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Sammanfattning 

 
Uppdragsgivaren för projektet har varit AstaZero, de specialiserar sig på 

validering och forskning av aktiva säkerhetssystem. Ett pålitligt, aktivt 

säkerhetssystem är ett väldigt effektivt verktyg och kommer att spela en stor roll 

för att minska antal olyckor i trafiken världen över. Tillförlitligheten på systemen 

bygger på kvalitet och kvantitet av simuleringsmiljöer av trafiksituationer som 

utförs på särskilda testbanor, bland annat AstaZeros anläggning i Hällered. 

 

Kandidatuppsatsen har vart inriktad på att ta fram ett koncept för ned samt 

upptagning av de temporära väglinjerna som används för uppbyggnad av olika 

simuleringsmiljöer med en tillhörande materialvalsanalys av linjerna. I dagsläget 

är uppbyggnaden av dessa trafiksituationer en resurskrävande process då det sker 

manuellt och de temporära väglinjerna som används blir emellanåt påkörda. Det 

leder till att nuvarande material för väglinjerna blir deformerat och obrukbart för 

framtida simuleringar. Målet med uppsatsen är att komma fram till en 

automatiserad maskin för applikationen samt en materialundersökning för att 

ersätta de befintliga linjerna. 

 

Examensarbetet innehåller de aktuella faserna för uppdraget från den 

traditionella produktutvecklingsprocessen. Koncept har tagits fram ur en 

idégenereringprocess och vidare evaluering av koncepten har gjorts i så kallade 

värderingsmatriser. Därefter skapades 3D skisser för det mest gynnsamma 

alternativet. Selektering av lämpliga material för ändamålet har skett via ett 

materialvalsprogram samt litteraturgranskning av vetenskapliga artiklar. De 

material som granskningen mynnade ut i har tagits fram i högskolans 

laborationsavdelning. Därefter testades utvalda mekaniska egenskaper för att 

validera dess reabilitet mot de befintliga databladen som finns till vårt förfogande. 

Arbetet avslutas med förslag på vidare forskning samt förädling av koncept och 

material. 

 

 

 

  



 

 

Abstract  
 
The client for the project has been AstaZero who specializes in validation and 

research of active safety systems. A reliable active safety system is a very 

effective tool and will play a major role in reducing the number of traffic 

accidents worldwide. The reliability of the systems is based on the quality and 

quantity of simulation environments of traffic situations performed on specific test 

tracks, including AstaZero's facility in Hällered.  

 

This bachelor thesis has been focused on developing a concept for pick and 

placement of the temporary road lines used for the construction of different 

simulation environments, with an associated material selection analysis of the 

lines. At the present, the build-up is a resource-intensive process as it is performed 

manually and the temporary road-lines that AstaZero uses are sometimes hit. This 

leads to the current material for the road lines being deformed and unusable for 

future simulations. The aim of this thesis is to conceptualize an automated 

machine for the application and to do a materal analysis to eventually replace the 

existing lines.  

 

The project contains the phases relevant for the assignment from the traditional 

product development process. Concepts have been developed from an idea 

generation process and further evaluation of the concepts has been done in 

valuation matrices. 3D-drawings were created for the most favorable option. 

Selection of suitable materials for the purpose has been done via a material 

selection program and literature review of scientific articles. The materials that the 

examination resulted in have been produced in the university's laboratory 

department. Subsequently, selected mechanical properties were tested to validate 

its reliability to the existing data sheets available at our disposal. The work 

concludes with proposals for further research and refinement of chosen concept.  
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1. Introduktion  
AstaZero utför tester för fordon till framtidens aktiva säkerhetssystem. De 

simulerar olika typer av trafiksituationer som används för utveckling och 

forskning av säkerhetssystemen (AstaZero 2015). Under vissa simuleringar läggs 

temporära väglinjer ut för att skapa olika typer av trafiksituationer. I dagsläget är 

processen att skapa testmiljön väldigt tidskrävande då det sker manuellt och det 

inte värt att lägga ut linjerna om testerna endast ska utföras under en halv dag. Det 

finns därför ett behov av att minska tiden för att skapa testmiljöerna, så att de kan 

behandla fler kunders ärenden. Resurser går även åt av att de temporära 

väglinjerna antingen förflyttas eller deformeras vid överkörning och blir 

oanvändbara för framtida simuleringar.  

1.1 Bakgrund 

På företaget AstaZero används temporära väglinjer för att simulera olika typer av 

trafiksituationer på deras testbana. De väglinjer som används idag består av en två 

millimeter tjock polykarbonatskiva med en väglinjetejp klistrad på skivan. Linjens 

vanligaste dimensioner är 100 millimeter bred och tre meter lång. Vissa problem 

uppstår dock med detta material, exempelvis att linjen inte ligger helt still på 

vägbanan då friktionen mellan polykarbonaten och asfalten är relativt låg. Ett 

annat problem är att materialet enkelt deformeras plastiskt när ett fordon kör över 

linjen vilket gör dem obrukbara för framtida simuleringar.   

 

I dagsläget läggs linjerna ut manuellt efter att en stödlinje ritats ut med hjälp av ett 

fordon som navigerar med hjälp av GPS. Avståndet mellan linjerna (delningen) 

mäts in manuellt vid utläggning av linjerna. Delningen varierar från fall till fall 

beroende på vilka väglinjer som används och vilken typ av väg som ska simuleras 

i testmiljön. Detta arbetssätt är omständligt och ger en varierad precision i 

utläggningen på grund av den mänskliga faktorn. Efter avslutat prov plockas 

linjerna upp manuellt vilket även det är tidskonsumerande.  

 

För att underlätta utläggningen och uppsamlingen av linjerna vill AstaZero att en 

maskin/utrustning ska konceptualiseras som lägger ut linjerna automatiskt. Den 

ska även kunna plocka upp linjerna efter avslutat prov. Det behöver inte vara 

samma maskin för utläggning och upptagningen men möjligheten bör undersökas. 

De vill även få förslag på ett material som skulle kunna ersätta polykarbonaten i 

väglinjerna.  

1.1.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen från Astazero var följande: 
 Max linjelängd 3 meter 
 Linjebredd 100, 150 och 200 millimeter 
 Delningen mellan utlagd linje ska hanteras mellan: 0-15 meter 
 Magasin för linjer, minst 80 stycken 
 Ska kunna bogseras med bil, dragkrok 
 Korrosionstålig då det finns mycket salt på testbanorna 
 Funktion på både våt och torr vägbana 
 Klara arbetstemperaturintervall mellan -10°C till 30°C 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet är att förbättra processen för AstaZero att skapa de testmiljöer där de 

temporära väglinjerna används. Fokus kommer att ligga på framtagning av ett 

koncept för utläggning och upptagning av väglinjer samt se över materialvalet för 

de temporära väglinjerna. 

 

De frågeställningar som kommer att besvaras i rapporten är följande: 

1. Hur kan anpassning av lämpliga material ske för att förbättra egenskaperna 

hos den temporära väglinjen? 

2. Hur kan man göra en helt eller delvis mekanisk lösning för en 

utläggningsfunktion av väglinjer med olika längd, bredd och delning? 

3. Hur kan man göra en helt eller delvis mekanisk lösning för en 

upplockningsfunktion av väglinjer med olika längd, bredd och delning? 

1.3 Avgränsningar  

Då detta arbete är ett examensarbete på 15hp kommer tiden inte räcka till för att ta 

fram en färdig produkt varken i avseende på material eller maskin. Följande 

avgränsningar har därmed gjorts för arbetet:  

 Analysera ett material med olika fyllmedel och i olika blandningar som 

väljs med hjälp av ett materialvalsprogram samt vetenskapliga artiklar.  

 Testa endast utvalda mekaniska egenskaper för de erhållna materialen i 

laborationsmiljö. 

 Ritningsunderlag kommer endast tas fram för det slutliga konceptets 

maskindelar som stöttar huvudfunktionerna: upptagning, förvaring och 

utläggning av väglinjer.  

 Ritningsunderlag kommer inte tas fram för delar av maskinen som inte 

stöttar huvudfunktionerna.  

 Prototyp eller annan tillverkning av maskindelar kommer inte ske. 

 Produktkalkyl kommer inte att utföras. 

 Programmeringskod kommer ej skrivas utan en beskrivning av vart den 

konceptuella maskinen får informationen från och hur dessa data skall 

nyttjas kommer göras. 

 Konstruktionsberäkningar för dimensionering av delkomponenter kommer 

ej genomföras. 
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2. Metod 
Belysning av vilken metodologisk ansats med tillhörande datainsamlingsmetoder 

som kommer angripa kandidatuppsatsen förtydligas i detta avsnitt.  

2.1 Metodologisk ansats 

I denna rapport har granskning av vetenskapliga artiklar och tester i laboration 

förekommit, en så kallad abduktiv metodologisk ansats. Arbetet grundas på bland 

annat litteraturgranskning och numerisk data, därför kommer metoden varken vara 

kvalitativ eller kvantitativ utan en blandad metod. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

De källor som valts i rapporten är varierade. I största möjliga mån har 

vetenskapliga artiklar använts. Läroböcker om olika arbetsmetoder och 

tillvägagångssätt för bedrivandet av ett produktutvecklingsprojekt har även 

använts. Vissa internetkällor från specialister och tillverkare av olika 

maskinkomponenter har även studerats med motivationen att dessa sidor besitter 

den information vi behöver då det oftast handlar om fysiska komponenter och 

dess applikationer och inte om forskningsfrågor i dessa sammanhang. (Björklund 

& Paulsson 2003). 

2.3 Kvalitet 

Granskning av kvaliteten i arbetets genomförande samt innehåll klargörs.  

2.3.1 Validitet & Reliabilitet 

De valda källorna anses vara valida då de ger oss den sökta informationen. De är 

även till största del reliabla då de källor som använts är granskade för att försöka 

komma tillbaka till grundkällan samt att en bedömning om författaren rimligtvis 

besitter relevant kunskap inom ämnet eller inte gjorts. Det är dock svårt att 

garantera reliabilitet hos källor som utomstående och av den anledningen har 

ovetenskapliga källor endast använts där risken för opålitlig information från 

dessa källor är minimerad.  

 

Laborationer och andra tester som utförts under arbetets gång kan anses vara 

relativt reliabla då testerna utförts med hög noggrannhet. Validiteten för just 

laborationerna var av varierande kvalitet. De tester som utfördes var utvalda med 

hänsyn till olika materialegenskaper som skulle beräknas men maskinernas 

känslighet och materialets restriktioner gjorde vissa delar av laboreringen svår att 

validera.  
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3. Teoretiskt ramverk 
För att skapa struktur och spårbarhet i projektet kommer det till stor del att byggas 

på de olika faserna som ingår i produktutvecklingsprocessen inom industrin som 

förtydligas i figur 1. Figuren visar de olika stegen som separata steg men i denna 

typ av process är det viktigt att bryta ner projektet och utvärdera resultat fler 

gånger än en. Arbetets struktur kan därför komma att skilja sig något från den 

illustrerade arbetsgången nedan.  

 

Då AstaZero tilldelat projektet och redan genomfört stegen: strategi och 

marknadsanalys internt kommer denna kandidatuppsats att påbörjas vid förstudien 

och avslutas med layoutkonstruktion. Den kommer att ge en övergriplig blick över 

hur slutprodukten kan komma att se ut, ändringar kan dock ske till färdig 

slutprodukt på grund av förändringar av dimensionering i samband med 

konstruktionsberäkningar.  

 

 
Figur 1: Produktutvecklingens faser. (Johannesson, Persson & Pettersson 2013, s.115)  

3.1 Förstudie 

Under förstudien studeras produkter från olika branscher och applikationer med 

förhoppningen att identifiera en maskin eller utrustning som kan vara lämpligt för 

AstaZeros ändamål. Under förstudien skall även ett första utkast av 

kravspecifikation tas fram för vidare förädling i nästa fas, produktspecifikation. 

(Johannesson, Persson, Pettersson 2013) 
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3.2 Produktspecifikation 

För en produktspecifikation är det viktigt att specificera vad som ska 

åstadkommas av konstruktionen (Johannesson, Persson, Pettersson 2013). Det ger 

en grundlig utgångspunkt för att längre fram under projektet hitta lösningar på vad 

maskinen ska utföra. Produktspecifikationen ska vara flexibel och kunna 

utvecklas under projektets gång då ny kunskap tas in. De föreslagna 

funktionslösningarna ska kunna återkopplas och refereras till 

produktspecifikationen under projektets slut. 

3.3 Konceptgenerering 

Meningen med konceptgenerering är att med hjälp av produktspecifikationen 

bryta ner konstruktionen till delfunktioner och därefter hitta koncept för 

delfunktioner som uppfyller de redan befintliga specifikationerna. Tanken är att 

dela upp problemet till mindre delar och hitta lösningar för delproblemen. 

Anledningen är att det är lättare att konstruera koncept för delproblemen och 

sedan kombinera konceptförslagen än att försöka hitta en helhetslösning som löser 

hela den komplexa konstruktionen direkt. (Johannesson, Persson, Pettersson 2013) 

3.3.1 Input-output 

Input-output metoden har använts som ett hjälpmedel för specificera 

konstruktionen. Metoden går ut på att kategorisera konstruktionen i tre delar. 

Input, specifikationer och output. Under input kategoriseras energin som finns 

tillgänglig för att utföra output som är den önskade funktionen som ska utföras av 

maskinen. Däremellan finns specifikationer som ska uppfyllas för output-

funktionen. Syftet är att bryta ner problemet för att hitta flera lösningar på 

problemet för att uppnå önskad funktion. (Pezo & Brasch 2008) 

3.3.2 Da Vinci Technique 

Konceptgenereringsfasen är även inspirerad av Da Vinci Technique. Tekniken går 

ut på att analysera generella angivelser för konstruktionen för att sedan urskilja 

huvudfunktionerna och lista olika lösningsförslag för varje funktion. Detta görs 

för att därefter kombinera lösningsförslagen till olika koncept och på så sätt 

komma få fram fler idéer på lösningar. (Pezo & Brasch 2008) 
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3.4 Konceptutvärdering 

För att bestämma de tekniska lösningarnas värde genomförs en kritisk utvärdering 

av koncepten med hjälp av Pugh’s konceptmatris. Där ställs de olika lösningarna 

emot varandra och utvärderas utefter framtagna kravspecifikationer för att kunna 

välja den mest gynnsamma lösningen. De olika kravspecifikationerna kan vara av 

olika betydelse och det är därför viktigt att belysa det med viktning av 

specifikationerna när matrisen utförs. Viktning av kraven är valda mellan ett till 

tre där värde tre anses ha störst påverkan på slutkonstruktionen. På så sätt kan 

man skilja krav från önskemål och undvika att de har lika stor påverkan på 

slutresultatet. En konceptutvärdering är en bedömning och egenskaperna kan 

därför värderas varierande av olika intressenter. Det saknas även fullständig 

information om koncepten då värderingen utförs vilket gör metoden subjektiv. 

(Johannesson, Persson, Pettersson 2013) 

3.5 Produktkoncept 

I konstruktionsprojekt används begreppet produktkoncept som ett första angrepp 

till ett lösningsförslag. Layout av koncept skall förtydligas med hjälp av skisser 

och text. Funktioner och dellösningar beskrivs och redogörs för hur de uppfyller 

den framtagna produktspecifikationen. (Johannesson, Persson, Pettersson 2013) 

3.6 Konceptval 

Konceptvalet görs med hjälp av Pughs konceptmatris för produktkoncepten med 

viktade egenskaper efter produktspecifikationen. Det koncept som bedöms vara 

det bästa alternativet efter produktspecifikationen blir det konceptet som går 

vidare till layoutkonstruktionen. (Johannesson, Persson, Pettersson 2013) 

3.7 Layoutkonstruktion 

Det valda konceptets layout förtydligas med en så kallad sprängbild av dess 

standardkomponenter samt unika detaljers positioneringar i den tekniska 

lösningen. Detta görs för att klargöra produktens arkitektur och förenkla arbetets 

gång för nästa fas, detaljkonstruktion, som ej kommer att tas upp i denna 

uppsats. Layoutkonstruktionen ger en överskådlig blick över alla delkomponenter 

och hur dessa hänger ihop. (Johannesson, Persson, Pettersson 2013) 
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3.8 Elmotor 

Den generella principen av en elmotor är att omvandla elektrisk energi till kinetisk 

energi. Vanligtvis uppnås detta genom att den tillförda elströmmen skapar ett 

magnetfält i den fasta statorn som i sin tur påverkar den rörliga rotorn där ännu ett 

magnetfält skapas. Dessa två magnetfält samverkar sedan på ett sådant sätt att 

rotorn roterar. Den kinetiska energin kan i sin tur överföras via en motoraxel som 

är kopplad till rotorn. Det finns olika typer av elmotorer som fungerar på lite olika 

sätt men den generella grunden i att omvandla energi är densamma. Några olika 

typer av motorer är: asynkronmotor, synkronmotor, likströmsmotor, 

tvåhastighetsmotor och växelströmsmotor. (Energihandboken u.å.) 

3.8.1 Stegmotor 

En stegmotor är en typ av digital elmotor vilken enkelt kan styras av datorskrivna 

program vilket gör att den är enkel att anpassa till specifika behov. Andra fördelar 

med stegmotorn är att den är reverserbar, att den kan stå helt still i sitt nolläge, att 

den är enkel och kostnadseffektiv samt att den kan överföra höga vridmoment 

(drivteknik u.å.). Några nackdelar med motorn är att den har relativt låg 

verkningsgrad samt att den ibland kan hamna i fel position genom att den tappar 

steg. Detta kan dock korrigeras med kompletterande teknik för att minimera att 

motorn står i ett annat läge än förväntat (Compotech u.å.).  

3.9 Styrteknik 

Styrteknik är olika metoder som styr maskiner till att utföra olika arbeten. Det 

används i industrin för att till exempel styra robotar och få dem utföra eller växla 

sekvenser i olika arbetsmoment. Styrningen utförs oftast i datorer, till exempel 

med hjälp av Programmable logic control (PLC). (nationalencyklopedin u.å.) 

3.9.1 Programmable Logic Control 

PLC är ett programmerbart styrsystem som står för “Programmable Logic 

Controller”. I programmeringsbranschen är det ett av de simplare systemen. 

Programmet är uppbyggt på att ta emot information från en utomstående källa, 

detta kallas input. Med den givna informationen skall den skicka signal vidare till 

en annan del som skall utföra ett visst arbete på given signal, även kallat output. 

(Machine Design 2015) 

3.10 Vakuumpump 

Vakuumpumpens funktion bygger på samma koncept som en kompressor fast 

tvärtom. Istället för att bygga ett övertryck genom att komprimera luft, pumpas 

luft ut och ett undertryck bildas vilket kan utnyttjas på en mångd olika sätt. 

(Pumpportalen u.å.) 
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3.11 Materialval 

Under följande avsnitt presenteras det material som används för väglinjerna idag 

samt de material som undersökts under projektet. För att komma fram till 

lämpliga material för att ersätta polykarbonat i de temporära väglinjerna användes 

programvaran CES selector. Programmet tar fram alternativ utefter given data 

hämtad från den givna kravspecifikationen som fylls i manuellt innan selektering 

sker. Även vetenskapliga artiklar kommer att användas för identifiering av 

lämpligt material. 

 

Kravspecifikationen baserades på arbetstemperaturerna som produkten används i 

samt materialdatan för polykarbonat med önskemål på högre sträckgräns, vilket 

gör att slutprodukten klarar av en högre spänning utan plastisk deformation. 

Elasticitetsmodulen sattes även som lägre än den för polykarbonat för att 

materialet skall kunna återgå till ursprungsform på ett bättre sätt än idag. 

Önskemål om en högre seghet som beskriver dess förmåga att ta upp energi utan 

att spricktillväxt uppstår valdes även för selektering i programmet.  

 

De material som skall undersökas kommer senare att tas fram i laboratorium 

genom formsprutning för att få en känsla över materialet och därefter testas i 

laboratoriet för att kontrollera testernas reliabilitet i förhållande till dess datablad. 

De kommer även jämföras med polykarbonaten som är materialet som används i 

väglinjerna idag. De tester som utförs i laboratoriet är dragprovning, provning för 

slagseghet med hjälp av pendelhejare samt böjprov.  

3.11.1 Testmaskiner 

Pendelhejare är en materialteknisk utrustning där en pendel släpps mot ett 

materialprov. Pendeln bryter då materialet och fortsätter till dess vändpunkt som 

läses av för att sedan beräkna hur mycket energi materialet har absorberat under 

kollisionen. (Nationalencyklopedin. u.å.)  

 

Dragprov utförs genom att ändarna på teststickan spänns fast i varsin klammer, 

längden mellan dem förlängs därefter i en konstant hastighet tills det att materialet 

har brustit. (Nationalencyklopedin. u.å.) 

 

Vid ett böjprov placeras provmaterialet liggandes med stöd under vardera änden 

medan mittendelen av materialet utsätts för en last som genererar en böjning i 

materialet. Detta kallas ett trepunktsprov. (Nationalencyklopedin. u.å.). Det som 

beräknas utifrån böjproven är böjmodulen som är densamma som 

elasticitetsmodulen (E-modulen) i de fall då materialet är homogent (Otani & 

Pereira 2014).  
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3.11.2 Polykarbonat 

Polykarbonat (PC) är en termoplast med goda mekaniska egenskaper och används 

inom flera områden. Det är till exempel inte ovanligt att hitta materialet i bil- samt 

flygplansindustrin eller andra användningsområden där hållbarhet och/eller en 

transparent yta är önskvärd. (Gal 2013) 

 

Olika undersökningar har gjorts med PC för att studera beteendet för materialet 

under olika belastningar. Det har kommits fram till att materialet kan uppvisa två 

typer av sprickbildningar. En duktil typ av sprickbildning som uppstår i jämna 

lastfall av drag- och kompressionstester och ger skjuvning som bildar plastiska 

töjningar. Fall två är en spröd sprickbildning som bildas ofta, när en skåra är 

ansatt på PC-materialet och hög spänning appliceras vid skåran. Det kan även ske 

under hög spänning i tre dimensioner. (Torres & Frontini 2016) 

 

Torres och Frontini undersöker om det går att förutse när duktil eller spröd 

sprickbildning bildas i PC, vilket är relevant för arbetet eftersom det inte är känt 

hur deformationen bildas i väglinjen. Deras slutsats är att när det är väldigt 

varierande lastfall är det svårt att avgöra brottet med hög noggrannhet. Denna 

slutsats ligger till grund för beslutet att använda materialegenskaperna för PC som 

utgångspunkt för att sedan justera de egenskaper som tros kunna förbättra 

produktens egenskaper i den givna applikationen. 

3.11.3 Termoplastisk Polyuretan (TPU) 

TPU är en termoplastisk elastomer vilken har fysikaliska egenskaper som går att 

manipulera på flera olika sätt, vilket gör den till ett väldigt användbart och 

flexibelt material att handskas med. Detta beror på dess kemiska struktur som är 

uppbyggd av hårda och mjuka segment. Karaktären av dessa segment kan bero på 

om dessa hårda segment är aromatiska eller alifatiska där den aromatiska är det 

vanligaste. Detta kommer inte beröras mer djupgående i denna rapport. TPUs 

utmärkta seghet, bearbetbarhet, och hållfasthet gör TPU till ett material som man 

ofta säger bildar en bro mellan termoplaster och gummin.  

 

I förening med glasfiber eller mineralfyllmedel kan egenskaperna förbättras för 

materialet i bland annat motståndskraft mot nötning, slagstyrka, bättre egenskaper 

vid lägre temperaturer, målningsbarhet, samt resistens mot bränsle och olja. 

(American chemistry council u.å) 

3.11.4 Fyllmedel 

Fyllmedel används i en mängd olika typer av plaster och kan användas av olika 

anledningar där några är: sänka kostnader, förbättra processeringen, skapa termisk 

ledning, förbättrade mekaniska egenskaper etcetera (Rothon 2000). De fyllmedel 

som behandlas i detta projekt är glasfiber, bariumsulfat samt en kombination av 

TPU och CNT-PP-15 som innehåller 85 % polypropen (PP) samt resterande 15 % 

kolnanotuber (CNT). 
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3.11.4.1 Glasfiber 

Glasfiber (GF) kommer i varierande längder och används frekvent i kompositer i 

syfte att förbättra de mekaniska egenskaperna eller för att få ner kostnaderna på 

slutprodukten om grundmaterialet är ett kostsamt sådant. I dagsläget återfinns 

kombinationen av TPU med glasfiber i bilar, industriparker, hydraulik och som 

olika maskindelar (se bilaga 1).  

3.11.4.2 Bariumsulfat 

Bariumsulfat (BaSO4) används ofta som fyllmedel i olika plaster för att öka dess 

tålighet för mekaniska vibrationer. Det kan också användas för att öka ett 

materials resistens mot syror och baser eller alkalier (Wikipedia 2019). Som 

fyllmedel till TPU existerar blandningen i medicinska applikationer, främst rör (se 

bilaga 2 och 3). 

3.11.4.3 Polypropen 

Polypropen (PP) är en av de vanligaste termoplasterna. Som ensam polymer har 

materialet en hög hållfasthet såvida den inte befinner sig i en miljö med låg 

temperatur. Vid noll grader har materialet dess glasomvandlingstemperatur och 

defekter uppstår då lätt eftersom den blir spröd. Vid kombination av PP och TPU 

förbättras materialets mekaniska egenskaper, till exempel sänks dess 

glasomvandlingstemperatur då den är lägre för ren TPU än för PP. Blandningen 

har även goda elastiska egenskaper och är trots det relativt styv vilket ger 

anledning att undersöka denna kombination av material vidare. (Murugasamy, 

Bhawagan, Sabu & Kuruvilla 2012) 

 

Materialet får dessutom en lägre E-modul än PC (se bilaga 6) med ökad mängd 

TPU (Bajsic, Smit & Leskovac 2006). Detta gör att den lättare går tillbaka till sin 

ursprungsform efter det att den varit utsatt för spänningar, i applikationens fall, att 

den har blivit överkörd av en bil.  

 

Ytterligare möjligheter att förbättra materialets egenskaper går med hjälp av 

fyllmedel, bland annat talk eller silan (Bajsic, Filipan, Bulatovic & Mandic 2016). 

Då ren PP ej återfinns i skolan kommer CNT-PP-15 att testas i dessa blandningar. 
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4. Resultat & Analys 
Resultat för de aktuella faserna ur produktutvecklingen samt vald metod för 

materialval presenteras och analyseras i detta avsnitt.  

4.1 Förstudie 

Fokus har främst lagts på produkter från tillverkningsprocesser och 

jordbruksmaskiner för att hitta färdiga funktioner som kan appliceras i AstaZeros 

syfte men har inte begränsats till dessa marknader.  

 

Videoklipp har analyserats för att hitta inspiration och gå vidare med till koncept 

för de idéerna som uppfyller produktspecifikationen. Företagets problem kan 

tyckas vara stort, därför har en enkel överblick över vad huvudfunktionerna är och 

hur de hänger ihop tagits fram och förtydligas i figur 2. Fördjupning av 

specifikationerna som kommer med delfunktionerna tas fram under 

nästkommande fas.  

4.2 Produktspecifikation 

Vid framtagningen av produktspecifikationen analyserades specifikationerna och 

önskemålen för att få en uppfattning om vad konstruktionen skulle klara av för att 

sedan brytas ned till huvudfunktioner som är målet att maskinen skall utföra. 

 Enligt kravspecifikationen måste maskinen kunna justera avståndet för 

väglinjerna under utläggningen.  

 Magasinet ska kunna förses med minst 80 väglinjer av olika längd och 

bredd och kunna transporteras från magasinet till utläggningen. 

 Det ska finnas en utläggningsfunktion för maskinen som lägger ut 

väglinjerna med bra precision efter önskad delning. 

 Utläggningen och upptagningen önskas kunna kombineras i samma 

maskin men är inget krav. Under upptagningen av väglinjerna önskas det 

att de automatiskt läggs tillbaka ordnat i magasinet.  

 

I nästa steg kartlades hur huvudfunktionerna skulle förbindas. Resultatet blev ett 

blockschema (se figur 2) för att enkelt kunna visualisera produktspecifikationen 

och hur huvudfunktionerna är bundna till varandra. De heldragna linjerna är krav 

på hur huvudfunktionerna ska anslutas och de streckade linjerna är önskemål på 

hur dessa ska vara anslutna. Det bör alltså undersökas om det går att förbinda 

konstruktionen även med de streckade linjerna. 
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Figur 2: Kartlagd sammansättning av huvudfunktionerna i produktspecifikationen. 

4.3 Konceptgenerering 

När maskinen hade specificerats inleddes en idégenereringsprocess. Som ett 

hjälpmedel till processen kategoriserades konstruktionen övergripande i input, 

specifikationer och output som inspirerades av “input-output” metoden. I tabell 1 

listades det upp vad för typ av energi som kunde användas och sattes i kolumnen 

input. Därefter sattes huvudfunktionerna i kolumnen specifikationer och i output 

sattes stödord från rapportens frågeställningar som ska besvaras. I nästa steg 

analyserades vilken input som fanns att tillgå samt vilken input som skulle kunna 

behöva adderas för att kunna uppnå önskad output. Syftet är att bryta ned 

problemet för att komma på dellösningar och hjälpa till i idégenereringsprocessen 

för koncepten. Resultatet i tabellen användes som underlag för vidare 

konceptgenerering.  

 
Tabell 1: Input - output 

Input Specifikationer Output 

Roterande axel från 

dragande bil 
Justera avstånd 

Automatiskt plocka upp 

väglinjer 

El-motor Magasin 80 linjer 
Automatiskt lägga ut 

väglinjer 

Vakuum Utläggnings funktion Hantera olika delningar 

PLC Upptagning av linjerna 
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Med inspiration av Da Vinci Tecnhique analyserades konstruktionens krav och 

huvudfunktionerna bröts ut. Därefter genererades olika lösningsförslag på dessa 

huvudfunktioner för att sedan bryta ned dessa till vilka för- och nackdelar de 

innebar för att lösa produktspecifikationen. För de nackdelar eller problem som 

uppstod med lösningsförslaget lades lösningar eller stödfunktioner till för att 

eliminera problemet. Detta upprepades för samtliga lösningförslag och på så sätt 

undveks det att direkt gå på en helhetslösning, vilket lätt kan bli för omfattande. 

Överblicken gav struktur och en tydligare bild över vad som behövde studeras 

vidare i arbetet. 

 

När allt var strukturerat (se bilaga 4) gjordes den första elimineringen för vilka 

koncept som skulle arbetas vidare med. 

4.4 Konceptutvärdering 

De koncept som valdes att vidareutveckla från bilaga 4 utvärderades i Pughs 

konceptmatris. I vanliga fall används en referenslösning kallad DATUM i en 

Pughs konceptmatris som koncepten utvärderas mot. Eftersom en befintlig 

konstruktion ej hittades ställdes koncepten mot varandra och analyserades i 

jämförelse med varandra. Då bara ett koncept från huvudfunktionen “justera 

avstånd” bestämdes för att vidareutvecklas (se bilaga 4) genomfördes endast 

utvärderingar för de resterande huvudfunktionerna: “Magasin 80 linjer” (se tabell 

2), “utläggningsfunktion” (se tabell 3) och “upptagning av linjer” (se tabell 4). 

Kriterierna viktades så att högst viktning tillgavs de kriterier som bedömdes ha 

högst påverkan för huvudfunktionerna. På sista raden i varje tabell läses det av om 

konceptet arbetas vidare med eller om det elimineras ur processen.    

 
Tabell 2: Pughs konceptmatris för magasin med 80 linjer. 

 

 

Staplat magasin 

 

Högkant 

 

Hiss 

Anpassningsbar för varierande längder (3) + + + 

Upptar liten volym + + - 

Kan kombinera upp- & nedtagning (3) - - + 

Låg tillverkningskostnad (2) + + - 

Bedöms funktionssäker (3) + - + 

Enkelt att separera linjerna - - + 

Enkelt att underhålla + + + 

Energisnål + + - 

Möjlighet att byta magasin + + - 

Synergier med andra koncept (3) + - + 

Σ 11 −1 9 

Vidareutveckla? Ja Nej Ja 
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Tabell 3: Pughs konceptmatris för utläggningsfunktion. 

 

 
Transportband Roterande funktion Vakuum 

Lätt att anpassat för olika längder (3) + + + 

Låg tillverkningskostnad (2) + - - 

Bedöms funktionssäker (3) + - + 

Underhållsmässighet + - - 

Precision vid utläggning (3) + + - 

Energisnål - - - 

Synergier med andra koncept (3) + - + 

Σ 14 −4 2 

Vidareutveckla? Ja Nej Ja 

 
Tabell 4: Pughs konceptmatris för upptagning av linjer. 

 

 
Transportband Skrapa Vakuum 

Anpassat för olika längder (3) + + + 

Låg tillverkningskostnad (2) + + - 

Funktionssäkerhet (3) - - + 

Underhållsmässighet + + - 

Energisnål - + - 

Synergier med andra koncept (3) + + + 

Lågt slitage + - + 

Σ 6 6 6 

Vidareutveckla? Ja Ja Ja 

 

Beroende på vad de summerade värdena blev för koncepten kunde ytterligare 

koncept elimineras. För konceptmatrisen för upptagning av linjer (se tabell 3) 

beslutades det att koncepten “Rullband” och “Skrapa” skulle kombineras eftersom 

rullbandet ensamt inte skulle klara av att lyfta linjerna från marken då det inte kan 

placeras tillräckligt nära marken utan att problem skulle uppstå.  
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4.5 Produktkoncept 

Efter konceptutvärderingen inleddes ett arbete att ta fram produktkoncept. 

Resultatet blev två helhetskoncept som vidareutvecklades.  

4.5.1 Koncept 1 - Hisskoncept 

I koncept 1 valdes konceptet “Hiss” som magasin, konceptet “Transportband” 

som utläggningsfunktion och de kombinerade koncepten ”Transportband” samt 

“Skrapa” för upptagning av linjer. Det visualiseras i figur 3 som återkopplar till 

produktspecifikationen.  

 

Om konceptet skulle bli en färdig slutprodukt är det tänkt att maskinen ska 

monteras i en släpvagn som är tänkt att ha en extra dragkrok monterad på bakre 

delen av vagnen likväl som på framsidan. Detta behövs för att maskinen ska vara 

fäst i bilen med främre änden vid upptagning samt bakre vid utläggning. 

Anledningen till det är att det är lättare att ha en extra dragkrok än det är att ha ett 

rullband två rullband, ett för utläggning respektive ett för upptagning.  

 

Magasinet är konstruerat med två pelare som synkroniserat driver var sitt band 

med långa L-ingrepp mellan varandra, dessa separerar linjerna från varandra som 

ett hissplan. L-ingreppen är fästa på en kuggrem som i sin tur drivs av ett 

kuggremshjul. Kuggremshjulet underlättar svårigheten att få hissplanen på 

respektive sida i samma höjd. Vid utläggning styrs hissfunktionen av PLC som får 

information från ett mätinstrument som är kopplat till vagnens däck för att efter 

önskad distans gå ner en nivå och lägga väglinjen på transportbandet för 

utläggning. Vid upptagning går hissplanen upp igen med hjälp av PLC, 

informationen får programmet av en fotosensor som identifierar att väglinjen är 

rätt placerad i magasinet och redo för upptagning. 

 

  
Figur 3: Kartläggning av lösningsförslag till produktspecifikation för koncept 1. 

4.5.1.1 Steg 1. Magasin 

Det eldrivna transportbandet i magasinet startas, därefter läggs en linje i taget på 

transportbandet för att maskinens upptagningsfunktion skall fylla på magasinet.  
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4.5.1.2 Steg 2. Utläggning 

Hissen förflyttas ett plan nedåt på given signal, programmerad efter önskad 

delning. Informationen om när hissplanet skall ner kommer från ett av vagnens 

hjul som har kontakt med asfalten, detta hjul mäter distansen eller delningen. Vid 

nedgång av hissplan kommer mittendelen längs hela väglinjens undersida i 

kontakt med det första rullbandet. Rullbandet förflyttar då väglinjen ut ur 

magasinet och vidare på nästa transportband som har en lutning som leder ner 

väglinjen på asfalten. Båda transportbanden kommer oftast ha samma hastighet 

som fordonet rör sig framåt, detta kommer ge en noggrann utläggning då 

hastigheten framåt för fordonet och hastigheten bakåt för rullbandet matematiskt 

sett tar ut varandra. Det sista transportbandet har även två justerbara sarger för att 

precisera utläggningen i sidled.  

4.5.1.3 Steg 3. Upptagning 

En skrapa är monterad nära marken och tränger in under själva linjen när den 

ligger på asfalten. Skrapan är monterad strax framför ett rullband som väglinjen 

förs upp på. Transportbandet har en lutning upp mot magasinet och leder in linjen 

till det andra rullbandet som befinner sig i magasinet. Det första rullbandet är även 

betydligt bredare än det inuti magasinet för att ha en stor insamlingsbredd. 

Sargerna som är justerbara i sidled är nu inställda så att de leder in väglinjerna till 

magasinet med en avsmalnande bredd längs transportbandet. När linjen kommit 

hela vägen in i magasinet läser en fotosensor av detta vid ingången till magasinet, 

när hela linjen passerat sensorn. Därefter skickas en signal till PLC som skickar 

signal till stegmotorn att överföra vridmoment till kuggremshjulet så att 

hissplanen höjs ett steg. Transportbanden är eldrivna för att kunna drivas i 

varierande hastigheter, främst för att väglinjen skall placeras rätt i magasinet samt 

åka upp en nivå innan nästa väglinje kommer in i utrymmet. Detta kan också 

komma att vara användbart då delningen mellan linjerna är 0 meter.  

4.5.2 Koncept 2 - Vakuumkoncept 

I koncept 2 valdes konceptet “Staplade magasin” som magasin, konceptet 

“Vakuum” som utläggningsfunktion och konceptet “Vakuum” för upptagning av 

linjer. Det visualiseras och återkopplas till produktspecifikationen i figur 4.  

 

Lösningen med vakuumpump kommer att ha en och samma funktion för upp & 

nedtagning av linjerna. En arm som kommer att vara monterad på skenor i både x- 

& y-led kommer att ha ytterligare en arm, eller verktyg, fäst på dess undersida. 

Detta verktyg kommer kunna höjas och sänkas i z-led vilket gör att det kommer 

kunna förflyttas i tre dimensioner. På verktygens undersida sitter ett antal 

vakuummunstycken som möjliggör förflyttning av linjerna. Verktyget kommer 

alltså att förflyttas i x- och y-led så att det befinner sig över magasinet och därefter 

sänkas ned till den översta linjen. Där slås vakuumpumpen på och verktyget 

förflyttas till önskad plats för utläggning. Här slås pumpen av, vid upptagning 

görs processen omvänt.  

 

En pump kommer att behövas för att tillgodose vakuum-funktionen. PLC-

programmering kommer att användas och få input av det hjul som mäter 

delningen. Även en fotosensor kan komma att behövas för att identifiera vart 

linjerna är placerade på asfalten för upptagning.  
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Figur 4: Kartläggning av lösningsförslag till produktspecifikation för koncept 2. 

4.5.2.1 Steg 1. Magasin 

Linjerna staplas på varandra i ett öppet magasin. Olika väglinjer har olika magasin 

och är enkla att ta av och på med snabbfästefunktion. Detta gör att det enkelt går 

att variera linjernas dimensioner i samma maskin.  

4.5.2.2 Steg 2. Utläggning 

Armen tar upp en väglinje ur magasinet och placerar sig i position för 

nedsläppning av linjen, när fordonet transporteras längden som den önskade 

delningen har släpps den, armen återgår till magasin för upptagning av ny linje 

och processen upprepas. För att få en så mjuk och precis utläggning som möjligt 

är tanken att verktyget, istället för att bara placera linjen på asfalten i z-led, ska 

röra sig efter en kurva i x- och z-led. Att verktyget rör sig i x-led i motsatt riktning 

mot fordonets färdriktning gör att hastighetsskillnaden mellan linje och underlag 

reduceras vid utläggningstillfället.  

 

Verktyget får även en signal med hjälp av PLC programmering efter det antal 

meter som önskas av delningen. Avstånden mäts med hjälp av ett av hjulen på 

vagnen som har kontakt med asfalten och det är härigenom informationen till 

PLC-systemet kommer. 

4.5.2.3 Steg 3. Upptagning 

Med hjälp av en fotosensor som sitter monterad på verktygets arm, kan linjerna 

som ligger på asfalten identifieras. När linjen är detekterad sänks verktyget ned 

mot asfalten för att möta linjen för upptagning och transportering till magasin. 

Detta sker i x- och z-led precis som vid utläggningen för en ökad 

funktionssäkerhet. Vakuumpumpen slås på i detta läge och lyfter med sig linjen 

tills den står över magasinet där den sedan sänks ner tills linjen ligger överst i 

magasinet där pumpen stängs av. Verktyget återgår sedan till ursprungsläget över 

asfalten för att kunna samla upp nästkommande linje. När alla linjer är 

uppsamlade ligger de åter staplade på varandra och processen för utläggning kan 

upprepas.  
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4.6 Utvärdering och Konceptval 

De två framtagna helhetskoncepten kommer att utvärderas individuellt innan de 

vägs mot varandra i en Pugh’s konceptmatris.  

4.6.1 Konceptutvärdering 

Problemidentifikation och stödfunktioner lyfts upp och diskuteras för enskilda 

koncept.  

4.6.1.1 Hisskoncept 

Det är av stor vikt att det båda transportbanden som används är eldrivna för att på 

så sätt undvika att flera linjer kommer på ett hissplan, samt för att lösa 

problematiken när delningen är 0 m. Eftersom banden är eldrivna kan de drivas i 

högre hastighet vid upptagning än vad fordonet färdas framåt vilket gör att de tre 

meter långa linjerna hinner höjas upp av hissen innan nästa linje kommer in i 

magasinet. Vid linjer som är en meter kommer fotosensorn avläsa när hela linjen 

är i utrymmet och åka upp direkt efter avläsningen. 

 

Att få upp linjerna till det första transportbandet med hjälp av endast en skrapa 

som stödfunktion anses kunna bli ett problem. Eftersom asfalten inte är helt jämn 

kan det bli svårt att ha en skrapa som ligger så nära marken att den tränger in 

under linjen utan att själv slitas till den grad att komponenten ofta behöver bytas 

ut. En stödfunktion för att lyfta väglinjerna från marken tillräckligt för att 

säkerställa att skrapan kommer under dem måste därför ses över. Om en funktion 

hittas för att lyfta väglinjerna från marken sänks behovet av att göra skrapan till en 

utbytbar del då den inte kommer att slitas lika mycket.  

 

En form av stoppfunktion i den bakre delen av magasinet måste även finnas vid 

upptagning, speciellt för 3 meter långa linjer. Risken blir annars stor att väglinjen 

fortsätter transporteras in i magasinet och att en del av linjen hinner komma ut på 

andra sidan av magasinet innan upptagning sker. 

4.6.1.2 Vakuumkoncept 

Olika problem som kan uppstå i detta koncept är att rörelsen för utläggning och 

upptagning i x-led kan ha svårt att hinna uppnå en hastighet som motsvarar 

fordonets hastighet framåt. Det vill säga att det kan bli en relativt hög 

hastighetsskillnad vilket i sin tur gör att utläggning och upptagning inte sker med 

lika hög precision vilket är en viktig del av maskinens funktion.  

 

Underhåll på maskinens olika delar antas bli höga då det finns många 

komponenter som har en signifikant påverkan på maskinens huvudfunktioner. 

Skenorna, vakuummunstycke, pump, sensor, motorer för att driva verktyget i 

olika axlar etcetera. 
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4.6.2 Konceptval 

Valet av koncept kommer delvis att baseras på Pughs konceptmatris (se tabell 5) 

där de två koncepten kommer att jämföras med varandra mot satta krav.  

 
Tabell 5: Pughs konceptmatris för helhetskoncept på maskin. 

 
Hisskoncept Vakuumkoncept 

Anpassat för olika längder (3) + + 

Underhållsmässighet (1) + + 

Funktionssäkerhet (3) + - 

Precision vid utläggning (3) + - 

Varianstålighet vid uppt. (3) + - 

Inställningsjustering vid olika 
längder (2) 

+ + 

Storlek på maskin (1) - - 

Kombinerad upptagning och 
nedläggning (3) 

+ + 

Σ 17 −1 

Vidareutveckla? Ja Nej 

 

I utvärderingsmatrisen blev det tydligt att hisskonceptet fick högst poäng. Detta 

anses som ett rimligt resultat att bygga vidare på då fördelarna med hisskonceptet 

kontra vakuumkoncept är betydande (se tabell 5). Detta bör dock inte endast 

grundas på konceptmatrisen som är subjektiv vilket är viktigt att ha åtanke. 

 

Som helhetslösning upplevs konceptet med hissfunktion som en enklare samt mer 

robust konstruktion, med högre precision vid utläggning samt högre 

varianstålighet vid upptagning. Problem som kan uppstå med att vakuum-armen 

måste vara anpassad för linjer upp till tre meter kan uppstå då vissa linjer endast 

är en meter långa. Baserat på resonemang samt resultatet i tabell 5 kommer 

hisskonceptet väljas för nästa steg som är layoutkonstruktion.  

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

4.7 Layoutkonstruktion 

Under detta kapitel förtydligas konceptets layout, vissa delfunktioner förtydligas 

extra. 

4.7.1 Helhetsvy av koncept 

En helhetsvy illustreras i figur 5. För en mer detaljerad nedbrytning av dess 

standard och specialkomponenter se bilaga 5.  

 

 
Figur 5: Helhetsvy av konceptet. 

4.7.2 Upptagning samt nedläggning av väglinjer 

Figur 6 visar hur upptagningen ska utföras. När väglinjen kommer via rullbandet 

in i magasinet får den signal av sensor som ger signal att hissplanen ska åka upp 

ett steg. Sedan kommer nästa linje som går i nästa sektion för att sedan få signal 

av samma sensor att lyfta upp. Så fortsätter processen tills alla linjerna är 

upphämtade eller magasinet fullt. 

 

Hissplanen för ner väglinjen till rullbandet vid signal från hastighetsgivare som 

bestämmer delningen (se figur 6). Därefter tar rullbandet med sig väglinjen med 

programmerad hastighet i motsatt riktning till körriktningen. Det kortare 

rullbandet har ett 1:1 hastighetsförhållande i motsatt körriktning för att få en mjuk 

utläggning av väglinjen. 
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Figur 6: Förtydligande av upp & nedtagningsfunktion av väglinjer där väglinjerna i magasinet har färgen 

gul och kuggremmarna som kan förflyttas upp och ned har färgen blå. 

4.7.3 Sarger för korta rullbandet 

Det korta rullbandet har två sarger monterade på sig som är justerbara i sidled. 

Under upptagningen önskas brett upptagningsflöde. Då ändras sargerna till 

maximal bredd vid skrapan och smalt vid inflöde till magasinet så att sargerna styr 

in väglinjerna med bra precision till magasinet (se figur 7). Vid utläggning önskas 

en bredare distans mellan sargerna högst upp av systemet och smalare längst ner 

på rullbandet för en större precision i utläggningen (se figur 8).  

 

 
Figur 7: Positionering av sarger vid upptagning. 
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Figur 8: Positionering av sarger vid utläggning. 

4.7.4 Justering av hissram 

Hissplanen är konstruerade så att de går att justera i sidled (se figur 9) vilket är ett 

måste eftersom maskinen måste kunna hantera väglinjer mellan 100-200 mm i 

bredd. Justeringen görs via fästet på ramen som har tre hål för bredden 100, 150 

och 200 mm. Det görs enkelt att via en plugg som dras ut, lossar på fästena och 

med manuell justering dras till hålet där pluggen sätts i för den önskade bredden 

och fästena spänns återigen fast för hissramen. 

 

 
Figur 9: Visualisering av justeringen för hissram. 
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Tabell 6: PLC, vilken information den hanterar och vilket resultat den ger.  

Sensor Input Hantering Output 

1 
Rotation på 

däck/hjul 

Mäta antal varv → 

beräkna körsträcka 

Efter x antal meter förflyttas 

kuggremshjulet x° så att L-

profil går nedåt 

2 

Fotosensor 

känner igen 

linje i magasin 

Signal till 

kuggremshjul 

Förflyttar remhjul x° så att L-

profil går uppåt 

 

I konstruktionen finns två sensorer som styr samma komponent, nämligen 

kuggremshjulet, men för två olika funktioner. Sensor ett (se tabell 6) styr 

nämligen kuggremshjulet vid utläggningsfunktionen då den får input från vagnens 

däck som med hjälp av en matematisk formel beräknar körsträckan. Vid önskad 

delning går kuggremshjulet ner för att lägga ut linjen från hissplan till 

transportband. Vid upptagning är det sensor 2 som ger input till kuggremshjulet 

att gå upp och plocka väglinjen från transportbandet med L-profilerna. Sensor två 

befinner sig vid ingången till magasinet och detekterar när hela väglinjen har 

kommit in i magasinet.  

4.7.5 Test av vinkel på skrapa för upptagning 

Skrapan som används vid upptagning av linjer identifieras som en svag punkt i 

konstruktionen, därför beslutades det att testa olika vinklar för att optimera dess 

upptagningsförmåga.  

 

Som simuleringsmiljö användes ett löpband i en hastighet på 10 km/h för att 

simulera asfalten och fordonets rörelse. På främre delen av bandet leddes 

väglinjen på för att i given hastighet möta en utsågad bit som skulle efterlikna 

skrapan, dessa delar var utsågade med en lutning på: 5, 10, 15, 20 respektive 30 

grader och testet utfördes tio gånger för varje lutning. Se sammanställning av 

resultat i tabell 7. 

 
Tabell 7: Sammanställning av testresultat av vinkel på skrapa för upptagning. 

Lutning [°] Antal lyckade försök 

5 10/10 

10 10/10 

15 8/10 

20 3/10 

30 1/10 
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Testmiljön var inte optimal då friktionen från asfalten och löpbandet skiljer och 

har en påverkan på upptagningen. Eftersom rullbandet har en jämnare yta än 

asfalten blir testet inte heller så verklighetstroget som önskat.  

 

På AstaZeros testbana kommer alltså skrapan inte kunna ha samma avstånd till 

asfalten som i testet, utan risk för stort slitage som kommer leda till flera byten av 

skrapan. En analys som gjordes i samband med testet var att någon slags 

stödfunktion krävs för säker upptagning av linjerna. Lutningen för konceptet 

valdes till 10 grader.  

4.8 Materialval 

Eftersom PC är en termoplast med god hållfasthet blev valmöjligheterna naturligt 

få efter att programmet urskilt de material som uppfyller den givna 

kravspecifikationen. Enligt sonderingen av material i mjukvaran CES selector 

skall bland annat termoplastisk polyuretan (TPU) med 20 procent glasfiber samt 

TPU med 20 eller 40 procent bariumsulfat vara önskvärt. Från 

litteraturgranskningen identifierades blandningar av TPU med PP för vidare 

analys.  

4.8.1 Föreslagna material 

TPU i kombination med 20 procent glasfiber kan vara ett alternativ till väglinje. 

Materialet skall ha en hög slagseghet samt en låg E-modul. Problematiken i dessa 

kompositer ligger i dess glasomvandlingstemperatur som är runt -10 grader, detta 

riskerar att produkten blir spröd under vintertid och därmed går lättare sönder vid 

en överkörning. 

 

De blandningar som gjorts mellan TPU och CNT-PP-15 är med innehållande 20 

%, 30 % och 40 % TPU har goda elastiska egenskaper samt är relativt styva vilket 

upplevts som ett av problemen med övriga material. Dessa material anses därav 

som intressanta att undersöka vidare. 

 

Med stöd från programmet arbetas det vidare med kompositer av TPU 

innehållande 20 respektive 40 procent bariumsulfat. Blandningarna har en låg E-

modul som gör att den lätt återgår till ursprungsform, hög tryckhållfasthet vilket 

anses positivt eftersom väglinjen med största sannolikhet kommer att bli överkörd 

av en bil under dess användning. En nackdel med dessa material är att de inte är 

speciellt styva vilket gör att de kan göra linjerna svårhanterliga.  

4.8.2 Tester i laboration 

Då de tester som utförts på de framtagna materialen gjorts för att kontrollera att 

materialproverna kan anses simulera verkligheten har ett begränsat antal tester 

utförts på de olika materialen. Vissa material var dock för elastiska för att 

böjprovet och slagseghetsprovet skulle kunna utföras på dem med ett användbart 

resultat. Detta gällde för samtliga kombinationer av TPU med bariumsulfat eller 

glasfiber, för resterande prover kunde samtliga tester utföras.  
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Tre olika sorters tester utfördes på materialen. Som tidigare nämnt gjordes tester 

för böjning och slagseghet endast på vissa material. För dessa material 

konstaterades det att inget av proverna gick sönder under givna omständigheter. 

Detta innebär att resultat för brott inte gick att mäta vilket i sin tur gör det 

irrelevant att genomföra beräkningar för materialen i slagsehetsprovet eftersom 

den uppmätta energin i provet inte motsvarar den vid brott.  

 

Samtliga material provades i dragprovningen. För de material som innehöll 

bariumsulfat eller glasfiber avbröts testet vid en förlängning på 100 mm vilket var 

innan brott uppstod. Detta gjordes eftersom applikationen inte utsätter materialet 

för töjning på det sättet till så hög grad. Testet utfördes dessutom för att kunna 

beräkna materialets E-modul för att sedan kunna verifiera testprovernas reliabilitet 

jämfört med databladens genom att jämföra beräknad E-modul med databladets E-

modul (se tabell 8). Detta gjorde att det skulle vara irrelevant att mäta materialets 

brottgräns. 

 
Tabell 8: Jämförelse mellan uppmätt/beräknad data utifrån testresultat och given data ur respektive 

materials datablad. För de material som saknar datablad används vetenskapliga artiklar som referenser 

(Bajsic, Filipan, Bulatovic & Mandic 2016). I tabellen jämförs materialegenskaperna: böjmodul, E-modul 

och brottgräns.  

Material 

Datablad 

Böjmodul 

[MPa] 

Uppmätt 

Böjmodul 

[MPa] 

Datablad E-

modul 

[MPa] 

Uppmätt E-

modul 

[MPa] 

Datablad 

brottgräns 

[MPa] 

Uppmätt 

brottgräns 

[MPa] 

PC 2300 971 - 3895 2300 828-1160 70 61 - 63 

TPU 80 % 

CNT-PP-15 
- 551 - 1269 645 625 - 733 17 29-32 

TPU 70 % 

CNT-PP-15 
- 86 - 742 - 401 - 569 - 18 - 26 

TPU 60 % 

CNT-PP-15 
- 288 - 642 480 237 - 295 15 19 - 23 

TPU 60 % 

BaSO4  
668 - 1230 - 668 - 1230 12 39 - 46 - 

TPU 80 % 

BaSO4 
565 - 861 - 565 - 861 6 - 10 41 - 53 - 

TPU 80 % 

GF 
390 - 410 - 938 - 1840 8 - 11 59 - 66 - 

 

I tabell 8 finns ett antal tomma fält, dessa har lämnats tomma på grund av brist på 

information i artiklar samt att vissa material som tidigare nämnt inte lämpar sig 

för samtliga tester. För de utförda testerna har resultatet beräknats som ett 

intervall.  
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4.8.2.1 Beräkningar 

Konstanter 

avståndet mellan de punkter där testproverna vilat under böjprovet: 𝐿 = 64 𝑚𝑚 

avståndet mellan dragprovmaskinens infästningspunkter: 𝑙0 = 23,5 𝑚𝑚 

 

Formler 

Elongation för böjprov: 𝜀 =
6∙∆𝑙∙𝑡

𝐿2                    [1] 

 

Elongation för dragprov: 𝜀 =
∆𝑙

𝑙0
              [2] 

 

Böjmodul: 𝐸𝑏ö𝑗 =
𝐹

∆𝑙
∙

𝐿3

4∙𝑡3∙𝑤
              [3]  

 

E-modul: 𝐸 =
𝐹∙𝑙0

𝐴∙∆𝑙
                                               [4]   

 

Böjmodulen beräknades genom att först beräkna elongationen med formel (1) ur 

de erhållna testresultaten från börjproven. Två värden för varje testkurva togs 

fram baserat på elongationen då de valdes så lika som möjligt för respektive punkt 

för samtliga linjer. I dessa två punkter användes krafterna (F) samt töjningen (Δl) 

för att beräkna en böjmodul för vajre kurva enligt formel (3). Ett medelvärde och 

en standardavvikelse beräknades sedan och intervallet beräknades genom 

subtraktion och addition av standardavvikelsen på medelvärdet för 𝐸𝑏ö𝑗.  

 

E-modulen beräknades på liknande sätt genom att beräkna elongationen men 

denna gången med hjälp av formel (2). Även i detta fall valdes två punkter för 

varje kurva baserat på detta värde och E-modulen beräknades för varje kurva med 

formel (4). Efter detta beräknades intervallet på samma sätt genom medelvärdet 

och standardavvikelsen. Resultatet är redovisat i tabell 8. 
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5. Diskussion 
Under följande kapitel lyfts reflektioner kring resultatet och arbetsprocessen från 

produktutvecklingsfaserna och arbetet under materialvalet. 

5.1 Utökad kravspecifikation 

Under senare delen av projektet tillkom det ett önskemål eller ett krav i 

kravspecifikationen. Kravet var att man skulle kunna ha flera olika magasin i 

maskinen samtidigt och att man då skulle kunna skifta mellan de olika magasinen 

vid utläggning av till exempel olika längd eller bredd på linjerna vid samma 

utläggningstillfälle. Då detta inte stod med i den kravspecifikation som arbetet är 

byggt utifrån gjorde det att vissa delar av konceptet behövde ändras om kravet 

skulle uppfyllas. Det beslutades därför att ta fram en konceptidé för vidare 

utveckling (se bilaga 7) men att låta orginalspecifikationen styra arbetet som den 

gjort från start.  

 

En reflektion som kan göras utifrån denna situation är att fastställa en tydligare 

kravspecifikation från början som är genomarbetad internt på företaget samt i 

projektgruppen såväl som sinsemellan grupp och företag. Med en genomarbetad 

kravspecifikation uppkommer färre frågor och tillägg under arbetets gång vilket 

leder till ett jämnare arbete, i tid och kvalitet. Det underlättar även för både 

projektgrupp och företag att ha förmedlat en genomtänkt och tydlig bild i ett tidigt 

stadie.  

5.2 Maskin 

Helhetsintrycket av konceptet är god då den upplevs stabil mot yttre störningar 

som till exempel varians i sidled av väglinjerna vid upptagning samt att 

konstruktionen som består av T-spårsprofiler tros ha goda möjligheter för att 

säkerställa konstruktionens hållfasthet. Detta måste dock bekräftas med tekniska 

beräkningar vilket ej kommer att genomföras i detta arbete.   

 

Att ha flera olika delningar i en och samma konstruktion var utmanande men med 

hjälp av PLC underlättar det då programmering som krävs för ändamålet är av den 

enklare sorten. Konceptet har även fördelar med att ha en gemensam lösning för 

upp & nedtagningsfunktion av väglinjerna, till en början var den gemensamma 

ståndpunkten att Hiss-konceptet var omständigt och att en enklare lösning bör 

konceptualiseras. Ju mer stödfunktionerna och maskinens uppbyggnad bröts ned 

ändrades dock uppfattningen kring detta. Till väldigt stor del består slutprodukten 

av komponenter som redan finns ute på marknaden vilket är positivt då det 

förenklar processen av att tillverka maskinen om så skulle önskas. 

 

När delningen är noll meter krävs det att väglinjen vid kontakt med första 

rullbandet går i en snabbare hastighet för att komma ifatt linjen som tidigare lades 

ut och befinner sig på det andra rullbandet. I teorin är det möjligt eftersom det 

andra rullbandet är tillräckligt långt att det ges möjlighet att en linje kommer 

ikapp innan den linjen före helt ligger på asfalten. Huruvida detta fungerar i 

verkligheten är svårt att säga men komplikationer med lösningen kan rimligtvis 

uppstå.  
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Maskinens svagheter uppskattas vara dess längd och utläggning när delningen 

önskas vara noll meter. Längden på maskinen ansågs vara svår att minska. 

Koncept med magasin som på olika sätt skulle böja linjerna för att reducera 

längden sågs över men varierad delning blev ett stort problem i dessa fall. Även 

den kombinerade funktionen för upp- och nedtagning av linjer försvårades 

avsevärt med dessa typer av magasin. 

 

Ett mindre problem anses vara förflyttningen av magasin i sidled, det bör gå att 

göra en mer användbar konstruktion för det. Processen av att förflytta magasinen 

blir aningen omständig eftersom man i konceptet först skall lossa på 

vinkelprofilerna på fram och baksida av konstruktionen och sedan för hand flytta 

tre meter långa T-profiler med påhängande hiss till önskad position och sedan vid 

önskat läge skruva fast vinkelprofilerna igen. Denna lösning blir ett jobb för två 

personer men det bör gå att vidareutveckla den här idén genom att till exempel 

använda sig av hjul som kan rotera i ett T-spår, dessa finns redan att tillgå på 

marknaden.  

5.2.1 Stödfunktion för skrapan 

Eftersom skrapan troligtvis inte var en tillräckligt bra lösning själv, påvisat i 

avsnitt 4.7.1 behövs någon stödfunktion för att kunna utföra önskat arbete. En 

rekommendation för vidare forskning är att använda en vakuumpump strax innan 

skrapan för att lyfta väglinjen en bit ovanför asfalten och därmed underlätta 

upptagningen. Lösningen behöver inte vara en komplicerad konstruktion med 

flera inställningar då det enda som krävs är att pumpen klarar av att lyfta linjen 

tillräckligt högt för att skrapan ska komma under linjen utan att skrapan behöver 

ligga mot asfalten. 

 

Det finns olika sätt att genomföra detta på. Två koncept skulle vara att antingen ha 

ett enkelt munstycke som är fixerat på en och samma plats x millimeter från 

marken och är påslagen under hela upplockningen. Vakuumpumpens kraft skulle 

då kalibreras så att undertrycket blir tillräckligt stort för att lyfta linjen en bit från 

asfalten men inte så stor att linjen sugs fast vid munstycket och därmed inte 

transporteras vidare in i magasinet.  

 

Den andra konceptidén som kommits fram till är att ha ett hjul med 

vakuummunstycken placerade längs hjulets omkrets och att endast de munstycken 

som ligger närmast asfalten är påslagna. När hjulet rullar över linjen skulle den 

sugas fast mot hjulet och böjas med upp såpass långt att skrapan kommer under. 

Detta skulle kräva mer programmering eftersom funktionen kräver av- och 

påslagning löpande. En fördel skulle dock vara att slippa kalibreringen av styrkan 

på vakuumpumpen.  
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5.3 Material 

Allmänt angående materialvalet samt mer djupdykning om de enskilda 

blandningarna diskuteras i följande avsnitt.  

5.3.1 Allmänt 

Tillförlitligheten för egna testprover tillverkade i laboratoriet och resultat på dessa 

är relativt låg. Till exempel hade blandningarna av TPU + CNT-PP-15 stor 

varians (se bilaga 8). Lyckligtvis finns det vetenskapliga rapporter som studerat 

blandningen närmare och har en högre tillförlitlighet som resonemang har kunnat 

byggas på. Lägre varians erhölls i de andra blandningarna med TPU som innehöll 

bariumsulfat eller glasfiber, dock inte de resultat som databladen indikerade på. 

Det som tas med från proverna är en känsla för materialet och hur det beter sig i 

verkligheten. Dragprovstest kräver en känsligare sensor än böjprovning. Det är 

troligtvis en bidragande faktor till att materialen som testats i dragprovnings-

maskinen är för elastiska och att sensorn i dragprovningsmaskinen inte är 

tillräckligt exakt för att ge rätt resultat. För PC som är styvare blir det uppmätta 

värdena mycket närmare databladets värde vilket stärker denna tes. Det gör att de 

beräkningarna av E-modulen för dragpovningen kan anses irrelevanta i resultatet, 

som tidigare nämnts.  

5.3.2 TPU + Polypropylen 

Det bedömdes att det finns fog för att fortsätta analysera blandningen av TPU + 

CNT-PP-15 då det har intressanta egenskaper som kan vara goda i applikationens 

fall. Även blandningarna mellan TPU och PP som de vetenskapliga artiklarna från 

litteraturgranskningen har undersökt är intressant. Goda möjligheter finns dock att 

påverka de mekaniska egenskaperna genom att använda sig av fler ämnen i 

slutprodukten. Bland annat kan silan eller talk adderas till kompositerna för att 

förbättra egenskaperna såsom sträckgränsen (Bajsic, Filipan, Bulatovic & Mandic 

2016).  

 

TPU i blandning med CNT-PP-15 kan dock ge utvecklingsmöjligheter, det som 

tydlig ses är att ju mer CNT-PP-15 blandningarna har ju högre E-modul i både 

böjning samt dragprov (Se bilaga 8). Det som talar emot för företaget att 

vidareutveckla den här blandningen är att det finns lite data om kompositen och 

att de därför får ta fram saker som till exempel glasomvandlingstemperaturen på 

egen hand. Rimligtvis bör den ligga omkring där TPU blandats med ren PP 

eftersom det är så liten andel CNT, det rekommenderas dock att det grundas på 

fakta från tester. Frågan är dock om kolnanotuberna har tillräckligt stor positiv 

inverkan på materialet för att det ska vara värt en sådan undersökning. Det är 

troligtvis mer gynnsamt att använda sig av material som redan har färdiga 

datablad att tillgå. 
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5.3.3 TPU + Glasfiber 

Anledningen till att blandningen med glasfiber inte kom upp till standard tros dels 

beror på att glasfiber användes i partikelform medan databladen för TPU + 

Glasfiber består av fiber upp till 5 mm i längd. Skillnader kan uppstå i kompositer 

om samma material blandas med enda skillnaden att fibrerna har olika längder och 

riktningar. Bedömningen som görs av testresultaten är att i kombination med 

glasfiber bör glasfibret vara i form av fiber och inte i partiklar för att komma 

närmre önskade egenskaper. Testproverna var inte lika motståndskraftiga mot 

dragning som de värden som hämtades från databladen för glasfiber i kombination 

med TPU (se tabell 8).  

 

Vid städning av den maskin som använts vid produktion av testproverna iakttogs 

det att glasfiber hade fastnat strax innan mynningen som blandningen av TPU och 

glasfiber förs ut via. Huruvida slutprodukterna hade rätt önskad mängd glasfiber 

är därför också svårt att säkerställa och kan ha påverkat slutresultaten. Till vidare 

forskning kan man även här kolla möjligheterna av att tillsätta ett mjukgörande 

fyllmedel för att på så sätt ge materialet bättre egenskaper vid lägre temperaturer. 

Riskzonen för en blandning med glasfiber bedöms vara vid lägre temperaturer på 

grund av dess glasomvandlingstemperatur som tidigare nämnt, elimineras den kan 

materialet uppfylla företagets önskemål i större grad.  

5.3.4 TPU + Bariumsulfat 

Eftersom de tillverkade testproverna var såpass elastiska och mjuka befaras det att 

materialet är för slappt då väglinjerna är upp till tre meter långa. Bedömningen 

görs att de skulle bli svårhanterliga för upp och nedtagning då risken att linjerna 

enkelt skulle fastna i maskinen tros vara stor. Nuvarande användningsområden för 

materialet är mest i medicinska applikationer, till exempel rör. Jämförs det med 

TPU i kombination med glasfiber som återfinns i bilar, industriparker, hydraulik 

och som maskindelar stärker detta analysen att det främst är TPU i blandning med 

glasfiber som skall studeras från det som identifierades i CES selector. 

5.3.5 Analys av deformation på linjer 

En frågeställning som har väckts under arbetets gång är att det kanske inte är de 

mekaniska egenskaperna för PC som gör att produkten deformeras utan att 

väglinjetejpen som är ovanpå PC-skivan kan ha mer med detta att göra. Dess 

skrovliga yta kan göra att linjen blir lättare att hantera men även att ytan lättare 

fastnar mot hjulen vid överkörning. I teorin kan då framhjulet först lyfta upp en 

del av linjen ovanför asfalten för att sedan bli överkörd av bakhjulet.  

 

I ett tidigt stadie av materialanalysen fanns ett intresse av att identifiera ett 

material som var färgbart för att på så sätt undvika användning av väglinjetejpen, 

det var en av anledningarna att TPU ansågs som en god kandidat till material. 

Denna idé blev senare förbisedd då AstaZero informerat om att reflektionen från 

väglinjetejpen är nödvändig för att få simulering med autonoma fordon så 

verklighetstrogna som möjligt. Reflektionen från materialet efterliknar nämligen 

den som de befintliga väglinjerna har. Om teorin att väglinjetejpen är en 

anledning till deformationerna sker, skulle ett alternativ kunna vara att blanda i ett 

fyllmedel i vald polymer som adderar reflektiva egenskaper till materialet.   
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5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Vid intresse av konceptet är det naturliga steget för fortsatt forskning att gå vidare 

till detaljkonstruktion med beräkningar av lastfall på delkomponenter och 

dimensionera dem därefter för att sedan skapa konstruktionsritningar till 

prototyptillverkning.  

 

För att kunna hantera flera magasin i det valda konceptet kräver det att någon 

form av lyft finns för rullbandet vilken behöver dimensioneras och anpassas till 

nuvarande maskinkomponenter för infästning och liknande. En konceptidé finns 

som sagt i bilaga 7 men beräkningar och dimensionering behöver utföras efter 

satta randvillkor. Som en stödfunktion för skrapan vid upptagning lämnades en 

vakuumpump som förslag. Detta kräver självklart att beräkningar på vilken typ av 

pump som krävs utförs.  

 

För materialvalsdelen av uppsatsen hade det vart intressant och relevant att testa 

att köra över PC-skivorna utan väglinjetejp för att studera om utfallet blir 

detsamma eller annorlunda. På så sätt kan man identifiera om deformationen 

uppstår på grund av tejpen eller inte och utefter det fortlöpa arbetet med att ta 

fram en tydlig kravspecifikation för att nå önskat resultat för material. CES 

selector är ett kraftigt verktyg men det behövs rådata för att sondera fram det 

optimala materialet för önskad applikation.  

 

Eftersom att ta fram en klar och tydlig kravspecifikation är högst tidskrävande 

analyserades mer generellt varför och hur brott uppstår i PC. Huruvida det är 

relevant för vad som sker i väglinjerna är svårt bekräfta då varken företaget eller 

projektgruppen har en tydlig bild över hur förloppet sker när brott och 

deformationer uppstår på produkten. Om väglinjetejpen skulle ha minimal 

påverkan på deformationen och ett nytt material är behövligt kan det ligga i 

intresse att ta fram ett datablad med önskade parametrar för blandning av TPU 

och CNT-PP-15 i önskad mängd. Eller vidareutveckla TPU i kombination med 

glasfiber och se över möjligheterna med fyllmedel för att förbättra önskade 

egenskaper.   
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6. Slutsats 
De slutsatser som dras kommer att svara på forskningsfrågorna presenterade i 

avsnitt 1.2 som har varit grunden till arbetet.  

 

Den första frågan var följande: “Hur kan anpassning av lämpliga material ske för 

att förbättra egenskaperna hos den temporära väglinjen?”. För att besvara frågan 

har olika typer av undersökningar gjorts men att välja ett material som med 

säkerhet är bättre än det nuvarande är en svår uppgift som kräver mycket tid och 

resurser som i detta projekt prioriterades lägga på maskinkonceptet. Att säga att 

presenterade material är bättre för applikationen är därför svårt men att undersöka 

materialen vidare och utföra fallstudier anses som ett bra sätt att fortsätta det 

pågående materialvalet på. 

 

Den andra frågan som skulle besvaras i rapporten var: “Hur kan man göra en helt 

eller delvis mekanisk lösning för en utläggningsfunktion av väglinjer med olika 

längd, bredd och delning?” och fråga nummer tre som också var den sista frågan 

löd: “Hur kan man göra en helt eller delvis mekanisk lösning för en 

upplockningsfunktion av väglinjer med olika längd, bredd och delning?” Dessa 

frågor besvaras i och med layoutkonstruktionen i avsnitt 4.7 där konceptidén för 

maskinen presenteras. Självklart finns det en mängd olika koncept som skulle 

kunna uppfylla satta mål och besvara frågorna men vi ser goda möjligheter för 

denna konceptidé att kunna tillfredsställa företagets behov. Som ett nästa steg 

skulle beräkningar och dimensionering av maskinens komponenter genomföras 

för att sedan kunna konstruera en prototyp som i sin tur kan generera en förädling 

av konceptet.  
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Figur 1: Uppdelning av delar i koncept 

Tabell 1: Namngivning av delar ur koncept 

Nummer Namn på del av koncept Produkt 

1 Hissram Produktassemblering, se: figur/tabell 2 

2 Långa rullbandet Produktassemblering, se: figur/tabell 4 

3 Korta rullbandet Produktassemblering, se: figur/tabell 3 

4 Stegmotor  Standardprodukt 

 



 

 

 

 
Figur 2: Exploderad vy av delkomponenter för hissram 

Tabell 2: Uppdelning och namngivning av delkomponenter för hissram 

Nummer på delkomponent Namn  Standardkomponent? 

5 Kuggrem Ja 

6 L-profil för hissplan Ja 

7 Kullager Ja 

8 Fäste Ja 

9 T-spårsprofil Ja 

10 Vinkelfäste Ja 

11 Drivande axel Ja 

12 Kuggremshjul Ja 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figur 3: Exploderad vy av delkomponenter för lilla rullbandet 

Tabell 3: Uppdelning och namngivning av delkomponenter för lilla rullbandet 

Nummer på delkomponent Namn Standardkomponent? 

13 Sarg Nej 

14 Sarghållare Nej 

15 Drivande axel för lilla rullbandet Ja 

16 T-spårsprofil Ja 

17 Fäste Ja 

18 Kullager Ja 

19 Vinkelfäste Ja 

20 Axel för lilla rullbandet Ja 

21 Skrapa Nej 

22 Rullbandsmatta Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figur 4: Exploderad vy av delkomponenter för långa rullbandet 

Tabell 4: Uppdelning och namngivning av delkomponenter för stora rullbandet 

Nummer på delkomponent Namn Standardkomponent? 

23 Fäste Ja 

24 Axel för långa rullbandet Ja 

25 Kullager Ja 

26 T-spårsprofil Ja 

27 Rullbandsmatta Ja 

28 Drivande axel för långa rullbandet Ja 
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Då det händer att företaget i fråga bygger upp simuleringsmiljöer som består av fler än 80 

väglinjer som magasinet i konceptet gör är det önskvärt att ha flera magasin för att enkelt 

fortlöpa utläggningen, utan att behöva ta en längre paus för att återigen fylla på magasinet. 

Det byggs även miljöer som har fler än en delning också och även i sådant fall kan det vara 

högst användbart att ha fler än ett magasin. 

 

I konceptet är redan väggarna i hissen rörliga, alltså att man kan ändra bredden mellan 

hissväggarna. Denna funktion kan utnyttjas och vidareutvecklas genom att ha flera, rimligtvis 

ett maximalt två magasin ytterligare. Plats i sidled finns då ett magasin i maximal bredd är 

0,4 m i befintlig konstruktion och att bredden på ett lämpligt flak som maskinen kan fästas på 

är omkring 1,8 meter i bredd.  

 

En stödfunktion för att det skall vara möjligt att skjuta magasinen i sidled eftersom att det 

inre transportbandet som hissfunktionen tar upp samt lägger ned linjer på kommer att vara i 

vägen i sådana fall. En enkel och effektiv lösning för det problemet tror vi kan vara att 

konstruera en saxlyft som transportbandet i fråga kan monteras fast i. Eftersom att 

transportbandet är konstruerat på en T-spårsprofil bör det inte vara några problem att fästa 

transportbandet så att den ersätter delen som lyfts upp i en saxlyft. Se figur för förtydligande. 

Någon större lyft behövs inte heller då bandet totalt behöver sänkas uppskattningsvis 25 mm 

och kan fästas i mitten av bandet och behöver därför inte vara 3 meter långt. Själva ramen 

som maskinen bygger på blir lite mer omständig än tänkt men i slutändan vinner man mycket 

på den.  

 

 
Figur 3 Saxlyft 
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Polykarbonat – Dragprov

 
 

 

Polykarbonat – Böjprov 

 
 

 

 



 

 

 

 

TPU (60wt%) + 𝐁𝐚𝐒𝐎𝟒 (40wt%) – Dragprov 

 
 

 

 

TPU (80wt%) + 𝐁𝐚𝐒𝐎𝟒 (20wt%) – Dragprov 

 
 

 

 



 

 

 

TPU (20wt%) + CNT-PP-15 (80wt%) – Dragprov 

 

 
 

 

 

TPU (20wt%) + CNT-PP-15 (80wt%) – Böjprov 

 
 

 



 

 

 

 

TPU (30wt%) + CNT-PP-15 (70wt%) – Dragprov 

 
 

 

 

TPU (30wt%) + CNT-PP-15 (70wt%) – Böjprov 

 
 

 

 



 

 

 

 

TPU (40wt%) + CNT-PP-15 (60wt%) – Dragprov 

 
 

 

 

TPU (40wt%) + CNT-PP-15 (60wt%) – Böjprov 

 
 



 

 

 

 

TPU (80wt%) + Glasfiber (20wt%) – Dragprov 

 
 

 


