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Sammanfattning 
Examensarbetets syfte är att konstruera ett verktyg för bilhjulsbyte. Bilhjul kan vara tunga och 
otympliga och därför avser företaget Movomech att ta fram ett verktyg som underlättar 
hjulbyte. Movomech har inte haft någon liknade produkt tidigare och därför var arbetet 
förutsättningslöst. 
 
De tilltänkta användarna av produkten är däckverkstäder och därför inleddes arbetet med 
undersökning av dessa. Anledningen till undersökningen var att klarlägga hur hjulbyte görs 
och för att få se hur däckverkstäder är utformade. Det drogs även viktiga slutsatser av 
personalens uppfattningar om hur arbetet i verkstäderna bedrivs nämligen att; Verktyget 
måste vara smidigt, lättanvänt och hjulbytet måste minst gå lika fort som ett manuellt byte 
gör. Av detta och av kravspecifikationen togs konstruktionsidéer på verktyget fram. Idéerna 
utvärderades och den mest lämpliga idéen av dem konstruerades. Konstruktionen innefattar 
viktiga geometriska förhållande, kraftanalys, hållfasthetsberäkningar och lagerberäkningar. 
Resultatet är en 3D-CAD-modell av verktyget. 
 
Kravspecifikation lyckades inte uppfyllas till fullo. Kravet på att det ska vara fritt framför 
hjulbultarna kan bli lite problem med att uppfylla när de största hjulen med de största 
bultcirklarna ska bytas. Detta tros dock att komma hända sällan. I övrigt har kostnaden för 
verktyget hållits nere genom att inte använda dyra komponenter eller alltför dyra material. 
Dock måste verktyget kompletteras med kättingtelfer och skensystem. 
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Abstract 
Purpose of the thesis is to construct a tool for car wheel change. Car wheels can be heavy and 
hard to handle and therefore the company Movomech intends to develop a tool that makes 
wheel change easier. Movomech does not have any similar product and because of this the 
work was condition less. 

 
The intended users of the product is tire workshops and there for the work began with 
investigation of these. The reason of the investigation was to see how wheel change is done 
and how tire workshops are planed. The tire workshops’ crew’s opinions were also considered 
and above all one important conclusion was made. The tool must be easy to use so the wheel 
change is at least done as quickly as it is done manual. With this and with the demand 
specification was construction ideas made. The ideas were evaluated and the most suitable 
idea is constructed. The construction includes important geometry, force analysis, strength 
calculations and bearings calculations. The result is a 3D-CAD-model of the tool. 
 
The demand specification did not fully succeed to be fulfilled. The demand that it should be 
clear in front of the wheel screws can cause some problems with the biggest wheels with the 
biggest screw circle. This believes to happen rarely. Besides that has the cost been kept down 
by not using expansive components nor too expansive materials. But the tool must be 
complemented with chain hoist and rail system. 
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1.  Inledning 
Movomech arbetar normalt med unika hanteringslösningar till kund, men har under senare år 
satsat på att ta fram olika konceptlösningar för specifika branscher. Idag finns exempelvis ett 
komplett system för att byta bilrutor på verkstäder och glasmästeri. 
 
Ett annat område som kan vara intressant att utveckla och förbättra är hjulhantering. 
Movomech avser att arbeta mot däckfirmor där lyft av hjul i samband med hjulbyte kan 
orsaka arbetsskador genom tunga lyft som ofta sker i obekväma arbetsställningar. Bilhjul har 
dessutom en tendens att bli större och bredare och därmed tyngre varför riskerna med 
hanteringen ökar. Företaget har därför för avsikt att ta fram ett verktyg som hjälper till med 
hjulhantering vid däcksbyte. Arbetets enda egentliga begränsningar är priset på den slutgiltiga 
produkten och att produkten är säker. Det är dessutom viktigt att lösningen är smidig att 
använda så att kunderna ser någon anledning till att köpa produkten. 
 
Verktyget måste gå att använda till alla personbilshjul oavsett antal bulthål eller dimension. 
Dessutom ska verktyget gå att använda i princip i alla verkstäder. Verktyget måste medge 
användaren att dra åt hjulbultarna med befintlig mutterdragare. 
 
Mot bakgrund av ovanstående är syftet med examensarbetet att konstruera ett verktyg för 
hjulbyte. Verktyget ska vara så flexibelt så att det kan fungera i största möjliga antal 
verkstäder. Vidare ska verktyget vara så billigt att tillverka att investeringskostnaden för 
verktyget kan motiveras av de framtida slutanvändarna. 
 
Utöver ovan nämnda begränsningar finns inga uttalade förutsättningar för arbetet. Movomech 
har ingen tidigare liknande produkt och har inte haft däckverkstäder som kunder tidigare. 
 
Arbetet kommer att inledas med undersökning av däckverkstäder för att klarlägga hur det 
fungerar på en däckverkstad och vilka behov av förbättringar som finns. På grund val av detta 
kommer sedan flera lösningar på identifierade problem att arbetas fram och utvärderas. Den 
lösning som bedöms som mest lämplig kommer därefter att ligga till grund för konstruktion 
av verktyget. 
 

 
Figur 1.   Problemet. 
 

 5



2.  Förarbete 
Arbetet inleddes med undersökningar och faktainsamling. Utifrån det och problemlydelsen 
gjordes en kravspecifikation. Avsnitt 2.4 är ett förtydligande av arbetets avgränsningar. 

2.1  Informationsundersökning 
Undersökning gjordes, i form av besök och intervjuer, på tre stycken däckverkstäder för att 
klarlägga hur en sådan normalt är utformad och hur arbetet fungerar. Vid besöken framkom 
det att det inte upplevs som att det finns något behov av att ett verktyg som håller hjulet under 
tiden det monteras/dementeras. Personalen uppfattar det inte som ett problem att göra arbetet 
manuellt. Däremot så skulle ett verktyg som håller hjulet när det ska läggas horisontellt kunna 
var till hjälp vid maskinerna som kränger av däcket från fälgen. 
 
Dessutom framkom det att alla däckverkstäder ser olika ut vad gäller plats i lokalen, takhöjd, 
maskinplacering m.m. Detta är förvisso självklart men måste beaktas vid konstruktionsarbetet 
så att verktyget kan fungera i så många verkstäder som möjligt. 
 
Undersökning av liknande produkter gjordes på internet. Det finns väldigt enkla verktyg för 
att byta hjul på lastbilar men i princip ingenting för vanliga bilhjul.  

2.2  Problemlydelse 
Konceptframtagning och konstruktion (till och med 3D-CAD-modell) av ett verktyg för att 
underlätta hjulbyte på personbil. Verktyget ska bära hjulets tyngd så att användaren slipper att 
göra tunga lyft. Verktyget ska medge full rörelsefrihet för att hjulet lätt ska kunna hängas på 
dess hjulbultar. Dessutom ska det vara lättåtkomligt för användaren att skruva fast/loss 
hjulmuttrarna. 
 
Verktyget ska tillgodose vanliga däckfirmors behov. Detta innebär att verktyget måste kunna 
användas lätt utan att till exempel vara i vägen, klara av olika typer av bilhjul (dimension, 
antal bulthål) med mera. 
 
Prisbilden är ganska snäv för dylik utrustning, därför efterfrågas en kostnadseffektiv lösning 
som tekniskt och säkerhetsmässigt uppfyller målen. 

2.3  Kravspecifikation 
Ur problemlydelsen och undersökningen av däckverkstäder har en kravspecifikation för 
verktyget gjorts. Kravspecifikationen är indelad i två delar där den ena delen, ”ska”, 
innehåller krav som verktyget måste uppfylla och den andre, ”bör”, är krav som är bra om 
verktyget kan uppfylla.   
 
Verktyget ska: 

• bära bilhjulets massa så att det avlastar användaren 
• kunna hantera alla personbilshjul oberoende av storlek, antal bultar och massa 
• kunna rotera hjulet så att det passar med hjulbultarna 
• lämna fritt framför bulthålen så att det går att komma åt att dra bultarna/muttrarna 
• gå att förflytta runt om bilen så att alla hjul på bilen kan kommas åt 
• uppfylla säkerhetskrav 
• kunna tillverkas för en rimlig kostnad. 

 
Verktyget bör: 
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• underlätta användarens arbete vilket innebär att det inte bör ta längre tid att använda 
verktyget än att göra det manuellt 

• kunna vända hjulet så att det ligger horisontellt 
• vara mobilt så att verktyget kan användas för att förflytta hjul i verkstaden 
• vara lättillverkat. 

2.4  Avgränsningar 
Arbetet omfattar inte konstruktion/utformning av: 

• manöverdon för eventuella hissanordningar 
• telfer för eventuellt takmonterat verktyg 
• skensystem för eventuellt takmonterat verktyg 
• bomsystem för eventuellt bommonterat verktyg 

Ovanstående delar ingår i Movomechs befintliga produktsortiment och antas kunna användas 
för det efterfrågade verktyget. 
 

3.  Konstruktionsidéer 
Konstruktionsidéer innebär här principiella lösningar på problemet och delproblemen som 
kommer att redogöras för nedan. Den exakt konstruktionslösning kommer i nästa kapitel. 

3.1  Problemanalys 
Det uppkommer mängder av frågor om hur verktyget ska fungera. Till exempel hur ska 
hjulets tyngdkraft tas upp? Dessa frågor kan med fördel göras till delproblem för att lättare få 
överblick av problemet. Delproblemen listas nedanför. 
 

• Hjulets tyngd. Verktygets huvuduppgift är att bära hjulets tyngd och därmed avlasta 
användaren vid framförallt montering av hjul. 

• Greppning av hjulet. Hjulet måste greppas av verktyget på något sätt så att det kan 
bäras av verktyget. 

• Rotering av hjulet. Hjulet måste kunna roteras runt bultcirkelns centrum så att det 
kan hängas på hjulbultarna. 

• Styrning av verktyget vad det gäller monteringen på bilen. Verktyget måste kunna 
hissas upp och ner så att hjulet kommer i rätt höjd i förhållande till bilen. Det skulle 
dessutom vara bra om hjulet gick att vrida i sidled så att det blev lättare att få av hjulet 
om det t.ex. har oxiderat fast i bilen. 

• Verktygets mobilitet. Verktyget måste kunna förflyttas t.ex. runt om bilen 
• Eventuell horisontellerisering av hjulet. Verktygets huvudsyfte är underlätta vid på- 

och avmontering av hjulet, men verktyget skulle också kunna underlätta arbetet när 
däcket ska krängas av fälgen. Detta skulle i så fall göras genom att hjulet vrids runt sin 
radiella axel så att hjulet blir horisontellt och kan läggas på maskinen som kränger av 
däcket. 

• Kostnad. Verktygets kostnad har inget med verktygets funktion att göra men måste 
beaktas redan nu, eftersom totalkostnaden för verktyget är viktig. Dock så följer 
kostnadsaspekten med genom hela arbetet eftersom totalkostnaden avgörs av både 
stort och smått. 

• Säkerhet. I likhet med kostnaden har säkerhet inget med funktionen att göra däremot 
får funktionen inte bli farlig. 
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Utifrån dessa delproblem tas lösningar fram för att sedan sys ihop till lämpliga 
konstruktionslösningar. 
 

3.2  Delproblem 
Varje delproblem angående verktygets funktion kommer här att redogöras för och förslag på 
lösningar ges. 

3.2.1  Hjulets tyngd 
Hur ska verktyget bära hjulets tyngd? Kraften från hjulets tyngd måste ta vägen någonstans. 
Två förslag på lösningar blir uppenbara. Det första är att verktyget står på golvet på t.ex. hjul 
och det andra är att verktyget hänger ifrån taket i ett skensystem eller ifrån en svängbom. 

3.2.2  Greppning av hjulet 
Det finns egentligen bara ett sätt att greppa hjulet och det är i däcket. Att försöka greppa tag i 
fälgen är väldigt svårt eftersom alla fälgar är olika och fälgarna inte får repas. Att greppa tag i 
däcket kan göras genom att klämma fast det eller bara låta det stå upprätt för sig själv. 

3.2.3  Rotering av hjulet 
För att hjulet ska kunna gå att rotera så kan det vara greppat av rullar eller hjul som gör att 
hjulet kan snurra. Det skulle också kunna tänkas att den del av verktyget som greppar hjulet 
går att snurra under förutsättning att det inte krockar med något krav i kravspecifikationen. 

3.2.4  Styrning av verktyget vad det gäller monteringen på bilen 
Hissningen av hjulet kan tänkas göra på många sätt t.ex. med hydraulik, pneumatik, elektrisk 
motor. Viktigt här är att precisionen är så pass hög att det inte blir problem att få hjulbultarna i 
höjd med hålen i fälgen. Movomech har kättingtelfrar med smygfunktion och teleskoplyftare 
som är drivna av både elmotor och pneumatik. Movomech har dessutom fullt utbalanserade 
lyftare vilket också skulle kunna användas. 
 
Hjulet bör även kunna vridas i sidled och detta kan lösas med att verktyget står på snurrbara 
hjul eller att det sitter en led på verktyget som gör att hjulet går att vrida. Problemet kan också 
lösas med att verktyget hänger i t.ex. en kedja. 

3.2.5  Verktygets mobilitet 
En lösning kan vara att verktyget förflyttas på hjul på golvet. En annan lösning är att 
verktyget hängs upp och förflyttas med hjälp av en svängbom eller ett skensystem. 
Movomech har lämpliga bommar och skensystem för detta önskemål. 

3.2.6  Eventuell horisontellerisering av hjulet 
För att kunna snurra hjulet så att det blir horisontellt behövs det en roterbar led. Denna led 
sitter lämpligen intill hjulet i radiell led. 

3.3  Idéer 

3.3.1  Idé 1 
Figur 2 visar en principskiss på en första konstruktionsidé. Verktyget är upphängt i taket i 
t.ex. en vanlig kättingtelfer som i sin tur förflyttas för hand i ett skensystem vilket borde ge 
tillfredställande rörelsefrihet. Eventuella sladdar/slangar, från verktyget eller mutterdragare, 
följer kedjan upp i taket.  
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Figur 2.   Principskiss 
 
Hjulet ska klämmas fast mellan de tre bärarmarna som sticker ut framtill på verktyget. Den 
övre bärarmen är skjutbar i höjdled, enligt pilen i figur 2, för att möjliggöra att hjul av olika 
storlekar kan klämmas fast. Klämkraften kan tänka åstadkommas med en pneumatisk kolv 
eftersom tryckluft finns i de flesta däckverkstäderna. Det skulle också kunna tänkas att hjulets 
och verktygets tyngd ger upphov till klämkraften genom att verktyget är upphängt i en vajer 
som är kopplad till den skjutbara bärarmen. I figur 3 visas hur principen skulle kunna fungera. 
Bärarmarna är också vridbara vilket gör att hjulet går att rotera så att det passar med 
hjulbultarna. 

 
Figur 3.   Principskiss 
 
På verktyget sitter det ett handtag som förutom att användaren ska kunna styra verktyget även 
ska kunna balansera verktyget. Eftersom verktyget inte kommer att hänga rakt över 
tyngdpunkten så kommer inte heller hjulet att hänga lodrätt vilket gör att det inte går att 
montera hjulet. På handtaget monteras dessutom manöverdon till telfern. 
 
Verktyget är utformat som ett uppochner vänt u för att hjulmuttrarna ska vara åtkomliga. 
Observera också att upphängningskroken är placerad lite bakom u:et. Detta beror på att på 
många bilar så går karossen längre ut än hjulets yttersida och då ska kättingen inte slå emot. 

3.3.2  Idé 2 
Figur 4 visar principskiss på det andra konstruktionsförslaget. Den stora skillnaden mellan 
förslag ett och två är att det här verktyget rullas på golvet. Hjulen gör att verktygets mobilitet 
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blir stor under förutsättning att inga sladdar/slangar är kopplade till verktyget. Detta skulle i så 
fall leda till att hissfunktionen måste vara batteridriven. 
 

 
Figur 4.   Principskiss 
 
I övrigt är förslag två samma som förslag ett med sina roterbara bärarmar som hjulet ska stå 
på. Dock finns inte den tredje bärarmen med här som klämmer fast hjulet utan hjulet är tänkt 
att bara stå för sig själv ovanpå bärarmarna.  

3.3.3  Idé 3 
Figur 5 visar förslag tre som realiserar idéen om att kunna vända hjulet så att det blir 
horisontellt. Här är bärarmarna utbytta mot två plattor som klämmer fast hjulet och greppar 
det. Plattorna är ledade så att de kan rotera enligt pilen i figur 5 vilket gör att hjulet går att 
vända. Plattorna är dessutom förbundna med ett handtag vilket gör att plattorna inte kan rotera 
inbördes fritt. Handtaget kan dessutom användas för att styra hjulet till rätt position vid 
montering på bilen. Observera att handtaget måste gå att trycka ihop för det ska gå att klämma 
fast hjulet mellan plattorna. Därför är handtaget konstruerat som ett teleskop. Det skulle också 
kunna tänkas att handtaget inte är placerat mellan plattorna. Då måste plattorna kunna låsas på 
specifika lägen, men detta anses för klumpigt. På plattorna sitter också fyra rullar som tillåter 
att hjulet går rotera.  

 
Figur 5.   Principskiss 
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Klämkraften åstadkoms lämpligen med en pneumatisk kolv som sitter placerad i den 
horisontella balken.  
 
Till skillnad ifrån förslag ett så är verktyget inte upphängt i en kätting utan i ett 
momentupptagande teleskop. Detta beror på att användaren skulle få svårt att balansera upp 
verktyget med handtaget eftersom det går att rotera. Vidare skulle upphängning vara fastsatt i 
liknande skensystem som i förslag ett. Mellan teleskopet och verktyget sitter dessutom en led 
som gör att verktyget kan rotera i sida. 
 
Manöverdon till kolven och teleskopets hissfunktion sitter på handtaget. 

3.4  Utvärdering 
För att kunna utvärdera vilket av de tre förslagen som lämpligast att fortsätta med och 
konstruera så utvärderades förslagen utifrån nedanstående kriterier. Varje förslag poängsätts 
där ett är sämst och tre bäst. Dessutom så viktas kriterierna. De kriterier som värderas högst 
multipliceras med faktor två och resterande med faktor ett. Förslaget som erhåller högst 
poängsumma ligger till grund för fortsatt konstruktionsarbete. Observera att poängsättning är 
grova uppskattningar. 
 

• Kostnad. Innebär kostnaden både för själva verktyget och tillhörande utrustning, t.ex. 
kättingtelfer, som behövs för att verktyget ska fungera. 

• Smidighet/tidskrävande. Smidighet innebär framförallt att det inte ska ta längre tid 
att använda verktyget än att byta hjul manuellt. Dessutom ingår den allmänna 
enkelheten att använda verktyget. 

• Säkerhet. Säkerhet innefattar risken för att någon skulle bli skadad. 
• Mångsidighet. Verktygets mångsidighet, t.ex. horisontellerisering. 
• Mobilitet. Begreppet omfattar verktygets rörelsefrihet i verkstaden. 
• Tillverkning. Kriteriet ”tillverkning” anger hur lätt är verktyget att tillverka. 

 
 Viktning Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 
Kostnad ×2 3 2 2 
Smidighet ×2 3 2 2 
Säkerhet ×2 2 2 2 
Mångsidighet ×1 2 2 3 
Mobilitet ×1 2 3 2 
Tillverkning ×1 3 1 2 
Summa  23 18 19 
 
Tabell 1. Utvärdering av förslagen. 
 
Ur tabell 1 framgår det att förslag ett är den mest lämpliga lösningen på problemet. Kostnaden 
anses bli låg för själva verktyget eftersom det är enkelt och inte innehåller dyrare delar som 
t.ex. elektrisk motor eller pneumatisk kolv. Eftersom verktyget är enkelt så borde det kunna 
konstrueras så att det blir lätt att tillverka.  
 
Verktygets användarvänlighet prioriteras högt och tros vara hög för verktyget. Detta beror på 
att verktyget och hjulet ska kunna hanteras med ena handen vid montering medan hjulbultarna 
kan dras med den andra handen. Dessutom så greppar verktyget hjulet samtidigt som det lyfts 
vilket lätt kan göras med en hand om hjulet står upp. 
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Verktyget har dock några brister. Verktyget tillåter inte att vända hjulet så att det blir 
horisontellt. Vidare så är verktyget bundet till skensystemet i taket vilket gör att det kanske 
inte har så hög mobilitet som skulle vara önskvärt. Mobiliteten kommer ändå att vara fullt 
tillförställande för de flesta. Fler nackdelar med verktyget är att det hänger ifrån taket och det 
finns risk att slå till verktyget och det i sin tur slår t.ex. en bil. 
 

4.  Konstruktion 
Verktyget ska konstrueras för att passa alla bilar eller åtminstone så många som möjligt. Här 
uppkommer det problem med att få överblick över alla bilar. Därför kommer många aspekter 
på verktyget att bygga på uppskattningar och kvalificerade gissningar. 

4.1  Geometri 
För att kunna bestämma de mått, H1, H2 och BB1 enligt figur 6, på verktyget som avgör vilka 
hjuldimensioner verktyget kan hantera så utgås från ytterligheter av hjul. De minsta hjulen har 
en diameter på ungefär 55 cm och de största 80 cm. Men för att få marginal så dimensioneras 
verktyget efter diametrarna 53 cm respektive 82 cm. 
 
Ett andra kriterium för dimensioneringen är att ett hjul som står på högkant ska kunna gå att 
greppa med verktyget utan problem. Detta betyder att de undre bärarmarna måste få plats 
mellan hjul och underlag. 
 
 

B1 

B2 

H2 

H1 

rhjul 

rbärarm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.   Definition av geometriska mått som avgör vilka hjul verktyget kan hantera. 
 
För beräkningarna användes följande ekvationer 
 
   (1) 222

hjulryx =+

  ( )trx hjul cos=  (2) 

   (3) 222
bärarmryx =′+′

  ( )trx bärarm cos=′  (4) 

  
2

1B
xx =′+  (5) 
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Där x och y tillhör koordinatsystemet för hjulet, se figur 7, och x´ och y´ tillhör 
koordinatsystemet för bärarmen. Om hjulets diameter ändras så kommer kontaktpunkten 
mellan hjul och bärarm förflyttas längs med hjulets och bärarmens båge. Dock kommer 
vinklarna till kontaktpunkten, enligt ekvationerna 2 och 4, för både hjulet och bärarmen vara 
detsamma. 
 

 

x´

y´

y 

t

t
rbärarm

rhjul

Figur 7.   Sambandet mellan hjulets och bärarmens koordinatsystem 
x

 
Ekvation (2) och (4) sätts in i ekvation (5) och ekvation (6) fås. Med ekvationen kan vinkeln t 
beräknas. 

  ( ) ( )bärarmhjul rr
Bt
+

=
2

cos 1  (6) 

Med ekvation (2) och (6) i ekvation (1) så kan y lösas ut och ekvation (7) erhålls. På samma 
sätt kan y´ också lösas ut.  

  ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
−= 2

2
12

4
1

bärarmhjul
hjul rr

B
ry  (7) 

  ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
−=′ 2

2
12

4
1

bärarmhjul
bärarm rr

Bry  (8) 

 
Med ekvationerna (7) och (8) kan lämpliga mått bestämmas och beräknas. Resultatet 
presenteras nedan i tabell 2. Måttet BB1 utgår från att diametern på bärarmen är 31 mm och 
sätts till 400 mm. Diametern på bärarmen kommer ifrån att Movomech använder sig av 27 
mm rör och utanpå det monteras det glidlager. Därefter kontrollräknas att bärarmen kommer 
in mellan hjulet med största diameter och underlaget. Måtten H1 och H2 kan sedan räknas ut. 
 
BB2 sätts till 200 mm eftersom det anses lämpligt. Det finns betydligt bredare hjul än så men 
bärarmarna behöver inte täcka hela hjulets bred och de ska inte ta emot i hjulhusen. 
 
H1 324 mm B 400 mm B1
H2 462 mm B 200 mm B2
 
Tabell 2.   Resultatet av de mått som avgör vilka hjul som kan hanteras av verktyget. 
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4.2  Kraftanalys 

4.2.1  Mekanismen 
För att kunna klarlägga lagerkrafterna på lagren mellan övre bärarmen och spåret som 
bärarmen löper i och kraften mot däcket så friläggs mekanism, enligt figur 8. Krafter införs 
och definieras. Kraften Ftelfer är den kraft som telfern utövar på verktyget vilket innebär att 
Ftelfer är lika med verktygets, inklusive hjul, tyngdkraft. Rdäck är reaktionskraften från hjulet på 
bärarmen. Placeringen av kraften i sidled är beroende av bredden på hjulet och var hjulet 
placeras i förhållande till verktyget. Dock antas att kraften är mitt på bredden och hjulet 
placeras längst till höger.  
 
För bättre bild av mekanismen se figur 15 och 16. 
 
 

Ffjäder

Ftelfer

Trissa

Ftelfer

R

Övre Bärarm 

Ftelfer 

Rdäck

Rlager1 

Rlager2 

L1 L2 

L3 
A 

Trissa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.   Friläggning och definition av krafter för övre bärarmen och länkarmen. 
 
Jämviktsekvationen för trissan blir då 
↑ 02 =− RFtelfer  (9) 
och bärarmen får följande tre jämviktsekvationer 
↓ 0=−− däckfjädertelfer RFF  (10) 
← 021 =− lagerlager RR  (11) 
A  01123 =−− LRLFLF lagerfjädertelfer  (12) 
För att kunna få fram fjäderkraften så måste fjädern vara dimensionerad. För detta är det bäst 
att ta kontakt med en fjädertillverkare som kan hjälpa till med dimensioneringen. Detta har 
tyvärr inte kunnat göras därför kommer i det fortsatta arbetet att användas en fjäder som 
bedöms vara rimlig. 
 
Fjädern ska vara en förspänd skruvfjäder avsedd för drag. Förspänning innebär att fjädern 
måste belastas med en förutbestämd kraft innan fjädern börjar dras ut. Skälet till att detta 
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valdes beror på att utrymmet mellan hjul och kaross är begränsat och där ska verktyget helst 
få plats. 
 
Fjäderkraften ges av ekvation (13) 
 kxFFfjäder += 0   (13) 
Där F0 är förspänningskraften vilket motsvarar verktygets tyngdkraft plus lite till för att 
försäkra att övre bärarmen är i toppläget när verktyget är obelastat. Fjäderkonstanten, k, ska 
helst vara så liten som möjligt eftersom kraften Rdäck i ekvation (10) ska vara så stor som 
möjligt. Här väljs F0 till 70 N och k till 200 N/m. I övigt så måste fjädern ha en fjädringsväg 
på minst 324 mm. 

4.2.2  Bärarmar 
För att kunna göra hållfasthetsberäkningar på benen så behövs krafterna på de undre 
bärarmarna. Krafterna är definierade i figur 9 där vinkeln t är som vinkeln i figur 7. 
 

Rdäck 

Rv Rh 

t t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.   Friläggning och definition av krafter på bärarmarna. 
 
Jämviktsekvationerna blir då följande 
↑ ( ) ( ) 0sinsin =−− tRtRR hvdäck  (14) 
→ ( ) ( ) 0coscos =− tRtR vh  (15) 

4.2.3  Numerisk evaluering 
De okända krafterna beräknas och presenteras i tabell 3. Krafterna har beräknats för två fall 
förutom kraften R eftersom det bara är det största värdet på den kraften som är intressant. De 
två fallen är med litet lätt hjul och stort tungt hjul. Storleken på hjulen är samma diametrar 
som verktyget konstrueras för – 530 mm respektive 820 mm. Vikten på hjulen bygger på 
antaganden utifrån att ett hjul med dimensionerna 205/55 R16 (=632 mm) väger 17,2 kg. 
Även vinkeln t presenteras i tabellen. 
 

530 mm; 10 kg 820 mm; 24 kg 
Rdäck 32,2 N Rdäck 233,8 N 
Rlager1 26,0 N Rlager1 679,4 N 
t 47,5° t 63,0° 
Rv 21,8 N Rv 131,2 N 
R 608,8 N 
 
Tabell 3.   Krafter och vinklar. 
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4.3  Hållfasthet 
Hållfastheten har beräknats på kritiska ställen på verktyget. I första hand för att verktyget inte 
ska deformeras under belastning, men även för att verktyget inte ska ändra form oacceptabelt 
mycket och för att undvika utmattning. 
 
De kritiska ställena anses vara: 

• Benen som bär de undre bärarmarna. 
• Axeln till trissan. 
• Öglan som fjädern fästs i. 
• Lagerbrickan till övre bärarm. 

För närmare beskrivning om detaljerna se sprängskissen i bilaga 1. 

4.3.1  Benen 
Risken med benen är att de böjs ut så mycket när de belastas av hjulet, att de deformeras. 
Dessutom får de inte böjas ut för mycket för då kommer kontaktpunkten mellan hjul och 
bärarm ändras till det sämre. Då kommer kraften som ger upphov till det böjande momentet 
att växa vilket leder till att benen böjs ut ännu mer och en ond cirkel uppstår. Här finns det 
också en utmattningsrisk. 
 
Till benen ska det användas runda rör med ytterdiameter 27 mm och därför är det 
innerdiametern som är okänd. Men eftersom det är omöjligt att lösa ut innerdiametern ur 
ekvationen så kommer maximala spänningen istället att beräknas för innerdiametern 23 mm 
och jämföras med materialets sträckgräns. 
 
På grund av att benet är bockat så är det svårt att beräkna maximala spänningen i benet för 
hand. Till detta skulle egentligen FEM (Finit Element Metod) behöva användas. Istället 
används en förenklad modell där benet tänks vara rakt utan bockning. För att beräkna 
maximal spänningen, σmax, i benen används ekvation (16) 

 n
W

lR
A

R

b

xvyv ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= ′′′′

maxσ  (16) 

Där Rvy″ är kraftkomponenten till kraften Rv som är parallell med benet och Rvx″ är 
komponenten som vinkelrät med benet. Variabeln l är benets längd vilket är 527,6 mm. A och 
Wb är benets tvärsnittsarea respektive böjmotsåndet. Säkerhetsfaktorn n sätts till 3,5 vilket är 
enligt Movomechs önskemål. 
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x″ 
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Figur 10.   Definition av bis-koordinatsystemet och kraftkomponenterna. 
 
För att beräkna komponenterna och transformera dem till bis-koordinatsystemet, som syns i 
figur 10 så att komponenterna blir parallell och vinkelrät till benet, så används ekvation (17) 
och (18) 
 ( )utRR vxv +=′′ cos  (17) 
 ( )utRR vyv +=′′ sin  (18) 
Där u, som är 10°, är vinkeln mellan koordinatsystemen och t är samma vinkel som tidigare. 
För Wb används ekvation (19) där dy är ytterdiametern på själva stålröret och di är 
innerdiametern. 

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
⋅=

y

iy
b d

dd
W

44

32
π  (19) 

Maximala spänningen beräknas för två fall på samma sätt som i avsnitt 4.2.3 – stort tungt hjul 
respektive lite lätt hjul. Resultatet presenteras i tabell 4 nedan. I tabell 4 presenteras också 
utböjningen vilken fås med följande ekvation 

 
EI

lR xv

3

3
′′=δ  (20) 

Där l benets längd och E är elasticitetsmodulen för material SS 141312-00 vilket är 208 GPa. 
I är areatröghetsmomentet för runt rör och ges ekvation (21). 

 ( )44

64 iy ddI −=
π  (21) 

 
530 mm; 10 kg 820 mm; 24 kg 

σmax 8,4 MPa σmax 13,2 MPa 
δ 0,27 mm δ 0,73 mm 
 
Tabell 4. Spänningar och förskjutningar av benen. 
 
Materialet som används för att jämföra resultaten i tabell 4 med är SS 141312-00. Det är ett 
allmänt konstruktionsstål vars sträckgräns är 240 MPa. Resultaten i tabell 4 visar att 
spänningarna är långt under sträckgränsen för SS 141312-00. Spänningarna är dessutom långt 
under utmattningsgräns som för materialet är 110 MPa. Men enligt Handboken och 
Formelsamling i Hållfasthetslära [3] är benens svetsförband i ramen 25 % till i det närmaste 
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100 % av materialets utmattningshållfasthet. Därför är det svetsförbandet som är 
dimensionerande för utmattning, men även här klarar det sig. 

4.3.2  Axeln 
För att beräkna lämplig diameter på trissaxeln används ekvation (22).  

 n
W
Rl

b

⋅=maxσ  (22) 

Där kraften R är samma som i ekvation (9) och l är halva axelns längd, 22 mm, eftersom 
kraften angriper mitt på axeln. För böjmotståndet, Wb, används ekvationen (23) 

 
32

3dWb
π

=  (23) 

Variabeln d löses ut ur ekvationen och beräknas. Samma material som i ovanstående stycke 
används för beräkningen. Diametern, efter avrundning uppåt till jämnt tal, för axeln blir då 13 
mm. 

4.3.3  Öglan 
Öglan finns under locket – nummer ett i sprängskissen i bilaga ett. En närmre beskrivning av 
öglan kommer i avsnitt 4.5.2. För att beräkna nödvändig area i öglan används ekvation (16) 
dock utan andra termen och istället för kraften Rvy″ ska Ffjäder användas. Samma material som 
för axeln används. Om A löses ut och beräknas så blir den 1,97 mm2. Detta är en väldigt liten 
area och skulle vara lätt att deformera. Därför kommer att öglan att göras mycket större. 

4.3.4  Lagerbrickan 
För lagerbrickan till övre bärarmen gäller att den inte ska bockas när bärarmen trycks emot ett 
hjul. Ekvation (22) används för att beräkna brickans godstjocklek fast R byts ut mot Rlager1 och 
l är avståndet från kraften till brickan – 11,6 mm. Eftersom tvärsnittet är rektangulärt så blir 
böjmotståndet enligt ekvation (24). 

 
6

2bhWb =  (24) 

Höjden, h, är den okända variabeln. Bredden är redan fastställd av lagerbrickans diameter och 
av brickan till muttern på grund av att det förmodligen är runt den brickan lagerbrickan 
kommer att bockas. Se figur 11. Mutterbrickans diameter är okänd men en rimlig gissning är 
att den är 12 mm. 
 

 
 
 

h 
b 

Lagerbricka 

Bricka 

Skruv 

Rlager1 

l 

Figur 11.   Definition av kraften på lagerbrickan och tvärsnittets bredd och höjd. 
 
För att få fram bredden används följande ekvation 

 
2

sinαdb =  (25) 

Där d är lagerbrickans diameter och α är vinkeln på sektorn. Se figur 12. 
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Figur 12.   Definition av ingående variabler i ekvationerna (25) och (26). 
 
För att få fram α används följande ekvation 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

−
2

cos1
22

αddd mb  (26) 

Där dmb är mutterbrickans diameter. Bredden blir ungefär 38,2 mm. Resultatet blir att 
lagerbrickans höjd/tjocklek blir 4,2 mm. 

4.4  Lager 
Lagring behövs på tre ställen - lagring av trissan, lagring av övre bärarm och lagring mellan 
bärarmarna och hjulet. Till lagringstyp används glidlager av icke metallisk material på grund 
av att verktyget kommer att vara utsatt för både smuts och väta och kraven på låga friktionstal 
är låga. 
 
För att kunna bestämma vilken typ av lagermaterial som är lämplig så måste max yttryck och 
pv-tal beräknas. För att beräkna max yttryck för axlar som gäller för fallet med trissan och 
bärarmarna så används ekvation (27). För att beräkna pv-talet används ekvation (28). 

 
bd
Fp =  (27) 

 vppv ⋅=  (28) 
Där F är den radiella kraften på lagret och b och d är bredden respektive diametern. 
 
För att beräkna max yttryck på lagringen av den övre bärarmen så måste ytan A först beräknas 
därefter kan ekvation (29) användas. 

 
A

R
p lager1=  (29) 

Där Rlager1 återfinns i figur 8. För ytan antas det att det är bara halva lagret som ligger emot 
ramen, se markerad yta i figur 13. Ytan integreras och fås till 131,6 mm2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13.   Övre bärarmens lagers anläggningsyta mot ramen. 
 

Spår

Lager 

α 

b 

dmb d 
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Till pv-talen behövs det en glidhastighet. För lagringarna till trissan och den övre bärarmen så 
beror glidhastigheten av hastigheten på telfern som verktyget är upphängt i. Telfern är en av 
Movomechs egna och har en maximal lyfthastighet på 0,2 m/s. För lagringen av hjulet har det 
antagits en glidhastighet som bygger på att ett hjul med diametern 82 cm och fyra stycken 
bulthål kommer helt fel i förhållande till bilens bultar och att det tar 1 sekund att snurra hjulet 
rätt. 
 
Om man använder samma material till alla lagringar så blir så max trycket 6,0 MPa, max pv-
tal blir 0,12 MPa m/s och max glidhastighet blir 0,32 m/s. Till detta skulle till exempel PTFE 
med fyllnadsmedel fungera bra. 

4.5  3d-CAD modell 
Utifrån ovanstående beräkningar och dimensioneringar har det gjorts 
en 3d-CAD modell för att lättare kunna åskådliggöra verktyget och 
beskriva det. Observera att det har gjorts vissa förändringar jämfört 
med den ursprungliga principskissen. 
 

4.5.1  Verktyget 
I figur 14 syns hela verktyget. Största skillnaden mellan figur 2 och 
figur 14 är det långa upphängningsröret som tillförts för att balansera 
verktyget vid belastning. Upphängningspunkten är placerad mitt 
emellan verktygets, inklusive hjul, tyngdpunkt med litet lätt hjul och 
stort tungt hjul. Detta gör att verktyget kommer att luta mot bilen med 
ett litet lätt hjul och ifrån bilen med ett stort tungt hjul. Det handlar 
dock bara om 0,02° grader. Anledningen till att röret är så långt beror 
på att det finns bilar som är höga. 
 
Övriga skillnader är att benen är utformade för minsta möjliga 
materialåtgång men dom ska ändå inte vara i vägen för hjulbultarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14.   3D-CAD-modell av verktyget 

4.5.2  Mekanismen 
Figur 15 visar mekanismen med den övre bärarmen i översta läget. Den övre bärarmen är 
tänkt att tillverkas av massivt aluminium för att hålla vikten nere och underlätta 
tillverkningen. Från början var det meningen att bärarmen skulle tillverkas av 27 mm stålrör 
precis som de undre bärarmarna men konstruktionen blev komplicerad med flera svetsningar 
och dessutom blir det lättare med aluminium. Aluminiumet som den övre bärarmen har 
konstruerats för heter SS 4212-06 och har likvärdiga hållfasthetsegenskaper som stålet. 
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Balanseringsrör 

 
 
Figur 15.   Övre delen av mekanismen i genomskärning. 
 
Några intressanta detaljer att notera i konstruktionen. Där cirkeln som ettan pekar på finns det 
ett hål i locket för vajern att löpa genom. Hålets funktion är att styra vajern så att vajern inte 
kommer att ligga mot fjädern eller övre bärarmen. Hålet är avrundat för inte skada vajern. 
 
Där tvåan pekar finns ett genomgående hål i bärarmen som vajern löper i. Detta beror på att 
bärarmen ligger i linje med trissan och vajern ska inte ligga emot den övre bärarmen. Trean 
pekar på öglan som fjädern ska fästas i. Denna ögla är tänkt att stansas ut ur godset i locket. 
 
Figur 16 visar den undre delen av mekanismen. Trissan som fyran pekar på är tänkt att 
tillverkas av något lämpligt plastmaterial. Trissan ska pressas fast på axeln. 
 

 

4 

 
Figur 16.   Undre delen av mekanismen i genomskärning. 
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5.  Funktionsbeskrivning 
I detta avsnitt kommer verktygets funktion att beskrivas med hjälp av två bildserier. De två 
bildserierna beskriver två olika förfarande. Det första förfarandet, som syns i figur 17, 
beskriver hur det går till när ett hjul som står upprätt plockas upp med verktyget. Det andra 
beskriver förfarandet när ett hjul monteras på dess hjulbultar – se figur 18. 
 
Pilarna bredvid vajrarna i figurerna visar i vilken riktning vajern rör sig och pilarna på 
balanseringsrören visar vilken riktning verktyget rör sig i. Om pil saknas innebär det att vajern 
eller verktyget står still. Figurerna är indelade i fyra delar. 
 
I första delen av figur 17 så står hjulet fritt och verktyget sänks genom att telfern matar ut 
kedja. I andra delen så har verktyget angripit hjulet och vajern dras upp av telfern. Beroende 
av hjulets tyngd så är verktyget stilla och enbart övre bärarmen rör sig. I tredje delen är hjulet 
fastklämt och i fjärde delen lyfts verktyget med hjul. 
 

 
Figur 17.   Förfarandet vid lyft av ett hjul. 
 
Första delen av figur 18 visar att verktyget med hjul sänks för att komma i rätt höjd med bilen. 
I andra delen så är hjulet monterat på bilen men är fortfarande fastklämt av verktyget. I tredje 
delen så sänks vajern och den övre bärarmen hissas upp av fjädern. Slutligen lossgörs 
verktyget och hissas upp. 
 

 
Figur 18.   Förfarandet vid montering av ett hjul. 
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6.  Slutsatser 
Resultatet av arbetet är verktygsförslaget. Av ska-kraven i kravspecifikationen så uppfyller 
förslaget de tre första till fullo. Det fjärde kravet blir inte riktigt uppfyllt på grund av att ramen 
kom lite nedan för bultcirklarna på de största hjulen, vilket gör att någon enstaka bult inte kan 
kommas åt. Detta problem kommer dock förmodligen inträffa väldigt sällan och när det 
händer så får användaren lossa bulten innan verktyget kläms fast och tvärtom. 
 
Angående kraven om att verktyget ska vara till rimlig kostnad och vara lättillverkat har detta 
tillgodosetts. Inga dyra komponenter eller dyra material förutom eventuellt aluminiumet har 
använts. Däremot måste en telfer med tillhörande skensystem till för att verktyget ska kunna 
fungera vilket i praktiken ökar kostnaden för verktyget. Tillverkningen, som påverkar 
kostnaden, är okomplicerad men konstruktionen kräver svetsning på flera ställen vilket är 
kostnadskrävande när det görs förhand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19.   Problemet är löst. 
 
Förbättringar av verktyget skulle kunna vara att försöka undvika svetsningar. Dessutom finns 
det en risk att ramen kommer att vara i vägen när de minsta hjulen byts. Detta skulle kunna 
avhjälpas om ramen med mekanismen placerades längre ifrån bilen. 
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 Bilaga 1.  Sprängskiss 
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17. Axelglidlagerbricka 
18. Bärarmsglidlagerstopp 
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Bilaga 2.  CD-skiva innehållande 3D-CAD-modell 
 
Skivan innehåller två kataloger, verktyg och annat. Verktygskatalogen innehåller alla filer 
tillhörande verktyget och annatkatalogen innehåller extra filer t.ex. CAD-modell av ett hjul. 

 25


	Verktyg för hjulbyte
	Sammanfattning
	Abstract
	 Innehåll
	1.  Inledning
	2.  Förarbete
	2.1  Informationsundersökning
	2.2  Problemlydelse
	2.3  Kravspecifikation
	2.4  Avgränsningar

	3.  Konstruktionsidéer
	3.1  Problemanalys
	3.2  Delproblem
	3.2.1  Hjulets tyngd
	3.2.2  Greppning av hjulet
	3.2.3  Rotering av hjulet
	3.2.4  Styrning av verktyget vad det gäller monteringen på bilen
	3.2.5  Verktygets mobilitet
	3.2.6  Eventuell horisontellerisering av hjulet

	3.3  Idéer
	3.3.1  Idé 1
	3.3.2  Idé 2
	3.3.3  Idé 3

	3.4  Utvärdering

	4.  Konstruktion
	4.1  Geometri
	4.2  Kraftanalys
	4.2.1  Mekanismen
	4.2.2  Bärarmar
	4.2.3  Numerisk evaluering

	4.3  Hållfasthet
	4.3.1  Benen
	4.3.2  Axeln
	4.3.3  Öglan
	4.3.4  Lagerbrickan

	4.4  Lager
	4.5  3d-CAD modell
	4.5.1  Verktyget
	4.5.2  Mekanismen


	5.  Funktionsbeskrivning
	6.  Slutsatser
	7.  Referenser
	 Bilaga 1.  Sprängskiss
	 Bilaga 2.  CD-skiva innehållande 3D-CAD-modell

