Dessutom ställer denna typ 
av dämparinfästning till problem ur krängningssynpunkt eftersom det blir svårt att montera 
krängningshämmare.  
 
 

 
 

Figur 32. Principbild över bladfjäderkonceptet 
 
 
 

 
 

Figur 33. Bladfjädern hoptryckt 
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6 Slutsats 
Av de resultat och analyser som gjorts framgår att de intressanta fjädertyperna är skruvfjädrar, 
bladfjädrar och gasfjädrar. Både tallriksfjädrar och torsionsstavar väger för mycket. Skruvfjädrar är 
väl beprövade och är det mest säkra alternativet eftersom det idag används i stor utsträckning som 
fjäderelement i stötdämpare.  
 
Gasfjäderstötdämpare kan byggas mycket lätta och är relativt billiga. För omkring 1500 kr kan en 
cykelstötdämpare med luftfjäder och med vissa justeringsmöjligheter köpas in. Nackdelen med 
dessa är att de inte är lika beprövade som cykelstötdämpare med skruvfjäder inom Formula Student.  
 
Att använda cykelstötdämpare fungerar eftersom krafterna de utsätts för i formelbilen inte är värre 
än vad de är designade för att klara på en cykel. De är dessutom avsevärt lättare än stötdämpare från 
bilindustrin. De cykelstötdämpare som bör passa KTH Racing är RockShox Ario 2.1, Cane Creek 
AD-12 och DT Swiss SSD Carbon. 
 
Om många inställningsmöjligheter är ett krav är inte en cykelstötdämpare med luftfjäder att föredra. 
Det är då bättre att använda en cykelstötdämpare med skruvfjäder i titan, till exempel en Cane 
Creek Double Barrel som har hög- och lågfartskompression och -retur.  
 
Konceptet med en integrerad bladfjäder som tagits fram kan vara aktuell om nyskapande tekniska 
lösningar efterfrågas, men ur vikt- och arbetssynpunkt är det troligen mer lönt att använda tidigare, 
beprövade metoder.  
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7 Rekommendation 
 
KTH Racing använder i år (2007) för första gången luftfjäderstötdämpare. Om det visar sig att 
dessa fungerar bra finns ingen större anledning att gå vidare med bladfjäderkonceptet såvida inte 
den tekniska betydelsen av att konstruera en egen lösning på hjulupphängningen väger tungt. Istället 
rekommenderas då att undersöka de valda cykelstötdämparna noggrannare.  
 
Skulle det däremot visa sig att det inte fungerar tillfredställande med luftfjäderstötdämpare kan 
bladfjäderkonceptet vara en möjlighet för att lösa problemet. Om KTH Racing väljer att gå vidare 
med bladfjäderkonceptet måste noggranna siffror på de krafter som verkar på A-armarna användas. 
Det bör också göras beräkningar på utmattning då detta är ett problem i fjädrar. Exakta mått på A-
armar och infästningspunkter behöver användas för att kunna göra korrekta dimensioneringar.  
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Bilaga 1. Regler för Formula Student 
Regler citerade ur regelverket för Formula Student, avsnitt 3.2.3. 
 
Suspension 
The car must be equipped with a fully operational suspension system with shock absorbers, front 
and rear, with usable wheel travel of at least 50.8 mm (2 inches), 25.4 mm (1 inch) jounce and 25.4 
mm (1 inch) rebound, with driver seated. The judges reserve the right to disqualify cars which do 
not represent a serious attempt at an operational suspension system or which demonstrate handling 
inappropriate for an autocross circuit. 
 
All suspension mounting points must be visible at Technical Inspection, either by direct view or by 
removing any covers. 
 

Referens:  
Formula SAE, Formula SAE rules 
http://students.sae.org/competitions/formulaseries/rules/rules.pdf (2 maj 2007) 
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Bilaga 2. Marknadsundersökning 
Här är en marknadsundersökning av de vanligaste cykelstötdämparna som kan vara aktuella till 
KTH Racing. Vikt, justeringsmöjligheter, användningsområde, slaglängd och mått samt pris har 
sammanställts i den mån information gått att hitta. 
 
 

Cane Creek (www.canecreek.com/shocks.html) 
 

Cane Creek Double Barrel 
Vikt: Double Barrel Okänd 

 
Justeringsmöjligheter: Double Barrel  Förspänning, Hög-lågfarts kompression/retur 

 
Användningsområde: Double Barrel Downhill, Freeride  

 
Slaglängd och mått: Double Barrel  Från 165x38 till 240x76 mm 

 
Pris: Double Barrel $850 (titanfjäder), $650 (stålfjäder) är US 

MSRP enligt Cane Creek 
 

Cane Creek Cloud Nine 
Vikt: Cloud Nine 209g (140mm längd)  

 
Justeringsmöjligheter: Cloud Nine retur, kompression, låsning 

 
Användningsområde: Cloud Nine Okänt 

 
Slaglängd och mått: Cloud Nine 6,5”x1,5”  ,   7,5”x2,0”   ,   7,875”x2,0” 

 
Pris: Cloud Nine 325 USD (JensonUSA) 
 
 

Cane Creek AD-12 
Justeringsmöjligheter AD-12 

 
lufttryck, retur, kompression 

Vikt AD-12 
 

207g (135mm) 

Slaglängd och mått AD-12 
 

Okänt 

Användningsområde AD-12 
 

Crosscountry 

Pris AD-12 275 USD MSRP Cane Creek 
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DT Swiss (www.dtswiss.com) 

 
Vikt  
 

SSD Carbon  
190 x 50 mm  
200 x 55 mm  
 
SSD 190L 
190 x 50 mm  
200 x 55 mm 
 
HVR 200 
190 x 50 mm  
200 x 55 mm 
222 x 63.5 mm 
 

 
159g 
165g 
 
 
199g 
206g 
 
 
208g 
219g 
236g 

Justeringsmöjligheter: 
 

SSD Carbon:  
 
SSD 190L:  
 
HVR 200: 

Luftförspänning, retur, låsning 
 
Luftförspänning, retur, låsning 
 
Luftförspänning, retur 
 

Användningsområde: SSD Carbon: 
 
SSD 190L:  
 
HVR 200: 
 

Crosscountry 
 
mountain 
 
mountain, freeride 

Slaglängd och mått: SSD Carbon:  
 
SSD 190L:  
 
HVR 200: 

190 x 50, 200 x 55 mm 
 
190 x 50, 200 x 55 mm 
 
190 x 50, 200 x 55, 222 x 63.5 mm 
 

Pris: SSD Carbon: 
 
 
 
SSD 190L:  
 
 
HVR 200: 
 

£ 425 = 5876 kr ( 1 £ = 13.8 SEK) 
+ ev. frakt 
 (från www.ultimatepursuits.co.uk)  
 
4330 kr + ev. frakt 
 (från www.chainreactioncycles.com) 
 
4740 kr + ev frakt 
(från www.chainreactioncycles.com) 
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Fox Racing Shox (www.foxracingshox.com) 
 
DHX Air 
Vikt  
 
220 x 62,5 mm 
 

DHXair 5.0:  
DHXair 4.0: 
DHXair 3.0: 
 

450g 
425g 
415g 

Justeringsmöjligheter: 
 

DHXair 5.0:  
 
 
DHXair 4.0: 
 
 
DHXair 3.0:  
 

Inställbart urbottningsskydd, propedal, 
lufttryck, variabelt justeringsområde, retur 
 
Propedal, lufttryck, variabelt justeringsområde, 
retur  
 
lufttryck, variabelt justeringsområde, retur 
(factory tuned  propedal) 
 

Användningsområde: samtliga Downhill, Freeride, Allmountain 
 

Slaglängd och mått: samtliga 7.5 x 2.0, 7.875 x 2.0, 7.875 x 2.5, 8.5 x 2.5  
8.75 x 2.5, 9.5 x 3.0 tum 

Pris: DHXair 5.0 
(övriga inte 
tillgängliga) 

$ 479 + frakt, tull och moms 
= ca 5000 kr ( 1 $ = 7 SEK) 
(från www.go-ride.com) 

 

DHX  
Vikt  
(utan fjäder mm) 
220 x 69 mm 

DHX 5.0:  
DHX 4.0: 
DHX 3.0: 
 

400g 
375g 
365g 

Justeringsmöjligheter: 
 

DHX 5.0:  
 
 
 
DHX 4.0: 
 
 
DHX 3.0:  
 

Inställbart urbottningsskydd, propedal, 
förspänning, justerbara justeringsmöjligheter, 
retur  
 
propedal, förspänning, justerbara 
justeringsmöjligheter, retur  
 
förspänning, justerbara justeringsmöjligheter, 
retur, fabriksinställd propedal 
 

Användningsområde: samtliga Downhill, Freeride, Allmountain 
 

Slaglängd och mått: samtliga 7.5 x 2.0, 7.875 x 2.0, 7.875 x 2.5, 8.5 x 2.5  
8.75 x 2.75, 9.5 x 3.0 tum 
 

Pris: DHX 5.0 
(övriga inte 
tillgängliga) 

$ 399 + frakt, tull och moms 
= ca 4200 kr ( 1 $ = 7 SEK) 
(från www.go-ride.com) 
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Float 
Vikt  
165 x 38 mm 

Float RP23:  
Float RP2: 
Float R: 
 

213g 
205g 
200g 

Justeringsmöjligheter: 
 

Float RP23:  
 
Float RP2: 
 
Float R:  

lufttryck, retur, propedal 
 
lufttryck, retur, propedal 
 
lufttryck, retur, propedal 

Användningsområde: samtliga Freeride, Allmountain, crosscountry 
 

Slaglängd och mått: samtliga 7.5 x 2.0, 7.875 x 2.0, 7.875 x 2.25 tum 
 

Pris: Float RP23:  
 
 
 
 
 
Float R: 
  
(övriga inte 
tillgängliga på 
eftermarknaden) 

$ 369 = 2580 kr ( 1 $ = 7 SEK) 
+ frakt (~ 400 kr) 
+ tull och moms (6% tull, 25% moms på allt) 
= ca 3950 kr 
(från www.go-ride.com) 
 
$ 249 = 1743 kr ( 1 $ = 7 SEK) 
+ frakt (~ 400 kr) 
+ tull och moms (6% tull, 25% moms på allt) 
= ca 2839 kr 
(från www.go-ride.com) 

 
 

VAN 
Vikt  
(utan fjäder mm) 
220 x 69 mm 

VAN R  
 

355g 

Justeringsmöjligheter: 
 

VAN R:  
 

urbottningsskydd, propedal, förspänning, 
variabelt justeringsområde, retur  
 

Användningsområde: VAN R:  Downhill, Freeride, Allmountain 
 

Slaglängd och mått: VAN R: 7.5 x 2.0, 7.875 x 2.0, 7.875 x 2.25, 8.5 x 2.5  
8.75 x 2.75, 9.5 x 3.0 tum 
 

Pris: VAN R: $ 249 = 1743 kr ( 1 $ = 7 SEK) 
+ frakt (~ 400 kr) 
+ tull och moms (6% tull, 25% moms på allt) 
= ca 2839 kr 
(från www.go-ride.com) 
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Manitou Suspension (www.answerproducts.com) 

 

Manitou Evolver 
Vikt: ISX-4 SPV 

ISX-6 
400 g  
400 g  
 

Justeringsmöjligheter: ISX-4 SPV 
 
ISX-6 
 

lufttryck, Retur, SPV lufttryck 
 
lufttryck, retur, Hög/låg-farts kompression  

Användningsområde: ISX-4 SPV , ISX-6 Downhill, freeride, allmountain 
 

Slaglängd och mått: ISX-4 SPV , ISX-6 
 
 

190 x 50, 200 x 50, 215 x 63, 222 x 70, 
240 x 76mm  

Pris: ISX-4 SPV 
ISX-6 

Okänt 
4060.66 kr (CRC) 

 

 

Manitou Revox 
Vikt: Revox 462 g 

 
Justeringsmöjligheter: Revox 

 
Förspänning, retur, Intrinsic Air, Hög/låg-
farts kompression  
 

Användningsområde: Revox Downhill, Freeride  
 

Slaglängd och mått: Revox 
 

8.75 x 2.75 till10.5 x 3.5 tum 

Pris: Revox 4263.70 kr (CRC) 

 

 

Split RPA 
Vikt: Split RPA  400 g 

 
Justeringsmöjligheter: Split RPA Plattform, Retur, lufttryck 

 
Användningsområde: Split RPA Allmountain  

 
Slaglängd och mått: Split RPA  165 x 38 till 222 x 70mm 

 
Pris: Split RPA Okänt 
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Swinger 
Vikt: Coil SPV 3-way  

Coil SPV 4-way 
Coil SPV 6-way 
Air SPV 3-way 
Air SPV 4-way 

350 g  
445 g 
500 g 
275 g 
340 g 
 

Justeringsmöjligheter: Coil SPV 3, 4 way  
 
Coil SPV 6-way 
 
 
Air SPV 3, 4-way  

Förspänning, Retur, SPV  
 
Förspänning, Retur, SPV, Hög/låg-farts 
kompression 
 
lufttryck, Retur, SPV  
 

Användningsområde: Coil SPV 3,4,6-way 
Air SPV 3-way 
Air SPV 4-way 

Downhill, Freeride 
XC, Trail 
Trail, Enduro, XC  
 

Slaglängd och mått: Coil SPV 3,4,6-way 
 
 
Air SPV 3-way 
 
Air SPV 4-way 

190 x 50, 200 x 50, 215 x 63, 222 x 70,  
230 x 70, 240 x 76 mm 
 
190 x 50, 200 x 50 
 
190 x 50, 200 x 50, 215 x 63, 222 x 70 mm 
 

Pris: Coil SPV 3-way  
Coil SPV 4-way 
Coil SPV 6-way 
Air SPV 3-way 
Air SPV 4-way 

2030.26 kr (CRC) 
2571.70 kr (CRC) 
450 USD (Go-Ride) 
2300.98 kr (CRC) 
2571.70 kr (CRC) 

 

S-Type 
Justeringsmöjligheter SPV 

 
SRL 
 

lufttryck, retur, låsning 
 
lufttryck, retur, SPV tryck, låsning 

Vikt SPV 
SRL 

200 g  
200 g  
 

Slaglängd och mått SPV, SRL 7.5 x 2.0 tum 
 

Användningsområde SPV, SRL Crosscountry 
 

Pris SPV 
SRL 

350 USD (CambriaBike) 
500 USD (CambriaBike) 
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Marzocchi (www.marzocchi.com) 
 
Roco 
Vikt  
(utan fjäder) 
okänd storlek 
 

Roco RC WC:  
Roco TST: 
Roco Air:  

410g 
410g 
340g 

Justeringsmöjligheter: 
 

Roco RC WC: 
 
Roco TST: 
 
Roco Air:  

Kompression, retur och förspänning  
 
Kompression, retur och förspänning 
 
Luftförspänning, retur 
 

Användningsområde: Roco RC & TST: 
 
Roco Air:  

Downhill, Freeride, Allmountain 
 
Freeride, Allmountain, Crosscountry 
 

Slaglängd och mått: Roco RC WC: 
 
Roco TST: 
 
Roco Air: 

215.5 x 63.5, 222 x 70, 229 x 70, 241.3 x 76.2 
 
200 x 50, 200 x 57, 222 x 70 
 
200 x 50, 190 x 50 mm 
 

Pris: Roco RC WC: 
 
 
 
 
 
Roco TST: 
 
 
 
 
 
Roco Air: 

$ 359 = 2513 kr ( 1 $ = 7 SEK) 
+ frakt (~ 400 kr) 
+ tull och moms (6% tull, 25% moms på allt) 
= ca 3850 kr  
(från www.go-ride.com) 
 
$ 325 = 2275 kr ( 1 $ = 7 SEK) 
+ frakt (~ 400 kr) 
+ tull och moms (6% tull, 25% moms på allt) 
= ca 3550 kr  
(från www.go-ride.com) 
 
$ 175 = 1225 kr ( 1 $ = 7 SEK) 
+ frakt (~ 400 kr) 
+ tull och moms (6% tull, 25% moms på allt) 
= ca 2150 kr  
(från www.go-ride.com) 

 

 48 



Rock Shox (www.rockshox.com) 

MC  
Vikt: MC 3.1 

MC 3.3 
MC 3.R 

240 g 
245g 
250g 
 

Justeringsmöjligheter: MC 3.1 
 
 
MC 3.3 
 
 
 
MC 3.R 

Floodgate(plattform), lufttryck via bilventil, 
retur, Motion Control 
 
3 Position Switch, Floodgate, lufttryck via 
bilventil, retur, låsning, Motion Control 
 
 
Låsning , Floodgate, lufttryck via bilventil, 
retur, Motion Control 
 

Användningsområde: samtliga Cross country 
 

Slaglängd och mått: samtliga 
 
 

190 x 50, 200 x 50 mm 
Kroppdiameter: 25 mm 

Pris: MC 3.1 
MC 3.3 
MC 3.R 

2030.26 kr (CRC) 
2436.34 kr (CRC) 
Okänt 

 

 

Ario   
Vikt: Ario 2.1 

Ario 2.2 
Ario 2.R 

225 g  
230 g  
235 g 
 

Justeringsmöjligheter: Ario 2.1 
 
Ario 2.2 
 
Ario 2.R 

lufttryck via bilventil, retur 
 
lufttryck via bilventil, retur, låsning 
 
lufttryck via bilventil, retur, låsning 
 

Användningsområde: samtliga Crosscountry 
 

Slaglängd och mått: samtliga 
 
 

190 x 50, 200 x 50 mm 
Kroppdiameter: 25 mm 

Pris: Ario 2.1 
Ario 2.2 
Ario 2.R 

1556.50 kr (CRC) 
2165.62 kr (CRC) 
Okänt 
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Pearl 
Vikt: Pearl 2.1 

Pearl 3.1 
Pearl 3.3 

310 g (190x50mm) 
315 g (190x50mm) 
320g (190x50mm) 
 

Justeringsmöjligheter: Pearl 2.1 
 
Pearl 3.1 
 
 
Pearl 3.3 

lufttryck via bilventil, retur 
 
Motion control, Floodgate, lufttryck via 
bilventil, retur, låsning 
 
3 Position Switch, Floodgate, lufttryck via 
bilventil, retur, Motion Control 
 

Användningsområde: samtliga Allmountain  
 

Slaglängd och mått: samtliga 
 
 

190 x 50, 200 x 50, 215 x 63, 222 x 66 mm 
Kroppdiameter: 29 mm 
 

Pris: Pearl 2.1 
Pearl 3.1 
Pearl 3.3 

Okänt 
2436.34 kr (CRC) 
Okänt 

  
 
 

Bar 
Vikt: Bar 2.1 

 
260g 
 

Justeringsmöjligheter: Bar 2.1 
 

lufttryck via bilventil, retur 
 

Användningsområde: Bar 2.1  Crosscountry 
 

Slaglängd och mått: Bar 2.1  
 
 

190 x 50 mm 
Kroppdiameter: 25 mm 

Pris: Bar 2.1 
 

1218.10 kr (CRC) 
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Bilaga 3. Köregenskaper 
I den här bilagan beskrivs vissa vanliga termer som berör köregenskaper i bilar.  
 

Över- och understyrning 
Överstyrning är när bilen svänger mer än vad föraren vill, understyrning är när bilen svänger 
mindre. Lift-off överstyrning inträffar när föraren släpper på gasen och lasten överförs från 
bakhjulen till framhjulen i en kurva. 
 

Dykning/sättning 
Dykning är när framdelen av bilen dyker ner. Det är oftast en oönskad egenskap som kan hända vid 
till exempel inbromsning eller när föraren släpper gasen. Sättning är när bakdelen av bilen sjunker 
ner. Det är likt dykning oftast en oönskad egenskap, sättning kan inträffa vid acceleration. 
 

Roll 
Roll är benämningen för krängningar som uppstår i bilen när den svänger. Det har en negativ 
inverkan på bilens kurvtagningsförmåga. En av de största nackdelarna med stötdämpning är att roll 
kan uppkomma. 
 

Hjulvinklar 
Hjulvinkeln är vinkeln mellan hjulens vertikala axel och marken. Hjulvinklar påverkar greppet 
under kurvtagning. 
 

Referens:  
Wikipedia, Suspension (vehicle) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Suspension_%28vehicle%29 (2 maj 2007) 
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