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Sammanfattning 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört på ingenjörshögskolan (Maskin), 
Borås i samarbete med företaget Unitraffic AB. Unitraffic AB utvecklar, tillverkar och 
marknadsför teknik för trafik- och hastighetsövervakning för den skandinaviska marknaden. 
Syftet med examensarbetet har varit att utveckla en servicelösning samt nykonstruktion för 
kringutrustning för en genomsnittshastighetsmätare, Trip-Track.  

Servicelösningen kommer att införas på displayer som visar symptom på läckage. 
Examensarbetet har också resulterat i ett förslag till en bättre konstruktion på displayhuset 
samt förslag på nykonstruktioner av kapsling av huvuddator och kapsling för videodisplay.   
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Abstract 

This report is the result of a thesis performed at the school of engineering in Borås in 
cooperation with the firm Unitraffic AB. Unitaffic AB developes, manufactures and markets, 
technology for traffic and speedcontrol for the Scandinavian market. The aim of the thesis has 
been to develope a service solution and new construction of peripherals device for a system to 
measure the avarge speed.  

The service solution will be implemented on displays showing the symptom of leakage. The 
thesis work has also resulted in a prospal for a better design of the display as well as 
suggestions for new construction of nesting main computer and nesting for a videodisplay. 
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Bertil Dolfén samt företaget Unitraffic AB för att vi har fått 
möjligheten att utföra vårt examensarbete hos dem. Vi är mycket tacksamma för den hjälpen 
vi har fått och vi har uppskattat friheten och möjligheterna vi har fått under arbetets gång. 
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1. Inledning 

1.1.1 Bakgrund 
Unitraffics kunder har under en tid haft problem med läckande displayer som orsakar fukt i 
displayen vilket kan leda till att dessa måste skickas in för reparation. Detta leder till onödiga 
reparationskostnader samt att trafikpolisfordon inte kan brukas fullt ut under reparationstiden. 
På elektronik och tekniksidan sker en ständig utveckling vilket möjliggör förbättring av redan 
befintlig utrustning genom modifieringar.  

1.1.2 Företaget 
Unitraffic AB är landets ledande leverantör av teknik för trafik- och hastighetsövervakning, 
man levererar också till övriga skandinaviska marknaden. Företaget utvecklar och 
marknadsför tekniken inom området. Huvudkontoret ligger i Borås, men man har även ett 
kontor i Stockholm. Sammanlagt finns det 20 st anställda på företaget.  

Unitraffic har flera samarbetspartners i Norden där tillverkning sker. Unitraffics främsta 
kundkategori utgörs av de nordiska poliskårerna men även andra trafiksäkerhetsarbetare 
såsom vägverket, kommuner och vissa trafikskolor. Affärsidén och visionen är att företaget 
skall vara den mest kompetenta leverantören inom sitt område, med god service och hög 
kompetens samt att de ska kunna erbjuda sina kunder en helhetslösning inom 
trafikövervakningsområdet.  

De främsta affärsområden är trafikövervakning, datakommunikation, övervakningsvideo, 
specialbilar, service samt att de är ett ackrediterat kontrollorgan. Den mest framstående 
produkten är den s.k. Trip-Tracken. Det är en genomsnittshastighetsmätare som sitter 
monterad i de flesta av landets trafikpolisbilar. Trip-Tracken mäter genomsnittshastigheten på 
exempelvis framförvarande fordon och ger utslag av resultaten i bilen. Produkten finns 
tillänglig i flera varianter och monteras både på polisbilar och polismotorcyklar. 

1.1.3 Syfte 
Examensarbetet har tre delsyften. Det första är att utarbeta ett förslag på en lösning för 
fuktproblem i Trip-Trackens displayhus, samt ett servicemeddelande på en ny 
reparationsmetod för displayhus där fukt har visat sig vara ett problem. Det andra delsyftet är 
att utveckla en ny kapsling av datorn för Trip-Track. Det tredje delsyftet är att ta fram en ny 
kapsling åt en videodisplay. Projektet innefattar modulering i Solidworks samt ritningar på 
nya produkter. 

 

Viktiga parametrar att ta hänsyn till: 

• Kostnaden för produktionen av de nya produkterna och lösningarna  

• Mått på befintliga och nya komponenter 
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2. Displayhus 

2.1 Framtagning av testmetod för displayhus 

Vid framtagning av testmetoder undersöktes först vad displayen utsätts för och hur den sitter 
monterad. Den största påfrestningen är regn i kombination med luftmotståndet som orsakar ett 
tryck vilket ökar med hastigheten.  

2.1.1 Duschtest 
Ett första förslag till test var ett ducshtestet som liknar vad huset utsätts för när det regnar. 
Detta test saknar dock vissa parametrar såsom hastigheten och luftens inverkan på läckaget. 
Dessutom innebär detta förslag att det kommer att bli svårt att se var ett eventuellt läckage 
sker eftersom det här testet utförs då huset är ihopsatt. Detta test är därför inte aktuellt då det 
inte ger den informationen som behövs för att gå vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Duschtest av displayhus 

2.1.2 Trycktest 
Ett annat förslag till test för att få med hastighetens och luften inverkan på huset. Genom att 
en behållare fylls med vatten och sedan läggs huset ner i vattnet och då kan man undersöka 
om läckage förkommer. Genom att lägga ner huset i vatten skapas det ett tryck på de delar av 
huset som befinner sig under vattenytan.  

Till vattnet i provbehållaren sätts ett par droppar diskmedel. Genom att tillsätta diskmedel i 
provbehållaren minskar vattnets ytspänning. Vattnets ytspänning kan beskrivas som kraften 
som gör att vattenmolekylerna hänger ihop med varandra. De molekyler som ligger överst vid 
ytan har inga molekyler ovanför att haka tag i så de håller extra hårt i molekylerna bredvid 
och under. [6] Om man blandar i t.ex. diskmedel minskar vattenmolekylernas grepp om 
varandra och vattenmolekylerna blir fria och vattnet har lättare att tränga in i små hål.  

Det här testet blir mer informationsgivande eftersom de olika delarna av huset kan provas för 
sig. För att få med samtliga ställen där läckage är möjligt kan även ett komplett hus provas på 
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det här sättet. Trycket som orsakas av hur djupt delarna placeras är också positivt eftersom en 
ökning av trycket leder till större påfrestningar. 

2.2 Utförande av tester på displayer 

För att utföra trycktestet behövdes: 

• Behållare för vatten  

• Vatten  

• Diskmedel 

• Tätningsmedel 

• Stativ eller något att lägga på huset för att trycka ner det under vatten ytan. 

 

Innan testet påbörjades skruvades huset isär och de elektroniska delarna plockades bort för att 
förhindra onödiga skador på dem. Ovandelen placerades därefter i den vattenfyllda 
behållaren. 

 
Bild 2. Trycktest av displayhusets ovandel 

Med det här testet provades tätheten runt plastglaset, som sitter monterad med dubbelhäftande 
tejp. Testet kan också utföras med komplett hus för att kontrollera tätningen mellan framsida 
och baksida. Nackdelen med detta test är att kabeln är borttagen och därför kan man inte se 
om vatten läcker vid tätningen för kabelgenomföringen eftersom den sitter monterad på 
kabeln. Då den sitter riktad neråt borde det inte leda till några läckage. 
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2.3 Analys av tester 

2.3.1 Analys av läckage  
Läckage förekom på två av de tre displayhusen vid plastglaset. Orsaken till det var att tejpen 
som glaset sitter monterad med hade släppt från metallytan. Det tredje huset visade inget 
läckage runt plastglaset, men här förekom läckage runt dioden.  

Dioden är monterad i ett genomgående hål på ovandelen. Dioden skall vara tätad med silikon 
men på det berörda huset saknas silikon vilket kan vara orsak till läckaget. Läckaget vid 
dioden var litet och förekom bara på ett av displayhusen, men då dioden sitter på ovansidan 
och är utsatt för regn och blåst kan detta vara ett problem. Läckage vid dioden kommer inte 
att undersökas närmare inom ramen för detta examensarbete, eftersom läckaget endast var 
litet, och vattnet inte har någon möjlighet att bli stående vid dioden tack vare husets placering.  

Problemet med att tejpen släpper från huset undersöks närmare då detta är mer akut. Ett prov 
på komplett hus visade att läckagerisk förekommer vid skruvarna som sitter på baksidan av 
huset. På grund av husets placering antas detta inte leda något problem men om så skull vara 
fallet kan det enkelt åtgärdas genom att sätta dit gummipluppar över muttrarna.  

Tejpen, 3M 947ILE används på den befintliga modellen av Trip-Track för att sätta ihop 
plastglaset med displayhuset. Den här tejpen finns redan på plasten då de får in den för 
montering på AssiCon, som är Unitraffics samarbetspartner då Trip-Tracken skall monteras 
ihop.  

3M 947ILE är en typ av tejp som lämpar sig för användning av lena plastytor så som 
polystyren, polypropylen och teflon och bör användas till plaster med låg ytenergi. 
Displayhuset däremot är av aluminium och är färgad i svart, vilket gör att det finns en 
förbättringspotential i val av tätningsmedel. Specifikt för tejpen är att den fäster väldigt dåligt 
vid färgbearbetade ytor och har en låg nivå på elasticitet. Allt detta ihop bidrar till att 
resistansen mot vattnet eller annan vätska är låg, därför behövs ett tätningsmedel som både 
tätar och sammanfogar plastglaset mot huset. Kravet är även att den ska ha en hög ytenergi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bild 3. Bilden visar att tejpen på plastglaset har släppt i hörnet 

Tätningsmedlet (tejpen) som används idag är helt fel och bör åtgärdas omedelbart för att 
förhindra fortsatta fuktskador på produkten. 
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Ett alternativt tätningsmedel är Sikasil-E då det är en silikonfogmassa för glas och 
sanitetsändamål t.ex. fogar i kök och badrum, plåtarbeten försegling av fönster, limning av 
akvarier.  

Fördelar med Sikasil-E är att det är ett en-komponents snabbhärdande elastiskt silikon. 
Sikasil-E är beständigt mot vatten, UV-strålning, normala rengöringsmedel, saltlösningar. De 
har också ett temporärt skydd mot oljor drivmedel, fetter och sprit. Sikasil-E har bra 
fästförmåga och fäster bl.a. på eloxerat aluminium och polyester utan primer. Silikonet har 
bra temperaturbeständighet i ett intervall från -50oC till +180oC. Appliceringstemperaturen 
är också mycket god då den kan variera mellan -10oC till +40oC. [7]  

Nackdelar med Sikasil-E är att det inte är beständigt mot lösningsmedel, vilket kan leda till 
problem om tvättmedel som innehåller lösningsmedel används vid rengöring av motorcykeln. 

2.3.2 Analys av hål för avrinning 
Tester visade också att vatten som läckt in i displayer inte kom ut utan blev kvar inne i huset. 
På botten av bakdelen finns två hål för avrinning. Hålens diameter på 2mm visade sig vara för 
litet för att vattnet skall kunna rinna ut. Att vattnet inte tar sig ut beror på att kapillärkraften är 
för stor. Kapillärkraften är den kraft som kan driva vätskor genom kapillärer. Kraften 
orsakas av förhållandet mellan vätskans dragningskraft mot kapillärytan och den kraft som 
verkar mellan vätskans molekyler. [5]  

Ett annat problem är placeringen på de två hålen. De är placerade några centimeter in från 
kanterna vilket kan göra att vatten blir stående i displayhuset som i sin tur kan leda till skador 
på elektroniken samt fukt på plastglaset. 

Den enklaste lösningen på problemet är att göra hålen större och därmed kan vattnet lättare 
rinna ut genom hålen. Genom att borra upp hålen i steg om 0.5 millimeter för att undersöka 
vilken diameter som krävs för att allt vatten skall klara av att rinna ut genom hålen. När hålets 
diameter var 4mm rann allt vatten ut.  

Hålens placering är inte så mycket att göra någonting åt. Ett förslag är att vid tillverkning av 
nya displayer slopa befintliga hål och göra ett hål längst ner i vänstra hörnet. Då motorcykeln 
kommer att luta åt vänster när den ställs på sidostödet om då hålet är placerat på den lägsta 
punkten kommer eventuellt vatten som läckt in att rinna mot och förhoppningsvis ut genom 
hålet. 

2.4 Förslag på lösning med nuvarande design på displayhus 

Två förslag på lösning av problemet med fukt i det befintliga displayhuset utan att ändra 
designen har också tagits fram. Nuvarande displayhus se bilaga 1 

2.4.1 Hus med inbyggd fläkt 
Lösning - Minifläkt UB393 9*9*3mm 

Genom att installera en s.k. minifläkt, en av de allra minsta på marknaden, kan vätskan som 
tränger in i displayhuset drivas bort. Fläkten drivs med en styrka på 3V och 30mA. Fläktens 
speciella egenskap är hastigheten på 15000 rpm, vilket gör förslaget intressant. Vikten på 
nästintill obefintliga 0,47g och att den tränger undan 1,2l luft/min gör den ännu lämpligare för 
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användning i Trip-Tracken. Efter flera prover och undersökningar på Tryck - 
Flödesdiagrammet visade det sig, att den inte var så bra som först antogs. En sådan 
installation av denna fläkt skulle ha medfört kondensproblem istället. 

Lösningen med en fläkt ansågs också bli för dyr för att genomföra. 

2.4.2 Montering av huset så att vatten har möjlighet att rinna ut 
Den kanske billigaste lösningen skulle vara att låta hålen på bakluckan vara kvar och göra ett 
nytt hål i nedre vänstra hörnet och att montera huset så att det högra hörnet låg ett par 
millimeter ovanför det vänstra hörnet.  

 
Bild 4. Förslag på placering av nytt avrinningshål 

 

 

Fördelen med detta förslag är att hålet befinner sig i husets lägsta punkt både när cykeln är 
uppställd på centralstödet och på sidostödet och när cykeln brukas. Unitraffics erfarenhet då 
det varit med i branschen länge är att lutande montering kan leda till klagomål från brukare av 
fordonet. 

 

 
Bild 5. Bilden visar displayhusets placering på motorcykeln 
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2.5 Förslag på lösning med ny design 

Två av de förslag som utarbetats på förbättringar medför att utseendet kommer att förändras. 
Vid en ny design behöver följande aspekter tas hänsyn till 

• Placera avrinningshålet på den lägsta punkten. 
• Utformning bör ske så att vattnet når hålet med hjälp av gravitationskraften. 
• Huset bör gå att tillverkas ur samma stycke som idag med dimensionen 132*60*30 

eller 15.  
 

2.5.1 Välvd botten 
Ett av förslagen på hus som det gjordes en modell på i SolidWorks har en välvd botten som 
leder till att det är lätt att finna den lägsta punkten som ligger på mitten. Se bilaga 2

Fördelar:    Nackdelar: 

• Vatten rinner alltid mot den lägsta 
punkten 

• Eventuellt vatten har möjligheten 
att rinna ut när motorcykeln är 
upprätt d.v.s. när den brukas och 
när den står uppställd på 
centralstödet 

 

• Vatten kan bli stående i 
displayhuset om motorcykeln står 
uppställd på sidostödet 

 

 

  

2.5.2 Sned botten 
Ett annat förslag var att göra huset som det ser ut idag men att öka höjden med några 
millimeter och göra en lutande botten invändigt. Botten som lutar svagt åt vänster har flera 
fördelar. Se bilaga 3,4,5 

 

Fördelar: 

• Hålet är placerat på den lägsta 
punkten på huset 

• Hålet befinner sig på den lägsta 
punkten när motorcykeln brukas 

• Hålet befinner sig på den lägsta 
punkten när motorcykeln står på 
stöd både sidostöd och centralstöd 

• Huset går att göra ur befintligt 
aluminiumblock 

 
 

 
 

Nackdelar: 
 
• På grund av 

bearbetningssvårigheter vid 
konstruktion behövdes en 
kompromiss vid hålet för 
kabelgenomföring, det finns risk att 
vatten kan samlas vid detta men på 
grund av hålets placering anses 
detta inte att det skall leda till några 
problem. 

  



2.6  Utvärdering av nya displayhus 

För att välja ut det displayhuset som totalt har de bästa egenskaperna användes en så kallad 
värdetabell. Efter att värdena sattes ut på hur bra de är visade det sig att det var ganska jämnt 
och att ingen egentligen var bättre än det andra, utan de var ganska lika till de tekniska 
funktionerna. Därefter bestämdes att rangordna de viktigaste parametrarna och multiplicera 
dem med prioriteringsfaktorerna. 

Prio 1 = *50    Dräneringen 

Prio 2 = *30    Användarvänlig 

Prio 3 = *20     Kostnad 

Utrymmet och designen faller ut eftersom de i detta fall inte är så viktiga parametrar i och 
med att utrymmet inte ställer till några större problem och designen är ganska obetydlig. Den 
nya tabellen visar att Design 1 är den som lämpar sig bäst för detta ändamål. 

 

 

 

 

Slutlig värdetabell 

Design 1 

 

Design 2 

 

Design 3 

Användarvänlig 5*30 = 150 5*30 =150 3*30 = 90 

Design 4 5 4 

Dräneringsmöjligheter 4*50 = 200 3*50 = 150 4*50 = 200 

Utrymmeskrävande 5 4 5 

Kostnad 4*20 = 80 3*20 = 60 5*20 = 100 

SUMMA 439 369 399  
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3. Kapsling av huvuddator för Trip-Track 

3.1 Bakgrund till en ny kapsling 

Huvuddatorn är själva hjärnan i systemet där kretskort med elektronik för systemet är 
placerat. Bakgrunden till den nya kapslingen är att kontakterna kommer att vara monterade på 
kretskortet för att slippa en kabel mellan kretskort och kontakt. Dessutom kommer samtliga 
kontakter att vara monterade på samma sida till skillnad från boxen som finns idag då 
kontakterna är placerade på två sidor. Den nya kapslingen kommer att förses med två nya 
anslutningar som är till för video vilka anses ge en bättre bildkvalitet. 

 
Bild 6. Bilden visar den nuvarande kapslingen med anslutningar på en sida 

 

3.2 Information om montering  

För att få klarhet i hur huvuddatorn sitter monterad och vilka begränsningar som finns för den 
nya kapslingen gjordes ett besök på HSR i Säffle där polismotorcyklarna byggs. Det förslag 
på kapsling som utarbetades medför att nya kapslingen skulle bli nästan dubbelt så tjock som 
den tidigare beroende på de nya videoanslutningarna, detta skulle kunna vara ett problem men 
de visade sig vid besöket på HSR inte vara något problem.  

Ett problem som HSR uppmärksammat på flera kapslingar var att vatten tenderar att läcka in 
vid kontakterna på nuvarande kapslingar på grund av otillräcklig tätning runt kontakterna. 
Tillföljd av att HSR vid montering av system tog hänsyn till detta genom att sätta igen ett 
luftintag så att vatten inte kommer in den vägen så minskade antalet kapslingar med läckage.  
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Bild 7. Bilden visar datorns placering 

Då den nya kapslingen kommer att ha samtliga anslutningar på samma sida kan problemet 
med läckage undvikas genom att montera kapslingen så att anslutningarna är riktade nedåt.  

3.3 Ny kapsling 

Först undersöktes material som kan användas för den nya kapslingen. Två alternativ är 
tekniskt möjliga plast eller aluminium. Att konstruera en ny låda en ny kapsling skulle vara 
allt för kostsamt eftersom tillverkningsserien är begränsad och därför undersöktes vad som 
fanns på marknaden vilket resulterade i en passande aluminiumprofil.  

3.4 Resultat 

Resultatet med den nya kapslingen blev inte som förväntat då det visade sig att kapslingen 
inte var fuktskyddad. En kapsling som inte är fuktskyddad kan leda till skador på elektroniken 
vilket anses onödigt. Detta gjorde att markanden undersöktes ytterligare och då fann man en 
liknande aluminiumprofil med fuktskydd.  

4. Videodisplay 

Trafikpolisen önskar sig en videodisplay som går att koppla ihop med Trip-Track för att få 
möjligheten att spela in en hastighetsmätning. I dagsläget finns en videodisplay och ett skydd 
för videodisplayen. Skyddet som finns idag är gjort ur ett aluminiumblock vilket är fullt 
fungerande men i och med att det är gjort ur ett block leder det till höga 
bearbetningskostnader. Inköpare på polisen tyckte att det blev alldeles för dyrt och skulle vilja 
ha ett billigare alternativ. Uppgiften här är att ta fram ett nytt skydd för videodisplayen och 
försöka att minska kostnaderna för skyddet.  
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4.1 Begränsningar 

Att ta fram en ny kapsling för en videodisplay ställer vissa krav: 

• Kapslingen får inte bli för stor, mått på display är kända. 

• Knappar bör monteras på väster sida, då gasen inte skall behöva släppas under färd 

• Kostnaderna bör hållas nere 

• Kapslingen måste vara vattentät 

Som i tidigare fall med kopplingsboxen undersöktes om det fanns något lämpligt på 
marknaden för att hålla kostnaderna nere då det endast ett fåtal kapslingar som skall 
tillverkas.  

4.2 Lådan 

En låda som uppfyller ovanstående begränsningar visade sig vara svårt att få tag i. Måtten på 
lådorna stämde inte riktigt med måtten på videodisplayen. Kontroll av utbudet på marknaden 
resulterade i ett fynd av en elektronikbox av ABS-plast som har de måtten som söktes, och 
dessutom är ganska billig. Locket på boxen består utav en aluminiumplåt vilket är bra då det 
räcker att bearbeta bara locket, men det visade sig dock att boxen inte var fuktskyddad. 
Förslaget presenterades för Bertil Dolfén på Unitraffic som kom med två bra förslag.  

4.2.1 Förslag 1- Plexiglas 
Förslaget var att byta ut aluminiumplåten mot en plexiglasskiva för att minska 
arbetskostnaderna. Angående det dåliga fuktskyddet så finns det bara en skarv på boxen och 
det är runt plexiglasskivan. För att boxen skall bli fuktskyddad bör plexiglaset monteras med 
silikon, eftersom det både fäster bra och är tätande. 

4.2.2 Förslag 2- Vända på lådan 
Det andra förslaget var att vända på lådan och göra hålet i botten och sätta en transparent 
plastskiva för hålet. Detta vore en bra lösning då det medger en stabil infästningspunkt i och 
med att baksidan är av aluminium. Också i detta fall bör skarven runt aluminiumskivan tätas 
med silikon. 

4.3  Resultat 

Båda förslagen har sina för- och nackdelar men den som visade sig vara bästa var förslag 1 
och i kombination med små förbättringar blev resultatet ganska bra. Här får man en 
välfungerande kapsling för displayen som dessutom är mycket billigare än den befintliga 
kapslingen. Se bilaga 8,9 
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5. Diskussion 

När det gäller displayhuset till Trip-Track så har målet varit att få ett helt vattentätt hus. Det 
har åstadkommits så bra som möjligt. Det finns fortfarande vissa brister som t.ex. skruvarna 
på baksidan där det fortfarande kan läcka in ytterst lite vatten. För att åtgärda det är det bra att 
lägga in s.k. gummipluppar över muttrarna som skyddar mot vatten som vill läcka in. Detta är 
av en liten betydelse och behandlades inte eftersom huset är monterat på så vis att dessa 
skruvar inte direkt utsätts för väta.   

Hänsyn har inte heller tagits till kabelgenomföringen eftersom elektronikdelarna plockades ur 
vid tester av produkten. Man kan även här säga att genomföringens placering på huset ligger 
där risken för läckage är mycket liten. Lösningen med tätningen var mycket lyckad eftersom 
testerna visade att det inte läckte in något vatten efter att tejpen byttes ut mot silikon. 

När det gäller designen har grundkonceptet ändrats så lite så möjligt för att displayen skulle 
kunna göras ur samma aluminiumblock, detta för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. 

Det som orsakade lite problem med var att hitta en befintlig produkt på marknaden som skulle 
kunna fungera som kapsling till videodisplayen. Efter flera om och men lyckades man hitta en 
plastprofil med måtten som behövdes som dessutom var gynnsam vid tillverkning. Problemet 
här var att produkten inte riktigt var så vattentät som önskat, men det löstes med en silikonfog 
runt plexiglasskivan. Plexiglasskivan var ett enkelt och billigt sätt att få en transparent skydd 
över videodisplayen. 

Det som är anmärkningsvärt är att produkterna måste minst uppfylla IP 44, vilket är en 
klassifikation av hur bra inkapslingen av teknisk utrustning står emot och skyddar mot vatten, 
damm, större inträngande föremål samt ofrivillig beröring. [12] I fallet med displayhuset har 
IP 44 inte uppfyllts, men på grund av att hålet är placerat på den lägsta punkten kommer inget 
vatten att samlas i huset, och detta löser problemet. 

6. Slutsats  

Examensarbetet har resulterat i konstruktionslösningar för fuktproblem samt nya produkter. 
Det som har modellerats fram i SolidWorks är både solidmodeller och kompletta lösningar 
som nu kommer att ligga till grund för vidare utveckling av dessa produkter. 

Läckaget i displayhuset på Trip-Track orsakades till största del av fel val av tejp på 
plastglaset, därför har det lagts ner mest tid på att lösa det problemet och hitta något nytt, och 
bra fungerande tätmedel som ska kunna både sammanfoga och täta. 

Alla delar och placering av hål är exakt måttsatta. Materialvalet av nya produkter har visat sig 
vara bra trots att det hela tiden har fått stå i andrahand, eftersom det viktigaste var, att hitta 
rätt dimensionerande produkter som redan fanns på marknaden för att hålla kostnaderna nere.  
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Modell över befintligt displayhus 
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      Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag på displayhus med välvd botten 
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      Bilaga 3 

 

 

Förslag på displayhus med sned botten 
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      Bilaga 6 

 

 

 

 

 

Modell på kapsling av huvuddator för Trip-Track  
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      Bilaga 8 

 

 

Modell på kapsling för videodisplay 
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Reparationsmetod för läckande displayhus   Bilaga 10 

Efter problem med flertalet läckande displayhus analyserades orsaken till läckaget och en 
metod för att åtgärda problemet har tagits fram. Testerna visade att tejpen som glaset är 
fastsatt med inte höll måttet utan tappade fästet efter ett tag och det finns då risk att vatten 
läcker in och orsakar skador på elektroniken och fukt på glaset vilket gör det svårt att avläsa 
mätdata. Testerna visade även att vatten som läcker in i displayhuset blir kvar inne i huset 
eftersom kappillärkrafterna är för stora. 

Reparationsmetod 

Börja med att ta isär displayhuset. Tag sedan bort plastglaset och rengör därefter ytan där 
glaset suttit. Ett lösningsmedel för lim kan underlätta för att få bort gammalt lim. Var noga 
med att få bort allt.  

 
Bild 8. Bilden visar ytan där plastglaset varit monterad 

 
För bästa vidhäftningsförmåga bör också tejpen på det nya glaset tas bort. Denna går lätt att 
gnugga bort. Applicera där efter en tunn silikonsträng mitt på ytan där glaset skall monteras. 
Glassilikon användes i de tester som utfördes.  

 
Bild 9. En tunn silikonsträng appliceras 

 
Montera därefter glaset och låt silikonet torka varefter det är enkelt att ta bort eventuell 
överflödig silikon. 

Borra upp dräneringshålen på bakluckan med ett 4.0mm borr. 

Sätt därefter ihop displayhuset. 
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Metod för ihopmontering av displayhus   Bilaga 11 

Efter problem med att vatten kan läcka in i displayhus har felsökning gjorts och analyser 
visade att tejpen som plastglaset är monterad med efter ett tag tappade fästet och vatten kan då 
läcka in i displayhuset och orsaka skador. För bättre vidhäftning bör tejpen bytas ut mot 
glassilikon. 

Monteringsanvisning 

Börja med att ta bort den förmonterade tejpen som sitter på plastglaset, den går lätt att gnugga 
bort. Var noga med att få bort allt eftersom glassilikonet ger sämre vidhäftning om det finns 
rester av tejpen kvar. Applicera därefter en tunn sträng glassilikon mitt på ytan där plastglaset 
skall monteras. 

 
Bild 10. En tunn silikonsträng appliceras 

 

Montera plastglaset och låt silikonet stelna. Tag där efter bort eventuellt överflödigt silikon. 
Fortsätt sedan med att montera ihop resten av huset. 
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