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Abstract

Development of a turntable for vehicles

Thaer Hamad

This thesis was conducted in Taxi E4 AB and Tvätthall 24 AB in Uppsala in spring
term 2016. The thesis describes the development of a car turntable. This can be used
to rotate the vehicles in a narrow place. Taxi E4 AB needs this product to be able to
drive their cars inside the wash safely without damaging the cars. 

The company conducts business in a rented premise and therefore they can’t modify
or change anything in there. Therefore the car turntable needs to be above the
ground in a way that it can be moved when needed.

The aim of the thesis was to design a sustainable solution for the business and to
develop a manufacturing base with drawings and prepare a calculation for the
manufacturing costs so that Taxi E4 later need to be able to manufacture the car
turntable.

Various ideas and concepts were developed. Subsequently the various concepts
evaluated using a decision-matrix method to select the best concept. After an
evaluation, one concept has gone for further development. This concept was put into
CAD software, SolidWorks, and the assemlby drawings were produced. The proposal
on the car turntable that was developed does not require any change in the venue
and it can be put above the ground. A cost effective design proposal was developed,
but not fully included here due to the fact that manufacturing abroad was considered
cheaper.
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts på Taxi E4 AB och Tvätthall 24 AB i Uppsala under 
vårtermin 2016. Examensarbetet beskriver utvecklingen av vändskiva som kallas car 
turntable på engelska, denna kan användas för att rotera bilar i en trång plats.  
Taxi E4 AB behöver denna produkt för att kunna köra in sina bilar i tvätthallen på ett säkert 
sätt utan att skada sina bilar. 
 
Taxi E4 bedriver verksamheten i en arrenderad lokal och därmed kan de inte bygga om 
eller ändra något i lokalen. Därför skall vändskivan vara ovanför marken på ett sätt att man 
kan flytta den när det behövs. 
 
Målet med examensarbete var att konstruera en hållbar lösning för verksamheten och att ta 
fram ett tillverkningsunderlag med ritningar samt beräkningar på tillverkningskostnader 
som Taxi E4 senare behöver för att kunna tillverka vändskivan. 
 
Ett antal besök gjordes hos företagets lokaler för att få mer uppfattning om problemet samt 
att få mått på lokalerna. Under de olika besök som gjordes hos företaget diskuterades olika 
idéer och förslag samt företagets önskemål. 
 
Arbetet påbörjade med en litteraturstudie för att skapa en djupare uppfattning av uppgiftens 
karaktär. 
 
Kravspecifikationer med avseende på kundönskemål framställdes utifrån den nödvändiga 
informationen som har samlats in. Därefter inleddes en idé- och konceptgenerering.  
De olika koncepten utvärderades med hjälp av en Pughmatris för att kunna välja det bästa 
koncept.  
 
Efter utvärderingen av de olika koncepten valdes ett koncept för vidareutveckling. Detta 
koncept modellerades upp i CAD-programmet SolidWorks och sammanställningsritningar 
togs fram. Förslaget på vändskiva för bilar som togs fram kräver inte någon ändring i 
lokalen utan att den kan sättas ovanför marken. 
 
 
Nyckelord: Konstruktion, vändskiva, CAD, Produktutveckling. 
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Förord 
 

Denna rapport innehåller mitt examensarbete i maskinteknik, 
högskoleingenjörsprogrammet vid Uppsala Universitet. 

 
Rapporten beskriver det arbetet som utfördes på företaget Taxi E4 AB i 
Uppsala under vårtermin 2016. 

 
Jag skulle vilja tacka min ämnesgranskare Henrik Hermansson vid institutionen 
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1 Inledning 
Det här avsnittet tar upp bakgrunden kring problemet på Taxi E4 plus AB i Uppsala samt 
målet med examensarbetet och metoder som kommer att användas. 

1.1 Bakgrund 
Taxi E4 plus AB är ett taxibolag i Uppsala som äger i dagsläget 20 bilar. Företaget har 
dessutom en tvätthall som kallas tvätthall 24, där företagets taxibilar sköts om samt bilar 
från andra företag vårdas med bland annat polering, rengöring, lackreparation och tvätt 
innan bilfirman ställer bilen i en bilsalong för försäljning.  

1.2 Problembeskrivning 
Taxi E4 plus AB/tvätthall 24 har i dagsläget problem med att på ett enkelt och smidigt sätt 
köra in sina bilar i tvätthallen.  
 
Verksamhetens anläggning består av en verkstad för reparation av bilar, en tvätthall och 
däremellan finns det en gånghall som leder till ingången till tvätthallen. Från början har det 
inte varit meningen att köra bil via gånghallen men efter att verksamheten har förändrats så 
är man nu tvungen att köra bil via den smala gånghallen, 5,5 meter bred, för att kunna ta 
bilen till tvätthallen. Inte nog med att gånghallen är smal, så är ingången till tvätthallen 
ännu smalare, 3,0 meter bred. Det optimala vore att flytta ingången så att man slipper den 
smala gånghallen och dessutom göra ingången bredare. Men verksamheten har inte 
tillåtelse för att ändra på konstruktion för byggnaden.  
 
I dagsläget är skador på bilarna ett stort problem och det leder till minskad förtroende från 
potentiella samarbetspartner. Vid skador på bilar så får verksamheten dessutom stå för 
självrisker och varje skadad bil skadar även verksamhetens rykte.  
 
Eftersom det inte finns någon möjlighet att ändra byggnaden på grund av att företaget inte 
har lov att bygga om lokalen så får man ta fram en konstruktionslösning för hur bilarna på 
ett enkelt sätt kan köra in i tvätthallen utan att skadas samt att öka flexibiliteten i 
verksamheten.   

1.2.1 Företagets krav   
Den största utmaningen som möter företaget är att de inte har lov att bygga om lokalen, inte 
heller ändra något i lokalen, detta gäller för marken och väggarna. 
 
Konstruktionslösningen skall vara ovanför marken för att Taxi E4 inte kan gräva i golvet 
för att installera den under marken. Detta kommer att ställa krav på höjden på 
konstruktionen ovanför marken. 
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1.3 Syftet 
Syftet med detta arbete är att ta fram ett konstruktionsförslag på en vändskiva för Taxi E4 
Plus. Vändskivan skall installeras ovanför marken och kunna flyttas lätt vid behov. 

1.4 Mål 
Målen för examensarbetet har delats i två delar, huvudmål och delmål. 

1.4.1 Huvudmål 
Att ta fram ett konstruktionsförslag för en vändskiva för verksamheten för att kunna köra in 
bilar via gånghallen på ett säkert och effektivt sätt.  

1.4.2 Delmål 
Examensarbetet har följande som delmål för att kunna klara arbetet: 

• Olika koncept tas fram och utvärderas.  
• En färdig CAD-modell tas fram. 
• Kostnadsjämförelse mellan att köpa en färdig vändskiva eller att tillverka den själv. 
• Ta fram tillverkningsunderlag och datablad för inköpta komponenter om det är 

lönsamt att tillverka vändskivan. 

1.4.3 Kravspecifikation      
Kravspecifikation har delats till två delar, den första delen var följande krav från 
Taxi E4 plus AB: 

• Vändskivan skall installeras ovanför marken. 
• Rostfritt stål skall användas i stor utsträckning. 
• Vändskivan skall rotera mellan 1 till 2 rpm. 
• Vändskivan anpassas för standardbilar med maximala längden 5 meter. Se 

bilaga 11. 
• Priset för vändskivan skall inte överstiga färdiga produkter på marknader. 

 
             Den andra delen av kravspecifikation var följande önskemål från Taxi E4 plus AB: 

• Lätt att montera  
• Lätt att flytta om det behövs 
• Lätt att rengöra inuti om det behövs 

1.4.4 Avgränsningar 
Examensarbetet har följande avgränsningar för att arbetet inte blir för brett. 

• Vändskivan ska drivs av en elmotor. 
• Vändskivan ska tillverkas för bilar med maximal längd 5 meter.  
• Max last ligger upp till 3,5 ton. 
• Motorn med växellådan köps färdigt. 
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2 Metodik 
Projektet är uppdelad i följande moment: 

• Att påbörja projektet med litteraturförstudier och internetundersökning av befintliga 
produkter som finns i marknaden eller liknande roterande produkter. 

• Att bestämma vilka specifikationskrav som är nödvändiga vid generering av 
koncept.  

• Generera koncept genom snabba skisser och brainstorming samt CAD-modellering.  
• Att utvärdera olika koncept med hjälp av Pughmatris för att kunna välja ett koncept. 
• Att utveckla och förbättra det valda konceptet för att minska tillverkningskostnad 

och förenkla monteringen.  
• Framställning av tillverkningsritningar.  

2.1 Litteraturstudier och internetsökningar 

Examensarbetet påbörjades med litteraturstudier och internetsökningar för att skapa djupare 
förståelse om produkten som ska tillverkas. Litteraturstudien startades genom att läsa olika 
böcker som handlade bland annat om rotationsrörelse, tillverkningsteknik, kugghjul och 
hållfasthetslära. Parallellt med litteraturstudier har information om produkten samlats in 
genom att söka information på internet samt att kontakta företag inom branschen för att få 
det information som behövs för att sätta igång med projektet. 
användas. Den information som sågs relevant skrevs in i rapporten under teoriavsnittet 3. 

2.2 Besök hos Taxi E4 
Ett antal besök till tvätthallen utförs för att kunna förstå problemet som Taxi E4 AB har 
samt att ta reda på alla mått som behövs för att tillverka vändskivan. 
 

Nästa steg i arbetet var att ta fram ett antal koncept. Koncepten som togs fram utgick från 
den kravspecifikation beskriven i avsnitt 1.4.3. Konceptgenereringen gick ut på att ta fram 
många koncept och idéer som skulle kunna hjälpa och bidra till olika förslag på hur den 
modulära mekanikstrukturen kunde konstrueras. Huvudsakligen användes metoden 
brainstorming för att skapa koncept. 

2.3 Brainstorming 
Brainstorming har använts vid idégenereringen i detta projekt med syfte att generera så 
många idéer som möjligt på lösningar och detaljer. Frågeställningar kring projektet och 
idéer på lösningar och koncept föddes sedan projektstarten. Brainstorming var en bra metod 
att påbörja projektet med för att strukturera, sortera och dokumentera idéer och tankar i en 
anteckningsbok [1]. Se även bilaga 9. 
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Koncepten som verkade intressanta och mest lovande ritades upp mer detaljerad för att 
enklare kunna visa och förklara för både handledare och ämnesgranskare vid möten som 
skulle ske under projektet samt för att enklare kunna få råd och tips samt på de olika 
koncepten som ritas. 

2.4 Utvärdering av koncept 
 

Nästa steg i designarbetet var att utvärdera och jämföra de olika koncepten med varandra. 
Utvärderingen genomfördes med hjälp av utvärderingsmatris enligt Pugh [2]. 
 

Efter utvärderingen av de olika koncepten går endast ett koncept vidare för eventuellt 
vidareutveckling. Det valda konceptet modelleras upp i CAD-programmet SolidWorks och 
ritningarna skapas fram om det är lönsamt att tillverka produkten. 

2.5 Val av motor och växellådan 
Att välja motor och växellåda i detta projekt var ett viktigt moment. Det var många 
parametrar som skulle tas hänsyn till innan motor och växellådan kunde väljas. Den första 
viktiga parametern i detta moment var vridmomentet.  
 
Motorer har olika vridmoment och för att kunna välja rätt vridmoment måste vridmoment 
för vändskiva beräknas. Den andra parametern var rotationshastigheten. Denna parameter 
berodde på motorns hastighet och växellådans utgångshastighet. Motorer klarar olika 
varvtal per minut, t.ex. motorer med 900 rpm eller motorer med 1400 rpm. Samma sak 
gäller det för växellådan där utgående varvtal är olika beroende av utväxlingen och motorns 
varvtal per minut. Hastigheten för motorn och växellådan bestäms efter behov. 
 
I detta projekt behöver hastigheten vara så lågt som möjligt. Därför måste 
rotationshastighet för vändskiva bestämmas innan motorn och växellådan väljs. 
 
Vid projektets början bestämdes rotationshastigheten till 1 rpm för att vändskivan behöver 
rotera långsamt så att bilarna inte skadas. Förhållandet mellan vändskivas diameter och 
motorns hjuldiameter är det som bestämmer utgångsvarvtalet för växellådan. Se bilaga 1. 
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3 Teori 
En litteraturstudie har gjorts i början av arbetsgången för att skapa djupare uppfattning om 
produkten som skall framställas och för att klargöra vilka metoder som kan användas för att 
ta fram nya lösningar.                                         
Under projektets gång har olika litteraturkällor använts för att samla information. Materialet 
bestod bland annat av böcker, litteratur från föreläsningar och kurser från maskinteknik-
utbildningen vid Uppsala universitet. 
 
Under projektets gång har flera företag kontaktats för att samla in så mycket information 
som möjligt som kan behövas för att sätta igång med arbetet samt att få djupare förståelse 
om produkten som skall framställas. 

3.1 Material: 
Efter att kravspecifikation har framställts skulle valet av materialet vara lättare. Innan 
konstruktionen av produkten påbörjades skulle materialet för vändskiva väljas.  
Vändskivan kommer monteras utanför ingången till tvätthallen. Detta betyder att fordon 
som kör på vändskivan till och från tvätthallen bär smuts, vatten, kemikalier, m.m. 
Vatten och kemikalier påverkar materialet och orsaka korrosion.  
 
Korrosion innebär att en kemisk reaktion sker mellan ett material och den omgivande 
miljön. När metallen inte är stabil i den omgivande miljön, orsakas det som kallas 
metallkorrosion, vardagligt kallat rost. 
 
Vid korrosion bildas en oxid som reaktionsprodukt. Denna oxid bildar en tät yta med några 
mikrometer tjock som kallas den passiva ytan. Den passiva ytan begränsar korrosionen. 
Exempel på passiva material som kan väljas för denna produkt är rostfritt stål och 
aluminium [3][4]. 
 
3.2 Dimensionering av vändskiva: 
Dimensionering av vändskiva har begränsats på grund av hallens storlek. Storleken för 
gånghallen är 5,5 m bred och bilens längd får maximalt vara 5 meter enligt 
kravspecifikationen. 
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Figur 1 En översikt av lokalens geometri. 

 
Lokalernas geometri framgår av figur 1. Enligt bilaga 11 så kan vi räkna med ett maximalt 
hjulavstånd L på 2,9 m. Vidare har en maximal spårvidd B på 1,8 m antagits i 
beräkningarna, dels utifrån befintliga bilar, materialkostnader och hallens bredd. Pythagoras 
sats tillämpad på B och L, tillsammans med en säkerhetsmarginal på 3 däck (ytterkant till 
ytterkant på däcken samt 2 st 18 tums däck som marginal) på L, ger en diameter på ca 4,6 
m, vilket har valts som vändskivans diameter. 
Vändskivan kunde inte vara hur hög som helst ovan marken. För att bilen ska köra på ett 
enkelt och säkert sätt har höjden av vändskiva valts till max 350 millimeter. 
 
3.3 Bultsvetsmetoden: 
Bultsvetsning är en svetsmetod som används för att svetsa bultar och muttrar med 
metallkonstruktion på ett enkelt, säkert och snabbt sätt. 
 
 
När en bultsvetsning sker, tänds en ljusbåge mellan fästelement och grundmaterial vilket 
bildar ett smältbad som fästelementet sedan trycks ned i. 
Svetsbultar finns gängade och ogängade samt har olika storlekar och former för att passa i 
olika användningsområden [5]. 
 
Basmetallen och svetsade fästen behöver inte vara av samma material och resultaten av 
bultsvetsningen har hög hållfasthet med permanent bindning samt hög kvalitet. 
 
Bultsvetsning kan ske med tre olika metoder. De tre metoderna är Capacitor Discharge 
(CD),  ljusbågemetoden (Drawn-Arc) och Short cycle (SC) [6]. Bultsvetsningsmetod som 
ska användas i detta arbete är CD-metoden. 
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Denna metod används vanligtvis för att svetsa fästelement med mindre diameter till tunna 
basmetaller. Hela svetscykeln är klar på millisekunder vilket leder till att svetsen kan göras 
utan genombränning eller missfärgning på baksidan.  
 
Svetsmetoden, Capacitor Discharge (CD) har valts att användas i detta arbete på grund av 
att CD-metoden kan användas på platser som inte tillåter användning av andra fästelement 
[6].  
 
CD-metoden sker i tre steg, här nedan visar de tre stegen: 
 

1- Bultspetsen bringas i kontakt med plåten, varpå strömmen slås på. 
2- Ljusbåge bildas, som får bultens översida och plåtens undersida, smälter ihop. 
3- CD-bulten trycks in i smältan som sedan stelnar [6]. 

 

 
(1)                              (2)                   (3) 

Figur 2 visar CD metoden i tre steg. [7]  
 
Denna metod har använts på grund av att materialet som används för att tillverka produkten 
är rostfritt stål som behöver special svetsmetod. En annan orsak till varför CD-metoden har 
använts var att företaget Taxi E4 AB hade en svetsmaskin och en svetspistol som används 
för materialsvetsning med CD-metoden.  
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3.4 Pughs matris: 
Stuart Pugh som var verksam som professor vid University of Strathclyde i Glasgow där 
han var chef för utformningen av divisionen som har utvecklat Pughmatrisen [2]. 
Pughmatrisen är ett enkelt verktyg som används för att göra ett val från flera alternativ vid 
framtagning av koncept. Det finns grundläggande steg för att skapa Pughmatrisen. Innan 
Pughmatrisen används måste så många koncept och lösningar som möjligt framställas 
genom en valfri konceptgenereringsmetod. 
 
Första steget i metoden startar med att välja vilka koncept som ska jämföras t.ex. koncept 1, 
koncept 2, koncept 3 osv. 
 
Det andra steget går ut på att studera kundens krav för att kunna definiera de parametrar 
och kriterierna som kan vara jämförbara mellan de olika koncepten. Några parametrar som 
kan vara jämförbara t.ex. vikt, hållfasthet och tillverkningsmöjligheter. 
  
Det tredje steget går ut på att välja ett koncept av de olika koncepten eller en befintlig 
produkt som referens och baslinje för att kunna jämföras. 
 
Det fjärde steget går ut på att utvärdera och vikta varje koncept mot nollpunkten för vart 
och ett av kriterierna, därefter kan man avgöra om det är bättre (+), samma (0) eller sämre 
(-) än baslinjen (referenskoncept). Alternativt kan man sätta en -1, 0, 1 avseende på 
referenskonceptet. [8] 
 
Det sista steget går ut på att beräkna poängsumman för varje koncept. Det koncept som 
tilldelats mest poäng anses vara överlägset.  
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4 Genomförande 
Det här avsnittet handlar om hur flera koncept på vändskivan och andra delar av 
vändskivan har genererats samt beskriver med beräkningar hur motorn har valts. 

4.1 Konceptframtagning 
Syftet med konceptgenereringen är att ta fram så många koncept som möjligt som uppfyller 
kravspecifikationen som kan hjälpa och bidra till olika förslag på hur den modulära 
mekanikstrukturen kan konstrueras.  

4.1.1 Vändskivas koncept 
Skisserna av vändskivan som visas nedan i figur 3 och 4 har ritats i början av arbetet för att 
avgöra hur vändskiva skulle se ut. Utformningen av vändskiva bestämdes från början att 
vara rund och att bilen kör på vändskiva med hjälp av en ramp. Syftet med skisserna var att 
på ett enkelt sätt kunna förklara principlösningen för Taxi E4 AB. 
 

 
Figur 3. Första utformningen av vändskiva 
 

 
Figur 4. Vändskiva som drivs med flera hjul. 
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4.1.2 Koncept 1 
 
Koncept 1 bygger på att vändskiva drivs med 4 små motorer vid sidan. Motorn är kopplat 
till ett hjul som roterar vändskivan. Se figur 5. 
 

 
Figur 5. Koncept 1 som drivs med fyra små motorer. 
 
Syftet med detta koncept var att vändskiva kulle vara stabil samt att höjden mellan marken 
och översta ytan av vändskiva skulle vara så liten så att bilar kan köra på ett säkert sätt. 

4.1.3 Koncept 2 
Koncept 2 består av ett centrallager i mitten och balkar med durkplåt ovanför. Durkplåt är 
en plåt av aluminium med räfflor, utformning av durkplåten gör att det är ett slittåligt och 
greppvänligt material som fungerar bra som halkskydd utan genomsläpp. I detta koncept 
drivs vändskiva med en stor motor som står vid yttersta sidan av vändskivan. Se figur 6. 
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Figur 6. Koncept 2 med gummiband omkring, drivs med en större motor. 
 
En motor är kopplad till ett hjul av gummi och omkring vändskiva finns också ett 
gummiband för att detta förstärker greppet mellan hjulet och gummibandet. 
Idén med att motorn står vid sidan och inte under vändskiva är att vändskiva behöver vara 
så låg som möjligt för att bilar kan köras på ett säkert sätt.  

4.1.4  Koncept 3 
Detta koncept visar en vändskiva som är uppdelad i flera delar. Mittersta delen i det här 
konceptet är den viktigaste delen eftersom denna del innehåller alla mekanismer som driver 
vändskivan. I mitten av vändskivan finns en rund platta som har kuggar på insidan. Den 
runda plattan är fastskruvad under vändskivan. Dessutom finns ett kugghjul som driver 
vändskivan underifrån. Kugghjulet körs på kuggarna som den runda plattan har, den är 
kopplad till en motor med hjälp av ett band. Vändskivan sitter på flera stödhjul och har inte 
centralkullager. Se figur 7. 
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Figur 7. Vändskivas mittersta del är kuggat och kopplat till en motor. 
 
Den övre delen i detta koncept består av flera fyrkantiga rör av rostfritt stål som svetsas 
med varandra och tillsammans bildar den övre runda plattan som en hel del. Vändskiva kan 
lätt roteras med hjälp av stödhjul som finns under den vändskivan och sitter fast på golvet.  
 

4.1.5 Koncept 4 
Koncept 4 består av flera balkar av rostfritt stål som tillsammans bildar en rund platta. 
Denna platta läggs på flera hjulstöd och sitter fast med ett centralkullager. Under vändskiva 
sitter en stor motor fast på golvet med hjälp av betongskruvar. Motorn har i sin tur ett hjul 
av gummi som i sin tur roterar den runda plattan. Se figur 8. 
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Figur 8. Koncept 4 med centralkullager och flera stödhjul under. 
 
En viktig del i detta koncept var det centrala kullagret. Den understa delen av detta kullager 
monteras fast på golvet med hjälp av flera betongskruvar och den översta delen monteras 
fast med den runda plattan. Se figur 9. 
 

 
Figur 9. Centralkullager sitter fast på golvet. 
 

4.1.6 Koncept 5  
Koncept 5 består av en rund axel som har två runda skivor i änderna. Konceptet bygger på 
att skivan i den översta ändan av axeln skruvas fast med den runda plattan med hjälp av 
M8-skruvar dessutom den understa skivan av axeln har ett spår för bandet som är kopplat 
till en stor motor. Se figur 10 och 11. 
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Figur 10. Koncept 5 med en rundaxel i mitten och en motor under vändskiva. 
 
Den runda axeln får inte vara lång annars kan vändskiva inte sitta på de stödhjulen.   
 

 
Figur 11. Koncept 5 underifrån. 
 

4.1.7 Koncept 6 
Koncept 6 bygger på att flera fyrkantiga rör av rostfritt stål bildar den runda 
konstruktionen. Omkring den runda konstruktionen finns små runda axlar som fungerar 
som kuggar.  
De små axlarna svetsas i en ända och skruvas fast med mutter i den andra ändan.  
Bilen körs på och ner från vändskiva med hjälp av två ramper. Se figur 12. 
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Figur 12. Koncept 6 med kuggar på utsidan. 
 
Konstruktionen drivs med hjälp av en motor som har ett stort kugghjul. Motorn kan sitta på 
insidan eller utsidan av konstruktionen. Se figur 13.  

 
Figur 13. En motor med ett stort kugghjul och hur kugghjulet roterar konstruktionen. 
 
Idén i detta koncept bygger på att ett stort kugghjul roterar på små axlar som sitter fast på 
konstruktionen. Se figur 14. 
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Figur 14. Ett kugghjul roterar på de små axlarna. 
 

4.1.8 Koncept 7 
 
Koncept 7 har en enkel konstruktion som består av flera fyrkantiga stålrör som bildar den 
runda formen och omkring den runda plattan svetsas en vinkel stång med L profil. L profil 
stång skapar en kant omkring vändskiva. Vinkelstång böjs med ett specialverktyg och 
maskin så att den kan passa till den runda formen. Två ramper behövs för att bilen skulle 
köra på vändskiva och ner till tvätthallen. Motorn kommer stå vid sidan av vändskiva. Se 
figur 15. 
 
 

 
Figur 15. koncept 7 med rampen. 
 
Motorn har ett stort gummihjul som ligger precis under kanten och roterar hela 
konstruktionen. Motorn kommer att sitta på en platta som kan justeras uppåt eller neråt med 
hjälp av 4st M10 skruvar och 2 muttrar för varje skruv. Omkring skruven finns en fjäder 
som kan fjädra vid pålastningen och vibrationer. Se figur 16. 
Bottendelen har 10 mm tjocklek och kommer att sitta fast på golvet med hjälp av 4 
betongskruvar. 
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Figur 16. En motor med ett stort hjul roterar under yttersta kanten. 
 

4.1.9 Arkitektur 
Vändskiva består av flera delar, men följande är huvuddelar som finns i alla koncept som 
har tagits fram: 
 
Ett centralkullager som kan köpas färdigt eller tillverkas, en motor med ett hjul eller 
kugghjul beroende av konceptet, stödhjul som kan sitta fast på golvet eller kan svetsas fast 
med den övre plattan och roterar på en tunn plåt samt flera balkar som bildar den 
triangulära strukturen. Se figur 17. 
 
Ett exempel på ett centralkullager visas i figur 17 huvuddelar i vändskivan. Ett annat 
exempel på ett centralkullager som kan användas för att rotera vändskivan finns i bilaga 10. 
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Figur 17. Huvuddelarna i vändskivan.  
 
Det var dyrt att köpa ett färdigt centralt kullager för vändskiva därför har ett koncept tagits 
fram för att kunna på ett billigt och enkelt sätt tillverka det. 
 
Konceptet består av enkla delar som kan vara lätt att tillverka. Den undre plattan 10 mm 
tjock och kommer att sitta fast på golvet med hjälp av 8 betongskruvar. En rund axel som är 
5mm tjock, svetsas fast med den undre plattan.  
Den övre delen monteras fast med den triangulära strukturen som visades i figur17. Denna 
del har tre småstöd hjul som kan rotera och stöta på axeln. De tre små hjul skruvas fast med 
bottendelen. Se figur 18 och 19. 
 
 

                                       
Figur 18. Ett koncept som fungerar som ett kullager.                     Figur 19 Tre stödhjul skruvas fast med 

bottendelen. 
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Det kommer finnas en liten distans mellan de tre hjulen och den runda axeln som visas i 
figur 18. De tre hjulen kommer att köpas in som färdiga produkter från Hjulex AB. Hjulen 
har svart gummibana och plåtbygel med fästhål för centrumskruv. Varje hjul har två 
kullager och två mellanläggsbrickor samt en låsmutter. Figur 20 finns bara för att visa 
hjulets uppbyggnad på ett liknande hjul som köps från Hjulex AB. Se bilaga 6. 
 

 
Figur 20 En bild på ett liknande hjul för att visa hjulets uppbyggnad. [9] 

4.2 Val av motor 
Motorn som har hittats kommer att köpas från ett företag som kallas Aokman Drive. 
Motorn och växellådan som valdes kallas för NMRV050 71B5/ B14 / 7126. Se bilaga 1.  
 
Följande är viktig information om motorn och växellådan som skulle köpas: 
 

• Motor är av AC-typ och en fas, 220 V.  
• Motorns effekt är 0.25 kW 
• Motorns varvtal är 900 rpm 
• Växellådans utgående varvtal är 18 rpm 
• Utväxlingsförhållandet (i) mellan ingående hastighet och utgående hastighet är 50. 
• Utgående moment för motorn är 78 Nm. 
• Axiell kraft för motorn axel är 3936 N. 

 

4.2.1 Beräkning av motorparametrar 
Enligt kravspecifikationen skall vändskivan kunna rotera med ett varvtal på 1–2 varv per 
minut. För att rotera vändskivan måste en lämplig motor leverera ett varvtal som 
  

1 Tolererar trögheten hos systemet. 
2 Klarar av friktionsförluster i systemet. 

 
En grov uppskattning av momentet från vändskivan med last 𝑚 kan 
beräknas enligt följande. Momentet som erfordras för att accelerera en massa 𝑚 med 
tröghetsmomentet 𝐼 fås ur 
 



 

20 
 

𝑀 = 𝐼𝛼 = 𝐼	 '(
')
= 𝐼 *(

*)
          (1) 
 

   
där 𝛼 är vinkelaccelerationen. Tidsvariabeln 𝛥𝑡 är accelerationstiden och är här uppskattad 
till 2,5 s eftersom vändskivan antas ha en mjuk rörelse. 
Lasten m på vändskivan är en bil och kan mycket grovt uppskattas med ett rätblock med 
sidorna 𝑏 och 𝑙 varvid tröghetsmomentet fås ur 
 

𝐼 = 	/0/1
23

(𝑙3 + 𝑏3)  (2) 
 
där 𝑚7 betecknar massan för vändskivan som antas vara 1380 kg. Bilen antas väga 
maximalt 3500 kg. Enligt bilaga 11 så kan värden för 𝑏 och 𝑙 avläsas som 𝑏=2 m och 𝑙=5 
m. 

𝐼 =
3500	kg	+	1380	kg

12 (5)3 + (2)3 	≈ 11793	kg∙m3. 
 
Vidare ska vinkelhastigheten 𝜔 under drift kan beräknas enligt 
 
  𝜔 = 2𝜋𝑓 = 	 3I⋅KLM

NO
  (3) 

 
där RPM är det önskvärda varvtalet som här antagits vara 1 min-1. Vi får således 
 

𝜔 = 2𝜋𝑓 = 	 3I⋅KLM
NO

= 3I⋅2
NO
	≈ 0,105	rad∙s-1.

 
Figur 21 Vändskiva med bil kan approximeras med rätblock och disk. 

 
Med insatta värden för respektive parametrar i ekvation (1) resulterar detta i ett moment 
motsvarande 

𝑀 = 𝐼
𝛥𝜔
𝛥𝑡 = 11793 ∙

0,1047
2,5 ≈ 494	Nm. 

 
Denna siffra bör multipliceras med en säkerhetsfaktor som även täcker friktionsförluster. 
För att hitta lämplig motor bör även utväxlingen tas i beaktande.  
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Vändskivan har en diameter 𝐷 och roteras med ett drivande hjul med diameter d detta ger i 
sig en utväxling utöver växellådan och kan skrivas 
 
  𝑖 = 	 Z

'
= [NOO	//

3\O	//
= 18  (4) 

	
Det drivande hjulet med diameter d är samma hjul beskrivet i avsnitt 6 och har en diameter 
på 250 mm. Vi behöver således ett minimimoment från växellådan på [][

2^
	≈ 27,5	𝑁𝑚, som 

med en säkerhetsfaktor på 2,5 ger ett krav på 69 Nm. I en tabell hos leverantören 
AOKMAN hittar vi en motor som levererar ett tillräckligt moment (78 Nm) för 18 varv per 
minut och effekter 250 W.  
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5 Konceptval 
Olika egenskaper är inte lika viktiga därför viktas de till en skala av 10 enligt nedan där 1 
räknas som mindre viktig och 10 mycket viktig:  

• Lätt att tillverka  9: Korrelerar starkt med priset. 
• Lätt att montera   8: Svårmonterad lär bli svårsåld. 
• Höjden från golvet  8: Viktig för kund genom kraven. 
• Hållfasthet  9: Vändskivan måste klara angiven vikt. 

                                                         Kvalitets- och säkerhetsaspekt inverkar också.  
• Lätt att flytta   5: En del av kraven, men inte ofta skivan flyttas. 
• Kostnader   10: Huvudparametern av intresse i detta arbete. 
• Vikt    7: Inverkar indirekt på övriga parametrar som pris,                    

.                                                       mobilitet och hållfasthet.  

En befintlig vändskiva från Qingdao Mutrade som kallas CTT gear används som referens i 
konceptval matrisen. Se figur 22.  
 
Detaljer om den befintliga vändskivan CTT gear skapades via kommunikationen med 
försäljningsansvarig i Qingdao Mutrade Vanessa Li. Detaljer om CTT gear finns i bilaga 7. 
 

 
 
Figur 22. En vändskiva som tillverkas av Qingdao Mutrade.   
 



 

23 
 

 
Tabell 1 Pugh matris för val mellan olika koncept 

Urvalskriterier Vikt referens 1 2 3 4 5 6 7 

Lätt att tillverka  9   0 + 0 - 0 0 0 + 

Lätt att montera 8   0 0 + - 0 - + + 

Höjden från golvet 10   0 + 0 0 0 - 0 0 

Hållfasthet  8   0 0 - + + + + + 

Lätt att flytta 5   0 0 0 - - 0 + + 

Kostnad 9   0 - - - 0 - 0 0 

Vikt 7   0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa + 

Summa 0 
Summa – 

  
  
 

   

   

2 
4 
1 

1 
4 
2 

1 
2 
4 

1 
5 
1 

1 
3 
3 

3 
4 
0 

4 
3 
0 

Total 
 
Rankning 

 

 

 

 1 

3 

 

-1 

5 

 

-3 

7 

0 

4 

 

-2 

6 

3 

2 

4 

1 

Utveckla   Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

 
De koncept som kommer att arbetas vidare med och utvecklas är de två koncept som har 
högst rankade enligt konceptvals matrisen. Se tabell 1. 

Enligt konceptval matrisen är koncept 7 den mest fördelaktiga på grund av låga 
tillverkningskostnader samt enkelt att framställa.  

Konceptet har en bra hållfasthet och man kan på ett enkelt sätt justera motors höjd för att 
trycka på vändskivas kant för en bra rotation. 

De andra koncept förlorade i matrisen på grund av flera orsaker som t.ex. höga 
tillverkningskostnader, svår tillverkning, svår montering och hög höjd från marken. 
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6 Konceptutveckling 
 
Pughmatrisen genomfördes och avslutade med att endast två koncept som kunde gå vidare 
för utvecklingen. De två koncept var koncept 6 och koncept 7 enligt Pughmatrisen.  
Båda koncepten har utvecklats i CAD-programmet SolidWorks. 
 

 

Figur 23.  Utvecklingen av koncept 6. 
 
Konceptutvecklingen börjades med koncept 6. Detta koncept var mycket intressant från 
början av arbetet men efter analysen av konceptet genomfördes och resultaten visade att 
tillverkningskostnader för konceptet kommer att vara höga. Detta berodde på att 
tillverkningen av de små axlar som fungerar som kuggar kommer att kosta för mycket och 
bör undvikas. Dessutom kräver svetsning och montering av de små axlarna extra tid och 
verktyg. Se figur 23. 
 
Konstruktionen har 40 stycken stödhjul som har tillsammans en lastkapacitet på 8000 kg, 
200 kg för varje stödhjul. Hjulen bär vändskivan och roterar på en bottenplatta. Hela 
vändskivans konstruktion har en totalvikt på ca 1385 kg, en diameter på ca 4,75 m och en 
höjd på 0,31m. 
 
På grund av de höga kostnaderna för tillverkningen kommer koncept 6 inte gå vidare och 
utvecklingen för detta koncept avslutas. 
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Figur 24. Koncept 6 med små axlar fungerar som kuggar. 
 

Det koncept som har vunnit i Pughmatrisen var koncept 7. Detta koncept liknar föregående 
koncept, koncept 6, men skillnaden mellan de två koncepten är att koncept 7 har en kant 
som svetsas fast omkring den överdelen av vändskivan istället för de små axlar som 
fungerar som kuggar. Se figur 28 och 29. I koncept 7 överförs moment från motorn genom 
friktionskrafter till vändskivan. Detta görs med hjälp av ett gummibelagt hjul som sitter 
monterad på växellådans utgående axel. Detta hjul har en diameter på 250 mm och är tänkt 
att tillverkas för att passa växellådans utgående axel. Hjul och motorpaket sitter i en fjädrad 
upphängning som trycks mot vändskivans underkant och på så sätt uppstår 
friktionskrafterna. 

 

6.1 Vändskivans motor 
Motorn i detta koncept sitter på en platta som kan justeras uppåt och neråt med hjälp av 
fyra skruvar och muttrar. Det är säkrare att använda två muttrar för varje skruv för att 
risken finns att en mutter kan lossna. Omkring varje skruv finns en fjäder som kan fjädra 
vid vibrationen eller vid på och avlastningen av bilen. Se figur 26 och 27. 
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6.1.1 Dimensionering av fjädrar 

 

Figur 25 Beräkningen av fjäderkraften 
 
För att rotera vändskivan vid önskvärd hastighet krävs ett moment 𝑀, som ovan 
uppskattades till 494 Nm. Detta kommer i sin tur kräva tillräckliga friktionskrafter 𝐹a vid 
vändskivans ytterkant för att kunna tillföra dessa moment från motorn via ett hjul. 

Motorn är upphängd i en fjädrad motorsläde som trycks med en normalkraft mot 
vändskivans underkant. Normalkraften kan beräknas ur 

  𝐹a = µ𝑁 = M
K

          (5) 

där R är vändskivans radie (2,3 m) och µ är friktionskoefficienten (0,5) mellan hjulet och 
vändskivans stålplåt. Vi kan lösa ut normalkraften från ekvation (5) och dividera med antal 
fjädrar, 𝑛 = 4, för att få den nödvändiga fjäderkraften per fjäder 𝐹d. Till detta tillkommer 
vikten på motor, växellåda och själva hjulet som måste uppvägas av fjädrarna. 

                 𝐹d =
e0/f
g

= M
ghK

+ /f
g
= [][

[∙O,\∙3,i
+ i\∙],^3

[
≈ 193	N.         (6)  

Detta ger en fjäderkraft på ca 193 N. I tabeller hos exempelvis Lesjöfors [10] kan vi hitta en 
lämplig fjäder som möter kraftkraven och vars vilolängd och innerdiameter passar 
konstruktionen. Fjädrarna bör vara rostfria. Här valdes Lesjöfors tryckfjäder med 
artikelnummer 6134, se bilaga 13. 
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Figur 26. En detalj från koncept 7 som visar hur motorn är upphängd. 
 

 

Figur 27. Visar hur motorn kan justeras med hjälp av skruvarna. 
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Figur 28. Visar hur motorn ligger an mot och vrider skivan i koncept 7. 
 

 

Figur 29. Visar ytterligare en vy av motorns positionering i koncept 7. 
 

 

Figur 30 visar koncept 7 med en bil ovanifrån. 
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6.2 Konstruktionslösningen för rampen  
Rampen behövdes i detta arbete för att kunna köra fordon på vändskiva eftersom 
vändskivan har installerats ovan marken med höjd på ca 310 mm. Två ramper behövdes för 
att köra en bil till tvätthallen. Se figur 31 och 32. 
 

 
Figur 31 visar rampen för vändskivan 
 
 
 

 
Figur 32 visar fackverket för rampen 
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7 Kostnadsjämförelse  
 
En kostnadsjämförelse genomfördes mellan två befintliga vändskivor som såldes i Kina och 
en vändskiva som var planerad att tillverkas i Sverige. 

7.1 Kostnad för befintlig vändskiva                   
Den befintliga vändskivan har olika inköpskostnad som är beroende av lastkapacitet och 
dimensioner samt tillverkningsland. Ett prisförslag för två modeller av vändskiva för bilar 
som tillverkas av Qingdao Mutrade i Kina [11] har tagits fram och redovisas i tabellen 
nedan: 
 
Tabell 2. En jämförelse mellan två befintliga produkter, friction och gear. 

 
Priset inkluderar tull och frakt. Monteringen kan lätt utföras på egen hand med hjälp av 
installationsanvisningen som skickas med produkten. 
 

7.2 Kostnad för tillverkningen av vändskiva 
I det här avsnittet presenteras kostnaderna som behövs för att tillverka vändskivan.  

7.2.1  Material och detaljkostnader 
Priserna avser komponenter som skulle köpas av de olika leverantörer samt materialen som 
behövs för tillverkningen av vändskivan. 
 

type CTT friction CTT gear 

motor 
4 små motorer, 
varje motor är 
80W 

1 stor motor, 7.5 kW 

Höjd 185mm 310mm 
Diameter  5000 mm 5000 mm 
Hastighet 0,2~ 2 rpm 0,2~ 2 rpm 
Lastkapacitet  3500 kg 3500 kg 

Tillverkningstekn
ologi Laserskärning 

Laserskärning  

Remote Control 
system 

Sweden Tele-
Radio Remote 
control system 

Sweden Tele-Radio Remote control system 

gearbox nej adjustable, 1-2 circle/min, RV speed ratio series 

 
Pris 

 
52 000 kr 

 
60 000 kr 
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Tabell 2. Kostnader för material och detaljer. 
Benämning Material Antal/Längd Pris/St Pris tot. 
Hjul under 
vändskiva 

stål 40 st 120 kr/st  4800 kr 

Stort hjul för 
motorn 

Stål/gummi 1 st 400 kr/st 400 kr 

Små stödhjul Stål/gummi 3 st 80 kr/st 240 kr 
Fyrkantig rör rostfritt Stål 96 m 69 kr/m 6624 kr 
durkplåt Aluminium  10 st (2000´2000) 

mm 
800kr/ st 8000 kr 

Vinkelstång Rostfritt stål 13,6 m 60 kr/m 816 kr 
Svetsskruvar Rostfritt stål 180 st 9 kr st 1620 kr 
Motorn med 
växellådan 

Aluminium och 
rostfritt stål 

1 st 3200 kr 3000 kr 

Rostfri plåt  3 st (2000´2000) mm 3800 kr 11 400 kr 
betongskruvar  40 st 12 kr st 480 kr 
Remote control 
system 

 1 st 3000 kr 3000 kr 

Totalt    40 380 kr 
 
 

7.2.2  Arbetskostnad 
Taxi E4 plus AB har de maskiner som behövs och personalen som krävs för att genomföra 
arbetet genom att tillverka och montera produkten på sin plats. Arbetskostnaden kan 
uppskattas genom att uppskatta tillverkningstiden samt att räkna kostnaden per timme.  

Tillverkningstiden kan uppskattas till ca 25 timmar. Arbetstimme uppskattas till 400 
kr/timme. Tillverkningskostnaden för arbetet blir = 25x400 = 10 000 kr.  

7.2.3 Totalkostnaden 
Arbetskostnad + Materialkostnad = 
10 000 +40 380 + = 50 380 kr 
 
Totalkostnaden är uppskattat och kan naturligtvis överstiga.  



 

32 
 

8 Analys  
 
Alla krav från företaget Taxi E4 Plus AB i kravspecifikation och alla önskemål som nämns 
på möten med handledare är uppfyllda i det slutliga konstruktionsförslaget.   
 
Det viktigaste kravet från företaget var att vändskivan skulle installeras ovanför marken. 
Detta krav har uppfyllts genom att ta fram en konstruktionslösning som var lämpligt för 
installationen ovan för marken. 
 
Det andra viktigaste kravet som uppfylldes var att konstruktionslösningen skulle använda 
rostfritt stål och aluminiumplåt för vändskivan. Detta berodde på att vändskivan skulle vara 
i kontakt med vatten och andra kemikalier medel och detta kan orsaka korrosion. 
 
Konstruktionslösningen som har skapats uppfyller de krav och önskemålen från kunden 
samt uppfyller målen som ställda på arbetet. Det innefattar CAD-modellering, utvärdering 
av olika koncept, kostnadsjämförelser och framtagning av tillverkningsunderlag och 
datablad. För mer detaljer hänvisas läsaren till avsnitt 1.4. 
 
Det var svårt att hitta billiga komponenter och material från företag i Sverige och även 
utländska företag eftersom projektet handlar bara om en produkt och inte serietillverkning 
vilket ökar materialkostnaderna. 
 
Uppskattningen av arbetstid för tillverkning av en enhet (25 h) är förmodligen lite 
underskattad. Ett sätt att ta fram bättre siffror skulle kunna vara att lämna in 
ritningsunderlag till ett antal lokala mekaniska verkstäder. Sammanställningsritningar och 
några detaljritningar för vändskivan har tagits fram men ett komplett tillverkningsunderlag 
har inte tagits fram i detta projekt eftersom företaget Taxi E4 Plus AB har bestämt sig att 
köpa en färdig vändskiva från Kina istället att tillverka själva. Resultaten från 
kostnadskalkylen visar att en färdig vändskiva som köps in är dyrare än att tillverka en 
vändskiva själv, men detta baserades på den uppskattade arbetstiden 25 h för produktion i 
Sverige.  
Uppskattningen gav att en vändskiva tillverkad i Sverige skulle kosta 50 380 kr medan en 
importerad skulle kosta 52 000 kr. Detta är små marginaler och ett realistiskt pris skulle 
förmodligen överstiga det importerade. 
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9 Diskussion 
 
Den största utmaningen i detta examensarbete var att konstruktionen skall installeras 
ovanför marken och detta var på grund av att företaget inte har bygglov för att kunna ändra 
i lokalenskonstruktionen eller att gräva golvet i lokalen. För att kunna uppfylla detta krav 
behöver några parametrar som har stor påverkan i arbetet beaktas, som till exempel 
vändskivans höjd från marken, dimensioner på vändskivan och monteringen. 
 
Eftersom motorn var en viktig del i vändskivan krävdes ett val av motor med lämpligt 
vridmoment och utväxlingsförhållande. Utan en analys av de mekaniska egenskaperna hos 
vändskivan var det svårt att gissa sig till en motor med de rätta parametrarna för 
vändskivan. Motorn med växellådan som valdes till vändskivan var NMRV050 71B5/ B14 
/ 7126 från Aokman Drive. Ytterligare skäl till valet av motor och motortyp var att den 
hade integrerad växellåda och var tillverkad i aluminium. Detta bidrog till en kompakt 
motor med låg vikt utan trasslande öppen transmission. 
 
Kraven från företaget Taxi E4 plus AB begränsar till viss del eventuella förenklingar av 
konstruktionen och därmed eventuella reduceringar av tillverkningskostnader. 
Konstruktionen kan dock kanske förenklas mer genom ett lämpligare val av 
materialdimensioner och design av de ramar som vändskivan utgörs av. Genom exempelvis 
FEM-analys kan man pröva sig fram till mer effektiva val och placeringar av de noder som 
ingår i strukturen. Detta kan även göras med så kallad topologisk optimering som det 
existerar programvara för, men detta kan bli kostsamt.  
 
 
Företaget Taxi E4 Plus AB har fått all information om den befintliga vändskivan som 
tillverkas av Qingdao Mutrade i Kina [11]. Informationen som lämnades till Taxi E4 Plus 
AB gäller de olika modellerna av vändskivan, pris, tillverkningstid och leveranstid. Detta 
har hjälpt företaget att kunna ta ett beslut ifall de ska gå vidare med att tillverka vändskivan 
själva eller att köpa en färdig vändskiva.   
 
Ett av de mer gångbara koncepten var koncept 1 som baserades på en lösning som 
involverade flera (4) motorer istället för en kraftig motor. Detta ansågs i konceptvalet vara 
för kostsamt och förkastades. Dessutom skulle en sådan lösning kunna bli mer komplicerad 
vid tillverkning av endast en vändskiva. 
Men konceptet skulle medföra en betydligt lägre höjd eftersom varje motor tar mindre plats 
i anspråk och dessutom skulle de jämnt utplacerade motorerna ge en balanserad 
kraftutövning på vändskivan. Detta skulle reducera slitage och krafter på vändskivan och 
dess centrumlagring. Eventuellt skulle konstruktionen till och med kunna göras svagare och 
lättare på grund av detta. Sedan är antagandet att fler små motorer skulle vara dyrare än en 
stor inte helt utforskat, så konceptets svaga punkt kan ha förbisetts. Vidare undersökning 
samt lite större tillverkningsserier skulle ha resulterat i att detta koncept blev mer gångbart. 
 
Koncept 6 som gick ut på att använda kugghjul istället för friktion för rotation av 
vändskivan, dömdes ut på grund av svår och dyr tillverkningskostnad. Detta koncept skulle 
kunna modifieras en aning för att sänka kostnaderna. I stället för tappar som svetsas eller 
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skruvas på plats i form av ett kugghjul. Ett alternativ vore att ha ett invändigt kugghjul 
skuren ur en tjock plåt. För att reducera kostnaden kan kugghjulet vara segmenterat så att 
materialspillet vid skärningen blir minimal. Kugghjulssegmenten sammanfogas sedan 
genom utskurna urtag, se figur 30, eller genom de vändskivesegment de sitter monterade 
på. Detta beräknas sänka kostnaderna men förmodligen inte lika mycket som exempelvis 
koncept 1 och koncept 7. 
 

 
Figur 33 visar kugghjulsegmenten 

 
En alternativ metod att driva vändskivan kan ha varit med tryckluft. Här skulle en kudde av 
komprimerad luft kunna lyfta och samtidigt lagra hela vändskivan. Tekniken skulle kräva 
ett antal flata ytor jämnt placerade under vändskivan som får glida mot en heltäckande plåt 
på betonggolvet (dock bredare än den för hjul). Vanlig tryckluft som finns i 
verkstadslokaler skulle utan problem kunna lyfta vikter på åtskilliga ton.  
 
Vidare krävs inga hjul, elektrisk installation transmissioner, vilket skulle reducera priset. 
Det finns dessutom färdiga bärarmoduler för detta ändamål att köpa in och montera under 
vändskivan. Dessa har dock inte undersökts närmare här och den slutliga höjden som skulle 
resultera från denna metod är oklar, men sannolikt kan de göras lägre än det flesta koncept. 
Däremot måste vändskivan roteras manuellt med denna metod vilket också strider mot 
kravönskemålen. 
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10 Slutsats 
 

Målet med detta examensarbete var att ta fram ett konstruktionsförslag för en vändskiva så 
att man kan ha den ovanför marken för att köra in bilar till en tvätthall på ett enkelt och 
säkert sätt. Dessutom att en CAD modul skulle tas fram efter att flera koncept har tagits 
fram och utvärderats samt att en kostnadsjämförelse skulle utföras mellan att köpa en 
befintlig vändskiva och att tillverka den själv. 
Målen för arbetet har uppfyllts med ett konstruktionsförslag som uppfyller samtliga krav 
och önskemål från kunden.  
 
Resultatet visar att det inte är lönsamt att tillverka en vändskiva på egen hand och företaget 
har informerats om detta. Kostnadsjämförelsen som gjordes i arbetet resulterade till att Taxi 
E4 Plus AB har tagit beslut att inte tillverka vändskiva själva och istället köpa en färdig 
från Kina. Företagets beslut resulterade till att inget tillverkningsunderlag skulle tas fram 
eftersom företaget inte var i behov av det.  
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Bilaga 1: motor och växellåda från AOKMAN DRIVE 
 

 

  



 

 
 

 
 
 
 
Specifikation för slutligt koncept 
 
Totalvikt 1385 kg 
Dimensioner, diameter 4,75m 
Dimensioner, höjd 0,31 m 
  

 
 
Bilaga 2 som visar sammanställningsritning för vändskivan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
 
 
Bilaga 3 visar sammanställningsritning för rampen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 4 visar sammanställningsritning för överdel balken för vändskivan 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 5: Stödhjulet från Blickle 
 
 

 
 
 
 
 

46821
B-PO 150R

Part No

46821
Description

B-PO 150R

Brake FALSE
Wheel Diameter 150 mm
Wheel Width 50 mm
Load Capacity 400 kg
Bearing Type Roller Bearing
Bracket material Metal
Total height 190 mm
Plate Size / Plate-Ø 140 x 110
Bolt hole spacing 105 x 75-80
Bolt hole Ø 11
Vendor Part No. 46821
Temperature min./max. (C°) -25/80

Created: 2016-04-08 14:12:38

Address: Blickle Räder Rollen GmbH u. Co. KG
Heinrich-Blickle-Str. 1
72348 Rosenfeld
Germany

Phone:
Fax:
Web:
Email:

49 7428 932-0
49 7428 932-209
www.blickle.com
info@blickle.com



 

 
 

Bilaga 6 visar datablad för hjulet från Hjulex AB 
 

 
 
 
 

101511

Typ 60

Art.nr.

101511
Benämning

Typ 60

Diameter 100
Hjulbredd 50
Navbredd 56
Axelhål (Axelhål) 20
Lagring RK
Lastkapacitet (Last kapacitet) 375

Created: 2016-02-16 13:32:32

Address: Hjulex AB
Ji-Te gatan 10
265 38 Åstorp
Sweden

Phone:
Fax:
Web:

042 - 567 00
042 - 567 10
www.hjulex.se



 

 
 

Bilaga 7: detaljer om den befintliga vändskivan CTT gear från Qingdao Mutrade. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 8: detaljer om den befintliga vändskivan CTT friction från Qingdao Mutrade. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 9: Brainstorming är en metod för att generera idéer. 
 
  

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 10: Ett centralkullager som kan användas för att rotera vändskivan. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 11: Standardbilar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 12: Durkplåt av aluminium. 
 
 

 
 

2017-02-19 21:103/3,5x2500x9000mm EN AW-5754 Riskorn

Sida 1 av 1http://www.alumeco.se/Standardprodukter-1/Durkplåt/3-3-5x2500x9000mm-EN-AW-5754-Riskorn.aspx

Sök

Standardprodukter Durkplåt

SPECIFIKATIONER ANVÄNDNING ÖVERIGA UPPLYSNINGAR

Dimension: 2500x9000mm
Tjocklek: 3/3,5
Bredd: 2500
Kg/plåt: 206
Legering: EN AW-5754
Längd: 9000
Svetsbarhet: HIGH
Tillstånd: H244
Korrosion: HIGH
Borr/svarv: HIGH
Overflade: HIGH

FÖRFRÅGAN

print 

3/3,5x2500x9000mm EN AW-5754 Riskorn

Durkplåt

Durkplåt finns som utgångspunkt i tre standardformat: 1 000 x 2 000 mm, 1 250 x 2 500 mm och 1 500 x 3 000 mm.
Alumeco tillhandahåller även en mängd specialformat i längder upp till 9000 mm. 

Mekaniska värden: Durkplåtar - EN 1386:2007

  Tjocklek
intervall

Brottgräns  Sträckgräns Brottförlängning

  Rm (MPa)  Rp0,2 (MPa) A50 mm (%)

Legering Tilstånd mm Min Max Min Intervall

EN AW 1050A H224 1,2 - 20 105 145 75 2-5 %

En AW 3003 H224 1,2 - 20 120 180 80 3-6 %

 H244 1,2 - 20 140 200 115 2-5 %

EN AW 5083 H114 1,2 - 20 275 350 125 6-12 %

 H116 1,2 - 20 305  215 3-6 %

 H224 1,2 - 20 305 380 215 3-6 %

 H244 1,2 - 20 340 400 250 2-4 %

En AW 5754 H114 1,2 - 20 190 260 80 8 - 14 %

 H224 1,2 - 20 220 275 130 4 - 9 %

 H244 1,2 - 20 240 295 160 2-6 %

EN AW 6082 T4 1,2 - 20 205  110 9-12 %

 T6 1,2 - 20 310  260 2-6 %

 T61 1,2 - 20 280  205 3-9 %

Standardprodukter

Tjockplåt

Tunnplåt

Ytbehandlad plåt

Band

Durkplåt

Riskorn

Five bar

Stänger

Profiler

Naturanodiserade profiler

Fittings

Alumeco Sverige AB • Marieholmsgatan 56 • SE-415 02 Göteborg • Sverige • Tel:+46 10 476 1000 • Fax:+46 31 58 24 04 • Email: mail@alumeco.se

TO BE NO. 1



 

 
 

Bilaga 13: Tryckfjäder rostfritt  

 

    

 LESJÖFORS   

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Parametrar 
  

För artikelnummer 
6134 

 Dt = Tråddiameter   2 

 Di = Innerdiameter   8 

 Dm = Medeldiameter   10 

 Lo = Obelastad längd   79.5 

 nt = Totalt antal varv   20.5 

 Po = Stigning     

 Ln = Tillåten inspänd längd vid dynamisk belastning   43.4 

 Fn = Fjäderkraft i Newton vid Ln   295 

 c = Fjäderkonstant Nmm   8.29 

       

       

       
 


