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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt som har utförts i samarbete med Cleaver 

Ways som är ett svenskt företag. Syftet med projektet har varit att utveckla ett av Cleaver Ways 

patent på en ny typ av bag-in-box-förpackning, kallad SpringInside. Det nya med SpringInside är 

att kranen är placerad upptill på förpackningen, vilket exempelvis gör det möjligt att fylla ett 

vinglas även då bag-in-boxen står mitt på ett middagsbord. I botten på kartongen ligger ett 

fjäderelement vars uppgift är att trycksätta vinpåsen. Fjäderelementet består av någon typ av 

fjädrar som initialt befinner sig sammanpressade mellan två plattor. Vilken typ av fjädrar som är 

lämpligast samt hur plattorna bör se ut var frågeställningar som behövde redas ut i projektet. 

Företaget hade redan vid projektets start en fungerande prototyp av SpringInside, som företaget 

dock inte var nöjda med. 

  

Examensarbetet började med en litteraturstudie där nödvändiga teori lästes på. Sedan gick det in 

i en konceptfas där ett antal olika koncept togs fram. Tillsammans med Cleaver Ways valdes ett 

koncept ut som ansågs lovande. I detaljkonstruktionen som var nästa fas, utvecklades konceptet 

ytterligare. En rad nya prototyper togs fram och utvärderades. Till sist fanns en ny design som 

ansågs tillräckligt bra. 

 

Det valda konceptets fjädrande parti består av två skruvfjädrar, vilket gör att det liknar Cleaver 

Ways gamla prototyp. Andra fjädertyper har undersökts, men ingen annan variant har kunnat 

matcha den kombination av stabilitet, hållfasthet och prisvärdhet som två stycken breda 

cylindriska skruvfjädrar erbjuder. Fjädrarna har dock gjorts mycket materialsnålare än 

ursprungsprototypen. Dessutom har en ny princip för att låsa ihop plattorna i varandra tagits fram 

och tack vare det har fjäderelementet kunnat göras ca hälften så tunt. 

 

Slutsatsen är att det tagits fram en ny bättre SpringInside, vilket bör öka chansen att företaget ska 

lyckas sälja idén vidare. Det finns ett par saker kvar för Cleaver Ways att utreda i fortsättningen. 

Det viktigaste är att hitta en fjädertillverkare som klarar att maskinproducera fjädrar med de 

önskade dimensionerna. 
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Abstract 
 
This Master Thesis is a product development project that has been carried out in cooperation 

with a Swedish company called Cleaver Ways. The purpose of the project has been to develop 

one of Cleaver Ways patents on a new kind of bag-in-box packaging, called SpringInside. The 

new with SpringInside is that the tap is located in the top of the box, which for example makes it 

possible to fill up a glass of wine even when the bag-in-box has been placed in the middle of a 

table. In the bottom of the box there is a spring component that puts pressure on the plastic bag 

of wine. The spring component contains some kind of springs that initially are pressed together 

between two plates. Which kind of springs that are to prefer and how the plates should be 

designed are main questions that had to be answered by the project. Cleaver Ways already had a 

working prototype of SpringInside at the beginning of this project, but they weren’t satisfied 

with it. 

 

The project started with a literature study where necessary theory was obtained. Then it 

continued with a concept phase where a number of different concepts were created. Together 

with Cleaver Ways, one of them that was considered promising, were picked out. In next phase, 

the detail construction, the concept developed further. A series of prototypes were built and 

evaluated. At last there was a new design that did seem good enough. 

 

The chosen concept contains two cylindrical helical springs, which means that it looks a lot like 

Cleaver Ways old existing prototype. Other types of springs have been examined, but no one 

match the combination of stability, strength and praiseworthy that two wide cylindrical helical 

springs offer. The springs have been made much lighter than the old ones. Besides that, a new 

principal for locking the plates together has been invented, which meant that it was possible to 

make the whole spring component a lot thinner. 

 

The conclusion is that a new and better SpringInside has been developed, which should increase 

the chances for Cleaver Ways to sell the concept. There are a couple of things left for Cleaver 

Ways to do in the future. The most important thing is to find a spring manufacturer that is 

capable of machine produce springs of the wanted dimensions. 



4 

 

 



5 

 

Innehåll 
 

 

Sammanfattning ............................................................................................................................ 1 

Abstract .......................................................................................................................................... 3 

Innehåll ........................................................................................................................................... 5 
Introduktion .................................................................................................................................... 7 

Problembakgrund ..................................................................................................................... 7 
Syfte ............................................................................................................................................ 8 

Specifik problembeskrivning ................................................................................................... 8 
Avgränsningar ........................................................................................................................... 8 
Metod .......................................................................................................................................... 8 

Referensram ................................................................................................................................ 10 

Paketering av bag-in-box ...................................................................................................... 10 

Fjädern som konstruktionselement ...................................................................................... 10 
Material ..................................................................................................................................... 11 

Fjäderkonstant ........................................................................................................................ 11 

Bladfjäderteori ......................................................................................................................... 12 
Hållfasthet ................................................................................................................................ 12 

Stabilitet.................................................................................................................................... 14 
Tillverkningsmetoder .............................................................................................................. 15 

Genomförande ............................................................................................................................ 17 

Beräkning av fjäderkonstant och fjäderkaraktäristika ....................................................... 17 

Balkberäkningar ...................................................................................................................... 18 

Skruvfjäderberäkningar.......................................................................................................... 20 

Koncept .................................................................................................................................... 21 
Koncept 1 – Fyra smala skruvfjädrar ............................................................................... 21 

Koncept 2 – Två stora skruvfjädrar .................................................................................. 23 

Koncept 3 – En stor sicksackfjäder.................................................................................. 25 

Koncept 4 – Två smala sicksackfjädrar .......................................................................... 27 

Koncept 5 – En bred skruvfjäder ...................................................................................... 29 
Koncept 4 - En stor sicksackfjäder, version 2 ................................................................ 30 

Fyra nya versioner av Koncept 2 ..................................................................................... 31 

Detaljkonstruktion ................................................................................................................... 32 
En första ny plattvariant ..................................................................................................... 32 

En andra plattvariant .......................................................................................................... 35 
En tredje variant av plattor ................................................................................................ 38 

Hållfasthetsberäkningar ......................................................................................................... 39 

Analys ........................................................................................................................................... 43 

Rektangulära blad i sicksackfjäder ...................................................................................... 43 
Varför sicksackfjädrarna valdes bort ................................................................................... 44 

Koncept 1 ................................................................................................................................. 45 

Koncept 5 ................................................................................................................................. 46 
Övriga reflektioner efter tester .............................................................................................. 47 

En till variant av koncept 2 .................................................................................................... 47 
Koniska fjädrar ........................................................................................................................ 48 

Slutsats ......................................................................................................................................... 49 
Diskussion/Rekommendation ................................................................................................... 51 

Referenser ................................................................................................................................... 52 

Bilagor .......................................................................................................................................... 53 
Bilaga 1 Matlabkod: Balkböjning .......................................................................................... 53 

Bilaga 2 Matlabkod: Beräkningar för skruvfjädrar ............................................................. 56 



6 

 

Bilaga 3 Relaxationsprov ....................................................................................................... 58 

Bilaga 4 Planering .................................................................................................................. 59 



7 

 

Introduktion 
 

Problembakgrund 
 
Cleaver Ways är ett litet företag som startades för ett och ett halvt år sedan av två personer. 

Företaget jobbar med flera olika projekt, bland annat några som är nya typer av förpackningar. 

 

Cleaver Ways har patent på en uppfinning, ”SpringInside”, som är en ny bag-in-box-förpackning 

för vin. När man fyller ett vinglas ur en traditionell bag-in-box är man tvungen att ställa boxen 

invid en bordskant eller alternativt lyfta upp den. Detta eftersom kranen är placerad nedtill på 

lådan. 

 

Det nya med SpringInside är att kranen är placerad upptill på förpackningen. Detta gör det 

möjligt att fylla ett vinglas även då bag-in-boxen står exempelvis mitt på ett middagsbord. 

SpringInside öppnar alltså upp för ett bekvämare användande, ny design och nya 

dryckesbeteenden. 

 

Det som möjliggör tömning ur en upptillplacerad kran är ett fjäderelement och det är detta som 

Cleaver Ways har patent på. Fjäderelementet utgörs av ett fjädrande parti som initialt är 

sammanpressat mellan två plattor. I sitt sammanpressade läge ska fjäderelementet helst vara så 

tunt som möjligt, men i alla fall inte tjockare än några centimeter. Det ska ha en bredd och längd 

som tillåter det att placeras i bag-in-boxens botten, vilket sker i en tappningsanläggning. 

Placeringen sker under de ca tre sekunder som boxen står still på ett rullband i väntan på att en 

full vinpåse skall stoppas i den. Figur 1 tydliggör hur det är tänkt att fjäderelementet i sitt 

sammansatta läge ska placeras i kartogens botten, under vinpåsen. 

 

 
 

Figur 1. Pricipiell förklaring av paketering 
 

Innan användande snäpper slutkonsumenten loss den övre plattan från den undre, så att fjädern 

börjar lyfta och trycksätta vinpåsen. 

 

I nuläget finns en fungerande prototyp av SpringInside, som innefattar spiralstålfjädrar och två 

plastplattor som kan snäppas fast och lossas från varandra. Med fungerande menas här att 

funktionen för slutanvändaren uppnås. Denna prototyp är dock långt ifrån optimalt utformad ur 

flera aspekter. Dels är den överdimensionerad, vilket betyder att den innehåller mer material än 

vad som är nödvändigt. Dessutom upplevs inte fjäderelementet som att det är sammanhörande 

med resten av förpackningen, vilket är önskat. 
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Viktiga frågeställningar för examensjobbet är hur fjäderelementet, plattorna och fästanordning 

skall utformas vad gäller geometri och material. Målet är ett produktionsunderlag för 

SpringInside. 

 

Syfte 
 
Syftet är att ta fram en SpringInside som går att få ut på marknaden och börja sälja. För att detta 

skall lyckas måste den utformas så bra att den öppnar för ett bekvämare användande och 

samtidigt vara billig att framställa. För att detta skall lyckas finns en rad önskemål som behöver 

uppfyllas. 

 

Specifik problembeskrivning 
 
Fjäderelementet, plattorna och fästanordning skall utformas och materialbestämmas så att 

följande önskemål uppfylls: 

 

 Att den övre plattan rör sig uppåt i bag-in-boxen på ett stabilt sätt utan att den tjärvar fast 

(byrålådseffekt). 

 Att den övre plattan rör sig uppåt i bag-in-boxen på ett stabilt sätt utan att påsen slinker in 

i den glipa som kan uppstå mellan platta och vägg. 

 Att det fjädrande partiet upplevs som minimalt skrymmande och att slutkonsumenten 

upplever att fjäderelementet känns sammanhörande med resten av förpackningen. 

 Att lösningen är anpassad för att klara av de materialkrypningar som kan uppstå då 

fjäderelementet ligger inspänt vid lagerhållning. 

 Att fjäderelementets vikt blir så låg som möjligt. 

 Att det tas hänsyn till produktionsmetod. 

 Att det tas hänsyn till produktionspris. 

 Att den undre plattan ligger stabilt i bag-in-boxens botten. 

 Att en slutkonsument lätt kan frigöra den övre plattan från den undre, genom botten på 

bag-in-boxen. 

 

Arbetsuppgifter som ingår för att uppnå syftet är följande: 

 

1. Konceptutveckling av några olika möjliga lösningar. 

2. Framtagning av en noggrann CAD-modell av den valda lösningen. 

3. Noggrann hållfasthetsanalys av den valda lösningen. 

4. Framtagning av en prototyp. 

5. Utvärdering av prototypen. 

6. Framtagning av ett produktionsunderlag om det i slutskedet anses finnas en fungerande 

SpringInside. 

 

Avgränsningar 
 
Examensarbetet är avgränsat till undersökning av olika fjäderlösningar i syfte att trycksätta 

vinpåsen i bag-in-boxen. Den fjäderlösning som arbetet resulterar i begränsas också till en viss 

typ av bag-in-box-förpackning, med yttermåtten 212168104   mm. 

 

Metod 
 
Eftersom syftet är att få fram en SpringInside som går att sälja kommer det till en början tas fram 

flera koncept. Fördelen med detta är att man till en början får med sig flera alternativ och sedan 
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kan välja ut det bästa. När valet görs bör konsumenternas efterfrågan väga tugnt. Visualisering 

av olika koncept möjliggörs med hjälp av CAD och hållfasthetsanalyser görs med hjälp av FEM-

program, samt enkla beräkningar för hand. 

 

Innan konceptgenereringen kan börja genomföras på ett effektivt sätt måste dock några 

grundläggande parametrar bestämmas. En sådan parameter är önskad fjäderkraft i fallen då 

vinpåsen är fullständigt full respektive helt tom. För att även de sista dropparna skall kunna 

pressa ut ur SpringInside-förpackningen måste fjäderelementet dimensioneras så att det 

fortfarande levererar en viss kraft när den övre plattan rört sig hela vägen upp till kartongens tak. 

För att kunna basera bestämningen av dessa två parametrar på något mer än bara en gissning 

kommer ett praktiskt test utföras. Visserligen är det hyfsat lätt att ha en känsla för vilka krafter 

som är rimliga, men ett test anses ändå nödvändigt. En metod för att bestämma detta är att 

använda en vanlig bag-in-box och vända denna upp och ner så att kranen hamnar på ovansidan. 

Därpå kan vinpåsen belastas så att det går att undersöka vilka krafter som genererar en bra stråle 

för respektive fall. 

 

En annan parameter som är viktig och behöver bestämmas är tjockleken av fjäderelementet innan 

något vin har börjat tappas ur förpackningen och då fjädringen alltså är fullständigt ihoppressad. 

Denna parameter påverkar i sin tur hur lång sträcka fjäderelementet behöver fjädra ut innan den 

övre plattan når ändläget. En övre gräns som denna tjocklek inte kommer kunna överstiga kan 

bestämmas genom mätning av en existerande bag-in-box samt enkla geometriberäkningar. 

Någon undre gräns definieras inte. Istället finns det ett önskemål från Cleaver Ways att göra 

fjäderelementet så tunt som möjligt. 

 

I ett tidigt stadie kan det komma att göras en ren beräkningsanalys för att ta reda på om några 

fjädertyper eller material kan uteslutas redan från början. Fördelen med det skulle vara att det 

isåfall inte behövs göras CAD-modeller av dessa fjädertyper och i dessa material, vilket skulle 

spara tid i konceptfasen. 

 

I konceptfasen kommer en enkel CAD-modell tas fram för varje koncept. Eventuellt kommer 

dessa CAD-modeller göras så förenklade att de bara innefattar en liten del av själva 

fjäderelementet. Om det gäller en sicksackfjäder, som är en sammansättning av flera plattor eller 

bladfjädrar, kan det exempelvis vara tillräckligt med endast ett blad, eftersom alla plattor 

kommer utsättas för lika stor belastning. En fördel med denna metod är att det sparar tid. När 

CAD-modellerna sedan ska FEM-analyseras kan det också vara en fördel att ha mindre 

omfattande och komplicerade modeller med tanke på att studentversionerna av FEM-program 

tenderar att ha en aning begränsad kapacitet. 

 

En annan tänkbar metod är att göra enklare tvådimensionella hållfasthetsanalyser för varje 

koncept. Det kan vara en metod att föredra om det uppstår problem med FEM-programmets 

kapacitet. En nackdel med denna metod att det blir mindre noggranna beräkningar, speciellt om 

fjäderelementet har ett varierande tvärsnitt. T.ex. kan det tänkas att plattorna i en sicksackfjäder 

kommer göras tunnare vid mitten än vid kanterna, där det belastande momentet är större. 

 

Nödvändiga kunskaper om bland annat material och tillverkningsmetoder kommer att 

införskaffas genom en litteraturstudie och intervjuer. 

 

När prototypen skall utvärderas är det tänkbart att det kommer genomföras ett utmattningstest i 

ugn. 
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Referensram 
 

Paketering av bag-in-box 
 
Den process där en bag-in-box paketeras sker automatiskt utan direkt inblandning av människor. 

Det första som sker är att plasten till "bagen" svetsas ihop varpå påsen fylls med vin och försluts. 

Därefter tillverkas kartongen genom att en kartongresare reser ett plant ark och formar det till en 

box. Denna åker sedan upp och ned på ett band och ner på golvnivå där plastpåsen med fyllt 

innehåll tippas ner i boxen. Boxen vänds sedan rätt igen och försluts. Till sist sätts handtag och 

datummärkning på [14]. 

  

Den framtida packningen av SpringInside kommer skilja sig något från den nuvarande, eftersom 

också fjäderelementet i något skede måste placeras i kartongen. Fjäderelementet kommer 

troligen tillverkas på någon annan plats än den där vinkartongerna paketeras och kommer därför 

behöva transporteras. Fjädrarna kommer vara helt ihoppressade och de två tryckplattorna 

kommer vara låsta i varandra direkt från och med det att de tillverkats. Fjäderelementen kommer 

därmed ha formen av fyrkantiga plattor som lätt kan staplas på varandra när de fraktas i stora 

volymer från tillverkningsstället till platsen där vinkartongerna paketeras. Av den här 

anledningen är det önskvärt att fjäderelementet blir så tunt som möjligt, så att transporterna blir 

så billiga som möjligt. I själva paketeringsprocessen bör det lämpligaste tillfället till att placera 

fjäderelementet i kartongen vara direkt innan dess att vinpåsen tippas ner i boxen. 

 

Fjädern som konstruktionselement 
 
Som konstruktionselement tillhör fjädrar gruppen förband. Generellt önskas det att göra fjädrar 

så elastiskt deformerbara som möjligt samtidigt som belastningståligheten försöker maximeras. 

Ett bra fjädermaterial är därför ett material med låg materialstyvhet i kombination med hög 

hållfasthet [18]. 

 

Fjädrar kan ha flera funktioner. De kan bland annat fungera som energiackumulatorer, som 

stötdämpare eller kraftalstrare [18]. 

 

Det finns många typer av tryckfjädrar [8]. Skruvfjädrar av olika slag är vanligt använda. Dessa 

finns i många varianter och trådens tvärsnitt kan t.ex. variera mellan rektangulär eller rund form. 

Diametern kan vara konstant som i en cylindrisk skruvfjäder, eller konstant avtagande som i en 

konisk skruvfjäder, se Figur 2. 

 

Figur 2. Konisk fjäder [4] 

 

När en skruvfjäders dimensioner ska anges finns det flera olika parametrar som står för olika 

mått på fjädern. Vanligtvis räcker det att nämna tråddiameter td , fjäderns medeldiameter md , fri 
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längd 0L  och antal verksamma varv vn . Med verksamma varv menas fjäderns totala antal varv 

minus de varv vid ändarna som saknar stigning. De flesta av dessa begrepp tydliggörs i Figur 3. 

Antal verksamma varv betyder helt enkelt hur många varv fjäderns spiraldel består av. 

Tryckfjädrar har i regel ett knappt varv i varje ände som saknar stigningsvinkel och dessa räknas 

inte med när det pratas om verksamma varv. 

 

 

Figur 3. Fjäderdimensioner 
 

Andra vanliga tryckfjädrar är tallriksfjädrar och bladfjädrar [8]. 

 
En fjädervariant som i den här rapporten valts att kallas för sicksackfjäder, består av ett antal 

bladfjädrar som är ihoplänkade i ett sicksackmönster. Detta resulterar i att hela fjäderelementet 

kan fjädra ut mycket längre sträcka än vad en ensam bladfjäder skulle kunna göra. 

 

Material 
 

Material som ofta används i skruvfjädrar är fjäderstål och rostfritt [16]. Fjäderstål har hög 

sträckgräns som kan variera mellan 370 och 1350 MPa. Rostfria stål har generellt sett lägre 

sträckgräns och är därför inte lika effektiva [5]. 

 

Brottgränsen för ett och samma fjäderstål i en skruvfjäder är inte konstant utan är beroende av 

trådtjockleken, vilket kan försvåra dimensioneringsberäkningar. Allmänt gäller att ju mindre 

trådtjockleken är, desto högre är brottgränsen [2]. En fjäder med trådtjocklek på 2 mm har en 

brottgräns på ca 1600-1700 Mpa, medan en fjäder med trådtjocklek på 6-7 mm har en brottgräns 

som är närmare 1400 Mpa [1]. 

 

Fjäderkonstant 
 

En fjäderkonstant är en koefficient som beskriver sambandet mellan kraft och deformation, 

enligt Hookes lag. SI-enheten för fjäderkonstant är N/m. När det gäller den vanliga cylindriska 

tryckfjädern kan dess fjäderkonstant beräknas enligt ekvation (1): 

 

vm

t

nD

GD
c

3

4

8
       (1) 
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Bladfjäderteori 
 

En bladfjäder kan liknas vid en konsolbalk som är fast inspänd i ena änden och utsätta för en 

vertikal kraft i den andra [18]. Den utböjning som uppstår beräknas på samma sätt som den gör 

för en balk. I det enklast fallet är tvärsnittet och materialet konstant över hela längden. Det blir 

då ganska enkelt att ta fram utböjning och spänning. Om det gör ett antagande att det endast är 

små utböjningar blir det än mindre komplicerat och utböjningen vid den fria änden kan då 

beräknas enligt ekvation (2). 

 
3

3

FL
s

EI
        (2) 

 

F är kraften, L är balkens längd, E är elasticitetsmodulen och I är böjtröghetsmomentet. 

 

När en balk eller fjäder böjs på detta sätt uppstår det spänningar i den [2]. Dessa kan precis som 

utböjningarna beräknas. Ekvation (3) beskriver hur detta görs då tvärsnittet konstant och 

rektangulärt. 

 

2

)(6

BT

xLF
x


       (3) 

 

B är tvärsnittets bredd, T är tvärsnittets tjocklek och x är en längdkoordinat som varierar från 0 i 

den inspända änden, upp till L i den andra änden där kraften verkar. 

 

Om balken är formad som en triangel enligt Figur 10, är den uppkomna spänningen konstant 

längs med balkens längdriktning. Ekvation (4) beskriver hur den kan beräknas. 

 

2max

6

BT

FL
x       (4) 

 

B står i det här fallet för balkens bredd i den inspända änden, där den för övrigt är som bredast. 

 

Generellt kan det konstateras att en bladfjäder som skall kunna böjas mycket, utan att det uppstår 

för höga spänningar, skall göras lång och tunn. 

 

Önskas det att bladfjädern skall kunna ta upp större krafter kan bredden ökas. Isåfall minskas 

utböjningen och böjpåkänningen proportionellt. 

 

Hållfasthet 
 
När ett föremål belastas, alltså på något sätt påverkas av krafter, utsätts det för spänningar. Det 

finns två typer av mekaniska spänningar. Dessa är normalspänning och skjuvspänning. 

Normalspänning är ett mått på belastningsintensiteten i vinkelrät vinkel mot den belastade 

sektionsytan. Om en stång dras i båda ändar utsätts den främst för normalspänning. 

Skjuvspänning skiljer sig på så vis att den är riktad parallellt med den aktuella sektionsytan [18]. 

 

I skruvfjädrar uppstår i regel de största spänningarna i fjädertrådens ytskikt. Därför avgörs 

skruvfjädrars prestationsförmåga av materialegenskaperna tillsammans med ytjämnheten främst i 

ytskiktet [18]. 
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Viktigt att förstå när det gäller fjädrars hållfasthet är de två typerna av deformation, nämligen 

den elastiska och den plastiska. Ett material uppträder inledningsvis elastiskt, men vid en viss 

belastning börjar det istället bete sig plastiskt. Detta gäller för belastningar av både 

skjuvspännings- och normalspänningskaraktär. Ett material som enbart utsätts för en elastisk 

påkänning återgår till sin ursprungsform då belastningen upphör. Om belastningen däremot är så 

stor att materialet börjar deformeras plastiskt, kommer det bli en bestående deformation även 

efter det att belastningen upphört. Den belastning som ett material maximalt kan utsättas för utan 

att få någon bestående deformation kallas elasticitetsgräns eller sträckgräns [6]. Som framgår av 

Figur 4 gäller ett linjärt samband mellan påkänning (σ respektive τ) och töjning (ε respektive γ) 

fram till elasticitetsgränsen [18]. Hookes lag beskriver detta samband enligt ekvation (5). 

 









G

E
       (5) 

 

E är elasticitetsmodulen och G är skjuvmodulen. Dessa mäts vanligtvis i enheten Mpa och är 

materialbundna konstanter. För konstruktörer är oftast bara den första, linjära delen av kurvan 

intressant. Många tillämpningar, som t.ex. broar och byggnadsställningar, tillåter inte att plastisk 

deformation uppstår [6]. Detsamma gäller för de allra flesta fjädrar. Generellt gynnas en fjäders 

prestationsförmåga av en hög elasticitetsgräns [18]. 

 

Figur 4. Spännings/Töjnings-diagram [18] 

 

Ett fenomen som är viktigt att beakta hur hållfasthetssynpunkt när livslängden för ett föremål ska 

beräknas är relaxation eller som det ibland kallas, krypning [18]. När ett föremål som belastas 

under en längre tidsperiod betraktas så kommer elasticitetsgränsen inte längre vara samma 

skarpa gräns mellan elastisk och plastisk deformation som den är vid ett kort tidsperspektiv. 

Detta innebär att det kommer uppstå permanent deformation i form av små förskjutningar i 

materialets struktur på belastningsnivåer som är betydligt lägre än elasticitetsgränsen. För en 

tryckfjäder som utsätts för en konstant belastning innebär detta att den kraft som fjädern 

levererar kommer avta varmed tiden går. Figur 5 beskriver detta fenomen. En faktor som 

påverkar relaxationstakten är temperaturen. En högre temperatur medför en snabbare relaxation. 

Olika material påverkas dessutom olika mycket. Plaster och vissa metaller med låg smältpunkt 

får avsevärda deformationer med tiden redan vid rumstemperatur [6]. För de flesta metaller fås 
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dock betydande tidsberoende egenskaper först i temperaturområden som närmar sig halva 

absoluta smälttemperaturen [6]. 

 

 
 

Figur 5. Avtagande av fjäderkraft för konstant belastad tryckfjäder [18] 

 

Stabilitet 
 

Ett begrepp som är viktigt när det handlar om tryckfjädrar är stabilitet. Vad som kan hända med 

en ostabil fjäder är att den kan utböjas i tvärriktningen därför att den når en kritisk 

belastningsnivå som kallas för knäckkraften. Denna risk är speciellt påtaglig när det gäller slanka 

tryckfjädrar, det vill säga sådana som har en liten medeldiameter i förhållande till sin fria längd. 

Vad som händer när den kritiska belastningsnivån överskrids är att fjädern knäcker ut likt en 

axiellt tryckt stav och förlorar sin stabilitet. När detta händer förlorar fjädern sin funktion. Detta 

syftar i första hand på skruvfjädrar, men instabilitet finns också i andra former. En bladfjäder 

som böj- och tryckbelastas samtidigt har på motsvarande vis en kritisk belastningsnivå. 

 

En viktig faktor som påverkar den kritiska belastningen är de mekaniska villkoren vid fjäderns 

ändar, alltså randvillkoren. Detta beskrivs i Figur 6. 

 

Det finns fler faktorer som kan orsaka instabilitet. En sådan är dålig kraftcentrering vid minst en 

ände. En annan är fjäderns orientering. Om fjädern befinner sig i en position som inte är vertikal 

så kommer dess egentyngd spela in och eventuellt bidra till att rubba stabiliteten. 

 

Ett sätt att försvara sig mot problemet med knäckning är att använda sig av närliggande s.k. 

styrningsytor [18]. 
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Figur 6. Olika randvillkor och motsvarande v  [18] 

 

Det finns ett begrepp som kallas "form-och-stödparameter", som kan användas för att göra en 

enkel kontroll av hurvida en skruvfjäder är knäcksäker eller inte. Form-och-stödparametern 

beskrivs av ekvation (6). 

 

m

o

D

L
v .       (6) 

 

Där är v  är en koefficient som beror på randvillkoren vid fjäderändarna enligt Figur 6. oL  är 

fjäderns fria längd och mD  är fjäderns medeldiameter 

 

Om värdet är mindre än 2,633, är teoretisk knäcksäkerhet "ovillkorlig", vilket betyder att fjädern 

kommer vara stabil oberoende av fjädring. Om värdet däremot är större än 2,633 kommer fjädern 

bara vara stabil fram till en viss kritisk fjädring, som kan beräknas med ytterligare formler. 

 

Ingen bör dock ta denna formel som ett hundraprocentigt bevis för någonting, eftersom det finns 

fler parametrar som också kan inverka i en viss mån. Formeln kan dock vara en mycket bra 

fingervisning om ifall en fjäder är benägen att knäcka eller inte. 

 

Tillverkningsmetoder 
 
Smidning är en tillverkningsmetod som innebär att det genom slag eller tryck åstadkoms plastisk 

formförändring av ett metallstycke. Det finns två varianter av denna tillverkningsmetod. Den ena 

kallas för varmsmidning och vid denna utförs smidningen vid ca 1200 ºC. Den andra, som kallas 

för kallsmidning, utförs vid rumstemperatur [7]. 

 

Tillverkning av skruvfjädrar sker i ett antal olika steg. För att ge en enkel bild av hur det går 

till så börjar själva formningen av skruvfjädern med vad som kallas för lindning. Vid lindningen 

bearbetas en fjädertråd, som från början egentligen bara är en lång tunn metallstång, så att den 

får sin spiralform. Detta gör nu för tiden oftast av en automatisk maskin, men det kan också 

utföras manuellt. 
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När fjädertråden lindas bearbetas den plastiskt och en följd av detta är att det byggs in 

spänningar i tråden. Detta är ett problem som kan lösas genom att fjädern värmebehandlas, vilket 

gör att spänningarna löses ut [18]. 

 

Efter lindningen sker i regel någon form av bearbetning för fjäderns ändvarv. När det gäller 

tryckfjädrar slipas oftast ändvarven i en speciell maskin [18]. 

 

Till sist finns det ytterligare flera behandlingsmetoder som kan tas till, för att ytterligare förbättra 

fjäderns egenskaper. Alla ytterligare moment innebär en ökad tillverkningskostnad och behöver 

inte alltid genomföras. Det beror till stor del på vad det är tänkt att fjädern i framtiden skall 

användas till [18]. 

 

En sak som kan vara problematisk vid tillverkning av skruvfjädrar är att få till riktig stora 

stigningsvinklar på tråden, om en sådana är önskade. Stora fjädertillverkares maskiner är ofta 

inte anpassade till detta. Det finns dock en metod att ta till som kan lösa det här problemet. 

Metoden går ut på att fjädern lindas väldigt tätt först till en början. Sedan dras den med en kraft 

ut så pass mycket att materialet plasticerar och fjädern därmed får det önskade utseendet [12]. 

 

Formsprutning är en vanlig tillverkningsmetod för framställning av plastföremål. Med 

formsprutning kan både enkla men också mer komplexa geometriska former framställas. Det kan 

handla om väldigt små detaljer, men även större föremål. Metoden går ut på att en termoplast 

värms upp så att den smälter, varpå den leds ner i en form. Formen, som vanligen består av 2 

halvor, specialtillverkas för just den platsdetalj som skall framställas. När plasten stelnat säras 

formhalvorna och därmed är föremålet tillverkat [11]. 

 

I vissa fall kan det behövas mer än två formhalvor för att det med formsprutning ska gå att 

framställa en detalj. Figur 7 ger ett exempel som närmre beskriver ett sådant fall. Bilden visar 

exempel på ett par designer som är komplicerade att framställa och som kräver extra verktyg, 

samt ett par knep för att komma runt detta. 

 

 

Figur 7. Designknep vid formsprutning [9] 
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Genomförande 
  

Beräkning av fjäderkonstant och fjäderkaraktäristika 
 

För att ta reda på en lämplig fjäderkonstant åt den framtida förbättrade SpringInside, undersöktes 

Cleaver Ways befintliga prototyp. Denna består av två stycken cylindriska skruvfjädrar vars 

tråddiameter, medeldiameter och antal varv mättes. Detta är resultatet av mätningen: 

 

 

 

Fjäderståls skjuvmodul är 
mm

NG 80400 . 

 

Med hjälp av dessa värden beräknades en av dessa fjädrars fjäderkonstant enligt ekvation (1): 
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Eftersom prototypen består av två fjädrar dubblerades detta för att få den totala fjäderkonstanten: 

 

mm
N

mm
Nctot 330,0165,02   

 

Med hjälp av prototypens nu kända fjäderkonstant beräknades de krafter som prototypens 

fjäderelement genererar i det mest sammanpressade läget, som fortsättningsvis kallas ”läge 1”, 

samt i det läge då allt vin pressats ut, som kallas ”läge 2”. Detta gjordes med hjälp av sambandet 

mellan fjädrars längdförändring och fjäderkraft, som beskrivs i ekvation (7): 

 

cxF         (7) 

 

Fjädrarnas längdförändring vid läge 1 och läge 2 mättes till följande: 
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Således beräknades fjäderkrafterna för läge 1 och läge 2: 
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Eftersom den existerande prototypen gav en aning stark stråle vid tömning av vin, sänks de 

önskade fjäderkrafterna för de båda lägena något för den framtida produkten som arbetet skall 

resultera i. Det här är två parametrar som är viktiga för de fortsatta beräkningarna och de ändras i 

ett första steg till 80 N för läge 1 och 20 N för läge 2. 

 

80 N respektive 20 N är krafter som fjäderelementet måste kunna leverera även om det är så att 

förpackningen har stått oanvänd en längre tid. P.g.a. relaxation kommer den kraft som 

fjäderelementet genererar minska en aning varmed tiden går och detta måste kompenseras för. 

Cleaver Ways har klargjort att förpackningen bör ha en livslängd på sex månader. Med hjälp av 

ett diagram som visar hur ett vanligt fjäderstål påverkas av relaxation utlästes att fjädern kan 
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förlora ca 7 % av sin ursprungliga kraft under denna tidslängd [3]. För att kompensera för 

relaxation höjdes därför de önskade fjäderkrafterna till 86 N för läge 1 och 21,5 N för läge 2. 

Längdförändringen för läge 1 får vara oförändrad och längdförändringen för läge 2 blir 

mmxläge 75,635,21
86

255
2  . Fjädrarnas längdförändring vid läge 1 och läge 2 för den framtida 

fjäderlösningen är således: 

 

mmx

mmx

läge

läge

75,63

255

2

1




 

 

Detta betyder att den önskade fjäderkaraktäristikan för det framtida fjäderelementet härmed är 

känd och ser ut såhär: 

 

 

Figur 8. Fjäderkaraktäristika för det framtida fjäderelementet 
 

Balkberäkningar 
 

För att få en grov uppfattning om vilka dimensioner som är lämpliga för en sicksackfjäder, om 

det längre fram i projekt skulle visa sig att valet föll på en sådan, genomfördes beräkningar på 

detta. Dessa beräkningar genomfördes i Matlab. I en modell som valdes liknas en halv platta i en 

sicksackfjäder vid en balk, som är fast inspänd i den ena änden och fri i den andra. I den fria 

änden utsätts den för en kraft, som är lika stor som den önskade fjäderkraften i det mest 

sammanpressade läget, det vill säga 86 N, enligt Figur 9. 
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Figur 9. Balk med punktbelastning vid änden. 

 

Vilka balktvärsnitt som är tänkbara lösningar beräknades med hjälp av ekvation (2) för 

nedböjning av balkar med konstant tjocklek och bredd:  

 
3

3

FL
s

EI
  

 

I står för böjtröghetsmomentet. För en rektangulär balk beräknas det enligt ekvation (8). 

 

12

3BT
I rekt         (8) 

 

För en triangelformad balk beräknas det istället enligt ekvation (9). 

 

18

3BT
I triang         (9) 

 

De enda okända variablerna i sambandet för balkars nedböjning är således balktvärsnittets bredd 

och tjocklek.  

 

Den högsta spänningen som uppkommer i balken beräknades också. Denna spänning blir olika 

stor beroende på vilken tjocklek respektive bredd som valts till balktvärsnittet. För vissa tvärsnitt 

visade det sig att spänningen blev alltför stor eftersom den överskred materialets 

elasticitetsgräns. Detta begränsade de möjliga lösningarna. 

 

En sak som kan vara värd att betona är att beräkningarna alltså egentligen resulterade i oändligt 

många fungerande lösningar i form av bredd/tjockleks-kombinationer för balkarna. Förklaringen 

till detta är att om balkens bredd justeras något så går det att kompensera med att också justera 

balkens tjocklek. Resultatet är en ny balk som har samma fjädringsegenskaper. Utmaningen 

ligger i att hitta den bästa varianten utifrån olika aspekter som bland annat materialåtgång. 

 

Dessa beräkningar utfördes dessutom för två olika typer av balkar. Dels för den enklaste 

varianten med konstant rektangulärt tvärsnitt, men också för en ovanifrån sett triangelformad 

balk, se Figur 10. 
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Figur 10. Triangelformad balk 

 

Exakt var gränserna går för de tänkbara balkdimensioner som beräkningarna resulterade i, beror 

givetvis på vad alla parametrar valdes till. I beräkningarna sattes fjäderkraften F som tidigare 

nämnts till 86 N. Andra parametrar som ingick var längden på balken som sattes till 8 cm, 

elasticitetsmodulen E som sattes till 205 Gpa, restöjningsgränsen eller elasticitetsgränsen som 

sattes till 1,13 Gpa och en säkerhetsfaktor som skall ge en viss säkerhetsmarginal. Utöver detta 

definierades också en variabel som står för antalet ingående plattor i sicksackfjädern. Ju fler 

plattor som ingår, desto mindre sträcka behöver varje platta böjas för att den sammanlagda 

slaglängden skall uppnå önskemålet 255 mm. 

 

Det finns en förklaring till varför balkens längd sattes till 8 cm. Att göra balken så lång som 

möjligt är önskvärt ur hållfasthetssynpunkt. En lång balk kan böjas ut en längre sträcka utan att 

det uppstår för stora spänningar. Men det finns en naturlig begränsning i och med att längden av 

två balkar motsvaras av en platta i sicksackfjädern, som måste rymmas inom vinkartongens 

dimensioner. 

 

Skruvfjäderberäkningar 
 

För att få en uppfattning om vilka dimensioner som är lämpliga för en skruvfjäder, om en lösning 

som innefattar sådana skulle visa sig bli aktuell, genomfördes också beräkningar för detta i 

Matlab. Dessa beräkningar bygger i huvudsak på två stycken ekvationer. Den första är 

sambandet mellan fjädring och kraft, som beskrivs av ekvation (10). 
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      (10) 

 

Den andra är sambandet mellan skjuvspänning och kraft, som beskrivs av ekvation (11). 
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        (11) 

 

I den första formeln sattes den fjädrade sträckan x och den uppkomna fjäderkraften F till de 

värden som tidigare beräknats för det mest sammanpressade läget. I den andra formeln sattes 

fjäderkraften till samma värde. Eftersom det finns önskemål om att göra en så materialsnål och 

optimal fjäder som möjligt sattes ett värde på skjuvspänningen   till ca halva materialets 

brottgräns [18]. Denna säkerhetsmarginal kom dock i senare skeden att pressas ytterligare för att 

försöka få ännu billigare fjädrar. De parametrar som är okända och som går att laborera med i 

dessa två formler är i övrigt fjäderdiametern mD , tråddiametern tD och antalet verksamma 

fjädervarv vn .  
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Eftersom det är tre obestämda variabler men bara två ekvationer finns det, precis som för 

sicksackfjädrarna, teoretiskt sätt oändligt många fjäderutformningar som skulle fungera att 

använda sig av. Önskemålet var dock att hitta vilken av dessa som är materialsnålast och därmed 

den bästa lösningen. 

 

Av beräkningarna kunde det snabbt konstateras att ju fler varv skruvfjädern har, desto tunnare 

fjädertråd och desto mindre fjäderdiameter behövs. Detta konstaterande räcker dock inte för att 

automatiskt kunna spåra den mest lämpade fjäderdimensionerna, det vill säga den fjäder som 

upptar minst material. Att fjädertråden och fjäderdiametern minskar verkar givetvis för att dra 

ner materialåtgången. Men å andra sidan kommer fler fjädervarv verka för att öka 

materialåtgången.  

 

Parametern för fjäderdiametern har en begränsning i och med att fjädern rent fysiskt måste 

rymmas inom vinkartongens mått. Därför kunde ett tak sättas för hur hög denna parameter kunde 

tillåtas att bli. En vektor med olika fjäderdiametrar skapades och för alla dessa beräknades vad 

tråddiametern blev. Detta gjordes dessutom för olika antal hela fjädervarv. För varje varvantal 

sparades måtten på den fjäderkonfigurationen som ledde till den materialsnålaste fjädern. När 

resultatet utvärderades kunde det konstateras att materialåtgången inte varierade speciellt mycket 

för fjädrar med olika antal varv. Det gick därmed inte att hitta någon konfiguration som var helt 

uppenbart bäst. Om den framtida produkten skall utformas med skruvfjädrar kan därmed 

dimensioneringen till stor del avgöras av andra aspekter. En viktig sådan är t.ex. att fjädern inte 

skall utsättas för knäckning och denna risk är som nämns i referensramen stor för slanka 

tryckfjädrar. 

 

En aspekt som bortsågs ifrån är att brottgränsen för fjäderstål är beroende av tråddiametern. En 

tunnare tråd har något högre brottgräns än en liten tjockare. Denna variation ansågs dock vara så 

liten att det gick att bortse ifrån. Efter ett samtal med teknisk support hos spiralspecialisten 

bekräftades att brottgränsen approximativt kan sättas till 1500 Mpa [15]. 

 
Koncept 
 

Under konceptfasen togs det fram fem stycken koncept. Tre av dessa innehåller någon form av 

skruvfjädrar och två stycken någon form av sicksackfjädrar. Samtliga av dessa är tänkta att 

tillverkas av fjäderstål, eftersom det har bra egenskaper och är billigt. Möjligheten att använda 

plast för sicksackfjädrarna har undersökts och den tanken har lagts ner. Anledningen är att plast 

har för dåliga hållfasthetsmässiga egenskaper. Plaster är mycket mer benägna att utsättas för 

krypning än metaller. Dessutom har plaster lägre E-modul. 

 

Koncept 1 – Fyra smala skruvfjädrar 
 

Detta koncept består av fyra stycken smala cylindriska skruvfjädrar som placerade ute vid 

tryckplattornas fyra hörn. Den undre plattan är utformad så att den har en liten inbyggd lutning 

vid varje hörn. Det gör att fjädrarna kommer luta mot kartongens fyra kanter och ”knäcka” mot 

dem så att de får styrning. Förhoppningen är att det tack vare denna konstruktion ska gå att 

slippa dimensionera fjädrarna med avseende på ytterligare knäckning och därmed kunna använda 

skruvfjädrar som är relativt slanka. Detta trots att fjädrarna faktiskt inte har stöd i alla riktningar. 

Vilken lutning som fungerar bäst är något som enklast kan undersökas praktiskt. 
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Figur 11. Koncept 1 
 

Fjädrarnas dimensioner är följande: 

 

Tabell 1. Dimensioner koncept 1 

Verksamma varv Tråddiameter  Fjäderdiameter Fri längd 

16 1,3 mm 2,72 cm 25,5 cm 

 

Detta resulterar i en materialåtgång som beräknats till ca 8,06 cm
3
, och där har ett helt extra varv 

i varje ände tagits med. 

 

 
 

Figur 12. Dimensioneringsberäkningar för koncept 1 
 

I Figur 12 illustreras resultatet av dimensioneringsberäkningarna för koncept 1, i form av tre 

diagram. Diagrammen beskriver resultatet av beräkningarna för fallet då de fyra fjädrarna har 16 

verksamma varv var, samt en fri längd på 25,5 cm. En sak som framgår av diagrammen är att det 

inte bara finns en möjlig lösning. Ändras fjäderdiametern lite så kan det kompenseras genom att 

också ändra lite på tråddiametern, så att fjädern fortsatt uppvisar samma fjäderkaraktäristika. 

I det mittersta diagrammet visas tråddiametern som funktion av fjäderdiametern. Här framgår att 

om det väljs en bredare fjäder, måste det också väljas en tjockare tråddiameter, för att fjädern 

fortfarande skall leverera samma kraft. Således ökar också materialåtgången kraftigt då 

fjäderdiametern stiger, vilket diagrammet längst till höger visar. 

I diagrammet längst till vänster visar den blå kurvan den uppkomna skjuvspänningen som 

funktion av fjäderdiametern. Ju mindre fjäderdiameter som väljs desto högre skjuvspänningar 

uppstår. Den gröna kurvan i detta diagram visar en övre gräns för hur höga skjuvspänningar som 

kan tillåtas. Anledningen till denna gräns används är att inga plastiska deformationer i materialet 

ska uppstå. En säkerhetsmarginal är dock redan inbäddad i beräkningarna så därför är alla 
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fjäderdiametrar höger om skärningspunkten acceptabla. Marginalen är för detta koncept lika med 

en rekommendation av Lesjöfors, nämligen att de maximalt uppkomna spänningarna ej får bli 

högre än materialets halva brottgräns. För att minimera materialåtgången valdes en så låg 

fjäderdiameter som möjligt, utan att skjuvspänningarna blev för stora. Den lägsta tänkbara 

fjäderdiametern visade sig enligt beräkningarna vara 2,72 cm. 

Noterbart är att den gröna kurvan som visar skjuvspänningsgränsen faktiskt inte är en konstant 

rät linje, även om det nästan ser ut som det i bilden ovan. Skjuvspänningsgränsen stiger en liten 

aning när fjäderdiametern och således också tråddiametern ökar. Anledningen är att 

vridpåkänningen är ojämnt fördelad i tråden p.g.a. trådkrökningen. Den är störst på fjäderns 

insida och har sitt minimum på utsidan. Ju större trådkrökningen är, dvs ju större kvoten mellan 

tråddiametern och fjäderdiametern är, desto större är den här spänningsförhöjningen på insidan. 

 

Fjädrarnas "form-och-stödparameter" har beräknats enligt ekvation (6),för att få en känsla för hur 

benägna de är att knäcka: 
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Eftersom detta värde klart överstiger 2,633 kan det konstateras att fjädrarna inte alls är stabila på 

egen hand, utan kräver någon form av stöd. Förhoppningen är som sagt att kontakten med 

kartongväggarna skall vara tillräcklig. 

 

Koncept 2 – Två stora skruvfjädrar 
 

Detta koncept har samma grundutformning som företagets redan existerande prototyp. Det består 

av två stycken relativt breda cylindriska skruvfjädrar. P.g.a. vinkartongens mått kan inte fjädrarna 

få stöd i alla riktningar från kartongens kanter. Därför är de dimensionerade för att knäckning 

inte skall uppstå och den kritiska parametern är när det gäller detta är fjäderdiametern mD , som 

inte får vara för liten. En annan aspekt som påverkar fjäderns benägenhet att knäcka är 

randvillkoren vid ändarna, som motsvaras av v  i ekvation (6). Om fjäderns övre ände är fri att 

vinkelställas hur som helst kommer fjädern vara mer benägen att knäcka än om den övre 

fjäderänden är låst till enbart en translaterad rörelse. För att låsa den övre plattan till en rent 

translaterande rörelse har en sarg införts på ovansidan. En nackdel med sargen är att den bidrar 

till en högre friktion, men för att minimera det problemet går sargen inte hela varvet runt plattan, 

utan den finns endast lokalt i hörnen. 

 

Fjädrarnas dimensioner är följande: 

 

Tabell 2. Dimensioner koncept 2 

Verksamma varv Tråddiameter  Fjäderdiameter Fri längd 

7 2,0 mm 5,09 cm 25,5 cm 

 

Detta resulterar i en materialåtgång som beräknats till ca 9,08 
3cm  och då har ett helt extra varv i 

varje ände tagits med. 
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Figur 13. Koncept 2 
 

 
 

Figur 14. Dimensioneringsberäkningar för koncept 2 
 

Diagrammen i Figur 14 ska tolkas på samma sätt som de för koncept 1. 

 

Fjädrarnas "form-och-stödparameter" har beräknats enligt ekvation (6),för att få en känsla för hur 

benägna de är att knäcka: 
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Eftersom detta värde understiger 2,633 ges en fingervisning om att fjädrarna är stabila även vid 

total sammanpressning. 
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Figur 15. Dimensioneringsberäkningar för koncept 2 då 7,0v  

 

Diagrammet i Figur 15 visar hur detta koncept hade sett ut om det räknats med ett mindre 

gynnsamt inspänningsfall för fjäderns övre ände. Dvs om den övre tryckplattan var fri att 

vinkelställas hur som helst. För att fjädrarna skall vara tillräckligt stabila hade maximalt fyra 

verksamma fjädervarv kunnat tillåtas, istället för de sju som förhoppningsvis möjliggörs med 

hjälp av tidigare nämnda sarg. 

 

Som jämförelse resulterar ovanstående fjäderlösning i en materialåtgång på ca 10,47 cm
3
. 

 

Koncept 3 – En stor sicksackfjäder 
 

Detta koncept bygger på en serie av bladfjädrar som är sammanlänkade i ett sicksackmönster. 

Tillsammans bildar de ett fjäderelement med tillräckligt stor slaglängd, som klarar av att leverera 

rätt fjäderkraft. Varje enskilt blad, som är en del av den sammansatta konstruktionen, är utformat 

för att materialet skall utnyttjas optimalt. Det går till så att bladen är som bredast ute vind 

kanterna och smalnar av in mot mitten. Det belastande böjmomentet är nämligen som störst just 

vid kanterna och avtar linjärt in mot mitten där det är noll. Om fjäderelementet betraktas från 

sidan när det är utfällt till sin fria längd, syns det att bladen inte är räta. De har en nödvändig 

förinbyggd krökning, som gör att varje blad verkligen blir platt då fjäderelementet pressas ihop 

till sitt mest sammanpressade läge. Hade bladen varit helt räta från början så hade de istället 

börjat böjas när de pressades samman och då hade det inte gått att få fjäderlementet lika tunt. 

Bladen hade alltså tagit större utrymme i kartongens höjdriktning, då fjäderelementet varit helt 

sammanpressat och utrymme för detta har därför sparats. En fördel med bladens triangelform är 

att det uppstår ett fritt utrymme i mitten som lämpar sig väl för någon låsning som håller ihop de 

två tryckplattorna. 

 

Fjäderns dimensioner är följande: 

 

Tabell 3. Dimensioner koncept 3 

Antal fjäderblad Bladtjocklek  Bladens bredd Fri längd 

8 1,1 mm 6,08 cm 25,5 cm 
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Detta resulterar i en materialåtgång som beräknats till ca 42,8 cm
3
. 

 

 
 

Figur 16. Koncept 3 
 

 
 

Figur 17. Tänkbara dimensioner för varje ”balk” 
 

I de beräkningar som gjorts för att dimensionera bladen har det fokuserats på halva bladet som 

liknats vid en fast inspänd balk, som utsätts för en vertikal kraft i änden. Figur 10 beskriver detta. 

Om balken observeras ovanifrån syns det att den är formad som en triangel och den inspända 

änden motsvarar triangelns bas. Kraften verkar längst ut i spetsen. Diagrammet ovan beskriver 

triangelns bredd (basen) som funktion av balkens tjocklek. Balkens längd, som är det tredje 

måttet, är låst till 8 cm. Det kan konstateras att om tjockleken ökas så får inte balken vara lika 

bred för att den skall fortsätta att böjas den önskade sträckan för den givna fjäderkraften. 

 

En sak som är värd att nämna är att det har undersökts möjligheten att använda fler eller färre 

blad i fjädern. Det visade sig dock att ju färre blad som används, desto större spänningar kommer 

det uppstå i dem och därför kan det inte tillåtas vara hur få blad som helst. Samtidigt bör antalet 

blad hållas nere, eftersom det gör att fjädern kan göras tunnare i sitt sammanpressade läge. 

Dessutom är det önskvärt att ha ett jämnt antal blad, så att de fäster i den övre och den undre 

plattan på samma sida. Av dessa anledningar visade det sig att valet föll naturligt på just åtta blad 

och de båda diagrammen i Figur 17 och 18 svarar båda mot just detta. 

 



27 

 

 
 

Figur 18. Spänningskontroll av tänkbara dimensioner för koncept 3 
 

Diagrammet ovan fungerar som en kontroll den spänning som uppstår för olika dimensioner. De 

blåa ringarna visar 2tjocklekenbredden   som funktion av tjockleken. Det röda strecket visar den 

undre gräns som 2tjocklekenbredden   måste överstiga för att spänningarna inte ska bli för höga. 

De dimensioner som är tänkbara motsvaras alltså av de ringar som är ovanför strecket. Bland 

dessa kan den materialsnålaste lösningen väljas och det visar sig alltid vara den som ligger 

närmast strecket. 

En säkerhetsfaktor på 2 är inbakad i beräkningarna som genererade detta resultat. Detta ansågs 

rimligt, eftersom Lesjöfors rekommendationer för skruvfjädrar är just så. En sak som kan sägas 

säkert är att denna faktor tycks påverka materialåtgången väldigt mycket. Om den sätts till 1, dvs 

om det räknas utan någon marginal överhuvudtaget, så sjunker materialåtgången till en fjärdedel. 

 

Koncept 4 – Två smala sicksackfjädrar 
 

Detta koncept bygger på samma princip som koncept 3. Det består dock av två stycken smala 

sicksackfjädrar, som är placerade parallellt på varsin sida av vinkartongen. Detta fjäderelement 

bör vara mycket stabilt i sidled, eftersom det utnyttjar hela kartongens bredd. Bladen i de två 

fjädrarna är precis som i koncept 3 utskurna så att materialet utnyttjas maximalt. De är också, 

precis som i koncept 3, krökta i utfällt läge för att därmed kunna bli platta i det mest ihoptryckta 

läget. Mellan fjädrarna finns ett relativt stort utrymme som passar utmärkt för den låsmekanism 

som håller ihop de två tryckplattorna. 

Fjädrarnas dimensioner är följande: 

 

Tabell 4. Dimensioner koncept 4 

Antal fjäderblad Bladtjocklek  Bladens bredd Fri längd 

12 1,66 mm 1,33 cm 25,5 cm 

 

Detta resulterar i en materialåtgång som beräknats till ca 42,3 cm
3
. 
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Figur 19. Koncept 4 
 

Nedan, i Figur 20 och 21, följer två diagram som beskriver beräkningarna bakom koncept 4. De 

är av exakt samma typ som diagrammen för koncept 3. 

 

 
 

Figur 20. Tänkbara dimensioner för varje ”balk” 
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Figur 21. Spänningskontroll av tänkbara dimensioner för koncept 4 
 

Koncept 5 – En bred skruvfjäder 
 

Detta koncept skiljer sig från de andra av den anledningen att det förutsätter att själva 

vinkartongen får en ny utformning. Kartongens bredd och längd ska vara lika stora således dess 

bottenplatta helt kvadratisk. Fjäderelementet består av endast en bred skruvfjäder, som precis 

ryms i kartongens tvärsnitt och får stöd från väggarna åt alla håll. Fördelen med denna design är 

att fjädern inte kan knäcka ut i någon riktning. Samtidigt är själva fjädern så pass bred att den 

förmodligen hade varit riktigt stabil även utan något som helst stöd från kartongväggarna. 

Fjäderns dimensioner är följande: 

 

Tabell 5. Dimensioner koncept 5 

Verksamma varv Tråddiameter  Fjäderdiameter Fri längd 

2 3,5 mm 13 cm 25,5 cm 

 

 

 
 

Figur 22. Koncept 5 

Detta resulterar i en materialåtgång som beräknats till ca 15,95 
3cm , och där har ett helt extra 

varv i varje ände tagits med. 

Kartongens höjd har inte ändrats från den existerande prototypens. Bredden och längden har 

dock justerats så att båda är 13 cm, i innermått. Diagrammen nedanför är av samma sort som de 

för koncept 1. Fjäderdiametern låstes dock till 13 cm och därför ser diagrammen i Figur 23 ut så 

som de gör. 
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Figur 23. Dimensioneringsberäkningar för koncept 5 
 

Fjäderns "form-och-stödparameter" har beräknats enligt ekvation (6), för att få en känsla för hur 

benägen den är att knäcka: 
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Eftersom detta värde understiger 2,633 med en god marginal är det troligt att fjädrarna faktiskt 

hade varit stabila även utan något stöd från kartongens väggar. 

 

Koncept 4 - En stor sicksackfjäder, version 2 
 

Efter samtal med Leif Stern [17] och handledare Priidu Pukk [12] ansågs de säkerhetsmarginaler 

som använts i koncept 1-5 möjligen vara för alltför väl tilltagna. Med anledning av detta togs det 

fram en ny version av koncept 4, med nya dimensioner. Säkerhetsmarginalen som tidigare var 

satt till 2, sänktes till 1,2. Detta ledde till att det var möjligt att använda sig av färre blad i 

fjädern, nämligen fyra stycken. Varje blad kunde dessutom göras något tunnare och smalare än i 

den tidigare versionen och resultatet blev en kraftigt reducerad materialåtgång. 

 

Fjäderns dimensioner är följande: 

 

Tabell 6. Dimensioner koncept 4, version 2 

Antal fjäderblad Bladtjocklek  Bladens bredd Fri längd 

4 0,92 mm 5,19 cm 25,5 cm 

 

Detta resulterar i en materialåtgång som beräknats till ca 15,3 
3cm . 
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Figur 24. Koncept 4, version 2 
  

Fyra nya versioner av Koncept 2 
 

Eftersom säkerhetsmarginalerna som använts i de ursprungliga koncepten 1-5 börjat ifrågasättas 

i skedet efter att den planerade konceptfasen avslutats och eftersom det i projektet finns en stor 

strävan att minimera materialåtgången, togs det fram fyra nya versioner av koncept 2. Detta är 

det koncept som mest liknar den prototyp Cleaver Ways redan hade innan det här projektet drog 

igång och det består av två stycken relativt stora skruvfjädrar. Dimensionerna för dessa fyra nya 

varianter är följande: 

 

Tabell 7. Dimensioner för fyra nya versioner av koncept 2 

Nr Verksamma varv Tråddiameter  Fjäderdiameter Fri längd Materialåtgång 

1 2 1,9 mm 7 cm 25,5 cm 5,6 cm
3 

2 2 1,8 mm 6,6 cm 25,5 cm 4,5 cm
3 

3 2 1,6 mm 6,4 cm 25,5 cm 3,7 cm
3 

4 2 1,5 mm 5,8 cm 25,5 cm 2,9 cm
3 

 

Säkerhetsmarginalen sänktes från 2 till 1,25 för den första varianten och till 1,11 för de tre 

följande. Den kraft som fjädern skall leverera i sitt mest sammanpressade läge efter eventuell 

relaxation sänktes också från 80 N till 65 N för de två senare varianterna. För den sista varianten 

höjdes dessutom materialets ”minimala brottgräns” från 1500 MPa till 1700 MPa. Detta eftersom 

fjäderståls brottgräns varierar från olika källor. Uppgifter från Lesjöfors gör gällande att 

brottgränsen har ett visst samband med fjäderns tråddiameter. Enligt Mattias Hartvigsson är 

brottgränsen starkt beroende av trådtjockleken då tråden ”kalldras”. Allmänt ska gälla att ju 

mindre trådtjocklek desto högre brottgräns [2]. Bedömningen som gjordes var därför att det 

kunde vara värt höja denna parameter något och testa en sådan fjäder, för att se om det gick att 

spara in ytterligare material på detta sätt. Anledningarna till att detta ansågs värt att pröva var 

företagets starka önskan att minimera materialåtgången samt det faktum att det rådit en viss 

osäkerhet kring vad fjäderståls brottgräns är.  

 

Materialåtgången för de fyra fjädrarna med de här nya dimensionerna är klart lägre än för det 

gamla koncept 2. Vid en eventuell framtida massproduktion av SpringInside kan mycket pengar 

sparas om materialåtgången reduceras några procent och i de här fallen rörde det sig om mer än 

så. 
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Tanken var att beställa alla dessa fyra varianter från någon stor fjädertillverkare, för att 

praktiskt§ kunna testa dem. Förhoppningen var att åtminstone någon av dem då skulle visa sig 

fungera. Kontakt togs med Lesjöfors, som har marknadens bredaste fjäderprogram, men tyvärr 

visade det sig att deras maskiner inte klarade av att tillverka dessa fjädrar. Anledningen var deras 

speciella form, med väldigt stor fjäderdiameter i förhållande till tråddiameter samt ett litet antal 

verksamma varv.  

 

Eftersom Lesjöfors är en marknadsledande fjädertillverkare ansågs det till en början inte värt att 

höra med andra några andra. Vid samtal med en kontaktperson hos Lesjöfors framkom att det 

bör läggas till några varv på fjädrarna så att det åtminstone blir fem verksamma varv, för att 

deras maskiner skulle klara av dem. Han påpekade dessutom att om de hade lyckats tillverka 

dem i de önskade dimensionerna så hade de förmodligen blivit relativt svåranvända eftersom de 

skulle blivit ganska ”sladdriga”. 

 

Trots allt togs ändå kontakt med en mindre fjädertillverkare och det visade sig att de faktiskt 

kunde göra ett försök att tillverka de här fyra varianterna. De lyckades också med detta. Dock 

var de tvungna att linda fjädrarna för hand, vilket inte blir lika precist som när en maskin gör det. 

Företaget som det handlar om är Västerås Tråd & Band Fjäderspecialisten. 

 

Efter ett möte med Cleaver Ways och efter att ha prövat dessa fyra nya fjädrar bestämdes att det 

var en av varianterna som var tillräckligt bra och att det fortsatta arbetet skulle anpassas till 

denna. Det var variant nummer två. Den var tillräckligt stabil samt levererade en lagom kraft. 

Dock var fjädrarna ett par centimeter kortare än de 25,5 cm som hade angetts då de beställdes. 

P.g.a. detta orkade de inte riktigt pressa ut allt vin. Om fjädrarna i framtiden bara tillverkas i rätt 

längd bör detta problem dock försvinna. 

 

Detaljkonstruktion 
 

Under den fas av projektet som valts att kallas för detaljkonstruktion har det främst fokuserats på 

att utveckla de två plattor som ska omsluta fjädrarna. Till en början studerades Cleaver Ways 

gamla existerande prototyp och dess plattor. Detta för att ha något att utgå ifrån som bevisligen 

fungerar. Därmed inte sagt att de är optimala på något sätt. 

 

Plattorna behövde förbättras av flera anledningar. Dels för att passa till de nya fjädrarna som 

valdes i och med konceptfasens avslutning men också för att få ner tjockleken på hela 

fjäderelementet när plattorna sitter ihoplåsta. Att göra fjäderelementet så tunt som möjligt var 

redan från början ett önskemål från Cleaver Ways. Deras gamla prototyp har en tjocklek på 19 

mm då plattorna är ihopsnäppta. En anledning till detta mått bör försöka minskas är att 

transporten från platsen där fjäderelementen tillverkas, till platsen där vinkartongerna paketeras, 

ska bli så billig som möjligt. Om tjockleken exempelvis skulle halveras så skulle också denna 

transportkostnad halveras. 

 

En annan anledning till att plattorna behövde designas om är att de behövde anpassas till 

formsprutning, som är den tillverkningsmetod som är tänkt att användas i en framtida 

massproduktion. Plattorna i den gamla prototypen hade tillverkats med en maskin som skriver ut 

3D-modeller i plast. Problemet med dem är att vissa detaljer skulle vara mycket svåra att 

formspruta. T.ex. de små handtag som plattorna ska snäppas loss med, som syns i Figur 25. 

 

En första ny plattvariant 
 

Till en början var tanken att behålla den låsning med snäppförband som redan fanns på de 

existerande plattorna. Det fanns dock ett problem med detta. Om plattorna skall designas om så 
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att de blir tunnare så måste den delen i själva snäppet som böjs, då plattorna snäpps loss från 

varandra, göras kortare. I Figur 25 som är en CAD-bild av den övre plattan i Cleaver Ways 

existerande prototyp, framgår den del som skulle behöva förkortas. Ett stort plus som dessa 

plattor har är att den övre plattan släpper samtidigt i alla sina  infästningspunkter. Den platta som 

ses i figuren har två infästningspunkter. Tanken är att då två fingrar, lämpligen ett pekfinger och 

en tumme, drar ihop öglorna så utsättes dessa för samma, riktade mot varandra, krafter. Detta ger 

platten tendensen att släppa ifrån bägge infästningspunkerna vid samma ögonblick. Om platten 

bara släpper ifrån den ena infästningspunkten riskerar plattan att fastna. 

 

 

Figur 25. Övre plattan i Cleaver Ways gamla prototyp med snäppförband 

 

Efter att ha funderat lite på detta problem bestämdes det att det vore bättre att välja någon annan 

typ av låsning mellan plattorna. Den rödmarkerade plastbiten i Figur 25 är så pass lång som 16 

mm och görs den mycket kortare så går det inte att böja den tillräckligt långt i sidled längre. 

 

Det spånades på flera olika låsningar. Tillslut föll valet på att använda sig av någon typ av sprint 

som kan dras loss av användaren. Detta ansågs vara den bästa lösningen eftersom den är enkel 

och samtidigt bör fungera bra med tunna plattor. Därför togs nya plattor fram med denna nya typ 

av låsning. I Figur 26 illustreras dessa sett snett ovanifrån och i Figur 27 snett underifrån. 
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Figur 26. Nya plattor med ”sprintlåsning” 

 

 

Figur 27. Nya plattor med ”sprintlåsning” 

 

Båda plattorna har en sarg runt kanten och dessa är anpassade så att den övre plattan omsluter 

den undre när de sätts ihop. Låsningen fungerar så att det sitter en sprint i mitten av respektive 

fjäder. Dessa ska lätt kunna dras ut av användaren via de två ihåligheterna i den undre plattan. 

Cleaver Ways existerande prototyp hade också två låspunkter i mitten av fjädrarna. Fördelen 

med det är att plattorna utsätts för relativt lite böjning jämfört med exempelvis om de hade låsts 

ihop ute vid sargkanterna. 
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Båda plattorna har utformats på ett sätt så att de lätt ska kunna tillverkas med formsprutning. I 

Figur 28 framgår hur det är tänkt att låsningen ska se ut. De två sprintarna är i figuren 

rödmarkerade och plattorna betraktas underifrån. 

 

 

Figur 28. De nya plattorna ihoplåsta med rödmarkerade sprintar 

 

Prototyper av plattorna beställdes från ett företag som heter Skara Modell & Prototyp, med en 

maskin som kan skriva ut tredimensionella föremål i plast. Dessa prototyper testades sedan, på så 

vis att fjädrar låstes in mellan dem. Det visade sig att själva idén att låsa ihop plattorna med 

sprintar fungerade ungefär som önskat. En nackdel med den här designen som däremot 

uppmärksammades var att plattorna p.g.a. fjäderkrafterna böjdes ut ganska mycket, främst ute i 

hörnorna. Detta ledde till att plattorna inte satt ihop så fint som önskat. 

 

En andra plattvariant 
 

Efter ett samtal med Cleaver Ways och en ny idégenerering kom idén till en ny variant av plattor 

fram. Denna bygger på att plattorna låses ihop i varandra med ett större antal små hakar. Den 

undre plattan görs dessutom något kortare, så att det finns utrymme för att den ska kunna skjutas 

i sidled när hakarna ska hakas ur. Tanken med detta är att det då går att placera ut hakar dels 

längs plattornas kanter, men också i mitten av plattorna. Huvudsaken är att alla hakar är riktade 

åt samma håll, så att de hakar i och ur samtidigt. I Figur 29 illustreras den övre plattan och dess 

åtta hakar. Som synes är tre stycken placerade längs varje långsida och två stycken mitt på 

plattan inuti de cirkulära urgröpningar som fjädrarna ska passa i. 
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Figur 29. Övre plattan med hakar 

 

En sak som blivit tillförd från de tidigare plattorna är runda spår som ska göra att fjädrarna ligger 

stilla och inte ska börja glida runt. Förutom detta fanns det ett till problem som 

uppmärksammades då de första plattorna testades. Problemet var att när fjädrarna pressades ihop 

så expanderade de ut så pass mycket i sidled att de tenderade att lägga sig så att de överlappade 

varandra. För att bli kvitt detta problem ändrades designen med förhoppning att hela plattornas 

bredd bättre skulle utnyttjas, genom att sargen skars bort på vissa ställen. 

 

Själva hakarna är utformade så att det ska krävas en viss kraft för att snäppa fast, respektive 

snäppa loss dem. Anledningen till detta är att de inte ska lossna av sig själva när de är i låst läge. 

När användaren köpt sin vinbox och bestämt sig för att öppna förpackningen skjuts den undre 

plattan några millimeter i sidled med fingerkraft, så att hakarna lossnar. 

 

I Figur 30 illustreras den undre plattan. Som synes har den öglor som hakarna från den övre 

plattan kan fästa i. Både hakarna i den röda övre plattan och öglorna i den vita undre plattan är 

designade så att de ska vara möjliga att lätt tillverka med formsprutning. Detta har åstadkommits 

genom att det har tagits ut små hål i plattorna under dessa, så att det vid tillverkningen bara ska 

gå att använda sig av två stycken formhalvor. Noterbart är också det lite större runda hålet i 

plattan, vars syfte är att fungera som grepp så att användaren kan få tag i plattan när denne ska 

öppna förpackningen. 
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Figur 30. Undre plattan med öglor 

 

I Figur 31 syns plattorna i sin helhet med ett par skruvfjädrar. Figur 32 ger en närmare bild på en 

hake ögonblocket efter att den snäppts loss från motsvarande ögla. Det ska poängteras att denna 

bild dock är en genomskärning och att sargen på den övre plattan därför inte syns. 

 

 

Figur 31. Hela fjäderelementet med de nya plattorna 
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Figur 32. Närbild på en hake som lossats från en ögla 

 

En förändring som gjordes i och med de nya plattorna var att de förstärkande ribborna togs bort 

från designen. Syftet med dem hade naturligtvis varit att göra plattorna styvare, alltså mindre 

benägna att böjas. Men då idén den nya typen av låsning med flera utspridda hakar kom, ansågs 

det värt att prova om dessa gjorde de här ribborna överflödiga. Detta eftersom hakarnas antal 

samt position i princip kan väljas med avsikt att skapa en tillräckligt hållfast konstruktion. 

 

En prototyp av dessa plattor beställdes också från Västerås Tråd & Band – Fjäderspecialisten. 

Det visade sig att denna fungerade mycket bra och att själva idén med hakar är mycket lovande. 

Den stora fördelen var att över- och underplattan satt ihop så mycket bättre när fjädrarna var 

inspända mellan plattorna. Till skillnad från den förra varianten, där plattorna bara låstes ihop 

med två sprintar, uppstod det ytterst lite glapp mellan de här plattorna. 

 

En tredje variant av plattor 
 

Trots att de förra plattorna fungerade riktigt bra togs ytterligare en variant fram, för att se om det 

gick att nå ytterligare förbättringar. Öglorna på underplattan togs bort och ersattes av likadana 

hakar som satt på överplattan. Tanken var att själva konstruktionen på detta vis skulle bli 

enklare. Dessutom skulle mer utrymme för fjädrarna uppstå då öglorna tas bort. Ett problem som 

uppmärksammats är nämligen att fjädrarna expanderar väldigt mycket då de pressas ihop, så att 

de tar upp mycket mer utrymme i diameterled. Detta är något som alla skruvfjädrar gör, men 

anledningen till att det märkts så tydligt på just de valda fjädrarna är deras ovanligt stora 

stigning. 

 

En annan detalj som lades till de nya plattorna var små broar som kan hålla fast fjädrarna i 

ändvarven. Tanken är att fjädrarna då ska sitta fast bättre och inte kunna röra sig någonstans. 

Figur 33 visar hur den undre plattan ser ut. Som framgår av bilden har fyra extra hakar lagts till 

jämfört med den tidigare versionen, för att plattorna ska låsas ihop ännu bättre. 
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Figur 33. Ny variant av undre plattan med hakar 

 

Hållfasthetsberäkningar 
 

Hållfastheten på de valda plattorna har undersökts med Femap Express, som är en FEM-

applikation i CAD-programmet Solid Edge. För att kunna göra en mer detaljerad och noggrann 

analys, har ett par speciellt kritiska områden på plattorna först identifierats. Det visade sig att det 

var själva hakarna som skall se till att hålla ihop plattorna var de kritiska punkterna ur 

hållfasthetssyfte. Dessa har därför frigjorts från plattorna och analyserats på egen hand.  

 

Eftersom det finns två stycken plattdesigner med krokar har båda dessa undersökts. Först 

undersöktes den första varianten, som har krokar på den övre plattan och öglor på undre. En kraft 

på 86/8 N har satts att verka lodrätt på den ytan som utgör kontakten med öglan. Den totala 

fjäderkraften som plattorna ska klara av är nämligen 86 N och även om denna inte fördelar sig 

helt jämnt över de åtta krokarna, anses detta vara ett bra test. Som randvillkor har bottenytan i 

figuren låsts med en constraint. Det är den ytan som egentligen fäster i själva ovanplattan. Figur 

34 visar resultatet av analysen i form av spänningsfördelning. 
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Figur 34. FEM-analys av den första krokvarianten 

 

Som framgår av figuren är den högsta uppkomna spänningen i kroken ca 6,8 Mpa. Den ögla som 

sitter på den undre plattan, som kroken fäster i undersöktes på samma sätt. Figur 35 visar 

resultatet av den analysen. 

 

 
 

Figur 35. FEM-analys av en ögla 
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Även den senare plattvarianten, på vilken både ovan- och underplattan är utrustade med krokar, 

har FEM-analyserats. Krokarna på de plattorna är 3 mm breda och till skillnad från de lite 

bredare från den tidigare varianten som är 5 mm. Dock utsätts dessa krokar för lägre krafter, 

eftersom det på de här plattorna placerats ut fler krokar, som alla kan vara med och dela på den 

totala belastningen. Figur 36 visar hur denna krok påverkas. 

 

 
 

Figur 36. FEM-analys av den andra smalare krokvarianten 

 

Som framgår av bilden så är den maximalt uppkomna spänningen ca 9,4 Mpa på denna krok. För 

att avgöra om alla de här siffrorna är acceptabla eller inte räcker det inte med att bara titta på 

materialets brottgräns. En sak som också måste tas i beaktande i detta fall är de krypningar som 

kommer uppstå. Det är som bekant tänkt att denna konstruktion skall klara av att befinna sig i 

belastat läge under en lång tid. Om många plattor staplas på varandra, och spänns med 

spännband runt sig så borde det dock gå att ta bort denna krypbelasning på hakarna fram till 

tidpunkten då de placeras i en vinkartong. Från och med att vinkartongen blivit paketerad 

kommer det i alla fall ligga en konstant belastning på plattorna och för att få grepp om detta har 

ett diagram som beskriver PP-plasts långtidshållfasthet och som visas i Figur 37, studerats. 

Diagrammet visar hur lång tid det tar för ett krypbrott att uppstå då en provstav av materialet 

belastas med konstanta dragspänningar av olika storlek. En sak som tydligt framgår av 

diagrammet är att temperaturen också spelar en stor roll för detta. I det här fallet antas 

temperaturen vara vanlig rumstemperatur, dvs 20 grader.  
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Figur 37. Diagram som beskriver PP-plasts långdtidshållfasthet [13] 

 

Cleaver Ways har klargjort att förpackningen bör ha en livslängd på minst sex månader, vilket är 

lika med knappa 5000 timmar. Enligt diagrammet kan dragspänningen tillåtas bli upp till ca 13-

14 Mpa, vilket innebär att båda krokvarianterna samt öglan teoretiskt sett befinner sig på den 

säkra sidan. 

 

FEM-analyserna resulterade också i siffror på hur stora förskjutningar som uppstår p.g.a. 

belastningsfallet. Det kan konstateras att dessa är väldigt små och egentligen inget att bry sig om. 

Den maximala förskjutningen för den första kroken är så liten som 0,05 mm och för öglan endast 

0,02 mm. Den andra lite smalare kroken har en maximal förskjutning på 0,04 mm. 
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Analys 
 

Rektangulära blad i sicksackfjäder  
 

I samband med konceptfasen undersöktes möjligheten att använda helt rektangulära blad i 

sicksackfjädrarna. Precis som väntat var detta mindre effektivt än att ha blad som smalnar av i 

mitten. Här följer en beskrivning av hur koncept 3 hade sett ut om denna mindre effektiva design 

valts. Det visade sig att tio blad var bäst att använda, istället för åtta. För att hålla ner den totala 

tjockleken på fjäderelementet finns en strävan att ha så få blad som möjligt. Det finns dock en 

begränsning som gör att det inte går att ha hur få blad som helst. Spänningarna blir nämligen för 

stora om det används för få blad. Dimensionerna för dessa blad är följande: 

 

Tabell 8. Dimensioner koncept 3, med rektangulära blad 

Antal fjäderblad Bladtjocklek  Bladens bredd Fri längd 

10 0,92 mm 8,65 cm 25,5 cm 

 

Materialåtgången som detta resulterar i är ca 63,7 
3cm , istället för 42,8 

3cm . 

 

Nedan visas motsvarande diagram för dessa rektangulära plattor, som en jämförelse med de 

tidigare diagrammen för de triangulära plattorna. 

 

 
 

Figur 38. Tänkbara dimensioner för varje rektangulär ”balk” för koncept 3 
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Figur 39. Spänningskontroll av tänkbara dimensioner för ”rektangulära balkar” 
 

Varför sicksackfjädrarna valdes bort 
 

Det finns tre huvudsakliga anledningar till varför sicksackfjädrarna, det vill säga koncept 3 och 

4, valdes bort efter konceptfasen: 

 

Den första är materialåtgången. Det går åt klart mycket mer material för en sicksackfjäder än för 

en skruvfjäder. Om det bortses från de extra ändvarven, som inte bidrar till själva fjädringen, så 

tycks alla skruvfjädrar kräva lika mycket material. Detta oberoende av vilka dimensioner fjädern 

har, sålänge den har den rätta fjäderkaraktäristikan och med andra ord ger de önskade krafterna 

för läge 1 och läge 2. Det betyder att en smal fjäder med många varv som levererar 86 N i sitt 

mest sammanpressade läge och 21,5 N i läge 2, väger lika mycket som en bred fjäder med färre 

varv som levererar lika stora krafter. Detta givet att båda fjädrarna har lika stor 

säkerhetsmarginal till materialets brottgräns. 

 

Om skruvfjädern inte skulle haft några extra varv i varje ände så skulle en sicksackfjäder ta upp 

ca 6 gånger så mycket material, enligt beräkningar i Matlab. Extravarven existerar ju dock och 

måste därför tas med i beräkningen. När de tas med blir inte skillnaden mellan de två 

fjädertyperna fullt lika stor. Speciellt inte för en fjäder med få verksamma varv, som den i 

koncept 5. Fjädern i koncept 5 tar upp ca en tredjedel så mycket material som en sicksackfjäder. 

Betraktas en skruvfjäder med många verksamma varv, som t.ex. den i koncept 1, innebär dock 

inte extravarven i ändarna speciellt mycket mer material. 

 

Det ska poängteras att när det påstås att sicksackfjädrarna tar upp sex gånger så mycket material 

som skruvfjädrarna syftas det på de ursprungliga koncepten 1-5. I dessa har det nämligen använts 

lika stora säkerhetsmarginaler för varje koncept. Att det senare i projektet konstaterades att det 

troligen gick att ha mindre marginaler bör i sammanhanget vara orelevant. Det viktiga bör vara 

att jämförelsen gjorts när samma marginal använts mellan skruv- och sicksackfjädrarna. 

 

I den förenklade modell som dessa beräkningar bygger på går sicksackbladens bredd ända ner till 

noll i bladens mitt. En sådan utformning fungerar givetvis inte i verkligheten. Det måste 

naturligtvis behållas en viss bredd i mitten för att fjäderbladen inte skall gå av, vilket gör att 

materialåtgången för sicksackfjädrarna faktiskt blir ännu lite större. 
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Den andra anledningen är tillverkningsmetoden, som förmodligen är klart dyrare för 

sicksackfjädrarna. Dessa behöver förmodligen smidas, vilket är en komplicerad metod [12]. 

Tillverkningen av skruvfjädrar tycks i jämförelse vara relativt billig [10]. 

 

Den tredje anledningen är att skruvfjäderkoncepten följer en beprövad metod. En lösning som 

innefattar skruvfjädrar är relativt lätt att dimensionera eftersom det finns väldigt precisa formler 

för detta. Det är också lättare att förutspå hur en skruvfjäder kommer uppföra sig än en 

sicksackfjäder. T.ex. kan det vara problematiskt att utforma en sicksackfjäder som blir helt platt 

när den pressas ihop. Stora spänningskoncentrationer kommer troligen uppstå precis i skarven 

mellan två blad i sicksackfjädern och för att hålla nere dessa behövs troligen rejält tilltagna 

avrundningar. 

 

Trots att idén med sicksackfjädrar lagts ner har de en stor fördel, när det kommer till det visuella 

intrycket. Skruvfjädrar är förmodligen starkt förknippade med maskiner, bilar och liknande och 

ser därför troligen lite konstiga ut i denna typ av produkt för många människor. Sicksackfjäder är 

troligen inte lika starkt förknippade med några andra typer av produkter och därmed upplevs de 

kanske för många inte som lika främmande att finna i en förpackning. Dock kommer ju inga 

fjädrar att synas överhuvudtaget innan dess att förpackningen är färdiganvänd och användaren 

sorterar de olika ingående materialen för återvinning. 

 

Koncept 1 
 

I samband med att den planerade konceptfasen tog slut bestämdes i ett möte med Cleaver Ways 

att koncept 1 hade stor potential och att det skulle fortsätta arbetas vidare med detta. Så för att 

närmare undersöka konceptet ”fyra smala skruvfjädrar”, byggdes en prototyp. Syftet med 

prototypen var att det skulle gå att testa själva idén att ha smala fjädrar som vinklas ut mot 

kartongens fyra höra där de får stöd. Det hade under konceptfasen hela tiden funnits en osäkerhet 

kring stabiliteten. 

 

För att ta fram prototypen var det första som gjordes att de fyra fjädrarna beställdes från den 

svenska fjädertillverkaren Lesjöfors AB. Fjäderdimensionerna var precis de som anges i 

beskrivningen av koncept 1, det vill säga en fjäderdiameter på 2,72 cm, tråddiameter på 1,3 mm, 

fri längd på 25,5 cm och 16 verksamma varv. 

 

I prototypen återanvändes de befintliga tryckplattor som använts i Cleaver Ways gamla prototyp 

av SpringInside. Dessa behövde dock justeras något så att de passade till de nya fjädrarna. De 

slipades ner i hörnen så de där blev släta. Den lutning som skall vara i varje hörn och som är 

karaktäriserande för koncept 1, ordnades genom att träbitar limmades fast. Dessa träbitar hade 

sågats ut och slipats, så att de fick en lämplig lutning. 

 

De fyra fjädrarna fästes sedan i plattorna med hjälp av nål och tråd. För att det skulle gå att sy i 

plattorna borrades först ett stort antal små hål genom både plastplattor och träbitar. Anledningen 

till att fjädrarna valdes att på det här viset fästas i plattorna var att underlätta för kommande 

tester. Även om fjädrarna i en framtida färdig produkt inte nödvändigtvis kommer fästas, så 

ansågs det i detta stadie nödvändigt för att på ett lätt sätt kunna uppnå syftet med prototypen, att 

testa själva principen bakom koncept 1. 

 

De farhågor som fanns var att fjädrarna inte skulle vara tillräckligt stabila och stödet från 

kartongkanterna därför inte skulle vara tillräckligt. Testerna av prototypen visade också att detta 

var fallet. Testerna gick till så att den övre tryckplattan för hand försökte pressas ner i kartongens 

bottenläge, för att se om det gick utan att fjädrarna knäckte. Vad som hände var att den övre 

tryckplattan bara gick att pressa ner en liten bit som var knappt halva sträckan. När den nådde 
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detta kritiska läge knäckte fjädrarna in i kartongen och därmed förstördes naturligtvis hela 

fjädringsfunktionen. En sak som uppmärksammades var att den här kritiska sträckan tycktes vara 

mycket beroende av hur pass rakt den övre plattan hölls när den trycktes ner. Om den 

vinkelställdes något så knäckte fjädrarna ännu tidigare. 

 

Trots att prototypen inte fungerade beställdes två nya fjädrar till detta koncept, som teoretiskt sett 

skulle vara klart stabilare än föregångarna i och med att de båda hade större fjäderdiameter. De 

här två nya varianterna beställdes från Västerås Tråd & Band Fjäderspecialisten och hade dessa 

dimensioner: 

 

Tabell 9. Dimensioner för två nya versioner av koncept 1 

Nr Verksamma varv Tråddiameter  Fjäderdiameter Fri längd Materialåtgång 

1 4 1,1 mm 3,66 cm 25,5 cm 2,75 cm
3 

2 9 0,9 mm 2,28 cm 25,5 cm 2,24 cm
3 

 

I ett försök att samtidigt kapa bort ytterligare material ändrades några parametrar som tidigare 

varit låsta. Den önskade fjäderkraften sänktes till 65 N och säkerhetsmarginalen sänktes till 80 % 

av brottgränsen. Materialets brottgräns höjdes dessutom till 1700 Mpa. Det hade varit lite osäkert 

var denna gräns egentligen går, eftersom det stötts på olika uppgifter i olika källor. Utav den 

anledningen ansågs det vara värt att testa detta. 

När de här nya fjädrarna anlände och testades visade det sig att inte heller de var tillräckligt 

stabila. Slutsatsen som då drogs var att det trots allt inte var värt att gå vidare med koncept 1 

längre i projektet. Dessutom har dessa smala fjädrar många fjädervarav vilket gör att konceptet 

ändå hade riskerats att förkastats eftersom varven bygger höjd, och alltså gör det svårt att få 

elementet så tunt som möjligt. 

En reflektion som gjorts i efterhand angående koncept 1 är att även om det troligen var rätt beslut 

att inte gå vidare med det skulle det troligen fungera klart bättre om lutningsvinkeln på plattorna 

eller fjädrarnas dimensioner justerades ytterligare. Enligt fjäderteorin skall fjädrarna göras 

bredare för att bli stabilare. Eftersom fjäderkraften fortfarande skall vara densamma och eftersom 

materialåtgången fortfarande skall minimeras skulle den större fjäderdiametern isåfall behöva 

kompenseras med framförallt färre fjädervarv och eventuellt något större tråddiameter. En annan 

parameter som skulle kunna vara värd att ändra på är avståndet från fjädrarnas lutande 

fästpunkter på plattorna ut till kartongväggarna. 

Men trots att det alltså borde finnas möjligheter att förbättra konceptet så anses det inte vara värt 

att undersöka närmare. Detta eftersom de beställda fjädrarna var så pass långt ifrån tillräckligt 

stabila i de tester som gjordes. 

 

Koncept 5 
 

En stor nackdel med koncept 5 är att det förutsätts att själva vinkartongen byggs om. En följd av 

det är att också en ny vinpåse måste tas fram, som passar i den nya kartongen. Det här är 

definitivt inte saker som gör det lättare att sälja idén till något företag. Den maskin som paketerar 

bag-in-boxen på ett löpande band, måste också anpassas för de nya dimensionerna och 

sammantaget är detta en stor nackdel. 

 

Vid samtal med handledare Priidu Pukk framkom dock en idé med potential att lösa dessa 

problem. Idén är att det istället för att användas en klassisk skruvfjäder med cylindrisk form ska 

användas en skruvfjäder med formen av en ellips. En sådan fjäder får stöd i alla riktningar, utan 

att vinkartongen byggs om så att den får ett kvadratiskt tvärsnitt. Vad som behöver göras är att 

anpassa ellipsens stora och lilla axel, så att fjädern precis ryms inom kartongens rektangulära 
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tvärsnitt. Ett par nackdelar med denna lösning är dock att det kommer gå åt aningen mer material 

jämfört med den cylindriska fjädern i koncept 5. Detta för att kompensera för ellipsens 

oregelbundna diameter. En annan nackdel, som klargjordes efter samtal med Lesjöfors, är att det 

skulle bli dyrare att tillverka fjädrar med denna ovanliga utformning. 

 

En till nackdel med konceptet är att den fjäder som är tänkt att användas är relativt stor. Det är 

den skruvfjäder bland alla koncept som har störst diameter och risken är att detta skrämmer bort 

många eventuella köpare. Ett av de urpsrungliga önskemålen från Cleaver Ways är att 

fjäderelementet skall vara minimalt skrymmande och det lyckas inte koncept 5 riktigt leva upp 

till. Sammantaget ansågs det vara så många nackdelar att tanken på att gå vidare med konceptet 

lades ner. 

 

Övriga reflektioner efter tester 
 

Ett problem som har uppmärksammats och som inte hade räknats med under konceptfasen är det 

faktum att skruvfjädrar expanderar när de pressas samman, så att de får en större diameter än vid 

obelastat tillstånd. Detta märks knappt på en fjäder med låg stigning, vilket Cleaver Ways gamla 

prototyp är ett bra exempel på. Eftersom dess fjädrar hade så många som 5,5 verksamma varv 

var stigningen relativt låg. Inte minst jämfört med de fjädrar som till sist valdes att satsas på i 

detta projekt, som bara har 2 verksamma varv. När de gamla fjädrarna pressas samman är det 

knappt synbart att de blir bredare, men med de nya fjädrarna märks det tydligt och blir ytterligare 

ett problem att ta med i beräkningen. Risken är att fjädrarna inte ryms innanför den sarg som går 

runt övre plattan. Testerna visar att detta är ett gränsfall med de valda fjädrarna och att det verkar 

avgöras lite på hur fjädrarna är roterade. 

 

En till variant av koncept 2 
 

Innan det bestämdes att arbetet skulle gå vidare med koncept 2 och med mer specifikt med en 

fjäder med 2 verksamma varv, beställdes ytterligare en variant från Västerås Tråd & Band 

Fjäderspecialisten. Denna hade följande dimensioner. 

 

Tabell 10. Dimensioner för en ny version av koncept 2 

Verksamma varv Tråddiameter  Fjäderdiameter Fri längd 

3 1,6 mm 5,3 cm 25,5 cm 

 

Ju längre projektet gick, desto svårare visade det sig vara att följa planeringen som hade gjorts 

vid starten. Det här beror förmodligen på att det var svårt att förutse hur arbetet skulle komma att 

utkristalisera sig och veta hur lång tid olika aktiviteter skulle komma att ta. Sökandet efter 

passande fjädrar tog längre tid än planerat och det krävdes en del testande av olika dimensioner 

innan ett tillräckligt bra par hittades. Den här varianten med 3 verksamma varv, som var tänkt att 

användas i koncept 2, var en variant som inte fungerade som önskat. De klarade helt enkelt inte 

av att leverera tillräcklig kraft. Att optimera fjädern ansågs av CleverWays som väldigt viktigt, 

eftersom stål är relativt dyrt och tungt. 

 

Tyvärr finns det en viss osäkerhet kring dessa fjädrar och även de andra sorter som också 

beställts från Västerås Tråd & Band Fjäderspecialisten. Osäkerheten ligger i att de inte tillverkats 

av en maskin, utan lindats för hand. P.g.a. detta är de inte riktigt av samma kvalitet och detta är 

såklart ett problem. 

 

En sak som komplicerar det hela är att teoriböckerna beskriver fjädrar inom ett visst 

standardspann och att SpringInsides fjädrar ej faller inom den kategorin. Med detta avses främst 
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de dimensioner som fjädrarna har, men också det faktum att fjädrarna bara behöver klara av att 

expandera en enda gång. P.g.a. att dessa fjädrar är så speciella var det nödvändigt att inte enbart 

lita på teoretiska beräkningar utan också testa lite olika fjädervarianter praktiskt. 

 

Koniska fjädrar 
 

I samband med att koncept 2 togs fram, undersöktes också möjligheten att använda koniska 

skruvfjädrar, istället för de cylindriska som valet sedan föll på. Den uppenbara fördelen som sågs 

med att använda sig av koniska fjädrar var att dessa har potential att bli väldigt tunna när de 

pressas ihop. Detta eftersom att fjädervarven i en konisk skruvfjäder inte behöver lägga sig 

ovanpå varandra när fjädern pressas ihop till sitt mest sammanpressade läge. Är fjädern så att 

säga bara tillräckligt konisk så ska den inte behöva bli tjockare i sitt mest sammanpressade läge 

än dess tråddiameter. Naturligtvis vore detta en riktigt stor fördel om det skulle gå att uppnå, 

eftersom hela fjäderelementet då skulle kunna göras riktigt tunt.  

 

En eventuell fördel som sågs med att använda koniska fjädrar var att tjockare fjädertråd skulle 

kunna bli möjlig att användas. Med vanliga cylindriska fjädrar, där fjädervarven lägger sig 

ovanpå varandra, kan inte fjädertråden tillåtas bli för tjock, eftersom hela fjäderelementet då 

riskerar att bli för tjockt. Att det skulle vara önskvärt att kunna använda tjockare fjädertråd är 

dock inte säkert. 

 

En nackdel med koniska fjädrar är att det linjära sambandet mellan fjäderkraft och fjädring går 

förlorad. Fördelen med att ha ett linjärt samband är att det teoretiskt sett bör ge en jämn stråle när 

vin tappas ur förpackningen. Vinpåsens massa avtar linjärt från 3 kg då den är full ner till nästan 

0 då den tömts. Samtidigt avtar fjäderkraften från sitt maximala värde då fjädrarna är helt 

sammanpressade, till ett väldigt lågt värde då de pressat ut allt vin.  

 

En annan nackdel med koniska fjädrar är att tillverkningen troligen är aningen dyrare.  

 

När detta skrivs så har ett par koniska fjädrar beställts för att testas praktiskt. Det blir intressant 

att se hur de kommer fungera. Risken är att de kommer vara för instabila i och med att de 

smalnar av i ena änden. 
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Slutsats 
 

Syftet med detta projekt var att ta fram en SpringInside som går att få ut på marknaden och börja 

säljas. Hurvida detta kommer att uppnås får framtiden utvisa. Chansen att hitta en köpare bör ha 

ökat med det jobb som gjorts, då det har lett fram till en förbättrad SpringInside. Det kan 

konstateras att den mest lämpade fjädersorten är vanliga skruvfjädrar gjorda av fjäderstål. Detta 

var den variant som Cleaver Ways redan befintliga prototyp använder sig av. Dimensionerna har 

dock förändrats och optimerats från den gamla prototypen. Jämfört med ursprungsprototypen så 

har stålmängden minskat med mer än tre gånger. Fjädrarna ska ha följande dimensioner: 

 

Tabell 11. Dimensioner för de valda fjädrarna 

Verksamma varv Tråddiameter  Fjäderdiameter Fri längd 

2 1,8 mm 6,6 cm 25,5 cm 

 

Andra varianter har undersökts, t.ex. s.k. sicksackfjädrar, men ingen annan variant har kunnat 

matcha den kombination av stabilitet, hållfasthet och prisvärdhet som två stycken breda 

cylindriska skruvfjädrar erbjuder. Hela paketet med inspända fjädrar och plattor är 10 mm tjockt, 

till skillnad från Cleaver Ways gamla prototyp som är 19 mm. Detta möjliggjordes tack vare att 

den gamla låsningsprincipen frångicks och byttes ut mot den nya varianten med krokar. 

 

Om det görs en återkoppling till Cleaver Ways önskemål från projektets start så kan följande 

konstateras: 

 

 Den övre plattan kan röra sig uppåt utan att tjärva fast. Detta har inte varit något problem 

under testerna. 

 Inte heller har det varit något problem med att vinpåsen slunkit in i någon glipa mellan platta 

och kartongvägg. 

 Om önskemålet att det fjädrande partiet ska göras minimalt skrymmande och att 

slutkonsumenten ska uppleva att fjäderelementet känns sammanhörande med resten av 

förpackningen uppfyllts, är mer diskutabelt. Det fjädrande partiet består fortfarande av två 

stycken skruvfjädrar med ungefär samma diameter. Dock är dessa klart lättare än de gamla, 

eftersom de innehåller många färre varv samt har en något mindre tråddiameter. Tack vare 

detta ser de inte lika klumpiga ut. Om de känns sammanhörande med resten av 

förpackningen är svårt att ge ett klart svar på. Fortfarande är det så att en konsument vare sig 

ser fjädrar eller plattor innan dess att bag-in-boxen är färdiganvänd och de ingående 

materialen sorteras för återvinning. 

 Fjädrarna är dimensionerade för att klara av att ge tillräcklig kraft trots att ha legat inspända i 

sex månader och den relaxation som detta medför. De kritiska områdena på plattorna ur 

hållfasthetssynpunkt har identifierats som krokar och öglor. En FEM-analys har gjorts på 

dessa och de spänningar som de utsätts för ska vara tillräckligt låga för att inget krypbrott ska 

uppstå. 

 Fjädrarna har gjorts så lätta som möjligt. De är klart lättare än originalen från den gamla 

prototypen. Även plattorna är lite lättare än de förra. 

 Det har tagits hänsyn till att plattorna ska tillverkas genom formsprutning. Till skillnad från 

de gamla plattorna kan de nya lätt tillverkas med enbart två formhalvor utan att några mer 

komplicerade metoder behöver tas till. 

 Produktionspriset för SpringInside har hållits nere genom att en materialsnål och enkel 

lösning har nåtts. En stor anledning till att valet föll på just en typ av skruvfjädrar är att 

produkten måste vara väldigt billig att tillverka om den ska kunna bli lönsam. Att plattorna 

gjorts klart tunnare innebär också att transportkostnaderna kommer bli lägre. 

 Den undre plattan ligger stabilt i bag-in-boxens botten. Detta var dock inget problem med 
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den gamla prototypen heller. 

 Konsumenten av bag-in-boxen kan lätt frigöra den övre plattan från den undre genom botten 

på kartongen. Detta genom att skjuta den undre plattan lite i sidled så att hakarna släpper från 

den övre plattan. Denna nya typ av låsning var nödvändig för att kunna få ner tjockleken på 

fjäderelementet. 
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Diskussion/Rekommendation 
 

Ett problem som det poängterades som viktigt i projektets början var att komma fram till en 

lösning som hade ett utseende och en design som känns sammanhörande med resten av 

produkten. Anledningen till detta är det borde göra det lättare att sälja idén till någon 

vinleverantör. Det känns dock inte som att detta har förbättrats riktigt så mycket som det fanns 

förhoppningar för till en början. Problematiken ligger framförallt i att det inte går att komma 

ifrån metallfjädrar. Hade det fungerat med någon typ plastfjädrar så hade hela fjäderelementet 

förmodligen smält samman bättre med vinboxen i övrigt. Dock har det blivit en förbättring i och 

med att plattornas tjocklek när de är ihopsatta nästan halverats samtidigt som det används 

ungefär en tredjedel stål. Dessa förbättringar bör göra att upplevelsen blir mycket bättre, både för 

slutkonsument och vinproducent. 

 

Ett sätt att ändå förbättra det visuella intrycket kan vara att lägga någon typ av plast utanpå 

fjädrarna, så att det inte syns att de är av metall. En nackdel är förstås att det tillkommer ett steg i 

tillverkningsprocessen och blir dyrare. Dessutom skulle det ur miljöhänsyn inte vara helt rätt. 

Det skulle ju gå åt mer material samt försvåra återvinningen. 

 

För det fortsatta arbetet bör först ett test göras med koniska fjädrar. Det har beställts ett par 

sådana som dock inte hunnit levererats ännu. Det som måste undersökas är om de kan pressas 

ihop utan att några fjädervarv lägger sig ovanpå varandra. Eftersom fjädrarna har så ovanligt stor 

stigning och speciell form är det inte självklart att detta kommer gå. 

 

Om det visar sig att de koniska fjädrarna fungerar så bra som önskat bör nästa steg vara att finna 

ännu tunnare plattor. Det har redan beställts ett plattexemplar för detta ändamål som totalt är 

endast 6 mm tjockt. Förhoppningsvis kan dessa fungera bra med de koniska fjädrarna.  

 

Ett problem som återstår är hitta ett företag som kan maskintillverka fjädrarna. Ett par stora 

fjädertillverkare har kontaktats utan framgång. Prototypfjädrarna har tagits fram av Västerås 

Tråd & Band Fjäderspecialisten, genom att fjädertråden har lindats för hand. I ett mail förklarade 

en Lesjöfors-anställd att anledningen att de är svåra att producera i maskin är att 

formförhållandet, det vill säga fjäderns medeldiameter dividerat med trådens diameter är väldigt 

stort. 

 

Om alla tidigare bitar löst sig återstår det för Cleaver Ways att ta fram formsprutningsverktyg för 

plattorna. Detta bör inte vara speciellt problematiskt eftersom de har designats för detta ändamål. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Matlabkod: Balkböjning 
 
%Balkberäkningar (teori s. 90-93, fjäderhandboken) 

  

%Dessa beräkningar bygger på antagandet att man kan betrakta en halv platta 

%i en sicksack-fjäder och se denna som en balk som är fast inspänd i 

%ena änden och fri i den andra. Detta är ett grovt antagande, vilket betyder 

%att beräkningarna endast ger en fingervisning om vilken tjocklek och 

%bredd på fjäderplattan som kan vara lämplig. 

%I dessa beräkningar antas balkarna endast utsättas för små böjningar, 

%vilket kanske inte är riktigt sant. Detta är också en förenkling som 

%påverkar noggranheten i denna modell. 

  

clc 

clear all 

close all 

  

%Konstanter 

F=86;           %[N]Detta är den kraft som skall krävas för att 

fjäderelementet skall nå "läge 1", dvs fullständigt sammanpressat läge. 

(Detta innan relaxation börjat verka.) 

L=0.08;         %[m]Balkens längd 

E=205e9;        %[N/m^2] Elasticitetsmodul för fjäderstål (källa 

fjäderhandboken s.121 och Blå hållfbok s.372) 

R_p02=1.13e9;   %[N/m^2] Resttöjningsgräns för fjäderstål (källa: Blå 

hållfbok s 372) 

obelastad_langd=0.255; %[m] 

  

%Variabler 

safe=1.5;                         %säkerhetsfaktor 

T=[0.002/100:0.002/100:0.002];  %[m] Vektor med olika tjocklekar av balken 

antal_plattor=12                 %Måste vara ett jämnt antal om den översta 

och understa sicksack-plattan skall fästa i sina respektive tryckplattor på 

samma sida. 

  

%Beräkningar 

s=obelastad_langd/(antal_plattor*2);                 %[m] Önskad nedböjning. 

2:an beror på att man bara tittar på halva plattan och modellerar denna som 

en inspänd balk. 

Nedbojning_per_fjaderplatta=2*s                      %[m] Nedböjning för 

varje platta i fjäderelementet. 

  

% _________________________________________ 

% De kommande beräkningarna utgår från två stycken formler, som beskriver 

nedböjning och den högst uppkomna böjpåkänning i en balk, utsatt för en 

vinkelrät kraft: 

% s=F*L^3/(3*E*I)     (1) 

% sigma_max=F*L/W     (2) 

%  

% Böjmotståndet W och Böjtröghetsmomentet I ersätts med följande uttryck: 

% I=B*T^3/12      Böjtröghetsmoment för rektangulär platta 

% I=B*T^3/18      Böjtröghetsmoment för triangulär platta 

% W=B*T^2/6       Böjmotstånd 

%  

% Utryck (1) skrivs om och får följande utseende: 

% B*T^3=4*F*L^3/(E*s)     Rektangulär balk  (3) 

% B*T^3=6*F*L^3/(E*s)     Triangulär balk   (4) 

%  

% Utryck (2) skrivs om och får följande utseende: 

% B*T^2=(6*F*L/R_p02)*safe                  (5) 
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%  

% Eftersom det finns en strävan att optimera materialutnyttjandet ersattes 

den maximala spänningen sigma_max med materialets restöjningsgräns R_p02. 

% safe är en säkerhetsfaktor. Sätts den till 1 innebär det att det inte 

uppstår någon säkerhetsmarginal alls till resttöjningsgränsen. 

% __________________________________________ 

  

%Rektangulär platta 

BT3_rekt=4*F*L^3/(E*s);     %B*T^3 beräknas från formel (3) 

  

B_rekt=BT3_rekt./T.^3;      %Bredden B, beräknas för de olika tjocklekarna T, 

som ingår i T-vektorn. 

  

plot(T(B_rekt<0.09),B_rekt(B_rekt<0.09),'o')    %De bredder som är under 9 cm 

väljs ut och plottas som funktion av tjockleken. 

xlabel('tjocklek [m]') 

ylabel('bredd [m]') 

title('Rektangulär plattas bredd som funktion av tjockleken') 

  

%För att undersöka om den maximalt uppkomna spänningen blir för stor för 

%några av de bredd/tjockleks-kombinationer som plottades i den föregående 

%plotten beräknas B*T^2 från formel (5), för alla olika kombinationer. 

%Dessutom beräknas (6*F*L/R_p02)*safe, vilket är den gräns som B*T^2 ska 

%överstiga för att balken inte ska nå resttöjningsgränsen. 

%B*T^2 plottas som funktion av tjockleken och i samma fönster plottas den 

%gräns som B*T^2 måste överstiga. Därmed framgår vilka tjocklekar/bredder 

%som är tänkbara lösningar. 

  

figure 

plot(T(B_rekt<0.09),B_rekt(B_rekt<0.09).*T(B_rekt<0.09).^2,'o') 

hold on 

plot([0 2e-3],(6*F*L/R_p02)*safe*[1 1],'r') 

title('Kontroll av maximala spänningenen, rektangulär platta') 

xlabel('tjocklek [m]') 

ylabel('B*T^2 [m^3]') 

legend('B*T^2 som funk av tjocklek','Gräns som B*T^2 måste överstiga') 

  

V_rekt=L*B_rekt(B_rekt<0.09).*T(B_rekt<0.09)*antal_plattor;                                                 

%Volymen beräknas för alla bredd/tjockleks-kombinationer. 

[minsta_rektangel_volym, 

nr]=min(V_rekt(find(B_rekt(B_rekt<0.09).*T(B_rekt<0.09).^2>(6*F*L/R_p02)*safe

)))   %Bland de bredd/tjockleks-kombinationer som klarar spänningskravet 

väljs den med lägst volym. 

tjocklekar=T(B_rekt<0.09); 

tjocklek_lage1_rektangel=tjocklekar(nr)*antal_plattor                                                       

%Detta är fjäderelementets tjocklek i det mest sammanpressade läget. 

Reslutatet förutsätter dock att plattorna är helt räta i läge 1, vilket är 

målet och bör kunna uppnås med "s-formade" plattor. 

  

%Samma beräkningar som gjorts för en rektangulär platta ovan görs nedanför 

%för en triangulär platta: 

  

BT3_tri=6*F*L^3/(E*s); 

  

B_tri=BT3_tri./T.^3;        %Triangelns bredd syftar på triangelns bas, dvs 

längden på den inspända kanten. 

  

figure 

plot(T(B_tri<0.09),B_tri(B_tri<0.09),'o') 

xlabel('tjocklek [m]') 

ylabel('bredd [m]') 

title('Triangulär plattas bredd som funktion av tjockleken') 
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figure 

plot(T(B_tri<0.09),B_tri(B_tri<0.09).*T(B_tri<0.09).^2,'o') 

hold on 

plot([0 2e-3],(6*F*L/R_p02)*safe*[1 1],'r') 

title('Kontroll av maximala spänningenen, triangulär platta') 

xlabel('tjocklek [m]') 

ylabel('B*T^2 [m^3]') 

%legend('B*T^2 som funk av tjocklek','Gräns som B*T^2 måste överstiga') 

  

V_tri=L*B_tri(B_tri<0.09).*T(B_tri<0.09)*antal_plattor/2;                                                   

%Volymen beräknas 

[minsta_triangel_volym, 

nr2]=min(V_tri(find(B_tri(B_tri<0.09).*T(B_tri<0.09).^2>(6*F*L/R_p02)*safe)))       

%Bland de bredd/tjockleks-kombinationer som klarar spänningskravet väljs de 

dimensioner som innebär lägst volym ut. 

tjocklekar2=T(B_tri<0.09); 

tjocklek_lage1_triangel=tjocklekar2(nr2)*antal_plattor                                                      

%Detta är fjäderelementets tjocklek i det mest sammanpressade läget. 

Reslutatet förutsätter dock att plattorna är helt räta i läge 1, vilket är 

målet och bör kunna uppnås med "s-formade" plattor. 
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Bilaga 2 Matlabkod: Beräkningar för skruvfjädrar 
 
%Skruvfjäderberäkningar (teori s. 31-40, fjäderhandboken) 

  

%Dessa beräkningar bygger på i huvudsak två stycken grundformler. Dessa är 

%sambandet mellan fjädring och kraft: 

%                   s=F*8*D_m^3*n_v/(G*D_t^4) 

%och sambandet mellan påkänning och kraft: 

%                   Tau=F*8*D_m/(pi*D_t^3) 

% 

%En förenkling som gjorts i dessa beräkningar är att den fjädrade sträckan 

%i det mest sammanpressade läget antas vara lika med fjäderns fria 

%längd. I själva verket kommer den vara något mindre. 

  

clc 

clear all 

close all 

  

%Konstanter 

F_relax=80;             %[N] Detta är den kraft som skall krävas för att 

fjäderelementet skall nå "läge 1", dvs fullständigt sammanpressat läge, även 

efter att den tappat kraft p.g.a. relaxation. 

F_tot=F_relax/0.93;     %[N] Detta är den kraft som fjäderelementet måste 

generera vid "läge 1" från första början, innan den börjat tappa kraft p.g.a. 

relaxation. 

antal_fjadrar=2;        % Antal skruvfjädrar som ingår i fjäderelementet. Ju 

fler som används, desto mindre kraft behöver varje åstadkomma. 

F=F_tot/antal_fjadrar;  % [N]  

obelastad_langd=0.255;  % [m] 

G=80400e6;              % [N/m^2] Skjuvmodul för fjäderstål 

R_mmin=1500e6;          % [N/m^2] min Brottgräns (Blå hållfbok s. 372 säger 

1270), men Spiralspec säger 1500 

s=obelastad_langd;      % Den fjädrade sträckan i det mest sammanpressade 

läget antas vara lika med det totala obelastade längden, vilket är en 

förenkling av verkligheten. 

Tau_till=0.5*R_mmin;    % Tillåten skjuvspänning är 50% av "min Brottgräns" 

(s. 34 fjäderhandbok). 

  

%Variabler 

n=1000; maxdiameter=0.1; j=maxdiameter/n; 

D_m=[j:j:maxdiameter];      % [m] Fjäderns medeldiameter. Vektor med n 

stycken element. 

  

%Beräkningar 

for n_v=1:1:5 

    D_t=(8*D_m.^3*F*n_v/(s*G)).^(1/4);              %(1)Här beräknas n 

stycken trådtjocklekar, som funktion av n_v och D_m-vektorn. 

     

    Tau=D_m*8*F./(pi*D_t.^3);                       %(2)Här beräknas en 

vektor med n stycken uppkomna skjuvspänningar, för varje D_m/D_t-värde. 

     

    C_D=D_m./D_t;                                   % n stycken 

formförhållanden, C_D, bestäms för respektive  D_m/D_t-värde. 

  

    k=1+1.25./C_D+0.875./C_D.^2+1./C_D.^3;          % n stycken 

korrektionsfaktorer, k, bestäms för respektive  D_m/D_t-värde. (Göhners 

formel) 

     

    Tau_limit=Tau_till./k;                          % Tau_till/k, dvs 

Tau_limit, ska vara större eller lika med den uppkomna nominella 

skjuvspänningen Tau. (Skjuvspänningen fördelar sig inte jämnt, utan blir 

större på fjäderns insida och det är just där som den maximalt får nå det 

tillåtna värdet, Tau_till). 
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    %Volymberäkningar: 

     

    L_skruv=sqrt(obelastad_langd^2+(D_m*pi*n_v).^2); % [m] Längden av den 

skruvade delen av tråden. 

       

    langd=L_skruv+2*pi*D_m;                          % [m] Trådens totala 

längd. Funktion av D_m. (Här adderas två stycken ändvarv som saknar 

stigning.) 

     

    V=(langd.*D_t.^2*pi/4)*antal_fjadrar;                            % [m^3] 

Skruvfjäderns/fjädrarnas totala volym (som bör minimeras), som funktion av 

D_t. 

     

    figure 

    subplot(131) 

    plot(D_m,Tau,D_m,Tau_limit) 

    %title('Antal varv = ') 

    xlabel('Fjäderdiameter, D_m, [m]') 

    ylabel('Skjuvspänning, [N/m^2]') 

    legend('Skjuvspänningar','Skjuvpänningsgräns') 

     

    subplot(132) 

    plot(D_m,D_t) 

    %title('Fjäderdimensioner') 

    xlabel('Fjäderdiameter, D_m, [m]') 

    ylabel('Tråddiameter, D_t, [m]') 

     

    subplot(133) 

    plot(D_m,V,'o') 

    %title('Volym') 

    xlabel('Fjäderdiameter, D_m, [m]') 

    ylabel('Volym, V, [m^3]') 

     

    %___Försöker få programmet att ta fram den lägsta volymen, bland de 

    %D_m/D_t-kombinationer där Tau är mindre än Tau_limit 

    godkanda_nr=find(Tau<Tau_limit); 

    %best_nr= 

    %minsta_volymer(n_v)=min(V(godkanda_nr)); 

    %minsta_volymer=minsta_volymer' 

     

    minvol_fjaderdiameter_traddiameter_varv=[min(V(godkanda_nr))*10^6 

D_m(min(godkanda_nr)) D_t(min(godkanda_nr)) n_v] 

    %save=[minsta_volymer n_v] 

end 

'(minvol är [cm^3]. diametrarna är [m])' 
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Bilaga 3 Relaxationsprov 
 

 
[3] 
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Bilaga 4 Planering 
 
 
 
 

                        


