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Abstract 

In newer modern cars the steeringsystem is equipped with a servo that enhances the driver's input 

from the steering wheel down to the wheels. This is referred to as power-assisted steering. The 

reason why a modern car with the engine turned off or an older car with a lack of power-assisted 

steering, is so troublesome to maneuver is that the driver must overcome the friction that occurs 

between the tires and the surface underneath the tires which prevents the tires from rotating. A 

servo has been connected to the vehicle's steering system and assists the driver to overcome these 

forces and to create a more stable handling and an enhanced operation at a lower speed. 

Servos has in other words reduced the torque required at the steering wheel to rotate the tires. 

Although there is a reduced torque in the steering wheel provided by the servo, it´s for many 

individuals still not sufficiently reduced. Individuals with reduced or limited mobility in their hands or 

arms may experience difficulty in operating the steering wheel of a car. Especially challenging is it if 

the person obtains a car with an installed hand control for operating the acceleration and braking, 

leaving as the only alternative, to maneuver the steering wheel by one hand. By reducing the 

required torque, or effort, needed in the steering wheel, further it’s made possible for these people 

to independently use a car without any setbacks. 

 

Is it possible to reduce the needed effort at the steering wheel in all cars on the commercial market? 

The current commercial market consists, in majority, of the electric power-assisted steering 

systems(EPAS) and hydraulic power-assisted steering systems(HPAS). These two types of systems 

have been carefully studied and the challenges of reducing the needed effort has been analyzed. The 

studies and analyzes has been further developed to a result where the assisted steering systems, on 

the majority of the commercial market cars, can obtain a reduced effort at the steering wheel. 

 

How does the reduced effort procedure work? 

After identifying a torsion bar as the common denominator for the EPAS and HPAS systems the 

torsion bar could be studied further in its mechanical properties. The result of these studies gave 

support to theories of being able to machine the torsion bar in order to reduce the torque at the 

wheel. As a result of the driver's steering wheel movements a twist on the upper part of the torsion 

bar will accrue when the lower portion of the torsion bar, at first held stationary due to the friction 

between the tires and the vehicles underneath surface where it creates a displacement of the rods 

top end and bottom end. The displacement is entirely elastic and the factor that determines the 

amount of torque the servo will assist with. How the torsion bar interacts with in the different 

systems varies. In the EPAS systems the torsion bars displacement is interpreted by software and 

then translated to a control signal leading to an electrical motor. In HPAS systems however, the 

torsion bar is a major component in a hydraulic valve determining the systems hydraulic flow. By 

mechanically machining the torsion bar, it reduce its rotational resistance and the servo will with less 

effort be activated by the driver's steering wheel movements. 

 

Is intervention to weaken the torsion bar safe? 

The procedure is risky and complex but with the knowledge from this report, the help of the tools I 

developed, and the equipment and scientific results presented, it can be implemented with the 

OEMs safety margins still intact. 

  



  
  

 
 

Sammanfattning  
 

Styrsystem i en modern personbil är utrustad med en servo som förstärker förarens manövrering 

från ratten ner till hjulen, detta betecknas som servoassisterad styrning. Anledningen till att en 

modern personbil med avstängd motor eller en äldre personbil med avsaknad av servoassisterad 

styrning är så arbetsamt att manövrera, är för att föraren med egen kraft måste övervinna friktionen 

som förekommer mellan däcken och bilens underlag vilket förhindrar att däcken vrids. En servo har 

därför anslutits till bilens styrsystem och assisterar föraren med att övervinna dessa krafter och för 

att skapa en stabilare väghållning samt en enklare manövrering vid lägre hastigheter.  

 

Servon har då reducerat vridmomentet som innan krävdes i ratten för att vrida däcken, men det nya 

reducerade vridmomentet som servon bidragit till är i vissa fall ändå inte nog reducerat. Människor 

med nedsatt eller begränsad rörlighet i händer eller armar kan uppleva svårigheter med att 

manövrera ratten i en personbil. Speciellt utmanande kan det vara om personen erhåller en bil med 

installerat handreglage för acceleration och broms och då endast har möjlighet att sköta 

rattrörelserna med en hand. Arbetet syftar till att analysera hur det erforderliga vridmomentet i 

ratten kan reduceras ytterligare för att därigenom underlätta för personer med särskilda behov att 

självständigt manövrera bil.  

 

Kan vridmomentet reduceras på marknadens alla personbilar?  

I dagsläget består majoriteten av styrsystemens uppbyggnad på konsumentmarknaden av elektriskt 

servoassisterad styrning (EPAS) och hydrauliskt servoassisterad styrning (HPAS). Dessa två 

systemtyper har noga granskats och utmaningarna i att reducera vridmomentet har analyserats. 

Granskningarna och analyserna har vidareutvecklats till ett resultat där de servoassisterade 

styrsystemen i majoriteten av konsumentmarknadens bilar, kan erhålla ett reducerat vridmoment vid 

ratten.     

 

Hur reduceras vridmotståndet?  

Genom att identifiera en torsionsstav som gemensam nämnare för EPAS och HPAS systemen så 

kunde beräkningar för dess egenskaper utföras. Resultatet från beräkningarna i kombination med 

verifierade mätningar gav stöd för mekanisk bearbetning av torsionsstaven i syfte att reducera 

erforderligt vridmoment vid ratten. Som en konsekvens av förarens rattrörelser så skapas en vridning 

på överdelen av torsionsstaven som senare överförs till en kuggstång och därefter bilens hjul. Då 

undre delen av torsionsstaven till en början hålls fast på grund av friktionen mellan däcken och bilens 

underlag så skapas det en förskjutning i staven över och underdel. Förskjutningen, eller vridningen 

sker helt elastiskt och är det som avgör hur mycket som servon ska assistera. Genom mekanisk 

bearbetning av torsionsstaven för att minska dess vridmotstånd kommer servon lättare kunna 

aktiveras av förarens rattrörelser.   

 

Är ingreppet att mekaniskt bearbeta och därmed försvaga torsionsstaven säkert?  

Ingreppet är riskfyllt och komplext men med kunskapen från denna rapport samt med hjälp av de 

framtagna verktyg, anordningar och vetenskapliga resultaten som presenteras kan det genomföras 

med kvarvarande säkerhetsmarginaler.        
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Terminologi   

 

BETECKNING VÄRDE/ENHET  DEFINITION  

𝛂närliggande grader Vinkeln till närliggande katet i en triangel 

𝛂motstående grader Vinkeln till motstående katet i en triangel 

𝐌v,kg Nm Vridmoment i kg 

𝐌v,N Nm Vridmoment i Nm 

L m Längden på hävarmen 

M kg Massa 

D m Torsionsstavens diameter 

G 9,81  𝑚 𝑠2⁄  Tyngdacceleration 

E Pa Elasticitetsmodul 

𝛎  Poisson´s tal 

G Pa Skjuvmodul 

R Pa Sträckgräns 

KV 𝑚4 Tvärsnittsfaktor för vridstyvhet 

WV 𝑚3 Böjmotstånd vid vridning 

𝝋 grader Vridningsvinkel för torsionsstaven 

𝛕 Pa Skjuvspänning 

𝛕ultimat Pa Ultimata skjuvspänning innan brott 
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1 Inledning  

Autoadapt är ett världsledande företag inom utveckling och tillverkning av fordonsanpassade 

lösningar för personer med nedsatt eller begränsad rörlighet. Huvudkontoret med utvecklings- och 

produktionsanläggning samt anpassningsavdelning är beläget i Stenkullen strax utanför Göteborg.  

Autoadapt representeras i fler än 50 länder med över 300 utbildade återförsäljare.  

Anpassningsavdelningens uppgift och syfte är att installera Autoadapts egna produkter i 

privatkunders bilar och på så sätt kunna granska produkterna i realiteten samtidigt som brukaren får 

en specialanpassad bil efter deras behov och önskemål.  

För att med en större säkerhet kunna leverera den anpassade bilen till kunden vid ett förbestämt 

datum och utan oförutsedda motgångar, så bör externa leverantörer uteslutas till den mån som det 

är lönsamt ekonomiskt och ergonomiskt. Ett exempel där en extern leverantör används är vid ett 

ingrepp som benämns servolättning. En servolättning innebär att bilens styrservosystem manipuleras 

på ett sådant sätt att den aktiveras och assistera föraren vid ett tidigare skede än vid ursprungligt 

utförande. Servolättningen gör att föraren inte behöver applicera en lika stor kraft vid manövrering 

av ratten för att aktivera servon, med andra ord så är vridmotståndet i styrsystemet reducerat.  
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1.1 Bakgrund  
 

Anpassningsavdelning på Autoadapt möts tidvis av utmaningen att utföra en servolättning på 

styrsystemet i en kunds bil. I dagsläget utförs ingreppet på cirka 7,5 % av bilarna som avdelningen 

arbetar med. Utmaningen har sitt ursprung i att OEM:erna ej är villiga att programmera specifik 

programvara för detta till varje bilmodell utrustad med EPAS. Detta har bidragit till att proceduren nu 

utförs av en mindre underleverantör och kräver att styrväxeln monteras ur bilen och fraktas till 

underleverantören. Specialanpassade verktyg kan behöva tillverkas utifrån modell av styrväxel och 

bearbetas utifrån vilken grad av lättning som önskas. Efter att servolättningsarbetet har utförts på 

styrväxeln återmonteras den i bilen hos Autoadapt. Efterbearbetning i form av centrering av ratten 

samt hjulinställning kan förekomma.  

Autoadapt önskar nyttja den interna kompetensen inom företaget för att med egna resurser kunna 

utföra servolättning på en styrväxel för kund.  

 

1.2 Syfte  
 

Autoadapt eftersträvar en mer ekonomisk fördelaktig och oberoende process för att utföra en 

servolättning. Detta innebär att utesluta behovet av att arbeten utförs av en eller flera externa 

leverantörer. Det ska ske genom främst anpassning i form av bearbetning av en befintlig styrväxel 

eller genom en eventuell anordning.  

Syftet är att utreda och utveckla metoder eller verktyg som ger Autoadapt möjlighet att utföra denna 

anpassning i egen regi. 

 

1.3 Mål 
 

Inom angiven tidsperiod för examensarbetet skall minst ett lösningsförslag tas fram. Förslaget skall 

redogöra för hur Autoadapt i framtiden skall gå tillväga för att med egna resurser utföra en 

servolättning på en bil. Servolättningen ska vara applicerbar på styrväxlar med konstruktion enligt 

elektriskt servoassisterad styrning (EPAS), hydrauliskt servoassisterad styrning (HPAS) och 

elektrohydrauliskt servoassisterad styrning (EHPAS).     

1.3.1  Avgränsningar och begränsningar  
 

 Vid en eventuell utveckling av en mekanisk anordning eller verktyg kommer avgränsningar 

och begränsningar anges i en separat kravspecifikation.  

 

 Biltillverkarna har ej visat intresse att själva införa mjukvaruförändringar som möjliggör 

anpassning av styrsystemets funktionalitet beroende på förarens eventuella handikapp. 

Mjukvarubaserade lösningar ingår därför ej som ett tänkbart lösningsalternativ av OEM:erna.
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2 Teori  

Följande kapitel behandlar teorin bakom dom tre servoassisterade styrsystemen som är vanligast 

förekommande på dagens konsumentbilsmarknad. Dessa tre styrsystem skiljer sig i hur servon 

mekaniskt assisterar styrningen. Antingen sker detta via, hydraulik, elektronik eller delvis hydraulik 

och elektronik. Dessa är även kända som Hydraulic Power Assisted Steering(HPAS), Electric Power 

Assisted Steering (EPAS) och Electric-Hydraulic Power Assisted Steering (EHPAS). Vanligast 

förkommande är antingen helt hydraulisk eller helt elektroniskt. En del komponenter kan befinna sig 

i och utföra samma uppgift i samtliga av dessa tre systemen. Dessa komponenter är, en ratt, multipla 

kardanknutar, en styrväxel, ett kuggstångshus och en torsionsstav. Komponenterna beskrivs närmre i 

funktion och utseende i följande avsnitt.    
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2.1 Servoassisterad styrning  
 

Anledningen till att en modern personbil med avstängd motor eller en äldre personbil med avsaknad 

av servoassisterad styrning, är så arbetsamt att manövrera är för att föraren måste övervinna en stor 

del av friktionen som är mellan däcken och underlaget vilket förhindrar att däcken vrids. Speciellt 

arbetsamt att manövrera är det då fordonet har en lägre eller ingen hastighet därför att dom 

krafterna som verkar till vridningens fördel då är mycket små. Medans vid högre hastigheter kommer 

däcken att vilja returnera mot färdriktningen på grund av friktionskrafterna som då kommer att verka 

snett in på däcken vid vridning. Därför har en servo anslutits till bilens styrsystem och assisterar 

föraren med att övervinna dessa krafter och skapar en stabilare väghållning samt en enklare 

manövrering vid en lägre hastighet. Detta betecknas med att bilen har servoassisterad styrning.  

 

 

2.2 Historiken kring styrsystemen  
 

Den första riktiga lösningen för servoassisterad styrning var hydrauliskt styrd och uppfanns av Francis 

W. Davis och presenterades 1926. Francis W. Davis fick därefter chansen att utveckla sin lösning hos 

General Motors som senare konstaterade att servoassisterad styrning var olönsamt. Dock 

introducerade General Motors 1952 en Cadillac som var den första kommersiellt tillgängliga 

personbilen med servoassisterad styrning.  

I dagens personbilar har servoassisterad styrning blivit en nödvändighet och en förmonterad 

standard. Detta för att dagens fordon annars varit besvärliga att manövrera då dom är 

framhjulsstyrda, har bredare däck och är betydligt tyngre.  

Den första elektriskt styrda servon som introducerades för kommersiellt bruk blev tillgänglig 1988 i 

en Suzuki Cervo. Dessa styrsystem tar allt större plats på marknaden då systemen väger betydligt 

mindre och tar inte någon effekt från bilens huvudmotor. Dock ger dom hydrauliska styrsystemen en 

mer jordnära känsla med underlaget. 

Allt mer vanligt på dagens marknad är en progressivservo, vilket betyder att servon kommunicerar 

med motorns varvtal samt bilens hastighet för att reglera mängden assistans som servon ska bidra 

med. Till skillnad från en ej progressivservo som ger konstant assistans.  

Denna funktion finns tillgänglig för både elektriska och hydrauliska system och ger en säkrare och 

bekvämare manövrering av bilen. Vid ett lägre varvtal och en lägre hastighet kommer servon att 

assistera mera än vid ett högre varvtal och en högre hastighet. Detta för att färderna i högre 

hastigheter ska vara och kännas stabilare. På samma sätt så ska assistansen vara betydligt högre vid 

tillfällen då fordonet ska manövreras i mycket låga hastigheter, så som vid parkering.    
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2.3 Hydrauliskt servoassisterad styrning  
 

Uppbyggnaden är snarlik för samtliga HPAS systemen men kan variera i pumpstorlek, pumptryck och 

andra storheter. Oftast är styrsystemet för muskelbilar, lastbilar, terrängfordon och liknande tyngre 

fordon med en hög motoreffekt assisterade med hjälp av HPAS. Detta kommer sig från att HPAS 

systemen ger föraren en bättre respons från vägen, enklare att reparera samt att förlusten av 

motoreffekt till hydraulikpumpen inte har någon större påkänning då motoreffekten är hög.  

 

2.3.1 Sammanfattning av systemet 
Inmatningen från ratten går in i styraxeln och sedan ner till en kardankoppling som efter given vinkel 

leder vidare en mellanaxel till ytterligare en kardankoppling. Därefter är kardankopplingen direkt 

kopplad till styrväxelns ingående axel. Till styrväxeln är även en hydralikpump ansluten, som i sin tur 

är ansluten till en vätskebehållare, se Figur 2.1. Styrväxelns utmatning sker via en pinjong i växel med 

en kuggstång inne i kuggstångshuset. Kuggstången för sedan med assistans av hydrauliken 

dragstångsändarna åt antingen inmatningens riktning.  

 

 

  

Figur 2.1 Ett hydrauliskt styrsystem och dess huvudkomponenter. 
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2.3.2 Ingående beskrivning av huvudkomponenter  
 

Här beskrivs huvudkomponenterna och dess funktion i styrsystemet. Vissa av komponenterna som 

nämns i detta kapitel befinner sig även i EPAS systemen som beskrivs djupare senare i rapporten.  

 

2.3.2.1 Kardanknut 

Kardankoppling, eller kardanknut, består av ett axelkors, med 90˚ mellan armarna, vilkas ändpunkter 

är ledat förbundna med bågar på ingående- respektive utgående axel. Se Figur 2.2.  

Kardankoppling används för att överföra rotationsrörelser i stora vinklar. Genom att införa två 

kardankopplingar i samma drivlina och med samma vinkelavvikelser så övervinns nackdelen av att 

hastighetsöverföringen ej är konstant som annars sker när ett udda antal kardankopplingar används.  

Denna typ av anslutning befinner sig även i EPAS systemen och är den främsta anslutning för 

kraftöverföring mellan två axlar som inte är i en direkt linje med varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Kardanknut som i ena änden är fast 
i en delvis spliesad axel. 
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2.3.2.2 Hydraulisk Styrväxel  

Styrväxelns uppgift är att överföra styrsignalen från 

ratten till hjulen på ett sådant sätt att det inte 

endast är kraften från föraren som applicerar hela 

den momentkraften som krävs för att övervinna 

friktionen mellan framdäcken och underlaget i en 

bil. Detta utförs med assistans av ett hydrauliskt 

system och en kuggväxel genom att styrväxeln 

överför och ökar momentkraften ifrån förarens 

inmatning i ratten till kuggstångshuset. 

Uppbyggnaden av en hydraulisk styrväxel kan 

variera i sammansättningen men till funktionen 

vara den samma. Bilaga 1 presenterar en 

sprängskiss av hur en styrväxel kan vara 

sammansatt. Denna bilaga är en även en 

referenspunkt till följande beskrivning. 

På den övre delen av växelhuset, se Figur 2.3, syns 

ingående-axeln(6) där en kardankoppling ofta är 

direkt kopplad. Dom fyra större hålen som syns i 

Figuren är anslutningar för hydrauliken. Beroende 

av den inmatade styrsignalen så kommer inre delen 

av rotationsventilen(7) att rotera oberoende yttre 

delen av rotationsventilen(8) och på så sätt öppna 

en passage för styroljan till en av sidorna av en kolv 

i kuggstångshuset. Dom två, i vertikalled, större 

högra hålen är till och ifrån pump anslutningar och 

dom två mindre är anslutningar som leder till 

respektive sida av en dubbelverkande cylinder i 

kuggstångshuset.  

 

I den nedre och övre delen av växelhuset sitter ett damm och skräpskyddslock. Dessa lock skyddar 

bland annat från att föroreningar och skräp ska ta sig in till kullagret(11) och eventuellt sedan vidare 

till kuggstången som är i växel med snedkuggen(10).  

Utväxlingen mellan kuggstången och snedkuggen(10) håller med hjälp av segersäkring(1) och (13) 

samt muttern(12) komponenterna på plats inne i växelhuset så att inte eventuella vibrationer och 

stötar orsakar skador. På varianter utrustade med progressivstyrning så kan även en 

tryckbegränsningsventil vara ansluten till styrväxeln.  

 

 

  

Figur 2.3 Sstyrväxel med endast hydraulikrören bort 
monterade. Hål 1 är anslutningen som leder styroljan från 
styrväxeln tillbaks till tank. Hål 2 är anslutningen som 
leder styroljan till styrväxeln från pump. Hål 3 är 
anslutningen som leder styroljan från/till styrväxeln 
till/från vänster kammaren av kolven i kuggstångshuset. 
Hål 4 är anslutningen som leder styroljan från/till 
styrväxeln till/från höger kammaren av kolven i 
kuggstångshuset.  

1 

2

4

4

3

 



  Teori

  

16 
 

2.3.2.3 Hydrauliksystemet  

I en hydraulisk styrväxel fördelas det hydrauliska flödet med hjälp av antingen en rotations- eller en 

slid-ventil. Vanligast förekommande är en rotationsventil. Rotationsventilen består av två 

komponenter. En ytterdel som är beroende av kuggstången och en innerdel som är beroende av 

ratten, se Figur 2.4 och 2.5. Dessa två komponenter, tillsammans med en genomgående torsionsstav 

som håller samman komponenterna och har en stor betydande roll i rotationsventilens beteende, 

bildar ett ventilpaket.  

 

En aktiverad rotationsventil innebär en förskjutning mellan dessa två delar. När ratten är i 

neutralläge, då det inte appliceras någon kraft på ratten och däckens vridningsvinkel är konstant, så 

cirkulerar hydraulikvätskan endast genom styrväxeln och bilens kylsystem för att sedan flöda tillbaks 

till tank. Men när ingående axel roterar så öppnas passagen i den inre delen av rotationsventilen, se 

Figur 2.4, som leder hydraulikvätskan från pumpen genom styrväxeln till en dubbelverkandecylinder i 

kuggstångshuset, se Figur 6. Medans den andra ledningen går från den andra sidan av den 

dubbelverkandecylindern genom styrväxeln, vidare till kylaren och slutligen tank.  

Systemets hydraulikpump drivs med hjälp av en rem via svänghjulet. På grund av detta så fungerar 

endast servoassistansen när huvudmotorn är igång och det är därför det kan vara tyngre att 

manövrera en bil med avslagen huvudmotor. Då pumpen är kopplad till vevaxeln så kommer 

hastigheten på impellern i pumpen att variera vilket i sin tur leder till ett varierat flöde som pumpen 

levererar. Då det är önskvärt att erhålla ett konstant tryck genom styrsystemet så är en 

tryckbegränsningsventil ansluten till pumpen.  

 

Även direkt på styrväxeln kan en tryckbegränsningsventil vara ansluten. Denna 

tryckbegränsningsventil styrs elektroniskt och reglerar flödet mellan pumpen och styrväxeln. 

Ventilens position är beroende av bilens hastighet och varvtal. Ventilen stryper flödet något vid 

högre hastigheter och varvtal vilket gör att det blir tyngre men också stabilare att manövrera, detta 

benämns som progressiv styrning.  

  

Figur 2.5 Yttre delen av en rotationsventil. Figur 2.4 Iinre delen av en 
rotationsventil i ett HPAS system. 
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2.3.2.4 Kuggstångshus  

Kuggstångshuset har sitt namn efter kuggstången som går igenom hela detaljen. I varje ände av 

kuggstången sitter en dragstång som sedan är kopplade till vardera hjulanordningen. En 

dubbelverkande cylinder är integrerad i kuggstångshuset där kolven är fast i kuggstången. Det är med 

hjälp av pinjongen som i samspel av hydrauliken förflyttar kuggstången i axialled. Se Figur 2.6.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.3.2.5 Torsionsstav  

Torsionsstavens(9) kopplar samman axeln(7) och yttre ventildel (8) med pinjongen(10), enligt bilaga 

1. Stavens materialegenskaper gör så att den tål en viss mängd skjuvspänning innan den plasticeras. I 

samband med förarens inmatning i ratten så skapas ett 

moment på ingående axel som överförs till den övre delen 

av torsionsstaven. Då undre delen av torsionsstaven till en 

början hålls fast på grund av friktionen mellan hjulen och 

underlaget så skapas det en vridning i staven. Vridningen 

sker helt elastiskt och gör att anslutningarna i 

rotationsventilen förbinds så att hydraul vätskan kan flöda. 

Det är vridmotståndet i torsionsstaven som ger upphov till 

att ratten sviktar tillbaks något när man ger fullt rattutslag 

eller man försöker rotera ratten då motorn är avstängd 

och bilen står stilla. Detta kommer sig från att den undre 

delen av staven, som är beroende av hjulens 

vridningsvinkel, inte vrider sig utan endast den övre.  

Torsionsstaven kan vara monterad på flera olika sätt där 

bland en splint i överkant för sammankoppling med 

rotationsventil och ingåendeaxel, och en splint i nederkant 

för sammankoppling med utgåendepinjong, se Figur 2.7. 

Eller en splint i överkant för att sammankoppla ingående 

axel, och fast monterad i underkant med snedkuggade 

axeln och rotationsventilen. Se bilaga 1.  

 

 

 

Figur 2.6 En något delad vy av ett klassiskt kuggstångshus och styrväxel. 

Figur 2.7 Monteringen av en ingående axel, en 
torsionsstav, en rotationsventil och en utgående 
axel. Denna montering är patenterad av 
uppfinnaren Wolfgang Rieger.  
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För att inte torsionsstaven ska överridas och på så sätt stäng ventilen eller deformeras, och för att 

bilen ska vara manövreringsbar vid ett feltillstånd eller då styrservon är avslagen så finns ett 

mekaniskt ändläge. Ändläget träder i kraft vid ett visst vinkelutslag, ϕ, i båda dom tangentiella 

riktningarna och består av kuggar i änden av ingående axel, strax nedanför inre ventildelen, se Figur 

2.8. Dessa stoppas emot spår i den övre ändan av pinjongen se Figur 2.9.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2.8 Överdelen av ett sensor/ventilpaket med fokus på en av två delar i vad som bildar 
ett mekaniskt ändläge för torsionsstavens vridning. Komponenterna som visas på bilderna 
placerade i ytterkant på Figuren är sensorkomponenter från EPAS system. Bilden i mitten av 
Figuren visar en ventilkomponent från ett HPAS system.  

Figur 2.9 Underdelen av ett sensor/ventilpaket med fokus på en av två delar av vad som 
bildar ett  mekaniskt ändläget för torsionsstavens vridning. Komponenterna i dom två 
bilderna till vänster är från två separata EPAS system och komponenten i bilden till höger är 
från ett HPAS system.  
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2.4 Hybridstyrd servo 
 

Med hybridstyrd servo (EHPAS – electric-hydraulic power assisted steering) betyder att både 

elektronik samt hydraulik används för att assistera styrningen. Hydraulsystemet fungerar precis som i 

ett HPAS system men med undantaget att hydraulikpumpen istället drivs av en separat elektrisk 

motor. På detta sätt elimineras behovet av att ta kraft från bilens motor och bränsleförbrukningen 

blir därmed lägre. 

 

 

2.5 Elektriskt servoassisterad styrning  
 

Elektriskt servoassisterad styrning är även känt som Electric Powerassisted steering, eller EPAS. EPAS 

jämfört med HPAS systemen har en lägre bränsleförbrukning, en lägre vikt och kan erbjuda ett mer 

avancerat styrsystem beroende av den elektriska vridmomentsensorn.   

 

 

2.5.1 Sammanfattning av systemet  
Uppbyggnaden av dom elektriskt styrda servosystemen kan variera stort men till principen 

åstadkomma samma uppgift. Principen innebär att, precis som i HPAS systemet, så går inmatningen 

från ratten till en styraxel som är kopplad till kardanknutar med en mellanliggande axel som i sin tur 

är ansluten till styrväxel. Styrväxeln är därefter direkt kopplad med kuggstångshuset där en pinjong 

är ansluten med kuggstången. Inom detta system så finns två huvudkomponenter som, utöver 

hydrauliksystemet, skiljer EPAS från HPAS. I EPAS systemen så assisteras inte styrningen med hjälp av 

tryck från hydrauliksystemet utan systemet assisteras istället med hjälp av en elektrisk motor som 

vanligen är monterad på ett av tre olika ställen i systemet. Den elektriska motorn är en av 

huvudkomponenterna och får sin input från en vridmomentgivare som är den andra 

huvudkomponenten i systemet.  
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2.5.2 Elektrisk motor 
Den elektriska motorn som assisterar 

styrsystemet kan vara monterad 

antingen direkt på kuggstången, på 

växelhuset eller på styraxeln strax 

efter ratten, se Figur 2.10. Vart 

motorn är placerad skiljer mycket 

beroende på OEM:erna och storleken 

på bilen.  

Om fordonet är utrustat med 

progressivservo så kan till exempel 

dess inverkan sitta som en utväxling i 

elmotorn och ändra rattens beteende 

i förhållande till hjulens vridning.  

På modernare EPAS system så får den elektriska motorn sina direktiv från ett flertal av bilens 

sensorer. Till exempel så krävs det att sensorn i ratten sänder ut en signal, som representerar rattens 

vridning, som ska stämma överens med signalen från vridningen ϕ i torsionsstaven i sensorpaketet. 

Även mer avancerade system finns där elmotorn får signaler från till exempel back kamrer. Först när 

dessa signaler stämmer överens med varandra så börjar elmotorn att assistera. Detta är en 

säkerhetsåtgärd för att förhindra plötslig oavsiktlig assistans från elmotorn.       

Den vanligaste lösningen för hur marknadens elmotorer överför kraften till kuggstången är via en 

kuggstångsväxel. Dock finns varianter där elmotorn är monterad runt kuggstången, se Figur 2.11. 

 

 

 

 

 

  

Figur 2.10 Tre olika bilder på hur elektriska motorn kan vara placerad i 
EPAS styrsystem. 

Figur 2.11 Sprängskiss över kuggstångshuset i ett EPAS system där elmotorn ör integrerad i kuggstången. 
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2.5.3 Vridmomentsensor   
Vridmomentssensorn i ett elektriskt servoassisterat system fungerar snarlikt som rotationsventilen i 

det hydrauliska systemet. Men med den stora skillnaden att den istället för att reglera ett hydrauliskt 

flöde, sänder givaren vidare information angående torsionsstavens vridning ϕ. Vridmomentssensorn 

är oftast två delar av tre i det benämnda sensorpaketet där den tredje delen är en så kallad 

kontaktkomponent. I jämförelse med ventilpaketen i HPAS, som vanligen endast innefattar två delar, 

så är sensorpaketet placerat i styrväxeln då elmotorn är monterad på kuggstångshuset eller på 

styrväxeln. Då elmotorn är monterad strax efter ratten på styrstången så är även sensorpaketet 

monterad på styrstången.   

Vidmomentsensorn är en anordning som mäter och registrerar vridningen som appliceras på en axel, 

eller i detta fall, en torsionsstav. Sensorn består av tre komponenter. Ena komponenten är fast med 

pinjongen som är i växel med kuggstången. Den andra komponenten är fast med ingående axel, i 

styrväxeln, från ratten och antingen omsluter eller innesluter den andra sensordelen. Den tredje 

komponenten är en kontakt del som omsluter dom två andra delarna och överför dess signaler 

vidare till elmotorn.  Det som håller dessa tre sensordelar samt mekaniskt sammanbinder ingående 

axel med pinjongen är torsionsstaven. I 2.12 så visas innehållet av styrväxeln som var monterad i en 

nyare modell av märket Mercedes. Som visas i Figuren så är delen längst till vänster den inre delen av 

sensor och är i andra änden monterad direkt på ingående axel. Längst till höger i Figuren visas den 

nedre delen av sensorn samt en redan bearbetad torsionsstav. Denna del är i andra änden, med sin 

pinjong, i växel med kuggstången. Dessa två delar  är monterade enligt Figuren i mitten. Den övre 

delen, den ingående axeln, är ihålig för torsionsstaven och dessa monteras samman med hjälp av en 

greppassad splint. Runt dessa två delar befinner sig även kontaktkomponenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensorn i Figur 2.12 avläser vridningen ϕ på torsionsstaven med hjälp av magnetism. Sensorn skickar 

informationen vidare till elmotorn som i sin tur assisterar efter angivna signaler. Sensorerna kan 

variera i uppbyggda och läsa av vridningen ϕ på ett flertal olika sätt. Sensorerna kan även variera 

mellan att avläsa endast dynamiskt vridmoment eller både statiskt och dynamiskt vridmoment. 

 

Figur 2.12 Hur ett EPAS sensorpaket kan vara uppbyggt. Den högra bilden i 
Figuren visar den inre delen av sensorn och den vänstra bilden visar den 
yttre delen av sensor tillsammans med en bearbetad torsionsstav. Bilden i 
mitten av Figuren visar dessa två komponenter ihop. 
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2.6 Servolättning i dagsläget  
 

Ett fåtal företag i Sverige erbjuder idag tjänsten att utföra en servolättning och ännu färre är 

medvetna om vetenskapen bakom det. I vissa fall så kan en förenkling av att rotera ratten lösas 

genom att endast montera en rattspinnare. Men vid svårare funktionshinder kan ett större ingrepp 

behövas. Ingreppet som vanligast utförs för både hydrauliska och elektriska servosystem innebär en 

bearbetning av torsionsstaven. Detta för att det är den enda riktiga gemensamma nämnaren som är i 

direkt kontakt med inmatningen från ratten och existerar i båda systemen. Ingreppet är invecklat, 

riskfyllt och sällan precis den samma.  

 

2.6.1 Ingrepp hos underleverantör och konkurrenter  
Vid elektriskt styrda servon har det förkommit att en separat elmotor applicerats på styrstången som 

inte påstås störa övriga funktioner i systemet. Men ingreppet på torsionsstaven är den vanligaste 

lösningen för dom av Autoadapts underleverantörer och konkurrenter som erbjuder denna tjänst.  

 

2.6.2  Ingreppet 
Ingreppet innebär i stora drag att torsionsstavens diameter förminskas och därmed minskar dess 

förmåga att motstå ett vridmoment.  

Första steget i ingreppet innebär att hela styrservon monteras ur bilen. Detta sker underifrån bilen 

och kan innebära att ett flertal detaljer från bilens underrede demonteras för att möjliggöra 

åtkomlighet. Dock kan detta undvikas på skilda elektriska styrservon där elmotorn och sensorpaketet 

är monterade direkt på styraxeln strax efter ratten.  

Efter att styrservon monterats ur bilen så demonteras styrväxeln där splinten sedan knackas ut med 

hjälp av olika don med en gradvis ökande längd. Därefter monteras torsionsstaven in i en svarv som 

ett arbetsstycke där en fast monterad smärgel sedan bearbetar staven.  

Informationen kring hur mycket staven ska bearbetas är inte allmänt känt.  

 

2.6.3 Ingreppet i egen regi  
Ingreppet med att förminska torsionsstaven utfördes hos Autoadapt vid företagets start men har inte 

skett i egen regi inom dom senaste 15 åren.  

Då detta ingrepp utfördes hos Autoadapt användes en process likande den som brukades av 

underleverantörerna och konkurrenterna. Informationen kring hur mycket av torsionsstaven som 

skulle bearbetas togs fram genom ett äldre diagram för hur mycket en torsionsstav skulle bearbetas i 

förhållande till dess önskade lättning.  

 

2.6.4 OEM:erna 
OEM:erna ger i dagsläget ingen assistans när det kommer till att utföra servolättning. Däremot så kan 

det erbjudas en valmöjlighet i vissa bilar där föraren kan välja hur mycket assistans som servot ska 

bidra med. Dock är dessa färdigprogrammerade lägen och brukar kombineras med till exempel, 

bilens fjädringssystem, gaspedalens respons och bromspedalens respons. Lägena kan namnges som 

tillexempel sportläge, komfortläge eller stadskörning.
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3 Metod 

I följande kapitel presenteras metoderna som tillämpades för att identifiera utmaningarna kring 

styrservosystemen och laborationer samt analyser kring dessa. För att klara av att nå målsättningen 

krävdes en full förståelse för systemets uppbyggnad och förståelse för varför just dess ingående delar 

fungerar som dom gör. Därför undersöktes fysiskt ett flertal styrservosystem från olika tillverkare i 

olika bilmodeller och årgångar. Dessa undersökningar gav upphov till idéer kring lösningen för hur ett 

mindre moment vid ratten ska kunna utföra samma funktion i systemet som innan något ingrepp. 

Alltså ska övriga komponenter vara obemärkt påverkade av ett ingrepp.  
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3.1 Demontering  
Nedan presenteras det en stegvis följd av demonteringen kring styrservos efter att dom monterats 

ner från bilen med centrerad styrning. Det presenteras på ett instruerande vis för att det enkelt ska 

kunna jämföras sida vid sida under ett liknande ingrepp. Under demonteringens gång gjordes en del 

observationer kring komponenterna och dessa rekommenderas att reflektera över vid 

demonteringen av en styrservo. 

 

3.1.1 Hydraulisk styrservo  
Den första styrservon som demonterades och analyserades var hydrauliskt styrd och från en Saab 

9000. Den andra demonteringen som gjordes var på en BMW Z3 som även den var hydrauliskt styrd, 

se Figur 3.1. Denna instruktion kan användas till samtliga hydrauliskt styrda styrservon som inte är 

utrustade med progressiv styrning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3.1 Underredet på en BMW Z3 med fokus på  kuggstången från ett HPAS system.  
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Steg 1:  

Enligt Figur 3.2 fästs styrservon försiktigt upp 

och ner i ett skruvstäd så att ingående axel 

pekar mot golvet.  

Observation  

Här krävs att operatören är noggrann så att inte 

hydraulikrören som går till respektive sida av 

kolven i kuggstångshuset skadas. Rören bör ej 

skruvas ur växelhuset då detta ej är nödvändigt 

samt att gängorna riskerar att skadas vid 

återmontering. 

 

 

 

 

 

Steg 2: 

Ta sedan bort skräpskyddslocket som sitter 

under styrväxeln vertikalt med ingående axel. 

Där bör synas en mutter, ett kullager och 

eventuellt en segersäkring som i Figur 3.3. 

Muttern sitter skruvad på nedre delen av 

pinjongen, se Figur bilaga 1, komponent 14-10.  

Genom att fixera ingående axel så kan muttern 

skruvas ut.  

Observation  

Skräpskyddslocket kan vara grepp-passat i 

styrväxeln eller gängad. Locket är även av 

lättmetall och är därmed benägen att 

deformeras. Det rekommenderas därför att 

detta lock varsamt skruvas av och på.  

 

Ingående axel kan i vissa modeller vara 

splineade som nedre bilden i Figur 3.4 och när 

då ingående axel ska fixeras måste detta ske 

med så lite inverkan på eventuella splines som 

möjligt.   

Ta tillvara på mutter då denna kan vara av tum 

dimensioner.   

 

 

Figur 3.2 En upp och ner vänd styrservo från en Saab 9000. 

Figur 3.3 Vyn underifrån på styrväxlar från ett HPAS system. 
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Steg 3:  

Lossa sedan styrservon och rotera den 180˚ 

så att ingående axel pekar vertikalt enligt vyn 

i Figur 3.4 Ta sedan bort segersäkringen, 

gummipackningen samt rullagret, se bilaga 1, 

komponent 1-3.  

Observation  

Observera även här så att inte 

hydraulikrören skadas. Fäst styrservon så att 

styrväxeln kan kommas åt underifrån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 4:  

Med en gummihammare kan ventilpaketet försiktigt knackas 

upp underifrån som påbörjats i Figur 3.5. Hela ventilpaketet 

kommer nu att kunna lyftas ur styrväxeln.  

Observation  

Innan detta steg är det väldigt noga med att markera ut 

kuggstångens mittläge så att kuggstången åter kan centreras 

innan återmontering. Dock är vinkel på ingåendeaxeln och 

ventilpaketet oberoende av kuggstångens läge och kan 

återmonteras i oberoende rotation. (OBS gäller endast 

HPAS!)  

 

 

Figur 3.4 Styrservon monterad med ventilpaketets ingående axel 
riktat uppåt.  

Figur 3.5 Ett något ur styrväxeln uppknackat 
ventilpaket. 
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Steg 5:  

Ta bort packboxen, rullagret och 

segersäkringen. Kvar av ventilpaketet bör 

vara, pinjongen, rotationsventilen och 

ingående axel med genomgående 

torsionsstav. Se Figur 3.6 och Bilaga 1; 

komponent 4 och 5 samt 6-10.  

 

Observation  

Undersök noga packboxen efter sprickor och 

slitage, om styrservon varit i bruk en längre 

tid. Var även observant på ordningsföljden 

för packboxen, rullagret och segersäkringen.   

 

 

 

 

 

  Figur 3.6 Ventilpaketen för två olika HPAS system. 
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Steg 6:  

Splinten knackas ut med hjälp av hammare 

och don. Resterande delar kan sedan 

separeras i två steg enligt Figur 3.7. 

Observation  

Innan den greppassade splinten hamras ut 

bör markeringar för ingående axels position i 

förhållande till pinjongen markeras så att 

dom två ventildelarna monteras enligt 

fabriksmontering. Det kan förekomma att 

det mekaniska stoppet är symmetriskt och 

ingående axel kan på så sätt monteras 180˚ 

fel. Detta gör att ventilen är i fullt öppet läge 

istället för stängt när ratten är rak. Det leder 

i sin tur till att ventilen stängs när 

torsionsstaven vrids.  

 

Hålet för splinten kan vara koniskt och 

endast gå att hamras ut från ena hållet.  

Även här får inte splinesen lov att skadas när 

splinten ska hamras ut.  

Värme bör inte appliceras runt splinten då det sitter en o-ring runt torsionsstaven som täcker mot 

ingående axel och denna sitter i närheten av splinten.  

 
  

Figur 3.7 Dom två stegen i vilket ett ventilpaket i ett HPAS system 
vanligen demonteras. 
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3.1.2 Elektrisk styrservo 
Två stycken EPAS system demonterades. Ena tillhörande en Mercedes-Benz B-Klass och den andra 

tillhörande en Ford Grand C-max. På båda styrsystemen var den elektriska motorn monterad i direkt 

anslutning till kuggstången enligt Figur 3.8.  

Detta innebär att följande anvisningar endast gäller för dom fallen då den elektriska motorn är 

monterad till kuggstången och har därför presenterats mer allmänt. Dock kan torsionsstavens 

förhållande med vridmomentssensorn gälla vid flera fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3.8 Styrservon från ett EPAS system med den elektriska remdrivna motorn monterad på 
kuggstångshuset 
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Steg 1:  

Se över hur styrväxeln kan tänkas vara 

uppbyggd. Kontrollera om det finns ett 

skräpskyddslock under styrväxeln liknande 

dom hydrauliska systemen och Figur 3.9. Om 

det finns så är chansen stor att 

sensorpaketet med tillhörande delar 

demonteras ur styrväxeln på ett liknande 

sätt som dom hydrauliska systemen där 

ventilpaketet försiktigt kan knackas upp 

underifrån.  

Dock kan det vara sensorpaktets 

kontaktkomonent som håller sensorpaketet i 

rätt position i styrväxeln enligt Figur 3.10. 

   

Observation  

Locket är även av lättmetall och är därmed 

benägen att deformeras. Det 

rekommenderas därför att detta lock 

varsamt skruvas av och på. 

Ta tillvara på mutter då denna kan vara av 

tum dimensioner. 

Ingående axel kan i vissa modeller vara 

splineade och när då ingående axel ska 

fixeras måste detta ske med så lite inverkan 

på eventuella splines som möjligt.  

 

Om styrservon fixeras i ett skruvstycke, se då 

över så att eventuellt kablage inte kläms.  

Vid demontering av sensorpaketet ur styrväxeln är kraven speciellt höga på operatören då paketet 

många gånger måste monteras på precis samma sätt som det demonterades. När pinjongen ska 

återmonteras med kuggstången får det inte vara någon förskjutning mellan kuggarna i jämförelse 

med innan demonteringen. Där av måste alla delar som kan rotera oberoende av varandra markeras 

med guidemärken. Detta har sitt ursprung i att sensorpaketets kontaktkomponent kan vara av typen 

klockfjäder vilket innebär att kontaktkomponenten endast kan rotera ett visst antal varv i vardera 

riktningen. Är då kontaktkomponenten förskjuten något från sensorkomponenterna i dess 

neutralläge så kan det innebära att det blir ett brott i kabeln vid ett fullt rattutslag.     

 

  

Figur 3.9 Vyn under styrväxeln från ett EPAS system med 
borttaget skräpskyddslock. 

Figur 3.10 Sensorpaketet i ett EPSA system monterat och delvis 
monterat i en styrväxel. 
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Steg 2:  

Efter att sensorpaketet demonterats ur styrväxel 

så ska eventuella fästen och sensordelar som 

syns i Figur 3.11, avlägsnas.  

 

Observation  

Sensordelar och fästen bör endast avlägsnas om 

dom är uppenbart monterade.  

Om kontaktkomponenten, som enligt vänster 

bild i Figur 3.11, är av modellen klockfjäder så 

innebär det att den endast kan rotera ett 

förbestämt antal varv runt ingåendeaxel innan 

kabeln är för snävt inlindad. För att förhindra 

detta bör kontaktkomponenten tillfälligt fixeras 

med ingåendeaxel.  

 

 

 

 

 

  

Figur 3.11 Två olika sensorpaket efter att dom är direkt 
demonterad ur styrväxlar av typen EPAS. 
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Steg 3:  

Splinten knackas ut med hjälp av hammare och don och dom två kvarvarande sensordelarna kan då 

separeras. Enligt Figur 3.12 syns dessa två delar separerade.   

 

Observation  

Innan den greppassade splinten hamras ut bör markeringar för ingående axels position i förhållande 

till pinjongen markeras så att dom två sensordelarna monteras enligt fabriksmontering. Det kan 

förekomma att det mekaniska ändläget är symmetriskt och ingående axel kan på så sätt monteras 

180˚ fel.  

Den delen som inte ska bearbetas och där det eventuellt sitter kvar en sensor del, bör inte placeras i 

närheten av något magnetiskt.  

 

Hålet för splinten kan vara koniskt och endast gå att hamras ut från ena hållet.  

Om det förekommer splines på ingående axel får dessa inte skadas.  

 

Värme bör inte appliceras runt splinten för risk att skada sensordelar.   

Figur 3.12 Sensorpaketet delat. Bilden till vänster visar den övre sensorkomponenten som avläser dess 
förskjutning gentemot den undre sensorkomponentens flänsar som syns i den högra bilden tillsammans 
med torsionsstaven. 
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3.1.3 Utmaningar   
Att demontera komponenter som inte är konstruerade för att demonteras innebär oftast ett 

riskabelt och mycket komplext ingrepp. Det här fallet är inget undantag och medför en del 

utmaningar som inte kan undgås. Men med en god kännedom över systemets komponenter bör dess 

specifika uppbyggnad kunna tolkas. Svårigheterna som analyserades avgränsades till efter att 

styrväxeln demonterats ur bilen, detta har sitt ursprung i dom stora avvikelserna i att montera ner 

styrservon från bilen.  

Svårigheterna som stöttes på:  

 Splinten (Figur 3.13 och bilaga 1; komponent 6) Det kräves två operatörer för att i dagsläget 

avlägsna splinten. En operatör håller stadigt ventil/sensorpaketet medans den andra operatören 

kraftigt bankar på ett don ner på splinten.  

 

 Splines Risken att eventuella splines skadas då splinten bankas ur är hög. Detta för att den 

ingående axel i dagsläget måste placeras på ett hårt underlag då kraften för att banka ut splinten 

är stor. Om splinsen blir för skadade kan det påverka axelns infästning i kardankopplingen från 

styrstången.  

 

 Vridningsvinkel ϕ Torsionsstavens vridningsvinkel är en viktig parameter för att få information 

om den specifika staven och om systemets egenskaper. Stavens vridningsbeteende innan 

bearbetning måste stämma med stavens vridningsbeteende efter bearbetning. Med detta menas 

att efter full vridning till mekaniskt stopp så ska staven returnera till absolut neutralläge med en 

differens på 0,15˚.  Med absoluta neutralläge menas att rotationsventilen är helt stängd och att 

vridmomentsensorn inte avger någon signal.  

Nya spänningar kan även uppstå under bearbetning vilket gör att staven är vridningsförskjuten 

närmre något mekaniskt ändläge. Förbestämda spänningarna gör att neutralläget i staven är 

mittemellan dom två ändarna av det mekaniska ändläget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3.13 Splintens position på olika ingående axlar.  
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3.2 Tillägg till systemet 
 

Ingreppet att demontera styrservon och dess styrväxel är komplext och riskfullt. Speciellt riskfullt är 

elektriskt styrda servos där vridmomentssensorns uppbyggnad kan variera ofantligt.  

Det är inte bara demonteringen som är ett riskmoment i att lätta en servo. Även bearbetningen kring 

torsionsstaven löper en stor risk att fallera.  

Därför inleddes en ytlig undersökning  kring alternativa lösningar som kan komplettera systemet och 

därmed undgå ett ingrepp på torsionsstaven.  

 

3.2.1 HPAS 
En första teori var att en eventuell höjning av hydraulsystemets tryck skulle bidra till en lättare 

manövrering. En likadan rattrörelse som i ett oförändrat system skulle i detta fall bidra till ett högre 

tryck i cylindern placerad runt kuggstången och hydraulvätskan skulle då enklare kunna förflytta 

kolven i angiven riktning.  

För att öka trycket i hydraulsystemet granskades ett flertal parametrar.  

 Pumpens deplacement  

 Hydraulikledningarna  

 Rotationsventilen  

Om pumpens deplacement höjs så kommer även flödet att höjas.  

Till hydraulikledningarna kan trycket ökas genom att, efter styrväxeln, montera en tryckstegrare på 

vardera ledning som är ansluten till den dubbelverkandecylindern i kuggstångshuset.  

 

Genom att öka diametern för rotationsventilens ytterdels ingående och utgående hål så ökas även 

arean för vilket hydraulikvätskan kan strömma genom vilket i sin tur ökar flödet. Detta fungerar dock 

endast om pumpen klarar av att leverera det större deplacementet som då krävs.  

 

 

3.2.2 EPAS 
EPAS systemen är dom systemen som skiljer sig mest i uppbyggnad och det är därför den största 

utmaningen i att finna en universallösning ligger här. Eventuellt hade en mindre elmotor kunna 

monteras på styrstången innan vridmomentssensorn. Motorn funktion hade varit att känna av en 

vridande rörelse och efter det hjälpa till att fullfölja brukarens vridande rörelse.  

Den säkraste lösningen utifrån ett olycksfallsperspektiv och utifrån hur vidare lättningen blir lyckad 

eller ej, är att utföra ett mjukvaurbaserat ingrepp. Ingreppet kan innebära att programmera om 

sensorns parametrar och på så sätt göra så att sensor sänder ut en starkare signal enligt 

torsionsstavens vridning. Eller att ett en enkelt programmerbar processor monteras mellan 

vridmomentssensorn och elmotorn med uppgift att förstärka signalerna från processorn i sensorn till 

processorn i elmotorn. 
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3.3 Laboration – torsionsstav  
 

Inga uteslutningar kring att bearbeta torsionsstaven gjordes då detta var ett bekant ingrepp sedan 

innan. I och med det tillämpades en del prov kring staven för att få mer teoretisk information och 

förståelse för dess egenskaper. Med den informationen så finns det ett bättre stöd till 

beslutsunderlaget om ingreppet på torsionsstaven bör utföras eller inte.  

Det finns en del parametrar som är intressanta att veta om en torsionsstav och som praktiskt kan tas 

fram utan att permanent skada staven. Dessa parametrar är, vinkeln till mekaniskt ändläget, krävt 

vridmoment till mekaniskt stopp, diametern på torsionsstaven och längden som mäts över den 

smalare delen av staven, vilket är den delen där majoriteten av skjuvspänningen uppstår. Proven 

utfördes på ett ventilpaket från ett HPAS system och på ett sensorpaket från ett EPAS system. 

Ventilpaketet kommer från en Saab och sensorpaketet kommer från en Mercedes.   

Två olika metoder användes för att mäta vridningsvinkeln ϕ och två olika metoder användes för att 

mäta vridmomentet.  

 

3.3.1 Vinkelutslag metod 1:  
Metoden gick ut på att göra en 

markering vid neutralläge och sedan 

ingåendeaxel till mekaniskt stopp. Vid 

ändläget görs då en till markering.  

Detta upprepades totalt 7 gånger åt 

vardera riktning.  

En styv pappersbit användes som ett bas 

underlag och tejpades fast i 

rotationsventilen. Bas underlaget är till 

för att lättare kunna göra 

markeringarna.  

 

Som utgångspunkt för markeringarna 

användes en fasttejpad saxpinne. 

Utefter saxpinnen drogs det en linje vid 

varje ändläge på en tejpbit som ersattes 

med en ny tejpbit vid ett nytt försök. Se 

Figur 3.14. 

  

Figur 3.14 Dom två övre bilderna i Figuren visar uppställningen som 

användes under första laborationen  att mäta vridningsvinkeln ϕ. Den 

undre bilden visar resultaten av vridningen. 
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Dom två markeringarna på tejpen förlängs tills dom skär varandra och tillsammans med en rätvinklig 

linje från ena markeringen till den andra så skapades en triangel.  

Triangelns sidlängder kan sedan mätas och vinkeln via hypotenusan och närliggande katet, se 

ekvation 3.1, samt vinkeln via hypotenusan och motstående katet, se ekvation 3.2, kan beräknas. Här 

bör 𝛼𝑛ä𝑟𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 ≈ 𝛼𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 för att ge ett trovärdigt resultat.  

 

𝛼𝑛ä𝑟𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 = 𝑐𝑜𝑠−1(
𝑛ä𝑟𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎𝑛 
)   (3.1) 

 

𝛼𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 = 𝑠𝑖𝑛−1(
𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎𝑛 
)   (3.2) 

 

3.3.2 Vinkelutslag metod 2: 
En betydligt mer exakt metod för att mäta vinkelutslagen för ett ventil/sensorpaket är genom 

avståndsmätning med laser.  

En speciell anordning konstruerades för just sensorpaketet som visas i Figur 3.15. Detta så att en 

korslaser ska kunna fästas samtidigt som ingående 

axel ska vridas.  

En korslaser placeras på den horisontella 

plattformen med ett specifikt avstånd från en plan 

vägg.  

En markering gjordes på väggen för 

torsionsstavens neutralläge.  

Ingående axel vreds sedan maximalt åt ena hållet 

där en markering gjordes på väggen. Därefter 

vreds staven maximalt åt andra och en markering 

gjordes för den.  

Med hjälp av dessa tre punkter plus stavens 

avstånd från väggen så kunde två trianglar skapas 

enligt Figur 3.16. Därefter användes ekvation 3.1 

och 3.2 för att beräkna vinkeln.  

Då det oftast handlar om mycket små vinklar så 

var denna metod att föredra då trianglarnas 

sidlängder var betydligt längre och därmed 

minskar den negativa effekten av den mänskliga 

faktorn vid mätning.   

 

 

 

 

Figur 3.15 En specialtillverkad anordning som fästs på 
ingåendeaxel i ett sensorpaket. Anordningen har en plattform 
för att kunna placera en korslaser. 
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3.3.3 Vridmoment metod 1:  
Genom att montera en hävarm 𝐿 på toppen av ingående axel och sedan ansluta en kraftmätare till 

änden på hävarmen så kunde kraftmätaren dras i en båggrörelse just till det mekaniska ändläget. 

Detta gjordes ett flertal gånger i båda riktningar. Ur mätresultaten som är mätt i både kilogram 𝑚 

och Newton 𝐹 togs ett medelvärde ut för respektive enhet. Detta gav med hjälp av, ekvation 3.3 för 

mätresultaten givna i kilogram och 3.4 för mätresultaten givna i Newton, ett trovärdigt resultat för 

vridmomentet 𝑀𝑣  i torsionsstaven.  

 

 𝑀𝑣,𝑘𝑔 = 𝑚𝑔𝐿     (3.3) 

 

𝑀𝑣,𝑁 = 𝐹𝐿     (3.4) 

 

 

3.3.4 Vridmoment metod 2: 
I vridmoment metod 2 så mäts 

vridmomentet direkt på ratten. 

En simpel universalanordning 

enligt Figur 3.17 konstruerades 

för att med hjälp av fjäderkraft 

kunna fästas på en bilratt.  

En ½”hylsa är fastsvetsad i 

mitten av anordningen för enkel infästning av en digital momentnyckel. Genom att vrida den  digitala 

momentnyckeln vrids då även ratten och momentet kan läsas av. 

  

Sensorpaket 

 Väggmarkering 

 

 

Vägg 

Figur 3.16 Vyn ovanifrån på uppställningen i avsnitt Vinkelutslag metod 2. 

Figur 3.17 Universalanordningen som fästs på ratten som en säkerhetskrycka 
med en hylsa i mitten för att kunna fästa en momentnyckel.  
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3.4 Teoretiskt – torsionsstav  
 

Genom att använda informationen från laborationerna med torsionsstaven så kunde teoretiska 

beräkningar utföras för att bland annat jämföra teoretiska vridmoment 𝑀𝑣 med experimentella 

under normala driftförhållanden. Även skjuvspänningen vid olika vridmoment, ultimata 

skjuvspänningen, teoretiska vridningsvinkeln och maximala vridningsvinkeln inom det plastiska 

området vid olika pålagda vridmoment kunde avgöras. Beräkningarna gjordes på ett flertal olika 

torsionsstavar för att bekräfta resultaten.  

Men för att beräkna detta så krävs en viss kunskap kring torsionsstavens material. Utan tillgång till 

utrustning för att fastställa torsionsstavens exakta materialsammansättning så användes information 

ur Failure Analysis of a Power Steering Torsion Bar författad av M. A. Neri-Flores, C. Carreño-Gallardo 

och I. Estrada-Guel där det klargörs att torsionsstaven som det laborerades på i deras experiment 

innehöll samma kemiska sammansättning som materialet Alloy steel 4140 av SEA standrard. 

Materialdatan för detta togs ur AZO materials och är enligt nedan tabell 3.1.  

 

Beteckning  Betydelse  Värde Enhet 

E Elasticitetsmodul 200 GPa 

ν Poisson´s tal 0,28 - 

G Skjuvmodul 80 GPa 

R Sträckgräns 655 MPa 
Tabell 3.1 Materialdatan för SEA Alloy steel 4140 taget från AZO materials. 

Ekvation 3.5 i kombination med en solidaxels böjmotstånd enligt ekvation 3.7 så beräknades den 

teoretiska skjuvspänningen med hjälp av torsionsstavens diameter 𝐷 och längd 𝐿, den praktiskt 

framtagna vridningsvinkeln ϕ konverterad till radianer från vinkelutslag metod 2, skjuvmodulen G 

enligt tabell 3.1 och ekvation 3.8 samt ekvation 3.6 användes för att beräkna fram ett teoretiskt 

vridmoment 𝑀𝑣.  

På samma sätta beräknades en teoretisk vridningsvinkel med hjälp av det praktiskt framtagna krävda 

vridmomentet 𝑀𝑣från vridmoment metod 1 och vridmoment metod 2. 

 

𝜏 =
𝑀𝑣

𝑊𝑣
    (3.5) 

 

𝜑 =
𝑀𝑣𝐿

𝐺𝐾𝑣
    (3.6) 

 

𝑊𝑣 =
𝜋𝐷3

16
    (3.7) 

 

𝐾𝑣 =
𝜋𝐷4

32
    (3.8) 

 

 



  Metod 

  

40 
 

Teoretiska och praktiska värden har nu tagits fram för vridningsvinkeln och krävt vridmoment. Även 

ett teoretiskt värde för skjuvspänningen har tagits fram och kan jämföras med den ultimata 

skjuvspänningen 𝜏𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 som fås enligt ekvation 3.9 härstammande från von Mises sträckgräns 

kriterium med Sträckgränsen R från tabell 3.1.  

 

 

𝜏𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 = 0,577 ∗ 𝑅   (3.9)

     

 

 

 

3.5 FMEA Analys – torsionsstav  
 

För att stödja dom teoretiska och dom experimentella resultaten för torsionsstaven så utfördes även 

FMEA analyser i SolidWorks. Den smalaste delen av torsionsstaven är där som den större andelen av 

skjuvspänning uppstår, därför utfördes simuleringarna på endast den delen av torsionsstaven.  

I FMEA simuleringen så fixerades staven helt i den nedre änden samt axiellt. Ett vridmoment 

applicerades därefter på övre delen av staven. Se Figur 3.18. Se även bilaga 10 för resultat.  

 

  

Figur 3.18 Randvillkoren för simuleringen av torsionsstavens mest utsatta delar med hänsyn till skjuvspänning. 
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3.6 Undersökning och diagramframtagning för torsionsstaven 
 

Ett syfte med arbetet var att uppnå en mer ekonomiskt fördelaktig process att för att utföra en 

servolättning. Detta kan uppnås genom att bland annat minska den totala ingreppstiden. 

En åtgärd för att åstadkomma detta kan vara att vid varje ingrepp undgå att utföra dom teoretiska 

beräkningarna och simuleringarna som presenterades i avsnitt 3.4 och 3.5, som ger informationen 

som krävs för att kunna avgöra hur mycket av torsionsstaven som ska bearbetas. Istället ska 

Autoadapt kunna använda sig av antingen ett diagram som täcker majoriteten av torsionsstavarna på 

marknaden och beskriver ett förhållande mellan procentandelen lättning och procentandelen 

bearbetning av torsionsstaven. Eller så kan ett specialgjort Exceldokument användas där operatören 

matar in praktiskt framtagna värden för torsionsstavens diameter, längd, krävt momentet samt dess 

vridningsvinkel fram till det mekaniska ändläget. Utöver diagrammet så ger Exceldokumentet en 

djupare information om den specifika torsionsstaven. Så som det teoretiskt krävda momentet och 

det teoretiskt kritiska momentet innan plastiskdeformation och dess differens ska presenteras i 

Exceldokumentet.  Även den ultimata skjuvspänningen och den verkande skjuvspänningen vid ett 

visst vridmoment presenteras i dokumentet.  

 

3.6.1 Mängden bearbetning  
För att beräkna vilken diameter som staven bör ha för att tillåtas vridas vid ett visst önskat 

vridmoment så multipliceras det teoretiskt beräknade vridmomentet med andelen lättning. Med 

andra ord så multipliceras ursprungligt vridmoment 99 olika gånger med 0,01 till 0,99 och resultatet 

vid varje ny vridmomentsberäkning applicerades till ekvation 3.6 tillsammans med ekvation 3.8. 

Detta resulterade i 99 stycken nya diametrar som krävs vid 99 stycken olika vridmoment. Detta 

utfördes i Excel där parametrarna i tabell 3.1 samt ekvation 3.5-3.9 var fast implementerade medan 

torsionsstavens längd och diameter samt vridningsvinkel var variabla för att kunna utföra 

beräkningarna kring flera olika torsionsstavar. Dom nya värdena för diametrarna konverterades 

sedan till en procentuell andel av den ursprungliga diametern och kombinerades med den 

procentuella andelen av vridmomentet till en kurva i ett diagram. Därefter utfördes samma sak men 

torsionsstavens längd förkortades till 1/2 - 1/6 vilket gav 5 nya kurvor som representerar andelen 

bearbetning på en torsionsstav där det inte är möjligt att bearbeta hela den tunnare ytan på grund av 

till exempel en sensordel. Detta diagram blev tilldelat namnet servolättningsdiagram. Se bilaga 6.  
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3.6.2 Momentdiagram – krävt och kritiskt  
Det är nu känt hur mycket av torsionsstavens som ska bearbetas i förhållande till hur mycket av 

vridmomentet som ska reduceras. Men hur mycket av vridmomentet som kan reduceras medans 

torsionsstaven fortfarande är inom det elastiska området inom det mekaniska ändlägets 

vridningsvinkel är ännu okänt. Därför utfördes beräkningar för det kritiska vridmomentet jämfört 

med krävda vridmomentet i förhållande till andelen procentuell lättning som gjorts. Även detta 

utfördes i Excel för att kunna presentera resultaten i ett diagram.  

Genom att implementera ultimata skjuvspänningen 𝜏𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡  från ekvation 3.9 och 99 stycken olika 

diametrar från avsnittet Mängden bearbetning 3.6.1 i  ekvation 3.5 och ekvation 3.7 så resulterades 

det i en kurva för ett maximalt vridmoment för torsionsstavens 99 olika diametrar som kan 

förekomma vid en servolättning.     

 

 

3.6.3 Skjuvspänning i förhållande till utförd lättning 
Även intressant att studera för att säkerställa att torsionsstaven håller sig inom det plastiska området 

och därmed inom OEM:ernas säkerhetsmarginaler är den resulterande skjuvspänningen som 

frambringas vid vridmoment i förhållande med den procentuella lättningen. Detta utfördes genom 

att beräkna en ny skjuvspänning, enligt ekvation 3.5 och 3.7, för varje procentuell andel lättning. Se 

bilaga 7 för resultatet.  

 

 

3.7 Idégenerering kring bearbetningsmetod och verktyg  
 

Det har hittills analyserats kring torsionsstavens teoretiska egenskaper och hur bearbetning på dess 

diameter påverkar styrsystemet. Dock har det ännu inte analyserats för hur bearbetningen av 

torsionsstaven ska gå till, eller för hur utmaningarna i demonteringen möjligtvis kan underlättas.   

Även detta är viktiga moment att beakta innan ett beslut om hur vidare ingreppet ska utföras eller 

inte tas.  
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3.7.1 Bearbetningsmetod  
Ett flertal verkstadsmaskiner från Autoadapts produktionsanläggning och smedja tillhörande deras  

anpassningsavdelning sågs över och utsågs beroende av tillgänglighet. Genom att tillverka verktyg 

eller anordningar, med en avgränsning att i största möjliga mån, endast använda 

verkstadsmaskinerna i smedjan så blir tillverkningsprocessen oberoende av CNC-maskinerna i 

produktionen. I smedjan erbjuds ungefär liknande komplett uppsättning verkstadsmaskiner som i 

produktionen, men med undantaget att i smedjan är maskinerna manuellt styrda och används endast 

av serviceteknikerna på anpassningsavdelningen, medan i produktionen är dessa CNC –styrda och 

har ett schemalagt körschema. Därav är som tänkbara skärande bearbetningsmetoder för 

torsionsstaven utifrån smedjans verkstadsmaskiner följande: 

Svarvning -   Kort bearbetningstid med liten termiskpåverkan i arbetsstycket men  

  kräver en fast inspänning i båda ändarna av arbetsstycket och 

  toleransavvikelser kan förekomma på grund av snabb avverkning. Den 

  fasta inspänningen med en roterande rörelse kan introducera nya 

  oönskade spänningar i den inte helt raka torsionsstaven.   

 

 

Slipning -  Stor kontroll över toleranser och lämnar inga större spånor som kan 

  skada eventuella sensorer monterade med torsionsstaven. Kräver 

  ingen speciell inspänning och resulterar i en bra ytfinhet. Men hög  

  termiskpåverkan i arbetsstycket resulterar till en tidskrävande 

  bearbetningsmetod för att inte orsaka nya oönskade spänningar eller 

  att befintliga spänningar släpper. Kräver även att artbetstycket är

  fast inspänt i något roterande för att uppnå en jämn bearbetning i 

  tangentiell riktning eller att slipningen sker i en jämn roterande rörelse 

  runt torsionsstaven. Handslipning resulterar i höga krav på 

  operatören för att uppnå toleranskraven.      

 

Filning -   Mindre spånor och en relativt snabb bearbetningstid. Kräver  

  efterbearbetning för att uppnå en bra ytfinhet utan brottanvisningar 

  och att arbetsstycket är fast inspänt i något roterande för att uppnå en 

  jämn bearbetning i tangentiell riktning. Handfilning resulterar i höga 

  krav på operatören för att uppnå toleranskraven.       

 

Fräsning -  Liten termiskpåverkan på arbetsstycket men med en manuellt styrd fräs

  är det mycket tidskrävande och utmanande att fräsa en stav och erhålla 

  ett bra resultat och dom förbestämda spänningarna.  
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För att avgöra vilken metod som lämpar sig bäst 

beträffande tillgänglighet, krav på operatören, 

eventuella konstruktionsförutsättningar, 

toleranskraven och temperaturkrav så utfördes 

en del praktiska tester.  

 

För att få en jämn tangentiell bearbetning så 

monterades torsionsstaven in som ett 

arbetsstycke i en svarv, men i endast ena änden 

på grund av torsionsstavens eventuella axiella 

ojämnhet i förhållande till ett horisontellt plan. 

Svarven greppar om godset över pinjongen och 

innan en eventuell sensor eller 

rotationsventilsfäste och orsakar därför ingen 

skada på någon vital del. Se Figur 3.19. 

 

 

I första provningen så monterades en handfil, något lutad, i en svarvens svarvsstålsinfästning för att 

på så sätt kunna långsamt, med hjälp av svarvens manuella styrning, kunna styra in filen under 

staven. När sedan filen börjat bearbeta staven så styrdes filen fram och tillbaks i stavens axiella 

riktning. Se Figur 3.20. 

  

Figur 3.19 Torsionsstaven säkert inmonterad i en svarv i 
Autoadapts smedja. 

Figur 3.20 En handfil fäst i en svarvs svarvsstålsinfästning med en triangulär träbit för att skapa en lutning på 
filen. 
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I den andra provningen styrdes filen för hand, 

enligt Figur 3.21, fram och tillbaks längst 

stavens axiella riktning. Med denna metod kan 

stavens ojämnhet följas men ställer högre krav 

på operatören för att få en jämn bearbetning 

över hela stavens smala del. Bearbetningen 

resulterade i en grov yta där det krävdes 

efterbearbetning med smärgelduk och en 

tunnare olja.  

 

 

 

 

 

 

I den sista provningen så testades slipning. Med hjälp av en handhållen tryckluftsdriven bandslip 

slipades staven snabbt ner till en önskad diameter med en stor spridning av minimala glödande 

spånor enligt Figur 3.22. Med hjälp av bandslipens runda spetts kunde en mjuk övergång mellan 

stavens tunna till grova del slipas och på så sätt inte erhålla en brottanvisning mellan bearbetat och 

inte bearbetat material. Den snabba bearbetningsprocessen resulterade i att torsionsstaven snabbt 

blev varm samt att önskat mått snabbt nåddes och därav krävs varsamhet av operatören för att inte 

överskrida toleranserna.  Slipningen resulterade i en fin yta men en efterbearbetning med 

smärgelduk och en tunnare olja kunde genomföras för att erhålla en extra fin yta.   

Figur 3.21 En handfil bearbetar manuellt en roterande 
torsionsstav monterad i en svarv. 

Figur 3.22  En tryckluftsdriven bandslip bearbetar manuellt en torsionsstav monterad i en svarv. 
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3.7.2 Verktyg för att lösa demonteringsutmaningarna 
Enligt avsnitt 3.1.3 Utmaningar, så konstaterades det att dom större utmaningarna låg i att mäta 

vridningsvinkeln före och efter bearbetning, innan och efter splinten säkert tagits in och ut, samtidigt 

som eventuella splines på ingående axel ska förbli intakta. Först analyserades vridningsvinkeln och 

vilken universell metod som hade kunnat användas för dom olika sensor och ventilpaketen som 

tillverkas. Enligt avsnitt 3.3.2 vinkelutslag metod 2, konstaterades det att vridningsvinkeln bör mätas 

ut på ett större avstånd av några metrar med hjälp av en laser. Men det är för tidskrävande att för 

varje ingrepp och unikt sensor/ventilpaket behöva konstruera ett nytt verktyg beroende av ingående 

axelns egenskaper för att fästa en korslaser. Därför togs ett förslag fram enligt Figur 3.23 för hur ett 

eventuellt verktyg för att mäta vridningsvinkeln för sensor/ventilpaket med olika konstruktioner 

kunde se ut. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verktyget fungerar så att den träs över ingående axel och fästs med att den redan uttagna splinten 

ersätts med en längre splint genom hela verktyget och ingåendeaxel med torsionsstav. På så sätt blir 

verktyget, ingåendeaxel och torsionsstaven en enhet. Sedan placeras i ett påsvetsat fyrkantsrör en 

laserpenna som fästs på plats med en stoppskruv för att på så sätt kunna markera laserns position på 

väggen. Därefter placeras en skiftnyckel runt den hexagonala kroppen av verktyget för att enkelt 

kunna åstadkomma en vridning. Detta gör att eventuella splines skyddas vid vridningen då alla kraft 

går genom verktyget ner till splinten och in i ingående axel med torsionsstav.  

Den längre splinten måste sedan avlägsnas för att kunna trä av ingående axel för åtkomst av 

torsionsstaven och sedan träs tillbaks i när sensor/ventilpaketet ska återmonteras efter bearbetning.  

 

 

 

 

Figur 3.23 En grovritning över ett universalverktyg som hade kunnat användas för att mäta 
vridningsvinkeln för ett sensor/ventilpaket. 
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Lösningsresonemang kring utmaningen med att få ur splinten var att istället för att två operatörer 

bankar ur splinten så kan en operatör istället pressa i och ur den.  

Första förslaget för detta var en egengjord hävarmspress som operatören med endast handkraft och 

hävarmseffekten skulle kunna pressa ur splinten enligt konstruktionen i Figur 3.24. Endast en mindre 

kraft skulle krävas vid hävarmen på 1 meter då alla kraft koncentreras på en minimal yta.  

Hävarmslösningen skulle vara lättillverkad, lättmanövrerad och kunna rymmas på en arbetsbänk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Ett annat lösningsförslag var att använda en befintlig dornpress som fanns i produktionsavdelningen.  

På dornpressen skulle ett pressverktyg med en pigg i botten konstrueras. Piggens uppgift skulle bli att 

vid demontering pressa ur och helt igenom splinten och sedan vid återmontering pressa in splinten.  

Det skulle även krävas ett verktyg för att säkert hålla sensor/ventilpacketet på plats medan 

pressningen sker.   

 

Ytterligare ett lösningsförslag var att i en kombination av flera verktyg med multifunktionella syften 

kunna lösa samtliga av dom tre utmaningarna; Vridningsvinkel, splines och splint.   

Splinsens är som mest utsatta vid borttagning av splinten men även då ingående axel behöver 

greppas för att mäta vridningsvinkeln. Därför spekulerades det kring ett verktyg eller 

verktygsuppsättning som pressar ur splinten, mäter vridningsvinkeln och samtidigt skyddar splinesen. 

Se bilaga 2.  

   

Fhävarm 

Fsplint 

Ventil/sensorpaket 

Figur 3.24 En grovskiss över en hävarmspress som hade kunnat användas för att pressa ut 
splinten i ventil/sensorpaketet. 
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3.7.3 Bearbetningsanordning  
Ett par lösningsförslag togs även fram för slipanordningar som hade kunnat tillverkas i Autoadapts 

smedja och användas vid en eventuell slipbearbetning av torsionsstaven.  

 

Förslaget enligt Figur 3.25 och 3.26 visar dom inre komponenterna av vad som skulle vara en 

anordning liknande en pennvässare. Anordningen skulle drivas med hjälp av en tryckluftsdriven 

mutterknack kopplad via en axel till kugghjul 4, enligt Figur 3.26, som är i växel med det mindre 

kugghjulet 3 som sitter på samma axel som kuggremshjul 2. Kuggremshjul 2 driver sedan vidare det 

större kuggremshjulet 1 via en drivrem.  

På framsidan av kuggremshjul 1, enligt Figur xx, så representerar trianglarna slipband uppspända i 

totalt 6 stycken frigåendespolar. Torsionsstaven ska föras in i hålet av kuggremshjul 1, slipbanden 

kommer då att spännas runt torsionsstaven och på så sätt, medans kugghjulen drivs, att slipa jämnt 

runt torsionsstaven som med handkraft förs in och ut.  

 

 

 

  

2 
3 

1 

4 

2 3 

4 

1 

Figur 3.25 Frontvyn för ingående komponenter i ett lösningsförslag för en eventuell slipanordning. 

Figur 3.26 Bakrevyn för ingående komponenter i ett lösningsförslag för en eventuell slipanordning men numrerade 
komponenter. 
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Den andra slipanordningen, Figur 3.27 och Figur 

3.28, ska monteras upp i svarven belägen i 

Autoadapts smedja och utnyttjar svarvstålets 

infästning med den mörkgråa kvadraten i Figur 

3.28 och svarvens infästning för arbetsstycke till 

torsionsstaven på samma sätt som i Figur 3.19. 

Den gula komponenten i Figur 3.27 och 3.28 

representerar en handhållen tryckluftsdriven 

fingerslip liknande den som användes i Figur 

3.22, men något modifierad så att dess interna 

ventil alltid är fullt öppen och ger då bandslipen 

ett konstant maximalt varvtal. Bandslipens 

varvtal skulle istället regleras med en kulventil, 

mässingfärgad med grönt handtag enligt 

Figurerna 3.27 och 3.28. 

Hävarmen vilket bandslipen är ansluten till har 

en frihetsgrad i vertikalled vilket resulterar i att 

bandslipen följsamt kan följa torsionsstavens 

eventuella ojämnheter i tangentielled. 

Hävarmens längd är även justerbar samt ingreppsvinkeln till torsionsstaven i svarven.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.27 Sidovy snettuppifrån för ett lösningsförslag för en 
eventuell slipanordning. 

Figur 3.28 Sidovy snettframifrån för ett lösningsförslag för en eventuell slipanordning. 
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4 Resultat 

 

Bearbetning på torsionsstaven är ett sedan innan känt ingrepp och den, i en direkt anslutning till 

styrningens-input, är en gemensam nämnare för både EPAS och HPAS systemen. Ingreppet är riskfyllt 

men en trots allt beprövad metod för en servolättning. Det i kombination med en sedan innan viss 

kompetens inom området resulterade i att metoden för att utföra en servolättning blir ett ingrepp på 

torsionsstaven. Att inte lägga till en extern elektrisk motor på styrstången och på så sätt låta den 

underlätta manövreringen är ett för visuellt märkbart ingrepp och kan förorsaka problem då det 

oftast är skrymmande med utrymme.  

Om en programmerbar processor skulle konstrueras så skulle den endast fungera för system där det 

finns en extern koppling mellan vridmomentsensorn och den elektriska motorn som i dagsläget 

assisterar styrsystemet.  

Efter att ett antal lösningsförslag presenterats för Autoadapt så resulterade det i ett beslut att inte 

arbeta vidare med att utveckla lösningsförslagen via CAD och beräkningar. Utan istället beslutades 

det att påbörja en tillverkning av utvalda verktyg och anorordningarna från lösningsförslagen så att 

ingreppet servolättning skulle vara möjlig direkt efter examensarbetets slut.  
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4.1 Mängden bearbetning - Servolättningsdiagram   
 

Att använda sig av ett diagram tillskillnad från att använda ett låst Exceldokument där operatöreren 

anger dom saknade parametrarna så valdes diagrammet som den främsta metoden. Detta för att 

metoden är snabb och effektiv. Exceldokumentet kommer dock också att levereras till Autoadapt då 

dokumentet ger betydligt mer information kring den specifika stavens egenskaper.     

Syftet med servolättningsdiagrammet är att enkelt ge kunskap till operatören om hur mycket av 

torsionsstaven som ska bearbetas i förhållande till den önskade procenten lättning.  

Följande avsnitt redovisar för hur diagrammet, bilaga 6, ska tolkas.  

 

4.1.1 Tolka diagrammet 
Diagrammets y-axel representerar den procentandelen av det ursprungligt krävda momentet, i 

samband med x-axeln som representerar procentandelen av vad som ska återstå av torsionsstavens 

diameter efter bearbetning. 

 

4.1.2 Y-axel 
Fabriksinställd tröghet representeras i origo för y-axeln. Således betyder 0 % att momentet som krävs 

vid ratten är 100 % av fabriksinställd tröghet. På samma sätt så motsvarar tillexempel, 35 % på y-

axeln att momentet som krävs vid ratten är 65 % av fabriksinställd tröghet.  

 

4.1.3 X-axel 
Fabriksbearbetad diametern på torsionsstaven representeras i origo för x-axeln. Procentandelen 

anger hur mycket av staven, utifrån ursprungsdiametern, som ska återstå efter bearbetning. Om 

operatören läser av 70 % på x-axeln så innebär det att 30 % av materialet i radiellriktning ska slipas 

bort, 

 

4.1.4 Bearbetning på en mindre del av staven 
Utöver kurvan som namnges som ”hela staven” så finns det även fem andra kurvor. Vid särskilda fall 

kan det förekomma att endast en mindre del av staven är bearbetningsbar, om så är fallet så ska en 

lämplig av dom övriga kurvorna följas. Kurvorna är namngivna efter uppskattad längd av staven som 

är bearbetningsbar.  

 

4.1.5 Avläsning och uträkning  
För att få fram vad den slutliga diametern för staven ska vara så ska y-axeln följas tills att den 

önskade andelen lättning nås. Därefter ska sedan diagrammet följas i en direkt horisontellt rak linje 

tills att önskad kurva korsas. Vid den punkten ska sedan en vertikal linje följas så att ett x-värde läsas 

av. Enligt ekvation 4.1 fås den nya diametern fram.   

 
(𝑈𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝å 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑛∗𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑥−𝑎𝑥𝑒𝑙𝑛) 

100
= 𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑝å 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑛                 (4.1) 
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4.2 Momentdiagram – krävt och kritiskt  
 

Enligt bilaga 8 och bilaga 9 så presenteras krävt och kritiskt vridmoment i förhållande till procenten 

lättning för en Saab och en Mercedes B-klass. Genom dessa diagram kan en bedömning göras för hur 

vidare en specifik torsionsstav bör bearbetas en viss procent eller inte. Krävt vridmoment bör vara 

max 70 % av det kritiska vridmomentet.  Detta för att bibehålla en viss säkerhetsmarginal då 

torsionsstaven fortfarande är under en viss spänning även efter mekaniskt stopp tagit över större 

delen av kraften.    

 

 

4.3 Skjuvspänning i förhållande till utförd lättning 
 

Enligt bilaga 7 så presenteras skjuvspänningen som uppstår i torsionsstaven innan mekaniskt stopp 

nåtts, i förhållande till andelen lättning. Resultatet pekar på en minskad skjuvspänning vid en högre 

grad lättning vilket bevisar att det inte bör bli något brott i torsionsstaven genom endast förarens 

inmatning. Tillsammans med ett momentdiagram kan detta påvisa att en lyckad bearbetning av 

torsionsstaven inte bör leda till ett haveri i styrväxeln i forma av deformerad torsionsstav.  

Genom att studera sambandet i ekvation 3.5 så framgår det snabbt att skjuvspänningen är snabbare 

påverkad av diametern än av vridmomentet, vilket ger ett snabbt svar på att skjuvspänning bör 

minska med ett minskat vridmoment och diameter. Men resultaten konverterades till ett diagram för 

att enkelt kunna presenteras.   

 

4.4 Bearbetningsmetod  
 

Som bearbetningsmetod valdes slipning då denna metod ger minst spånor som i sin tur kan orsaka 

skador på eventuella sensorer. Slipning är även den bearbetningsmetod som ger mest kontroll vid 

avverkning av torsionsstaven utan att orsaka skador. Dock medför det en hög termisk påverkan som 

måste kontrolleras. Svarven bör rotera i en låg hastighet och i samma riktning som i slipbandet hos 

bandslipen för att minska den termiska effekten.  
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4.5 Verktyg och anordning 
 

I samråd med intressenter på Autoadapt så utsågs och tillverkades verktygen och anordningen i 

följande kapitel med utgångspunkt tillgänglighet för tillverkning och tillförlitlighet för 

komponenterna.  

 

4.5.1 Tillverkat lösningsförslag för demonteringsutmaningarna  
Utmaningarna var att bevara eventuella splines intakta när den greppassade splinten avlägsnas och 

vridningsvinkeln mäts på ett pålitligt vis.   

Resultatet blev en något omgjord version av bilaga 2-4, som visas i Figur 4.1.  

 

Det första steget efter att sensor/ventilpaketet demonterats ur styrväxeln är att mäta 

vridningsvinkeln. Detta genomförs genom att först montera verktyget i Figur 4.1 med hålet för 

splinten i linje med hålet som går rakt genom hela verktyget. Om ingående axel har splines så 

placeras axeln mellan två avkapade tygbläck, konstruerad för skruvstäd. Tygbläcken assisterar både 

till en bättre friktion om ingående axel ska vridas, men även till att inte skada splinesen.   

 

  

Figur 4.1 En första generations verktyg vid namn SplintOGrepp. Dom två bilderna till höger visar hur 
ventil/sensorpaketet ska monteras i verktyget.  



Reducerat vridmotstånd i servoassisterade styrsystem  

 

55 
 

Därefter monteras ett annat verktyg på andra änden av ventil/sensorpaketet enligt Figur 4.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom monterade verktygen och 

ventil/sensorpaketet tas sedan till en specifik 

plats i Autoadapts lokaler där paketet tvinnas 

fast, enligt Figur 4.3, i ett skruvstäd riktat mot en 

vägg belägen 4.2 meter bort. På väggen är fyra 

stycken A3 papper uppsatta med exakta 

markeringar för -10˚ till + 10˚ med en 

neutralmarkering på 0˚ som utgångspunkt. En 

specifik korslaser skruvas sedan på plats på den 

fastsvetsade skruven på paketets överkant.  

Därefter fästs en digital momentnyckel på en 

fastsvetsad mutter på det övre verktyget, under 

korslasern. Momentnyckeln används sedan för 

att rotera den ingående axeln och därav vrida 

torsionsstaven till vardera sidan av det 

mekaniska ändläget. Medans vridningsvinkeln 

tyds på väggen så tydes även det krävda 

vridmomentet av. 

 

 

 

  

Figur 4.2 Verktyget PressOGrepp i åtskilt och i kombination med SplintOGreppen och ett ventilpaket. 

Figur 4.3 SplintOGreppen i kombination med PressOGreppen 
håller stadigt i ett ventilpaket i ett skruvstäd för att kunna, 
med den på överkant fastskruvade korslasern, kunna mäta 
vridningsvinkeln. 
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Det andra steget är att demontera verktyget 

PressOGrepp och placera SplintOGreppen med 

ventil/sensorpaketet horisontellt i ett skruvstäd. 

Ett till verktyg vid namn Dornguide, se bilaga 5, 

placeras i skruvstädet med ett don av rätt 

diameter gentemot splinten. Donet kommer 

sedan att guidas in i det koniska hålet i 

SplintOGreppens överdel och därmed pressa ur 

splinten medans skruvstädet skruvas ihop. Se 

Figur 4.4. 

En gradvis ökande längd på don av samma 

diameter bör användas för att minska risken för 

deformation av längre don.  

 

 

 

 

 

Därefter kan ingående axel tillsammans med SplintOGreppen träs av torsionsstaven enligt Figur 4.5 

och läggas åt sidan till dess en återmontering ska göras.  

När torsionsstaven bearbetats så återmonteras sensor/ventilpaketet i bakvänd ordning från 

demonteringen och avslutas med att åter mäta vridningsbeteendet och läsa av vridmomentet för att 

jämföras med önskat resultat.  

Om torsionsstavens vridningsbeteende inte överensstämmer med vridningsbeteendet innan 

bearbetning så måste splinten åter avlägsnas och torsionsstaven måste vridas över dess normala 

vridningsvinkel för att introducera nya spänningar liknande dom förbestämda spänningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4 SplintOGreppen i kombination med ett dorn i 
verktyget Dornguide i ett skruvstäd. 

Figur 4.5 Splinten har avlägsants och ventilpaketet har tagits isär med ingående axel forfarande 
monter med SplintOGreppen. 
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Med dessa verktyg innebär det en betydligt mindre risk för att skada splinesen då dom under hela 

ingreppets process kommer att vara monterade med SplintOGreppen samt att avläsningen av 

splinten numera endast kräver en operatör och risken för personskador och materiella skador är 

betydligt lägre. Den totala andelen verktyg som krävs för att mäta vridningvinkel, få åtkomst till 

torsionsstaven för bearbetning och därefter montera ihop sensor/ventilpaketet igen visas i 4.6.  

Verkstadsredskapen och verkstadsmaskinerna som användes för att tillverka verktygen och 

anordningar:  

Tig samt Mig svets -  Manuellt styrt  

Fräs -   CNC eller Manuellt styrd  

Metallcirkelsåg -  Manuellt styrd 

Smärgel -   Manuellt styrd  

Vinkelslip -   Manuellt styrd 

Bandsåg -  Manuellt styrd  

Diverse slipmaskiner - Manuellt styrd 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Tillverkad anordning för bearbetning av torsionsstaven 
Med lösningsförslaget i Figur 3.27 och  Figur 3.28  som utgångspunkt så tillverkades en slipanordning 

som nyttjar befintliga infästningar och egenskaper i Autoadapts svarv. Figur 4.7 visar hur svarven, 

med en inmonterad torsionsstav, ser ut innan och efter anordningen är på plats. Då anordningen är 

fastmonterad i svarvstålets infästning så erhålls samma rörelses förmåga i två frihetsgrader vilket ger 

en precis guidning av anordningen gentemot torsionsstaven.  

 

 

  

Figur 4.6 Samtliga verktyg som behövs vid 
demontering och återmontering av ett sensor eller 
ventilpaket som också är med i Figuren. 

Figur 4.7 Den vänstra bilden i Figuren visar slipanordningen monterad i en svarvs svarvstålsinfästning. 
Den högra bilden visar svarven utan slipaorningen. 
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Som i lösningsförslaget så sker bearbetningen via en handhållen tryckluftsdriven bandslip monterad 

på en hävarm, eller sliparm. Sliparmens längd och bearbetningsvinkel är ställbar via en vingmutter 

och en större stoppskruv för att kunna justera sliparmspaketet vertikalt i dom två vertikala spåren. 

Sliparmen är fastsvetsad på en axel som går via två lagerblock för att sliparmen följsamt ska följa 

torsionsstaven, se Figur 4.8 och Figur 4.9.  

 

  

Figur 4.9 Sidovyn av slipaordningen. 

Figur 4.8 Övervyn av slipanordningen. 



Reducerat vridmotstånd i servoassisterade styrsystem  

 

59 
 

För att det inte oavsiktligt ska avverkas för mycket material från torsionsstaven så är en justerbar 

avverkningsskruv monterad enligt Figur 4.10. Avverkningsskruvens ände fungerar som ett stopp mot 

den plana ytan på sliparmspaketet och gör att axeln genom lagerblocken inte kan rotera fritt framåt.  

 

  

 

 

  

Figur 4.10 Avverkningsskruven på slipanordningen med en vingmutter 
fastvetsad i änden för att enkelt kunna justera. Även en del av dom 
två vertikala spåren för att reglera ingreppsvinkeln syns. 
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4.6 Toleranser och krav  
 

Bearbetning av torsionsstav:    ± 0,1mm     ≈0,5Nm  

Vridningsvinkel:      ± 10mm    ≈0,15˚  

 

Temperaturen i torsionsstaven bör bibehållas så nära rumstemperatur som möjligt vid bearbetning. 
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5 Analys och slutsatser  

 

Avvikelserna som har förkommit mellan dom idégenererade verktygen och resultaten förekom på 

grund av ändrad materialtillgångar. Grundtanken var att utgå från flera olika arbetsstycken av redan 

korrekta yttermått, dock förändrades detta och verktygen skulle istället behöva tillverkas från endast 

två arbetsstycken. Detta resulterade i skilda avvikelser från ursprungliga ritningar presenterade i 

bilaga 3-5.  

 

Hur såg kraven för verktygen och anordningarna ut? 

En formel skriftlig kravspecifikation för verktygen och anordningen utformades inte. Istället ansågs 

muntliga avstämningar vara tillräckliga för att inom angiven tidsperiod kunna uppfylla och överträffa 

projektarbetets mål. Genom att en första generations verktyg är konstruerade och påvisat 

fungerande, så levererar jag inte bara ett eller flera lösningsförslag utan jag levererar kunskapen och 

fysiska verktyg för att Autoadapt redan i dagsläget ska i egen regi kunna utföra en servolättning på 

diverse styrsystem.  

 

Är det nya tillvägagångssättet lönsamt i jämförelse med tidigare tillvägagångssätt där en extern 

leverantör krävdes?  

Främst handlade syftet med mitt arbete om att det skulle resultera i en oberoende process, att 

Autoadapt inte ska behöva förlita sig på en extern leverantör för att utföra en servolättning. 

Inte bara detta åstadkoms utan det nya tillvägagångssättet som levererades till Autoadapt förutses 

även vara ekonomiskt fördelaktigt i det att totala ingreppstiden förkortats samt en bättre översyn 

över dom totala arbetstimmarna.          

  

Vilka är säkerhetsaspekterna?  

Då ingreppet är mycket komplext gör det att den mänskliga faktorn är en stor riskfaktor och kräver 

därför en hög koncentration vid ingreppets samtliga moment samt att toleranser och krav uppfylls.  

Det är även viktigt att förmedla brukaren om riskerna vid ett halt underlag när vridstyvheten 

reducerats i ratten.  

 

Hur urartade sig arbetet i jämförelse med projektplanen?  

Det var utmanande att följa tidsplanen som utformades i samband med projektplanen innan 

examensarbetets start då detta var innan en grundlig förståelse för projektet skapats. Dock nyttjades 

tidsplanen som en grov riktlinje för var prioriteringar bör hamna.     
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6 Fortsatt arbete och rekommendationer 

 

Verktygen och slipaordningen som konstruerats är en första generations uppsättning med 

förutsättningar för vidareutveckling och förbättringar. Flera överdelar föreslås tillverkas till 

SlipOGreppen, bilaga 3, med olika storlekar på det koniska hålet för en bättre guidning för donet mot 

splinten.  

Beräkningar kring avverkningen vid slipningen bör utföras och resultaten för därefter implementeras 

till en noggrannare anordning vid kring avverkningsskruven. Parametrar som bör fastställas är 

svarvens varvtal, bandslipens varvtal, bandslipens radiella kraft på torsionsstaven och bandslipens 

slipbands kornfinhet.  

Även flera parametrar för torsionsstaven bör undersökas. Så som stavens vinkelhastighet och dess 

påverkan samt hur temperaturen kan förändrarar dess egenskaper.   

 

Vid försäljning av ingreppet servolättning så kan istället för att sälja, en för kunden okänd siffra, så 

kan produktspeciallisten ”skräddarsy” andel servolättningen för kunden. Detta kan utföras genom att 

produktspeciallisterna i framtiden tar med en mobil ratt med ställbart motstånd samt en förbättrad 

version av verktyget i 3.3.4 Vridmoment metod 2, Figur 3.17. Med dessa kan produktspeciallisten 

först mäta vridmomentet på kundens bil och sedan applicera det på den mobila ratten. Därefter 

reducerar produktspecialisten gradvis vridmomentet i den mobila ratten tills kunden känner sig 

bekväm med att manövrera. Detta kan utföras med hjälp av en mekanisk anordning på baksidan av 

den mobila ratten.  

För att simulera en halkig fläck på vägen kan en knapp tryckas in på den mekaniska anordningen så 

att motståndet, under knappens intryckning, tillfälligt kopplas ur och kunden kan på så sätt känna av 

hur ratten hade reagerat då friktionen under däcken plötsligt och temporärt försvinner. Dock är ett 

flertal av dom nyare EPAS systemen tillräckligt intelligenta för att själva kompensera för plötsliga 

friktionsförluster i däcken.  

Genom att skräddarsy försäljningen av ingreppet servolättning säkerställs att kunden, efter levererad 

produkt, känner sig nöjd med andelen lättning då ingreppet innebär en permanent förändring. 

 

Mina spekulationer om framtiden är att Steer by wier kommer att dominera marknaden och slå ut 

både HPAS och EPAS systemen helt hos personbilarna. Steer by wier är helt programvarobaserade 

lösningar och någon direkt mekanisk anslutning mellan ratten och kuggstångshuset förekommer inte. 

Därför kommer ingreppet servolättning i framtiden att behöva ske via ett ingrepp på programvaran. 

Detta innebär att forskning kring lösningar utanför det interna systemet bör utföras.     

 

Ett universellt sensorskydd för användning under torsionsstavens bearbetning bör utvecklas. Detta 

för att eventuella glödande spånor och skräp inte ska skada sensorn.  

 

 



Reducerat vridmotstånd i servoassisterade styrsystem  

 

 

Litteraturförteckning  

 

Tryckta källor 
 

Nordling, C., & Österman, J. (2013). Physics Handbook for Science and Engineering. Lund: 

Studentlitteratur. 

Olsson, K-O. (2006). Maskinelement. Liber.  

Isaksson, O. (2015). Grundläggande Hydaulik. Luleå: Luleå tekniska universitet  

 

Internetkällor  
 

Failure analysis av en torsionsstav: (06072016) 

http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=326942&jid=MAM&volumeId=11&i

ssueId=S02&aid=326941 

Materialegenskaper för Alloy steel SAE 4140: (06072016) 

http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=6769 

 

Figurer 
 

Figur 2.1. Modifierad: (06072016) 

 http://www.padoniaautoservice.com/services/maintenance/fluid-replacement/ 

Figur 2.6. Beskuren: (06072016) 

http://www.agcoauto.com/content/news/p2_articleid/214 

Figur 2.7. Beskuren: (06072016) 

https://www.google.com/patents/US6397889  

Figur 2.10. Flera bilder i en Figur: (06072016) 

http://www.nexteer.com/technology/steering/electric-power-steering/column-assist-electric-power-

steering/ 

http://www.lizarte.com/es/DIRECCION-ASISTIDA-ELECTRICA/06-64-1000.aspx 

http://www.car-engineer.com/trw-starts-production-of-its-electric-power-steering-belt-drive-system/ 

Figur 2.11. Oförändrad: (06072016) 

http://www.audi-technology-portal.de/en/chassis/wheel-suspension-steering/power-steering 

Resterande Figurer är fotograferade av Christoffer Nordén under examensarbete; Reducerat 
vridmotstånd i servoassisterade styrsystem. (2016).  
  



Reducerat vridmotstånd i servoassisterade styrsystem  
  

  

 
 

Bilaga 1 

 

Komponenterna i korrekt ordningsföljd:  

1: Segersäkring  

2: Gummipackning med bricka 

3: Packbox  

4: Rullager  

5: Segersäkring  

6: Splint    

7: Ihålig ingående axel samt Rotationsventil-innerdel  

8: Rotationsventil-ytterdel  

9: Torsionsstav  

10: Utgående pinjong 

11: Kullager  

12: Mutter  

13: Segersäkring  

14: Damm och skräpskyddslock  

 

Komponent 6-10 är dom ingående komponenterna i, rapporten 

namngivet, ventilpaketet.  

  

Bilaga I Sprängskiss av mekaniken i 
en styrväxel ifrån en Saab 9000. 
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