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Förord 
 
Detta examensarbete är genomfört på uppdrag av Handelsbolaget 
Hahlin7. Arbetet utfördes under våren 2008 på AB Aston Verktyg i 
Södertälje som varit det stödjandet företaget vid framtagningen av 
dessa. Stort tack till Erik, Pelle och Henrik på Aston Verktyg och Mattias 
Hahlin från handelsbolaget Hahlin7. 
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Summary 

 
 
The road grip is fundamental to a cars ability to move fast. Without the 
grip the car will be unable to accelerate, brake or turn with enough 
power. The grip is a function of tires, weight distribution, suspension 
etc. The car suspension plays a central role in both grip and comfort. 
Uprights are a central part in the suspension since it is the upright that 
links trailing arms, brakes and steering rod to the wheel. Its design and 
functionality plays a significant role to the cars characteristics.  
 
This report handles how the design and development of two uprights 
took place. The report offers tips on how amateur car builders can 
design their own uprights by help from basic information about 
suspension and wheel angles, which are important aspects in this kind 
of construction work.  
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Sammanfattning 
 
Grunden för att en bil ska kunna förflytta sig snabbt är väggreppet. Utan 
väggrepp kan bilen inte accelerera, bromsa eller svänga med tillräckligt 
stor kraft. Väggreppet är en funktion av flera olika aspekter så som 
däckval, viktfördelning, vridstyvhet, fjädring etc. Hjulupphängningarna 
på en bil har en central roll i både väggrepp och komfort.  
Hjulspindlar som examensarbetet handlar om, har en viktig roll i 
hjulupphängningen. Det är spindeln som sammanbinder länkarmar, 
bromsar och styrstag mot hjulet. Dess utseende och funktion spelar en 
ansenlig roll för bilens karakteristik.  
 
Arbetet beskriver hur framtagning av 2 stycken främre hjulspindlar gick 
till. Rapporten ger under vägen tips på hur en hobbybilbyggare kan 
konstruera egna hjulspindlar med hjälp av grundläggande information 
om hjulupphängningar och hjulvinklar vilka är en viktig del i denna sorts 
konstruktionsarbete.  
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1 . Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

En hjulspindels huvudsakliga syfte är att sammanlänka 
hjulupphängningen från bilen mot hjulet. Hjulspindlar kallas även för 
uprights (Eng översättning), hubb och ibland för navhus men 
betydelsen är densamma. En spindel innehåller fästen till bärarmar, 
styrstag, bromsar, hjullager och hjulnav. Själva funktionen med 
hjulspindeln är att den skall klara av dessa krav på funktioner och göra 
detta utan att ta för mycket plats (skall passa innanför en fälg), samt att 
den skall uppfylla möjligheter till hjulvinkelinställningar bilbyggaren har 
för avseende att kunna justera. Hjulspindlar är sparsamma som 
standarddetaljer och det krävs en del arbete när man på egen hand vill 
konstruera en bra hjulupphängning.  
 
Om möjligheten finns att konstruera egna spindlar eller modifiera 
befintliga ges man större möjligheter att åstadkomma en tillfredställande 
geometri. Som privat bilbyggare bör du veta dina önskemål innan du 
börjar leta på begagnatmarknaden. Ett tips är att ta med linjal och 
skjutmått och åka till en bilskrot för att leta. Hittar du inget, sätt igång 
och konstruera dina egna. 
 
Handelsbolaget Hahlin7 är ett familjeföretag som byggt en racerbil för 
hobbybruk, se bild 1.  
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Bild 1. Hahlin Super7. 

 
Resultatet är framgångsrikt där de åstadkommit en bil som är både 
snabb och vinner priser på utställningar runt om i Sverige. Hahlin7 har 
även börjat planera ett nytt bygge. Det kommande bygget skall ligga på 
samma tekniska nivå som den tidigare bilen men med andra roliga 
konstruktionsidéer. Förhoppningar om hög motoreffekt finns vilket 
medför höga krav på hållbara delar.  
 
Hobbybilbyggare skissar ofta på chassie- och hjulupphängningar innan 
framtagning drar igång, vilket Hahlin7 också gjort. De har kommit fram 
till slutsatsen att de behöver specialkonstruerade spindlar och det är där 
detta examensarbete och Aston Verktyg kommer in i bilden. Tanken 
med arbetet är därmed att ta fram främre hjulspindlar till 
Handelsbolaget Hahlin7’s nya bygge och genom framtagningen av 
dessa skapa riktlinjer för privatpersonen som vill göra det samma med 
hjälp av en lokal verkstadsfirma eller liknande.  
 

1.2 Beskrivning 

 
Handelsbolaget Hahlin7 behövde två stycken främre hjulspindlar till ett 
planerat racebilsbygge. Eftersom undertecknad sedan tidigare kände 
familjen Hahlin togs tillfället att utföra detta projekt som examensarbete. 
För att genomföra projektet kontaktades företaget AB Aston Verktyg för 
att få teknisk handledning samt tillgång till lokal och maskiner som 
behövdes till utförandet av beredningen.  
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1.3 Mål 

 
Examensarbetets mål var att framställa spindlar som var billiga, 
uppfyllde krav på mått och hade en enkel design. Spindlarna skulle vara 
hållfasta i förhållande till de krav Hahlin7 ställde. De skulle också vara 
oberoende av placering, dvs. skulle passa fram och bak respektive vid 
drivande alternativt icke drivande hjul. De skulle även passa i ett 
befintligt bultmönster/hjullagersystem. Detta bultmönster skulle vara lätt 
att ändra vid konstruktion av en likadan spindel men med en annan 
sorts hjullager/nav. 

 

1.4 Metod 

 
En CAD-ritning skulle framställas som uppfyllde kundens krav på mått. 
När ritningen var klar skulle modellen optimeras med avseende på 
material och funktionsdugligt utseende som var hållbart och enkelt. 
Relevant datainformation skulle behandlas och sammanställas där 
förbättringsförslag skulle baseras på konstruktionsmässiga grunder. 
Spindlarna jämfördes med andra fabrikat och hur dessa såg ut i 
dagsläget, vad som var likt samt skiljde dem åt. Hjulspindlarna skulle 
tillverkas i Aluminium vilket gav en viktmässig fördel men som ställde 
högre krav på hållfasthetsberäkningarna. Hjulspindlarna var tvungna att 
hålla till varje pris då en deformation kunde ge ödesdigra konsekvenser 
på en racerbana.  
  

1.5 Begränsningar 

 
En komplett hjulupphängning skulle ritas upp i CAD men endast 
spindlarna framställdes. Delar som bärarmar etc. skickades av 
handelsbolaget Hahlin7 till Aston Verktyg för provmontering. Övriga 
delar beställdes vid behov.  
Provmonteringar skedde löpande med hjälp av närasittande delar så 
som hjullager och spindelleder (som ställer högst krav på passform 
tillsammans med spindel), resterande delar provmonterades i slutet av 
arbetet. 

2. Material och Metoder 

2.1 Inledning 

I denna rapport skulle framtagning av hjulspindlarna att beskrivas. För 
att göra ett grundligt arbete analyserades en bils hjulupphängning. Det 
handlade om allt ifrån spindel till styrstag, bromsok, bromsskiva, 
bärarmar, fjädring, hjullager samt nav. Dessa delar av 
hjulupphängningen beskrevs enskilt, därefter kom hjulvinklar och dess 
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betydelse att studeras. Detta för att skapa förståelse om hur 
framtagningen av spindlarna gick till.   
 
För att kunna svänga, bromsa och accelerera med tillräckligt stor kraft 
krävs friktion mot vägbanan, dvs. väggrepp. Huvudregeln är att man 
kan optimera bilen så att väggreppet bibehålls men aldrig förbättra en 
bils teoretiska värde, (Malmberg, 2004). För att överstiga det teoretiska 
värdet måste man ta till aerodynamiska åtgärder så som vingar, 
splitters etc. Man kan se det på följande sätt, se bild 2. 
 

 
Bild 2. Väghållningens stamtavla. 

 
 
Det är alltså däck och friktion tillsammans med bilens vikt som 
bestämmer det teoretiska värdet på den maximala friktionen. 
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Hjulupphängningarna (och resten av optimeringarna på bilen) är verktyg 
för att bibehålla det teoretiska värdet. För att överstiga den maximala 
teoretiska friktionen måste aerodynamiska hjälpmedel användas. Dessa 
hjälpmedel trycker ned bilen mot marken och/eller leder bort onödig luft.  
 
Vid vardagligt bruk utsätts bilen för en mängd olika scenarion; 
motorväg, grusväg, vägbulor, trottoarkanter etc. Detta gör att fjädring 
och hjulvinklar måste justeras till ett medelläge som klarar dessa olika 
moment på bästa sätt. Bankörning däremot är specifikt, där behöver 
bilen anpassas för varje enskilt tillfälle eftersom olika inställningar är 
förknippat med olika bantyper t.ex. långa eller korta kurvor. Ordet 
bankörning är också varierande, det kan vara asfaltsracing, grusrally 
eller dragrace och därför gäller det att kunna justera bilen efter 
ändamålet.  
 
När man diskuterar väghållning pratar man vanligen om att styva upp 
bilen. Detta gör att bilen tål hårdare belastning men inte nödvändigtvis 
får bättre väghållning. Exempelvis, om man monterar en 
krängningsfjäder fram blir bilen styvare över framaxeln. Bilen tål alltså 
högre belastning men den understyr också lättare, dvs. kanar över 
framhjulen och förmår bilen att gå rakt fram vid sväng. Vid överstyrning 
å andra sidan vill bilen styra mer än vad framhjulen svänger, dvs. 
sladda med bakvagnen. Detta uppkommer ofta då man ger gas i en 
kurva med en bakhjulsdriven bil men kan också vara en bieffekt av för 
hård fjädring bak, högt däckstryck bak, för hårt ställd diffbroms etc.  
 
”När viktfördelningen är satt ur spel finns den bästa friktionen tillgänglig, 
- men den kan också fördärva friktionsvärdet” (Malmberg, 2004). 
Hjulgeometri, fjädrar och stötdämpare har i uppgift att fördela dessa 
krafter så bra som möjligt. Den enskilt mest kraftfulla åtgärden är därför 
att öka friktionen mot vägbanan genom att skaffa bättre däck. 

2.2 Hjulupphängning 

Separata främre hjulupphängningar används på alla personbilar idag. 
Detta medför bättre styregenskaper och ger betydligt bättre komfort än 
vid stel framaxel. Stel framaxel är en stark konstruktion och är lämplig 
för tunga fordon t.ex. lastbilar och traktorer. Separat upphängda hjul är 
anslutna till kaross eller ram genom anordningar så att hjulets 
fjädringsrörelser inte påverkar den andra sidans hjul. 
Framhjulsupphängningen måste fungera så att bilen har god 
styrförmåga trots att hjulen fjädrar upp och ner. Stötar och kurvtagning 
skall i minsta möjliga mån fortplanta sig till ratten och inverka på 
styrningen. Hjulupphängningen skall möjliggöra att bara en liten del av 
bilens massa följer vägens ojämnheter, samt har som uppgift att jämna 
ut belastningar från väggreppet i kurvor. 
 
När man talar om vikt på en racerbil beskriver man den i två delar, 
fjädrad vikt och ofjädrad vikt. Till den fjädrade vikten räknas chassi och 
allt som är fäst på chassiet. Den ofjädrade vikten är 
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hjul/hjulupphängning, dvs. det som påverkas direkt av vägen. Ju högre 
ofjädrad vikt desto större är risken att bilen kommer i studsning över 
ojämnheter. Detta kan leda till att bilen tappar greppet vid belastning 
från sidan, vid inbromsning eller vid acceleration. Om du vill lätta din bil 
gör du det effektivast genom att minska den ofjädrade vikten. En 
tumregel är att ett kilo ofjädrad vikt är att betrakta som fyra kilo fjädrad 
vikt. Detta eftersom lägre vikt på fälgar och däck resulterar i att hjulen 
blir lättare att accelerera och bromsa, vilket medför att bilen upplevs 
som kvickare. 
 
All kraft som påverkar chassiet gör det via Rollcenter, RC, vilket är den 
axel bilen kränger runt, se bild 3 . Center of Gravity Height, CGH, är 
bilens masscentrum. Placeringen av RC beror på 
hjulupphängningarnas position och utformning. RC skall placeras 
någonstans mellan marknivå och CGH för att ge bilen bäst 
vägegenskaper. I bild 3 nedan är hjulupphängningarna utformade så att 
RC hamnar 100mm ovanför marknivå. Detta är ganska lågt (och bra ur 
väghållningsvinkel), men vi föreställer oss det i exemplet nedan. 
 
Om RC placeras på halva höjden mellan marknivå och CGH, erhålls 
antiroll sidledes och antisquat, antidive längsledes. Kort förklarat 
betyder det att bilen inte kränger så mycket vid sväng, inte sätter sig så 
mycket vid acceleration eller ”hukar” sig så mycket vid inbromsning. All 
vikt under rollaxeln blir därför ofjädrad i horisontalplanet. 
 
Om CGH är placerad 400 mm ovan marken och RC 100 mm så är 25 
% av den fjädrade massan i bilen sidledes ofjädrad. Denna sidledes 
ofjädrade vikt orsakar ett fenomen som kallas ”jacking” och är en kraft 
som vill lyfta bilen rakt upp vid kurvtagning. Jacking är något man inte 
vill ha eftersom den inte skapar krängning utan bara en oönskad 
lyftkraft. Resterande 75 % av chassievikten som är placerad ovanför 
RC är fjädrad och skapar krängning som kan användas dels för att 
jämna ut däckgreppsbelastningar och dels för att balansera över- och 
understyrning.  
”Hela vitsen med hjulupphängningen kan sägas vara att med olika 
medel undvika jackingkrafterna” (Malmberg, 2004).  
 
 

 
Bild 3. Viktfördelning framvagn. 
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I nästkommande delkapitel kommer delar av hjulupphängningen att 
beskrivas separat.  

2.2.1 Länkarmar 

 
MacPherson  
Denna typ av hjulupphängning styrs av hjulens rörelser genom en 
triangelformad länkarm under hjulcentrum, ett fjäderben och ett 
styrstag, se bild 4 . Vid körning utmärker sig denna typ av 
hjulupphängning genom den höga komforten och säkerheten. 
MacPherson-upphängningens fördelar är framför allt små ofjädrade 
massor (låg hjulupphängningsvikt), en stor stödbas, låga krafter och litet 
utrymmesbehov. Konstruktionen, som uppkallats efter dess uppfinnare, 
har under årens lopp vidareutvecklats kontinuerligt och är idag normalt 
standard i många bilar. Då kraven på väghållning blir högre övergår ofta 
hjulupphängningstypen till fyrlänksupphängning, dvs. en undre och en 
övre länkarm.  

 

 
Bild 4. MacPherson med skruvfjäder. 

 
Dubbla tvärställda länkarmar  
En annan sorts hjulupphängning som bild 5 visar, består av två 
tvärställda länkarmar, en undre och en övre. Denna kallas även för 
fyrlinksupphängning alternativt dubbla A-armar. Ena sidan är lagrad i 
bilens stomme och i motstående ände sitter en spindelled. Mellan 
länkarmar och kaross sitter fjädring och stötdämpare för att ta upp 
stötar och ojämnheter från vägbanan. Länkarmarna skall inte bara 
fungera som hållare för hjulen och överföra krafter till fjädringen, utan 
måste dessutom ta upp påfrestningarna vid bromsning, acceleration 
och kurvtagning. Eftersom två av dessa krafter verkar i fordonets 
längdriktning skulle inte enkla länkarmar klara belastningen, därför är 
länkarmarna triangelformade.   
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Bild 5. Länkarmar, spindelleder och hjulspindel. 

 
Noterbart är att den övre länkarmen bör vara 0,6-0,7 av den nedre 
bärarmens längd för att ge bättre fjädringsegenskaper. Korta länkarmar 
används när liten svängradie är nödvändigt. Den övre a-armen får 
tämligen små belastningar jämfört med den undre som utstår böjkrafter 
från stötdämparen vilket förklarar varför den oftast är kraftigare 
konstruerad än den övre.  

 

2.2.2 Spindel  

 
Bilderna nedan visar hjulspindlar och att utformningen av dessa kan 
variera mycket. Till höger syns en ”spretig” modell där fästet till 
styrstaget flyttats ut. Till vänster på bilden syns en mer kompakt modell, 
där man också valt andra fästanordningar till spindellederna. Vad som 
är bäst är helt upp till vad man tänkt använda bilen till samt hur mycket 
utrymme man har till förfogande. Mer information om spindlar finner du 
längre fram i rapporten.  

 

 
Bild 6. Hjulspindlar. 
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2.2.3 Bromsok, bromsskiva  

 
Den rörliga delen, bromsskivan, utgörs av en stålskiva (på dyra 
racerbilar förekommer ofta keramikskivor) som är fast förbunden med 
hjulnavet. På båda sidor om denna sitter bromsklossar med slityta av 
värme- och nötningståligt material. Vid inbromsning klämmer klossarna 
till på båda sidor om skivan och skapar den bromsande friktionen. 
Nuförtiden är bromskivorna ventilerade, dvs. tvådelade med kylkanaler 
vilket gör dem mer värmetåliga och därmed mattas bromsverkan 
senare. Inom banracing och på sportbilar kan bromsskivorna även vara 
borrade med flera mindre hål, se bild 7 nedan. Om skivan inte är 
hålborrad kan där i stället sitta slitsar. När bromsskivan utsätts för hårda 
och täta inbromsningar bildas ett gaslager mellan skiva och ok. 
Slitsarna hjälper till att ”skära” bort gaslagret och förhindrar på så vis 
avmattning av bromsverkan.  

 

 
Bild 7. Bromsok med ventilerad och hålborrad bromsskiva. 

 
 

2.2.4 Styrstag  

Styrstaget är fäst på de främre hjulspindlarna och förbinder 
parallellstag/kuggstång med rattstång. Dvs. den del vid hjulet som rör 
sig när man svänger på ratten. Parallellstaget förenar framhjulen till en 
enad rörelse.  
 

2.2.5 Hjullager 

Hjullagret är precis vad det låter som, hjulets lagring mot bilen. I vissa 
fall är inte hjullagret och navet sammanbundet, se bild 8 nedan. Lagret 
är då inpressat i hjulspindeln och navet fäst på dess utsida. 
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Till detta projekt valdes BMW E39 hjullager. Dessa har inbyggt nav och 
har bevisat bra hållbarhet. Med bultmönster 120x5 finns det många 
standardfälgar som passar detta nav/hjullager.  
 
 
 

.  
Bild 8. BMW E39 hjullager. 

 

 

2.2.6 Fjäder, stötdämpare  

Stötdämparen har i uppgift att dämpa svängningsrörelser, stötar och ojämnheter från 
underlaget och på så vis öka komforten. Dämpningen sker vanligtvis genom 
omvandling av rörelseenergi till värme genom att olja tvingas genom små hål. 
Fjäderns uppgift är att fjädra bilens massa. Utan dämpare skulle färden bli guppig, då 
energi lagras i fjädern och sedan överförs till fordonskroppen. 
 
I biltuningvärlden pratar man ofta om ”coilovers”. Där är fjädern monterad utanpå 
stötdämparen och tar då mindre plats i hjulhuset. Just coilovers inom 
tuningsammanhang är en kombinerad fjäder/stötdämpare med inställningsmöjligheter 
i höjd och hårdhet. I många fall har coilovern justerbar topplagring för att möjliggöra 
inställningsmöjligheter av vissa hjulvinklar.  
 
På nyproducerade bilar sitter fjädern nästan uteslutande utanpå stötdämparen.         
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Bild 9. Coilovers med justerbar topplagring. 

2.2.7 Spindelleder/Länkhuvud  

Till detta projekt valdes P-ändor som är en standarddetalj hos många bilfabrikörer. 

Dessa erhöll inte likvärdig justeringsgrad av frihetsgrader som uniballs (en lite dyrare 

variant av spindelled, se till höger i bild 10 nedan) men de var betydligt billigare och 

hade bevisat längre livslängd. Ett krav i projektdefinitionen var att hjulspindlarna 

skulle passa med standarddetaljer och därför föll valet på p-ändor.  

 

 

Bild 10. P-ända till vänster, uniball till höger. 

  

2.3 Hjulvinklar 

Vad många inte tänker på är att justering av hjulvinklar inte bara är 
nödvändigt för racerbilsingenjörer utan också för vanliga 
garagemekaniker. Det är mängder av aspekter att ta till beaktning när 
man gör hjulinställning på en bil, här är några av dem. 

- För det första måste bilens samtliga hjul beaktas eftersom de 
samverkar med varandra.  

- För det andra påverkar hjulinställningen inte bara däcksslitaget 
utan också bränsleförbrukningen.  
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- För det tredje har hjulinställningen mycket stor betydelse för 
trafiksäkerheten. 

- För det fjärde och kanske mest påtagliga, påverkar 
hjulinställningen bilens komfort på ett alldeles avgörande sätt. 

 
Här kommer några korta förklaringar över de vanligaste hjulvinklarna. 

2.3.1 Camber  

Hjulets lutning mot ett vertikalt plan i bilens färdriktning kallas för 
cambervinkel och anges i grader. Negativ camber innebär att hjulets 
övre kant är närmare bilen än den undre kanten se längst ned i bild 11. 
Camber mäts vid stillstående och med styrningen rakt fram.  
Negativ camber ökar greppet vid kurvtagning eftersom det placerar 
hjulet i en mer optimal vinkel mot vägen när bilen kränger. Genom att 
applicera negativ camber kan krängningen reduceras och därigenom 
maximera kontaktytan från däcket mot vägen vid kurvtagning. Notera 
att detta endast gäller ytterhjul vid sväng, innerhjul drar mer nytta av 
positiv cambervinkel. 
 
Fördelen med negativ camber på en bil är att det ger ett fint fäste 
framförallt i högfartskurvor där lite rattutslag görs men sidokraften och 
krängningen är stor. Negativa sidan är att man får sämre bromsverkan 
eftersom anläggningsytan mot marken är mindre vilket ger ett sämre 
fäste. 
Vid rätlinjig acceleration, t.ex. på en dragstrip är det tvärt om, där vill 
man ha en däckyta som är helt horisontell mot underlaget så att 
maximalt grepp uppnås.  
 
Positiv camber ger en lättstyrd bil men sämre kurvtagningsegenskaper. 
En viktig aspekt att ta hänsyn till är vad som händer med cambervinkeln 
då bilen fjädrar, vilket till stor del beror på hur den undre bärarmen är 
utformad. Mer om detta längre fram i rapporten.  
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Bild 11. Cambervinklar sett framifrån fordonet. 

 

2.3.2 Caster  

 
Castervinkeln är vinkeln mellan vertikallinjen och en linje som går 
genom centrum på fjäderbenet (MacPherson upphängning) eller genom 
övre och undre spindelled, sett från sidan. Caster gör att hjulen strävar 
rakt fram och ökar på så sätt kursstabiliteten. Caster mäts i grader och 
ges positiva tal om styraxeln lutar ”bakåt”, vilket den normalt gör. Stor 
positiv castervinkel ger bättre rattåtergång efter kurvtagning. Stor positiv 
caster medför också tung styrning och kursstabilt fordon, ofta 
kombinerat med servostyrning. Liten positiv caster medför lättstyrt men 
instabilt fordon.  

 
Bild 12. Castervinkel sett från sidan av fordonet. 
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2.3.3 Toe (skränkning)  

Vid liten ”slippvinkel” (något hjul får mera motstånd pga. ojämnheter) så 
kan ena hjulet peka rakt fram för ett ögonblick, utan att initiera en 
svängkraft. En viss toe-in ger därför riktningsstabilitet. Bakhjulsdrivna 
bilar har normalt toe-in för att motverka hjulens tendens att vrida sig utåt 
när bakhjulen ”skjuter bilen framför sig”. Framhjulsdrivna bilar har 
normalt toe-out. Detta motverkar hjulens inåtvridning när framhjulen 
”drar bilen framåt”. Toe justeras genom att korta eller förlänga 
styrstagen. Hjulvinkeln är justerbar på alla bilar och måste vara lika på 
båda hjulen, vilket annars uppträder som att bilen vill ”dra” åt något håll. 
Toe-out ger sämre riktningsstabilitet men bättre styrningsförmåga (”turn 
in”) in i svängarna. Det hjul som utsätts för bakåtvridande kraft vill peka 
ännu mera toe-out vilket resulterar i att innerhjulet beskriver en kortare 
radie än ytterhjulet. Mer om detta i ”Ackermann” i nästa stycke.   
 

 
Bild 13. Toe-vinkel uppifrån sett. 

 
 
 

2.3.4 Ackermann (kurvtagningsvinkel) 

Ackermannvinkel innebär att innerhjulet svänger mer än ytterhjulet vid 
sväng. Detta är till för att bilen skall rulla utan att något hjul glider 
genom en kurva. Hur stor skillnaden är mellan hjulen bestäms av 
styrarmarnas utformning. Om styrarmarna vinklas så att de får en 
skärningspunkt i bakaxelns förlängning (se bild 14) så ger ackermann 
rätt förändring av hjulvridningen och är då 100 %. Om hjulen hela tiden 
vrids parallellt så är ackermann noll.  
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Bild 14. Ackermannvinkel. 

2.3.5 Steering Axis Inclination (SAI)  

Alla krafter som uppstår i däckskontakten med banan hamnar i 
styraxeln eller balanserat runt denna. Kuggstången måste ta upp alla 
obalanserade krafter som verkar runt och mellan de båda styraxlarna. 
SAI är det ”nya” namnet på KPI, (King pin inclination) och kan liknas vid 
styraxellutning. Styraxeln är en linje mellan övre och undre spindelled. 
King pin inclination kommer från den stela axelns tid, och angav hur 
många grader lutningen var från en lodlinje. SAI är normalt sett inte 
inställningsbar utan endast en bieffekt till camberinställning som 
bestäms vid konstruktion av hjulspindel. MacPherson brukar ha en stor 
vinkel då hjulet annars tar i fjäderbenet.     
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Bild 15. SAI, styrradie och cambervinkel. 

 

2.3.6 Styrradie   

Skillnaden mellan punkten på vägbanan i SAI-vinkelns förlängning i 
förhållande till lodlinjen på hjulet kallas för styrradie (även scrub) se 
bild 16. Vid negativ styrradie där radien ligger på vänster sida om 
lodlinjen, vrider sig hjulet inåt vid inbromsning och på samma sätt 
vrider sig hjulet utåt vid inbromsning om styrradien är positiv (som 
bilden visar). Om SAI vinkeln är utformad på så vis att denna punkt 
hamnar mitt i hjulets lodlinje vid vägbanan kommer spårkänsligheten 
att bli mindre samtidigt som en del av informationen från vägen går 
förlorad. Generellt så känns underlaget mer i ratten vid större 
styrradie. Styrradien påverkas av fälgarnas utformning och omkretsen 
på hjulen. I bilden nedan har hjulupphängningen positiv styrradie, dvs. 
bilen kommer att styra utåt mot det hjul som har mest belastning.  
Ett bra råd är att konstruera för liten styrradie och därefter använda 
spacers (mellanlägg) om mer behövs. 
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Bild 16. Styrradie sedd framifrån.  

 
 

2.3.7 Jacking force 

Jacking force är inte en hjulvinkel utan snarare en bieffekt beskriven 
tidigare under ”Generellt om hjulupphängning” i avsnitt 2.2. Den vikt 
som ligger under Roll Center kallas för ”sidledes ofjädrad vikt”. Det är 
en vikt som inte orsakar krängning utan skapar en ”jacking force” i 
stället. ”Jacking är en otrevlig karaktär som vill lyfta bilen i stället för att 
kränga i sidled” (Malmberg, 2004).  
 

2.3.8 Bumpsteer 

Bumpsteer är precis som jacking force en bieffekt och betyder att 
framhjulen ändrar toe-vinkel när bilen fjädrar. Detta beror på att 
styrstaget, mellan kuggstången och spindelleden är för långt, för kort 
eller sitter i fel vinkel. För att mäta detta kan man hissa upp bilen under 
framvagnen och mäta toe precis innan framhjulen lämnar marken. 
Bumpsteer är något man vill bli kvitt eftersom det ger skiftande 
vägegenskaper när bilen fjädrar.  



24 

 

3 Resultat 

3.1 Inledning  

 

Kravspecifikation 

 
 Enkel design 

 Hållfast (dimensionerad mot deformation och plasticering) 

 Skulle klara mått såsom broms-, hjulstorlek, styrinrättning, 
styrstag, SAI-vinkel, bärarmar, caster-vinkel, plats skulle finnas 
på undre bärarmen för coilover (k-fjäder). Kort sagt, skulle 
kunna ingå i ett upphängningssystem som var enkelt och 
långlivat. 

 Passa vid fram- och bakhjul (oberoende av drivning) 

 Enkla spindelledsinfästningar (anpassad för P-ändor) 

 Kostnadsmässigt effektiv (lågt pris utan att tumma på funktionalitet) 

 Skulle passa ett befintligt bultmönster/hjullagersystem 

 Låg vikt (enligt teori om ”låg ofjädrad vikt”) 

 Beredningsmässig design (symmetri för enkel framtagning) 
 

3.1.2 Teoriundersökning 

 
I dagsläget finns hundratals olika spindelkonstruktioner. Spindlar som 
innehåller olika funktioner som fästen till bärarmar, fjäderben, styrstag, 
bromsar, hjullager etc. Men där slutar likheterna. Formen varierar alltid.  
 
Varför ser spindlar ut som de gör? 
De flesta av marknadens spindlar är formgjutna, men andra också 
CNC-frästa. Det är enklare att gjuta en komplex bit än att bereda den i 
en fräsmaskin varför de flesta standardbilars spindlar är tillverkade på 
det viset.  
 
Vid tidigare försök (KTH Formula student -04) frästes hjulspindlar ur en 
solid aluminiumbit. Spindlarna blev vid detta tillfälle kostnadsineffektiva 
och de bestämde sig året därpå för att formgjuta i stället. Vid gjutning är 
kraven på formen inte lika begränsade men kräver i stället en 
produktionsteknik som AB Aston Verktyg inte tillhandahåller. Det är 
förstås också enkelt att gjuta fler spindlar när man väl har formen klar. 
Däremot är det enklare att justera formen i en CAD-modell för att sedan 
CAM-bereda och fräsa via CNC-maskin. En mix är att först gjuta en 
modell och sedan CNC-bereda den, men då rinner kostnaderna lätt 
iväg. Man kan svetsa ihop en spindel i stål och göra den likt en 
lådkonstruktion. Då gäller det att få svetsen att bränna igenom 
ordentligt  
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Vid denna konstruktion var tanken att fräsa spindlarna ur ett stycke 
eftersom det var den mest hållfasta lösningen. Alternativet var att göra 
en förenklad modell som var enkel att fräsa med nackdelen att behöva 
svetsa eller skruva spindelledsinfästningarna på plats. Allt detta skulle 
ge sämre hållfasthet i spindeln vilket inte hade tolereras. 
 
En spindels materialval beror på tycke och krav där det vanligaste är att 
använda stål. Krom-Molybden och aluminiumlegeringar förekommer 
men är inte lika vanligt.  Materialet bör inte vara för sprött eftersom det 
är bättre att låta materialet plastiskt deformeras än brytas av vid haveri. 
Väljer man att använda ett hårt och sprött material till sina spindlar 
måste man se till att bärarmarna fungerar som brytpinnar. 
Hjulupphängningen kan inte totalhaverera vid olycka eller liknande, 
någonting måste ”fånga upp” stöten. 
 
Hjulspindlar i aluminium är inte så vanligt förekommande på dagens 
personbilar, framför allt inte vid drivande hjulpar. En avgörande orsak är 
att kostnaden för aluminium är dyrare än stål.  Aluminium går idag att få 
väldigt hållfast. Aluminium rostar inte vilket är ett tungt vägande 
argument på en bil som blir nedsmutsad med vägsalt och annat som 
påskyndar rostangrepp. Det finns efterbehandlingsmetoder för 
aluminium, t.ex. eloxering som ger en finare och hårdare mer 
korrosionsbeständig yta.  
 
Att modifiera en aluminiumspindel med svetsning är olämpligt. 
Svetsning i aluminium kräver hög precision och det är lätt att göra fel. 
Risk finns också att sprickbildning uppstår, så kallade vätesprickor, 
vilket kan försämra hållfastheten avsevärt.    
 
Eftersom uppdragsgivarens bil var bakhjulsdriven och hjulspindlarna 
var tänkta att sitta vid framhjulen så behövde de inte lagra någon 
roterande drivaxel. Dock skulle möjligheten finnas och därför 
konstruerades de som om detta vore ett krav.  
 

3.1.3 Konstruktionsmässiga tips 

 
En spindel som inte går att få in i hjulet är aldrig riktigt bra. Får man inte 
in den i hjulet får man ett stort styrradieavstånd och lösningen till det blir 
att addera SAI-vinkel. SAI orsakar styrningslyft som blir värre med ökad 
styrradie. Detta är bra för en vanlig bil på allmänna vägar eftersom 
bilens tyngd vill tvinga hjulen i raktframläge. Bilen vill gå rakt även om 
vägen lutar vilket upplevs som stabilt. Det finns två nackdelar med 
mycket SAI på en racerbil. Raktframkraften i ratten kan ge en falsk 
indikation till föraren om vad som händer med sidokrafterna och stor 
SAI ger också positiv camber på det belastade hjulet. Har man för lite 
styrradie kan man alltid lägga till spacers (mellanlägg) om det skulle 
behövas.  
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Kort sagt, så ska man försöka hålla mått och vinklar så små som 
möjligt, annars måste man kompromissa vilket sällan leder till ett bra 
resultat.  

3.2 Genomförande 

3.2.1 Inledning 

En grov mall skissades upp i CAD-miljö med krav på yttermått för att få 
någonting att utgå i ifrån, se bild 17. Lutningen 5° var krav från 
beställaren där spindelledsinfästningarna skulle luta för att ge rätt SAI 
och en bra fjädringsväg. 90 mm var måttet från nederdelen av 
spindelledsinfästningen upp till mitten på hjullagrets infästning, ett krav 
för att spindeln skulle kunna passa innanför en 15 tumsfälg.  
 

 
Bild 17. Måttsättning första utkast. 

 
Den första CAD-modellen analyserades, se bild 18.  
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Bild 18. Första modell uppritad. 

 
Efter diskussion med verkstadsmekaniker och ingenjörer på Aston 
Verktyg snappades tips upp om hur konstruktionen kunde förändras för 
att ge bättre hållfasthet och beredningsmöjligheter. Hålbild, 
rundningsradier och tjocklekar justerades stegvis tills en 
tillfredsställande geometri var framställd. 
 

3.2.2 Hållfasthetsberäkning   

När första optimeringen var klar och designen kändes tillfredsställande 
påbörjades hållfasthetsberäkningarna i CAD. FEM-beräkningarna 
skedde i flera steg med kraftpåläggning från olika håll för att se var 
spindeln hade bristfälliga punkter. De kraftriktningar spindeln utsattes 
för var bilens vikt i Y-led, inbromsning med tillhörande vridningskraft 
från bromsoksinfästningen, acceleration samt kurvtagning med 1,5 G-
krafts sidoacceleration. Krafterna ansattes först enskilt och sedan 
tillsammans för att beskriva den teoretiskt maximala belastningen 
spindeln kunde utsättas för, se bilaga 3 för resultat.   
 

3.2.3 Materialval 

En grundlig materialundersökning gjordes på olika aluminiumsorter där 
valet föll på ett material Aston Verktyg använder mycket i sin egen 
tillverkning. Materialet hette Alca 5 och var en aluminiumlegering med 
hållfasthet och brottgräns som uppfyllde kravspecifikationen.  
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3.2.4 Beredning 

Materialet beställdes i mått 240x230x90mm (till 2st spindlar). Biten 
kapades upp i 2 delar och planfrästes sedan till rätt yttermått. Den 
första planfräsningen var noga eftersom det gällde att få samtliga ytor 
vinkelräta, samt att måtten behövde stämma inför nästkommande 
beredningsmoment. Därefter frästes och borrades bitarna i CNC-
maskin. CNC-koden programmerades manuellt vid maskin då CAM-
utrustningen i verkstaden var upptagen av andra brådskande arbeten. 
Detta var mera tidskrävande men gav mig bra lärdom i hur man 
använder och programmerar en CNC-maskin. Slutgiltigt resultat av 
färdiga spindlar ses i nedanstående bilder.   
 
 

 
Bild 19. Färdigställda hjulspindlar. 
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Bild 20. Komplett spindel med bärarmar, P-ändor och hjullager/nav. 

4 Diskussion och slutsatser 
 
Resultatet blev som planerat. Spindlarna blev lätta och smidiga och 
passformen stämde bra. Avvikelser från planeringen som hade kunnat 
göras bättre var planeringen vid CAD-konstruktionen. Utan 
hjulupphängningsdelar på plats tog det tid att försöka räkna fram vissa 
mått. Delar skickades och beställdes men hade de funnits tillhanda vid 
start hade flödet varit enklare.  
 
En tredje spindel kunde ha frästs fram för att plastiskt deformera den 
och därigenom kontrollera att teoretiskt framräknad hållfasthet stämde 
överens med praktisk verklighet. 
 
Det krävdes mycket teori bakom varje konstruktionsbeslut. Desto 
djupare informationsanalys desto mer teori att ta hänsyn till. 
 
Hjulspindlarna var komplexa att hållfasthetsprova eftersom de utsätts 
för så många olika krafter på en och samma gång. Ett 
simuleringsprogram hade kunnat användas för att på ett bättre sätt 
dynamiktesta spindlarna än vad FEM-funktionen i CAD-programmet 
räckte till.  
 
Vidareutveckling: 
Skapa flera färdiga CAD-modeller med färdiga infästningar för olika 
hjullager. Detta för att enkelt kunna skapa en ritning och sedan bereda 
fram spindeln i CNC-maskin. 
  
De koniska hålen för spindellederna var tidskrävande att borra då Aston 
inte hade någon konisk brotsch som passade. Detta löstes med 
fullradiefräs och en framräknad formel som stegade ned fräsen i små 
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steg. Med rätt brotschar är detta problem enkelt löst.  
 
Med CAM-beredning kan man enkelt ta konturer ur en CAD-modell och 
skicka till CNC-maskin via en postprocessor. Detta var planen från 
början men arbetsbelastningen på verkstadens maskiner gjorde att det 
var svårt att hitta ledig tid vid de CNC-maskiner som var kopplade mot 
CAM .   
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out.jpg 

6 Bilagor (Appendix) 

Bilaga 1. Material  

Alca 5 är vertikalt gjuten och planfräst på två sidor, i legering EN 5083. När legering 
EN 5083 krävs och när samtidigt höga krav på planhet, stabilitet och ytkvalitet ställs, 
är Alca 5 ett utmärkt val. 

Typiska användningsområden 

 Miljöer med risk för korrosion  
 Förpackningsmaskiner  
 Olika byggnader där hög hållfasthet krävs 

Huvudsakliga fördelar med Alca 5 

 Utmärkt korrosionsbeständighet  
 Bra egenskaper för anodisering  
 God svetsbarhet  
 Höga mekaniska egenskaper  
 Oöverträffad planhet   
 Minimal porositet  
 Extremt låg kvarvarande spänning  
 Bra bearbetningsmöjligheter  
 Mycket jämn ytkvalitet 

Mekaniska egenskaper 
 

Brottgräns Rm min. MPa 260 

Sträckgräns Rp0,2 min. MPa 115 

Förlängning A5% min. 15 

Hårdhet (min) HB 72 

Kemisk sammansättning 

Alca 5 består av legering EN 5083 (AlMg4,5Mn) 
Huvudämnena i legeringen är Mg och Mn. 

Fysikaliska värden 
 

Densitet kg/m³ 2,66 

Värmeledningsförmåga λ W/(m·ºC) 110-140 

Värmeutvidgningskoefficient ./. 1 000 000 24,2 

Elasticitetsmodul E GPa 70 

http://driftjapan.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/toe-in-vs-toe-out.jpg
http://driftjapan.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/toe-in-vs-toe-out.jpg
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Bilaga 2. CNC-programmering 

Utdrag ur CNC-kod vid fräsmoment. 

 

0  BEGIN PGM HJULSPINDEL3 MM 
1  BLK FORM 0.1 Z X-85 Y-218 Z-114 
2  BLK FORM 0.2 X+0 Y+0 Z+0 
3  TOOL DEF 21 L+0 R+10 
4  TOOL DEF 22 L+4.508 R+9.25 
5  TOOL CALL 21 Z S700 DL+0 DR+0.4 
6  CALL LBL 11 
7  L Y+50 Z+100 M0 
8  TOOL CALL 22 Z S600 DL+0 DR+0.25 
9  CALL LBL 12 
10  L Y+50 Z+100 M2 
11  LBL 11 
12  L X+45 Y-35 Z+0 R0 F9999 M13 
13  LBL 111 
14  L IZ-32 F2000 
15  CALL LBL 21 
16  CALL LBL 111 REP 1/1 
17  L Z+2 R0 F9999 M9 
18  L IZ+0 M5 
19  LBL 0 
20  LBL 12 ; STARTPOSITION FIN  
21  L X+45 Y-35 Z+2 R0 F9999 M13 
22  LBL 112 
23  L IZ-32 F2000 
24  CALL LBL 21 
25  CALL LBL 112 REP 1/1 
26  L Z+2 R0 F9999 M9 
27  L IZ+0 M5 
28  LBL 0 
29  LBL 21 
30  L X+35 Y-22 RL F2000 
31  L X-35.96 F200 
32  RND R11 
33  L X-46.78 Y-145.66 
34  L X-32.42 Y-193 
35  RND R11 
36  L X+15 
37  L X+42 Y-180 R0 F2000 
38  L Y-35 F9999 
39  LBL 0 
40  END PGM HJULSPINDEL3 MM  
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Bilaga 3. Hållfasthetsberäkning 
 
 

 
Bild 21. Ytterhjulets spindel vid sväng.  

 
 

 
Bild 22. Spindel vid hård inbromsning i sväng 


