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SAMMANFATTNING 

Utifrån en problemställning formulerad av Trafikverkets skyltfond har produktutvecklingsföretaget 

Prodelox drivit ett projekt med syfte att testa kreativa idéer för att minska bromssträckan för 

personbilar i nödsituationer. Som en del i projektet har ett examensarbete genomförts vilket 

resulterat i denna rapport. Examensarbetet ämnar sammanställa en mängd idéer på alternativa 

metoder att bromsa bilar, för att sedan välja ut tre av dessa för praktiska tester. Idén med att korta 

bromssträckan grundar sig i trafiksäkerhetsarbetet i kombination med introduktionen av nya 

tekniska system som kan förutspå kollisioner. Om en kollision kan förutses är det av största intresse 

att kunna bromsa in bilen så mycket som möjligt innan detta sker för att minska skadorna och rädda 

liv. Ur ett förutsättningslöst perspektiv har kreativa idéer tagits fram. Rapporten tar dessutom upp 

och sammanfattar friktionsteorier och fordonsdynamiska aspekter att ta hänsyn till vid 

utvecklingsarbetet.  

Projektet följer en produktutvecklingsmetodik presenterad av Ulrich och Eppinger (2008) och 

omfattningen är utvecklingsfasens tidiga steg. Genom två iterationer utvecklas koncept genom 

framtagande av kravspecifikation, konceptgenerering, och konceptval. Idéer testas löpande genom 

fysiska såväl som virtuella prototyper under hela processen.  

Den första utvecklingsiterationen resulterar i 17 konceptidéer innefattande olika typer av 

bromsmetoder. Koncepten delas in i kategorierna ökad friktion, ökad normalkraft, spjärn mot 

asfalten, aerodynamik och magnetism. Tre koncept väljs ut och utvecklas vidare: Koncept Ankare, 

Gummiplatta och Avverkan. 

Utvecklingen av koncept Ankare resulterar i ett koncept där en infästning i asfalten sker i farten 

under bilen med hjälp av krutdrivna spikpistoler. Fästet förbinds med bilen med ett textilband kallat 

Tear Webbing. Det är två sydda remmar som producerar en konstant kraft då remmarna slits isär 

och sömmarna rivs upp. Bandet testas praktiskt och ger en bromseffekt på uppemot 1,5 g-krafter, 

medan de krutdrivna spikpistolerna inte kan testas i farten inom ramen för detta projekt.  

Koncept Gummiplatta bygger på att en stor gummiyta placerad under bilen trycks ner i marken och 

lyfter framvagnen på bilen. Olika gummibelägg testas med förhoppningen att hitta ett gummibelägg 

med goda friktionsegenskaper. Ökad area och optimerade materialegenskaper kan i teorin leda till 

bättre friktion. Konceptet testas på både vått och torrt väglag genom en konstruktion under 

testbilens framvagn. Fyra olika gummiprover jämförs med bilens vanliga bromsar. Endast ett gummi, 

naturgummi, presterar bättre än referensen i tester från 50 km/h, medan resten resulterar i längre 

bromssträcka. Vid tester från 100 km/h presterar samtliga gummiprover sämre än 

referensbromsningarna. 

Koncept Avverkan baseras på idén att en större kraft än friktionskraften kan fås ut om ett hårt 

material trycks ner i asfaltens yta och river upp densamma. Deformationerna av asfalten 

åstadkommer den bromsande kraften. I test av konceptet höll inte konstruktionen, men 

retardationen som utvecklades innan konstruktionen gav vika kom upp i 1,2 g-krafter, något som 

visar på att konceptet har kapacitet att korta bromssträckan.  

Som fortsättning på detta projekt föreslås flera vägar att gå. Koncepten Ankare och Avverkan visar på 

stor potential att korta bromssträckan och nya projekt med syfte att fortsatt utveckla och testa dessa 

koncept föreslås. Även andra projekt som ligger utanför syftet av denna rapport, så som en idé för att 

minska dubbdäcksanvändningen, föreslås för utredning i framtida studier. 
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ABSTRACT 

At the request of the Swedish Transport Administration the product development company Prodelox 

has initiated a project aiming to test creative ideas on reducing the braking distance for passenger 

cars in emergency situations. As a part of this project a master thesis has been conducted resulting in 

this report. The thesis aims to compile ideas on alternative methods for braking cars, and thereafter 

choosing three of them for practical testing. In combination with introduction of new technical 

innovations that predict collisions, an alternative braking system that could brake more than 

standard brakes are of great interest. By reducing the braking distance deaths and serious injuries in 

traffic can be reduced. From this perspective ideas have been impartially generated. The report 

includes friction theory and vehicle dynamics to consider in the development. 

The project is following a product development process presented by Ulrich and Eppinger (2008) 

and focuses on the early stages of the process. In two iterations concepts are developed through the 

phases target specification, concept generation and concept selection. Ideas are concurrently tested 

through physical as well as virtual prototypes.   

The first development iteration resulted in 17 concepts including different kinds of braking methods. 

The concepts are divided into five categories; increased friction, increased normal load, grabbing of 

the asphalt, aerodynamics, and magnetism. Three concepts are chosen for further development; 

concept Anchor, Rubber plate, and Rip up. 

The development of concept Anchor results in a concept for which an attachment is made in the 

asphalt on the fly by use of cartridge actuated fastening machine. The attachment is connected to the 

car by a textile webbing, called Tear Webbing. It consists of two sewn straps that produce a constant 

force when torn apart. In practical tests, the concept generate a breaking effect of 1.5 g-forces, while 

the cartridge actuated fastening cannot be tested on the fly within this project. 

Concept Rubber plate consists of a big rubber surface that is placed underneath the car and is pushed 

into the ground and thereby lifts the front of the car. Different rubber materials are tested with the 

expectation that at least one rubber material will provide good frictional properties in the 

circumstances. Increased area to spread the load and optimal material properties can in theory 

achieve better frictional values. The concept is tested in both wet and dry conditions trough a 

structure mounted under the test car. Four different rubbers are tested and evaluated in relation to 

the car’s standard brakes. One of the tested materials, natural rubber, is achieving better results than 

the reference in the tests from 50 km/h, while the others result in a longer braking distance. All 

materials that were tested from 100 km/h attain worse results than the reference.  

Concept Rip up is based on idea that a bigger force than the frictional force can be achieved by 

pressing a hard material into the surface of the asphalt road and tearing up the same. The 

deformations of the asphalt generate the braking force. While testing the concept the structure 

holding the horns broke, but the force achieved before time of collapse was corresponding to a 

deceleration of 1.2 g-forces. This shows that the concept has potential to reduce the braking distance. 

To conclude this project several new projects are suggested. The concepts Anchor and Rip up show 

great potential to reduce the braking distance and new projects aiming to further develop and test 

these concepts are recommended. Also other further studies outside the frame of this report are 

suggested, for example an idea on how to reduce the usage of studded tires. 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel presenterar bakgrunden och syftet med projektet samt förklarar upplägget av rapporten.  

1.1 BAKGRUND  
Nollvisionen är målsättningen att ingen människa ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken. Allt 

trafiksäkerhetsarbete i Sverige vägleds av visionen som är fastslagen i riksdagen. 

Trafiksäkerhetsarbetet innebär åtgärder för att minska risken för olyckor, men även 

skadereducering vid oundvikliga olyckor. Som en del i trafiksäkerhetsarbetet ingår att se till att så 

säkra fordon som möjligt trafikerar vägarna. [1] För att säkert hantera en bil i trafik krävs att 

hastighet och rikting ständigt justeras efter trafiksituationen. Bromsar, däck och styrsystem är de 

mest säkerhetskritiska funktionerna i en bil för att undvika olyckor och de måste fungera under en 

mängd olika omständigheter [2]. 

Kollisioner med framförvarande fordon orsakade av tillfällig ouppmärksamhet, för hög hastighet 

eller för litet avstånd, tillhör de vanligaste olyckorna mellan bilar körande i samma riktning. I 

tätbebyggda områden är skadorna oftast lindriga medan de på motorvägar där hastigheterna är 

större orsakar allvarliga och ofta dödliga skador. [3] Att skadorna är större i högre hastigheter beror 

bland annat på längre reaktionssträcka, längre bromssträcka samt ökad energi vid krock. För att 

minska riskerna för kollisioner med framförvarande fordon utrustas nya bilar allt oftare med 

avancerade nödbromssystem (Advanced Emergency Braking System, AEBS). Systemen använder sig 

av radar, laser eller kameror för att upptäcka rörliga eller stillastående framförvarande fordon på 

upp till ett avstånd av 200 meter. Ett kontrollsystem beräknar sedan avstånd, hastighet och relativ 

acceleration för att bedöma om en kollision kommer ske. Vid potentiell fara aktiveras olika 

varningssystem i bilen för att uppmärksamma föraren på situationen samt ser till att bilen 

automatiskt bromsar om föraren inte reagerar på varningarna. [3]  Enligt beslut i EU-parlamentet 

kommer denna typ av system bli obligatoriska för nya bilmodeller från och med november 2013 och 

det beräknas leda till 5000 sparade liv per år inom EU [4]. En bil som bromsar maximalt under en 

sekund kan vid bra vägförhållanden minska hastigheten med ca 35km/h, vilket inte vid alla tillfällen 

är tillräckligt för att undvika dödliga olyckor. Om bromsverkan var större skulle hastigheten kunna 

minskas ytterligare och fler liv räddas [5]. Det är därför av största intresse att undersöka hur 

bromssträckan kan förkortas med andra metoder än de som används idag.  

Trafikverkets skyltfond har som uppgift att fördela pengar till projekt som ämnar förbättra 

trafiksäkerheten [6]. Under 2011 skickade Trafikverket ut ett antal uppmaningar till olika svenska 

aktörer att driva kreativa projekt för att utreda hur bromssträckan kan förkortas. Prodelox var ett av 

företagen som utmanades att komma med idéer för nödbromsning av personbilar i akuta 

nödsituationer. Prodelox tog fram ett antal konceptidéer och skickade in en ansökan för att testa och 

utvärdera dessa koncept och fick anslag från fonden. Ansökan består av principiella konceptidéer 

baserade på att extra friktion och eventuell åverkan i vägbanan ytterligare ska öka bilens bromskraft 

utöver bromsverkan på däcken. Projektet drivs med finansiering från fonden av en projektgrupp på 

företaget, och detta examensarbete är en integrerad del av projektet.  

Prodelox AB erbjuder små och stora företag såväl som innovatörer allt från fullskaliga 

produktutvecklingsprojekt till specifika delar av produktutvecklingsprocessen genom samlad 

kompetens under ett tak. Som del i erbjudandet finns bland annat tjänster inom konceptutveckling, 

visualisering, konstruktion, beräkning, samt prototyparbete. Prodelox startades 2007 och har idag 

drygt 30 medarbetare och flertalet stora och små kunder från olika delar av Sverige och Norge. [7]  
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1.2 SYFTE  
Syftet med projektet är att genom kreativa idéer, teoretisk analys och praktiska prov av tre skilda 

koncept utvärdera om det finns möjlighet att avsevärt korta bromssträckan för personbilar i akuta 

nödsituationer. Analysen, idéerna och resultaten från testerna prioriteras högre än den uppnådda 

bromssträckan. Resultatet är därmed en utredande forskningsrapport för att fastställa huruvida olika 

föreslagna faktorer påverkar bromssträckan eller ej.  

För att konkretisera syftet och dess tre huvuddelar har det brutits ner i frågeställningar. Den första 

frågan innefattar studier av kreativa idéer, den andra täcker teoretisk analys av koncepten och den 

tredje behandlar de praktiska prov som genomförs på tre valda koncept. Genom att besvara 

forskningsfrågorna (FF) säkerställs det att syftet uppfylls. 

FF 1. På vilka sätt kan bromssträckan hos en personbil förkortas? 
Genom att undersöka frågeställningen ges en bas av konceptidéer för vidare utveckling. Att 
behandla denna fråga öppensinnat är viktigt för att hitta innovativa och kreativa lösningar. 
 

FF 2. Vilken teoretisk potential att förkorta bromssträckan har de tre föreslagna 
koncepten? 
Genom att besvara frågeställningen säkerställs att tillräcklig teori undersöks och ligger till grund 
för utvecklingen av de tre valda koncepten.  
 

FF 3. Kan de tre föreslagna koncepten i praktiken förkorta bromssträckan? 
För att besvara frågan behöver praktiska tester genomföras och slutsatser kring dess resultat dras. 
Frågan är viktig för att kunna föreslå framtida utvecklingspotential. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR  
Projektet genomförs med ett antal avgränsningar både vad gäller omfattning av utvecklingsarbetet i 

sig, men också med avseende på vilka aspekter som beaktas i framtagna koncept. 

Avgränsningar relaterade till projektets omfattning: 

 Utvecklingsarbetet leder inte till en färdig produkt och framtagna prototyper har endast 
syftet att testa konceptens potential att korta bromssträckan 

 Examensarbetet omfattar endast utveckling och konstruktion av prototyp för ett av de tre 
koncepten, medan de andra två prototyperna konstrueras av projektgruppen på Prodelox 

 Projektet utgår från det identifierade behovet ”att korta bromssträckan hos personbilar i 
nödsituationer” vilket är en avgränsning från det verkliga behovet att rädda liv i trafiken 

Avgränsningar relaterade till framtagna koncept:  

 Föreslagna koncept tar endast hänsyn till potentialen att korta bromssträckan och därmed 
ingen hänsyn till exempelvis följande faktorer: 

 Trafikrisker orsakade av att vissa bilar kan stanna snabbare än andra 
 Hur nödbromsen ska aktiveras endast i nödfall i en slutlig produkt 
 Ekonomisk potential att utvecklas till en kommersiell produkt 

 Studien inkluderar inte utveckling av befintliga däck och bromssystem utan avgränsas till att 
studera alternativa bromsmetoder 

 Tester av koncepten begränsas till de två hastigheterna 50 respektive 100 km/h 
 Studien begränsas till potentialen att korta bromssträckan under bra vägförhållanden  
 Studien utgår från svenska vägar vilka primärt består av asfalt 
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1.4 DISPOSITION OCH LÄSHÄNVISNINGAR  
Rapporten följer en kronologisk ordning där varje steg av projektet beskrivs i ett separat kapitel 

enligt Figur 1-1 . Efter detta inledande kapitel följer en metodbeskrivning i kapitel 2 som är av 

intresse för att förstå hur resultaten har uppkommit. I kapitel 3 följer sedan den teoretiska 

referensramen där grunder utnyttjade för att undersöka konceptens teoretiska potential 

presenteras. Kapitlet är av intresse för den som vill förstå koncept härrörande till aerodynamik samt 

gummifriktion. Till de mer generella delarna av kapitlet hör beskrivningen av relaterade produkter, 

testfordonet samt fordonsdynamikens grunder. Därefter kommer tre kapitel beskrivande 

produktutvecklingsarbetet och resultatet av detta. I kapitel 4 beskrivs den första iterationen av 

utvecklingsarbetet och en mängd kreativa idéer presenteras. Kapitlet är av intresse för den som är 

intresserad av den första frågeställningen och vill se omfattningen av lösningsmängden samt 

bakgrunden till vilka koncept som utvecklas vidare. I kapitel 5 och 6 presenteras sedan en andra 

iteration av utvecklingsarbetet som berör valda koncept; koncept Ankare samt Gummiplatta och 

Avverkan. Kapitlen beskriver framtagandet av koncepten och presenterar resultatet därav. Detta är 

av intresse för att förstå testresultaten från alla bromstester av de olika koncepten som redovisas i 

kapitel 7.  Därefter diskuteras resultaten i kapitel 8. I kapitel 9 finns förslag på framtida studier vilket 

kan vara av intresse för den som har intentionen att fortsätta utveckla koncepten. I kapitel 10 

återfinns sedan slutsatserna från projektet följt av referenser i kapitel 11. 

 

FIGUR 1-1:  RAPPORTENS DISPOSITION
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2 METOD 
Eftersom projektets karaktär har många likheter med produktutveckling används en generell 

produktutvecklingsmodell som grund för arbetet. Först beskrivs metoden översiktligt, därefter beskrivs 

specifika metoder som används för olika faser i projektet. 

2.1 PRODUKTUTVECKLING  
Det finns många sätt att hantera utvecklingen av nya produkter. I de flesta fall är det användbart att 

följa en dokumenterad produktutvecklingsprocess [8]. Det finns många olika modeller och de flesta 

företag använder sig av en egen anpassade produktutvecklingsmodell. Examensarbetet följer en 

modifierad version av Ulrich och Eppingers (2008) generella produktutvecklingsmodell och arbetet 

sker i en projektgrupp med flera kompetenser. Utvecklingen av nya produkter kan drivas av ett 

behov från marknaden men kan likaväl drivas av utvecklingen av ny teknologi som behöver en 

applikation. [9] Detta projekt drivs av ett identifierat behov, och bygger inte på någon tidigare 

plattform, eller andra teknikbegränsningar.  

 

FIGUR 2-1:  ULRICH OCH EPPINGERS (2008)  PRODUKTUTVECKLINGSMODELL, EGEN ÖVERSÄTTNING  

Ulrich och Eppingers generella modell består av sex faser som kan ses i Figur 2-1 där fokus i detta 

projekt ligger i fas 1, konceptutvecklingsfasen. Processen beskrivs linjärt, men är i själva verket 

iterativ. Konceptutvecklingsfasen, som är den mest omfattande och kreativa fasen av 

produktutvecklingsmodellen beskrivs i Figur 2-2. [9] 

 

 

 

FIGUR 2-2:  AKTIVITETERNA I KONCEPTUTVECKLINGSFASEN ENLIGT ULRICH OCH EPPINGER (2008)  , EGEN 

ÖVERSÄTTNING  

2.2 METODIK  
Projektet utgår från ett identifierat behov, att förkorta bromssträckan, och det utreds inte om detta 

är vad kunderna efterfrågar; fasen identifiera kundbehov ingår inte i omfattningen. Det är en 

avgränsning som gjorts från verkliga behovet som är att rädda liv i trafiken. Det är inte säkert att 

detta val av lösning är den bästa lösningen på problemet, men det är en del i ett långsiktigt arbete på 

flera fronter. Projektet resulterar i testdata och slutsatser om huruvida framtagna koncept har 

potential att drivas vidare. Eventuell fortsatt utveckling ligger utanför detta projekt, och därför 

inkluderas inte heller faserna sätt slutlig kravspecifikation och planera fortsatt utveckling. Projektet är 

också avgränsat från att utreda ekonomiska aspekter av framtagna koncept. Faserna i 

konceptgenereringsarbetet som omfattas är alltså de som visas i Figur 2-3. De tre första faserna, 
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kravspecifikation, konceptgenerering och konceptval gås igenom i två iterationer. Den första 

iterationen behandlar en öppen frågeställning för att ta fram koncept på hur en bil kan bromsas. När 

de tre mest fördelaktiga koncepten har valts itereras faserna för att utveckla en mer specifik 

konstruktion som inom valt koncept uppfyller funktionen att bromsa bilen. Valda koncept utvecklas i 

den andra iterationen i parallella projekt, även om de också drar nytta av vissa gemensamma 

aktiviteter. Vidareutvecklingen av koncepten leder till prototyper och tester av dessa. I avsnitten 

nedan följer en beskrivning av de metoder som använts i de olika faserna. 

 

 

FIGUR 2-3:  PROJEKTETS OMFATTNING  

2.2.1  KRAVSP ECI FIK ATION  

Det är viktigt att i utvecklingsstadiet översätta de behov som ska uppfyllas till faktiska krav och 

specifikationer för produkten. Idealt ska dessa specifikationer vara satta innan utvecklingen av 

produkten sker, men väldigt lite är känt om produkten och tekniken initialt. Därför är den första 

kravspecifikationen på formen av målvärden för produkten. Senare i konceptutvecklingsfasen 

uppdateras kravspecifikationen utefter de begränsningar som tekniken medför. [9] I projektet tas 

ingen hänsyn till kundönskemål, utan den initiala kravspecifikationen grundar sig i 

uppdragsbeskrivningen samt diskussioner i projektgruppen. Mer specifika kravspecifikationer tas 

sedan fram för var och ett av de valda koncepten i den andra iterationen av utvecklingen, genom att 

utveckla och specificera kraven ytterligare.  

2.2.2  KONCEPT GEN ER ERI NG  

Idé- och konceptgenereringsarbetet utgår från Ulrich och Eppingers (2008) femstegsmetod. Metoden 

går ut på att förstå problemet (steg 1), leta efter lösningar både externt (2) och internt (3) samt att 

utforska problem- och lösningsområdet systematiskt (4). Det sista steget i metoden är att utvärdera 

processen (5). För var och ett av dessa steg i konceptgenereringsarbetet finns flertalet etablerade 

metoder och verktyg att använda sig av. [9] Nedan beskrivs de metoder som utnyttjats i 

konceptgenereringsarbetet i projekts två iterationer.  

F U N K T I O N S A N A L Y S   

Första steget i konceptgenereringsarbetet är att klargöra problemet, detta kan göras strukturerat 

utefter en mängd olika metoder. En lämplig metod för att bryta ner problemet i delproblem är enligt 

Ulrich och Eppinger (2008) att göra en funktionsanalys. Första steget är att definiera ett system med 

önskad funktion som en blackbox. Material-, energi och signalflöden in och ut från systemenheten 

identifieras därefter. Nästa steg är att bryta ner delfunktioner som behövs för att uppfylla 

huvudfunktionen. Varje ny delfunktion illustreras som en ny blackbox och flöden mellan dem 

illustreras.  Syftet med funktionsanalysen är att få en förståelse för problemet utan att direkt ansätta 

lösningar på problemet och därmed bibehålla öppenhet för olika lösningar. Metoden kan tydliggöra 
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delproblem som behöver extra fokus, och öppna ögonen för nya lösningar på isolerade delproblem. 

[9] Funktionsanalysen används både i första och andra itereringen av konceptarbetet för att 

tydliggöra och strukturera problembilden. Analysen ligger till grund för fortsatt idégenerering och 

konceptklassificering. 

BE N C H M A R K I N G  

Benchmarking används i konceptutvecklingsstadiet som en metod för att kartlägga existerande 

lösningar och hitta idéer från andra domäner som kan vara applicerbara. Existerande alternativa 

bromsmetoder studeras för att få kännedom om olika tekniska lösningar samt dess för- och 

nackdelar. Även andra närliggande produkter, eller produkter som löser något liknande delproblem 

studeras. [9] Dessa närliggande domäner och produktlösningar identifieras genom intern 

brainstorming och efterforskningar i litteratur och studeras djupare för att få förståelse kring 

lösningarna och hämta inspiration till nya idéer. Andra tekniska lösningar som behandlar liknande 

problem studeras genom olika företags hemsidor samt kontakt med dessa företag. 

IN T E R N  I D É G E N E R E R I N G  

En intern sökning efter lösningar innebär att samla idéer och kunskap som finns i projektgruppen 

och internt på företaget. Det här är ett av de mer kreativa stegen av konceptgenereringsprocessen 

projektmedlemmarna får möjlighet att kombinera och spinna vidare på varandras idéer. [9] Det 

kreativa arbetet sker både individuellt och i grupp. Idégenereringsarbetet inleds i utvecklingsfasens 

första iteration med individuell idéframtagning där projektmedlemmarna föreslår idéer utifrån det 

givna scenariot. Idéerna sammanställs och presenteras på vid en idégenereringssession i grupp. 

Gruppen består av nio deltagare varav fem ingår i projektgruppen och är insatta i frågeställningarna. 

Den gemensamma idégenereringen har formen av brainstorming där alla deltagare deltar i en 

diskussion och koncept skissas och sammanställs på en whiteboard. Sessionen används för att skapa 

kvantitativa resultat och lite mer oväntade idéer. Genom att några av deltagarna i diskussionerna inte 

varit med och sett idéerna tidigare har de en möjlighet att se problemet med nya ögon. I den andra 

itereringsfasen används individuell idégenerering och en konceptkombineringstabell för att finna 

ytterligare lösningar och koncept. 

KO N C E P T K O M B I N E R I N G S T A B E L L  

En konceptkombineringstabell används för att utforska kombinationer av dellösningar och på så sätt 

utforska och generera en stor mängd koncept. När idéer har genererats inom var och ett av 

delproblemen, listas dessa i en tabell. Från tabellen kan sedan olika lösningar kombineras vilket ofta 

resulterar i en stor mängd lösningar. Medan ett antal av dessa ger fungerande koncept är andra 

kombinationer inte genomförbara. [9]  Konceptkombineringsmatrisen används i den andra 

itereringen av vidareutveckling av konceptet Ankare.  

K O N C E P T K L A S S I F I C E R I N G S T R Ä D  

Koncept som kommit fram genom interna och externa sökningar behöver sammanställas och gås 

igenom på ett strukturerat sätt. Detta görs genom ett konceptklassificeringsträd där koncepten delas 

in i kategorier och underkategorier för att få en översikt över koncepten. Genom att strukturera upp 

koncepten efter sina relationer med varandra blir det tydligare var fokus har legat i 

konceptgenereringsarbetet och var ytterligare utveckling och förfining av koncept kan behövas. [9] 

Metoden används i första iterationen av utvecklingsarbetet där nya koncept fylls på i trädet 

allteftersom de dyker upp. Trädet och dess klassificering studeras och ger upphov till nya idéer och 

vidareutvecklingar av koncepten. 
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2.2.3  VAL AV KON CEPT  

Konceptval är en viktig process där de genererade koncepten utvärderas mot varandra och mot 

kraven i kravspecifikationen. Det finns flera metoder för att eliminera ner antalet koncept och välja 

vilka som ska vidareutvecklas, men det är ofta fördelaktigt att använda sig av en strukturerad 

metod.[9] I projektets första iteration används en kombination av utvärdering mot krav, bedömning 

baserat på intuition, samt användning av strukturerade beslutsmatriser. I första steget sorteras 

koncept ut som inte uppfyller absoluta krav på produkten. Därefter används beslutsmatriser i två 

omgångar som beskrivs nedan. Konceptvalet resulterar i att ett antal koncept väljs och tas till 

vidareutveckling och test, medans andra väljs bort från fortsatt utveckling inom ramen för detta 

projekt. Därefter följer en andra iteration av konceptutveckling, denna gång på en mer detaljerad och 

lösningsfokuserad nivå. Koncepten som tas fram i andra iterationen av konceptgenereringen ska 

också genomgå konceptval, och dessa väljs avseende på säkerhet vid testerna, men också baserat på 

tillgängliga resurser samt kompetenser i projektgruppen. 

PU G H  B E S L U T S M A T R I S  ( C O N C E P T  S C R E E N I N G)  

Ett vanligt verktyg för strukturerat konceptval är Pughs beslutsmatris. Det är en matris där 

koncepten kan jämföras mot varandra baserat på kraven på produkten. Varje koncept jämförs mot 

ett referenskoncept och bedöms om det är bättre (+), lika (0) eller sämre (-) på att uppfylla varje 

givet krav. [9] Metoden används för att utvärdera vilka koncept som ligger bra till och vilka som kan 

uteslutas för vidare studie. Koncepten utvärderas mot kraven i kravspecifikationen där 

lösningsoberoende krav har tagits bort. Koncept som har potential studeras ytterligare i nästa 

elimineringsfas. 

K O N C E P T B E D Ö M N I N G S M A T R I S  (C O N C E P T  S C O R I N G )  

Medan Pughs beslutsmatris kan ge en första indikation och sortera bort ett antal koncept som inte 

håller måttet, är en konceptbedömningsmatris ett alternativ för att förfina jämförelsen och ta beslut 

om vilka koncept som ska gå vidare till utveckling. I en konceptbedömningsmatris tas hänsyn till 

kravens relativa viktighet samt konceptens nivå av uppfyllande av dessa graderade på en skala. 

Också här används ett koncept som referens mot vilka de andra koncepten jämförs. En femgradig 

skala används där 3 står för lika bra som referensen, medan sämre koncept bedöms med en lägre 

siffra och bättre koncept bedöms med en högre siffra. [9] Utefter resultaten från 

bedömningsmatrisen utvärderas resultatet och beslut tas om vilka tre koncept som ska utredas 

vidare och testas. 

2.2.4  TEST  AV  KON CEPT  

Test av koncept används för att verifiera att framtagna koncept uppfyller de krav som ställs på 

produkten. Tester kan innebära att funktionsprototyper testas och utvärderas av potentiella 

användare [9], medan det i det här projektet är mer lämpligt att testa om de fysiska teorierna bakom 

koncepten håller. Tre valda koncept kommer efter vidareutveckling i andra iterationen att testas 

genom bromstester av framtagna prototyper. Prototyparbete kan nära relateras till test av koncept 

och är en viktig del i de flesta produktutvecklingsprojekt [9].  

PR O T O T Y P A R B E T E  

Prototyparbete är viktigt för att verifiera och testa form och funktion av koncepten under utveckling. 

Prototyper kan sträcka sig från enkla konceptskisser, matematiska modeller och simuleringar till 

fullt fungerande produktionsprototyper och kan klassificeras längs två dimensioner enligt exemplet i 

Figur 2-4. [9] 
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FIGUR 2-4:  KLASSIFICERING AV PROTOTYPER  

Prototyparbetet följer de fyra steg som Ulrich & Eppinger (2008) beskriver med syftet att effektivt 

planera och integrera prototyper i utvecklingsarbetet. Stegen omfattar definition av syfte, definition 

av detaljnivå, framtagande av testplan samt planering av tillverkning av prototypen. [9] Denna 

metodik används för att säkerställa att rätt prototyper används och att dessa tillför så mycket nytta i 

projektet som möjligt. 

Prototyper används i produktutvecklingsprocessen i huvudsakligen fyra syften: lärdom, 

kommunikation, integrering och milstolpar [9]. Prototyper av olika slag används löpande i projektet i 

något eller alla dessa fyra syften. I Figur 2-5 visas de prototyper som används i projektet samt dess 

klassificering längs med axlarna fysisk och analytisk samt fokuserad respektive heltäckande. De 

analytiska modellerna ① och ② skapas tidigt i utvecklingsprocessen i SolidWorks och används för 

att verifiera form och rörelse samt hållfasthet. Modellerna används också för att producera 

ritningsunderlag för framtagning av de fysiska prototyperna. En testrigg ③ används för att variera 

material och geometrier på gummibelägg och kan ses som en fokuserad fysisk prototyp för att skaffa 

sig lärdomar om friktionen och begränsa valen till den heltäckande fysiska prototypen ⑥. 

Prototyperna ④ och ⑤ är fokuserade funktionsprototyper med syftet att verifiera olika delar av 

ankarkonceptet, som i sig inte är tillräckligt utvecklat för att testa funktionerna tillsammans. Den 

slutliga fysiska prototypen ⑥ monteras i en testbil som bromstestas på en testbana under 

kontrollerade förhållanden. Prototyperna testas först för integration, så att delarna fungerar 

tillsammans som det är tänkt. De fullskaliga testerna används sedan för att dra lärdomar från 

resultaten samt kommunicera funktioner till uppdragsgivare. Testresultat från slutprototypen är 

också del av leveransen till uppdragsgivaren och den viktigaste milstolpen i projektet.  
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FIGUR 2-5:  PROTOTYPER SOM ANVÄNDS I PROJEKTET OCH DESS KLASSIFICERING  

TE S T E R  

Tester av de fysiska prototyperna (nummer 3-6 i Figur 2-5) sker efter framtagna testplaner som i sin 

helhet kan ses i Bilaga A - Testplan friktionstester och Bilaga B - Testplan sluttester. Den 

grundläggande metodiken beskrivs kortfattat nedan. 

F R I K T I O N S T E S T E R  

Friktionstester genomförs i syftet att undersöka materialval och bästa storlek av gummibelägg. 

Gummimaterial testas genom montage i en testrigg enligt principen illustrerad i Figur 2-6. Materialen 

består av gummi från vanliga bildäck, ett dragracingdäck, samt olika typer av gummiduk. Testriggen 

belastas med olika tyngder och vinschas med konstant hastighet över plan asfalt medan dragkraften 

mäts. I testerna varieras olika variabler för respektive material enligt Tabell 2-1. 

TABELL 2-1:  VARIABLER FÖR FRIKTIONSTESTER  

Material Variabler 

Bildäck  

Dragracingdäck Storlek, temperatur 

SBR slitgummi (Trellex T60) Geometri/storlek 

NR 2645  

”röda” Geometri/storlek 

 

FIGUR 2-6:  PRINCIP FÖR FRIKTIONSTESTER 

 
TE S T  A V  F U N K T I O N E R  A V  D E L S Y S T E M  K O N C E P T  A N K A R E  

För koncept Ankare är det praktiskt svårt att testa produktens funktion i sin helhet och det ingår inte 

i omfattningen av projektet. Utvecklingen har begränsats till att utveckla enskilda funktionslösningar 

vilka testas separat. Dessa tester av delfunktioner syftar till att undersöka idéerna som ligger bakom 

konceptet och stödja konceptval. 
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Test av hållfasthet spikinfästning 

Tester av infästning i asfalt sker i flera omgångar. 

I första omgången testas en spikpistol för att fästa 

in en plåt. Plåten dras sedan med en vinsch för att 

uppskatta dragkraften som krävs för att dra ur 

spikarna. I andra omgången fästes spikar genom 

en specialsydd rem för att testa hur stor kraft 

varje spik klarar att hålla emot, men också 

remmens hållfasthet. Tre olika konfigurationer av 

olika antal spikar testades enligt metoden 

illustrerad i Figur 2-7.  En utväxling används för 

att kunna mäta större krafter än vågens 

begränsning på 100 kg. Mätmetoden ger relativt 

stora felkällor, men duger för att uppskatta 

storleksordningen på kraften. 

FIGUR 2-7:  METOD FÖR ATT UPPSKATTA KRAFT I  

 SPIKINFÄSTNING SETT UPPIFRÅN  

Test av bromsband och infästning 

Testerna av bromsband och infästning sker på ett flygfält där bilens acceleration och bromssträcka 

mäts. Resultaten jämföras med referensvärden med bilens ordinarie bromsar. Testerna genomförs 

med en infästning gjord på förhand. Ett 100 meter långt, stumt rep förbinder de infästa bromsbanden 

med bilen och ger bilen 200 meter att accelerera upp till 100 km/h innan repet sträcks och 

bromsbandet börjar verka. Syftet med testet är att presentera mätdata på konceptets potential att 

korta bromssträckan, samt att verifiera att hållfastheten av infästningen är tillräcklig för att bromsa 

testbilen. Testerna följer en uppsatt testplan som i sin helhet presenteras i stycke B.3 i Bilaga B - 

Testplan sluttester. 

Test av koncept tryckspik  

En prototyp av en spiklåda testas för att utreda om koncept baserade på att utnyttja bilens vikt till att 

trycka i spikar i marken har potential att fungera, alternativ ska uteslutas från vidare utveckling. 

Prototypen placeras under en tryckplatta monterad under bilen och testas i stillastående med olika 

antal spikar att trycka ner i asfalten. 

SL U T T E S T E R  A V  K O N C E P T  G U M M I P L A T T A  S A M T  A V V E R K A N  

Mätdata från sluttesterna av koncepten är en av de viktigaste leveranserna från projektet och 

grundläggande för vilka rekommendationer som görs. Det är svårt att förutspå hur koncepten 

kommer att fungera i praktiken, och testerna är därför väldigt viktiga för att förklara och styrka, 

alternativt avfärda, konceptens funktion. Eftersom det handlar om höga hastigheter och stora krafter 

kan i värsta fall personskador orsakas om något går fel. Säkerhetsriskerna utreds och hanterats på 

förhand genom en feleffektanalys (Failure Mode Effect Analysis, FMEA). FMEA är ett verktyg för att 

utvärdera potentiella fel, dess orsaker och effekter. I analysen bedöms sannolikheten att felet 

inträffar och hur allvarlig skadan av felet blir [10]. Resultatet av bedömningen är ett åtgärdsförslag 

för att eliminera de risker som har störst sannolikhet att inträffa och allvarligast konsekvenser.  

I projektet finns ingen stor extra budget för att göra om tester eller köpa in nytt testmaterial. Det är 

viktigt att de tester som genomförs dokumenteras noggrant eftersom det inte är säkert att fler tester 

kan genomföras. Testerna genomförs efter en detaljerad testplan enligt stycke B.4 i Bilaga B - 

Testplan sluttester. Variabler i testerna är hastigheter och testmaterial som monteras på testplattan. 



Konceptstudie för att korta bromssträckan 

hos personbilar i nödsituationer 

12 

Fyra olika gummidukar av olika sammansättning, samt olika konfigurationer av metallbultar och 

horn testas på testplattan vid två olika testtillfällen. Varje uppsättning av gummimaterial testas till en 

början tre gånger vid två olika hastigheter. Testerna jämförs med vanliga bromstester där bilens 

ordinarie bromsar används. Mätningar av acceleration görs med en accelerometer i bilen och data 

används för att beräkna hastighet och bromssträcka. Mätningar av tryckkraften görs också för att 

bestämma marktrycket som uppnås i de olika fallen, för att slutsatser kring dess inverkan ska kunna 

dras.  

För alla praktiska tester presenteras tre olika diagram. Ett a-t-diagram visar accelerationen som 

funktion av tiden och är av intresse för att utreda hur bra koncepten klarar av att bromsa jämfört 

med referensmätningar av bilens ordinarie bromsar samt att se hur retardationsförloppet varierar 

med tiden. Accelerationsdata filtreras genom ett lågpass Butterworth-filter för att ta bort störningar i 

mätdata innan diagrammen presenteras. Ett v-t-diagram där hastigheten integrerad från 

accelerationen visas som funktion av tiden beskriver hur hastighetsförloppet varierar under 

acceleration och inbromsning. Slutligen presenteras ett v-s-diagram där hastigheten som funktion av 

sträckan visas. Detta diagram kan användas för att avläsa bilens hastighet vid olika sträcka från 

inbromsningstillfället, och alltså uppskatta bilens hastighet i krock beroende på avståndet till 

föremålet bilen har då den börjar bromsa. Genom diagrammets skärningspunkter med axlarna visas 

också bilens hastighet då bromsförloppet inleds samt den totala bromssträckan.  

2.3 VERKTYG  
Vid genomförandet av projektet har ett antal verktyg används för att stötta processerna i metodiken. 

De viktigaste verktygen och dess användning beskrivs nedan. 

2.3.1  AKADEMI SKA DATABAS ER  

För teoretiska studier inom områdena fordonsdynamik, bromsverkan, friktion och aerodynamik 

används akademiska databaser för att hitta vetenskapliga artiklar. De databaser som används är 

Academic Search Premier och Scopus. Då relevanta artiklar återfinns studeras även dess källor samt 

relaterade artiklar. För tryckt litteratur används Linköpings universitetsbibliotek. VTI, statens väg- 

och transportforskningsinstitut, har en databas med publikationer som också används för att hitta 

information om bland annat genomförda däcktester. 

2.3.2  SOLI DWO RKS  

SolidWorks 3D CAD är ett konstruktionsprogram från Dassault Systèms. Det är ett kraftfullt verktyg 

för konstruktion, virtuella prototyper och tillverkningsritningar. [11] SolidWorks är det CAD verktyg 

som används på Prodelox och är därmed lämpligt att använda för konstruktionsarbetet.  

2.3.3  SCILA B  

SciLab är ett gratisprogram för numerisk beräkning [12]. Programmet används för beräkning i 

samband med analys av retardationskrafter där parametrar enkelt kan varieras och plottas för 

visuell presentation. Programmet används också för behandling, analys och visualisering av de stora 

mängder data som samlas in vid tester. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM  
Kapitlet innehåller information om liknande produkter, samt teori kring fordonsdynamik inklusive 

däck, aerodynamik och friktionsteori. Kapitlet ger en grundläggande förståelse för projektets 

omfattning och utgångspunkt, samt ligger till grund för vissa av de presenterade koncepten. 

3.1 RELATERADE PRODUKTER  
Vid studier av alternativa metoder för att bromsa bilar framkommer ett antal tidigare liknande 

genomförda projekt. Dessa projekt har samma eller angränsande syfte; att stanna bilen så snabbt 

som möjligt, och har resulterat i koncept eller produkter. Dessa studeras och används i 

benchmarking i konceptgenereringsfasen av projektet. 

3.1.1  MER CEDES  ESF  2009  BRO MSK UDDE  

Mercedes-Benz presenterade 2009 en nödbromsinnovation i säkerhetsexperimentbilen 

(Experimental Safety Vehicle). Innovationen är en bromskudde med speciella friktionsbelägg som är 

placerade under bilgolvet och i nödsituationer utlöses likt en airbag. Systemet aktiveras av sensorer 

som beräknat att en krasch sker inom cirka hundra millisekunder och under denna korta tid kan 

enligt Mercedes ingenjörer retardationen ökas till över 2g vilket minskar energin och därmed 

skadorna i kollisionen. Samtidigt som bromskudden exploderar lyfts bilen cirka åtta centimeter och 

ger en vertikal acceleration vilket dels ökar normalkraften och därmed verkan av bromssystemet 

men också ger en mer fördelaktig höjd på bilens front i sammanstötningen genom att motverka 

nigning av framvagnen. Mercedes har intentionen att dessa säkerhetskoncept ska bli verklighet i 

kommande bilmodeller. [13]  

 

FIGUR 3-1:  PRINCIP FÖR MERCEDES BROMSKUDDE (BILDEN BASERAD PÅ BILD I THE TELEGRAPH [14])   

3.1.2  CARR EST  RO AD AP P LICATION  

Carrest Road Application från Scama godkändes 2010 för användning på det svenska vägnätet som 

skydd vid totalavstängningar i samband med vägarbeten. Innovationen som från början har sitt 

tekniska ursprung i Scamas flygplansarresteringsprodukteter stoppar en medelstor bil från 140 

km/h. Lösningen baseras på ett nät som spänns upp över vägbanan i samband med avspärrningen av 

vägsträckan, när en bil sedan kör in i nätet tas rörelseenergin upp i energiabsorberande textilband. 

[15]  
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FIGUR 3-2:  SCAMAS CARREST ROAD APPLICATION (BILDEN ANVÄNDS MED TILLÅTELSE FRÅN BLINKFYRAR[16]) 

3.1.3  CHAP AR R AL 2J 

Innan det blev förbjudet i racingsammanhang utnyttjade Jim Hall för stallet Chaparral en extra motor 

och två fläktar (se Figur 3-3) för att suga ut luft under bilen och på så sätt producera ett konstant 

ökat marktryck. Underredet av bilen skärmades av med djupt hängande kjolar i plast och resultatet 

var ett ökat marktryck med uppemot 900 kg, vilket förbättrade racingbilens grepp med uppemot det 

dubbla. Bilen som kördes under säsongen 1970 var överlägsen i start och långsam kurvtagning 

eftersom det ökade marktrycket inte är hastighetsberoende, en anledning till att konceptet förbjöds 

efter säsongen. [17] Det ökade marktrycket innebär förutom förbättrad kurvtagning även stora 

fördelar i bromsförloppet då den ökade normalkraften på bilens däck möjliggör en större 

friktionskraft även i bromsning.  

 

FIGUR 3-3:  CHAPARRAL 2J  PÅ GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED 2007  (FOTO HUGH LUNNON, BRIGHTON [18]) 

3.2 FORDONSDYNAMIK  
Avsnittet presenterar testfordonet, grundläggande ekvationer och samband inom fordonsdynamik 

samt teorier kring däck och aerodynamiska fordonsaspekter. 

3.2.1  TEST FO RDON  

Projektet syftar till att praktiskt testa föreslagna koncept för att sedan dra slutsatser om konceptens 

potential. För att få fram representativa testresultat är det viktigt att en typisk personbil används 

som testfordon. Fordonet som väljs för ändamålet är en SAAB 9000 från 1996. Bilen väger cirka 1500 

kg och har ABS bromsar. Bilens däck är normala personbilsdäck med viss slitning. Fordonet byggs 

om och förstärks för att anpassas till de tester som genomförs. Bilens egenskaper sammanfattas i 

Tabell 3-1. Testbilens egenskaper ligger även till grund för beräkningar och analys av fordonets 

dynamik som presenteras i nästa stycke.  
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TABELL 3-1:  SPECIFIKATIONER SAAB 9000 

Specifikationer  

Tjänstevikt [kg] 1490 
Hjulbas, L [cm] 267 1 
Tyngdpunkt x-led, LG [cm] 163  2 
Tyngdpunkt z-led, hG [cm] 50  3 

3.2.2  GR UN DER  

En bil är i kontakt med vägbanan endast genom de fyra däcken, och alla accelererande, bromsande 

och styrande krafter måste genereras i kontakten däremellan. De krafter som kan överföras 

begränsas av produkten av normalkraften och den aktuella friktionskoefficienten mellan materialen. 

Ett optimalt bromssystem kan inte överföra större kraft till vägbanan än så. [2] Fordonet är även i 

kontakt med omvärlden och påverkas av densamma genom luften som omger den. Bilen är ett 

aerodynamiskt objekt som vid framdrift omströmmas av luft i höga hastigheter. Luften påverkar 

fordonet dels genom luftmotstånd som hindrar framfarten av fordonet men också genom både 

lyftande och nedtryckande krafter som beror av tryckskillnader runt om bilen beroende på dess 

aerodynamiska utformning. [17] 

Rörelseenergin i en bil i rörelse är proportionell mot bilens massa samt hastigheten i kvadrat enligt 

ekvation (1) . För testfordonet som har massan 1500 kg är rörelseenergin vid 100 km/h ca 579 kJ 

från beräkningar enligt ekvation (1). Om bilen bromsas ner till stillastående med accelerationen -1g 

utvecklas en effekt på 205 kW under förloppet som tar cirka 2,8 sekunder, beräknat enligt ekvation 

(5). Detta ger en bromssträcka på 40 meter enligt ekvation (6). I Figur 3-4 ses bromssträckan som en 

funktion av hastigheten vid olika värden på friktionstalet. Värt att notera är att bromssträckan ökar 

med kvadraten på hastigheten och är alltså fyra gånger så lång vid 100 km/h som vid 50 km/h. I 

Figur 3-5 ses bromssträckan som funktion av friktionstalet µ, där det även kan noteras att 

bromssträckan är proportionell mot 1/µ. 

Rörelseenergi: 
 

  
 

 
       (1) 

Newtons 
andra lag:  
 

          
  (2) 

Integrering av båda sidor av ekvation (2) en respektive två gånger med utnyttjande av 

begynnelsevillkoren          och        ger 

 
   

   

 
            (3) 

 
  

    

 
        (4) 

Genom ekvation (3) fås bromstiden: 

          
  
 

   (5) 

Genom att kombinera ekvation (4) och (5) fås ett uttryck för bromssträckan:  

                                                                    

1 Uppmätt värde 
2 Beräknat från att viktfördelningen är 39 – 61 % mellan bak- och framaxel [41] 
3 Uppskattat värde 

 
         

  
 

   
   (6) 
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FIGUR 3-4:  BROMSSTRÄCKA SOM FUNK TION AV HASTIGHET VID OLIKA VÄRDEN PÅ FRIKTIONSTALET µ 

 

FIGUR 3-5:  BROMSSTRÄCKA FRÅN 100KM/H SOM FUNKTION AV FRIKTIONSTALET µ 

Normalkrafterna på bilens respektive däck varierar med bilens acceleration och kurvtagning och 

påverkar därmed maximal bromskraft på respektive däck. Normalkrafterna i främre hjulparen ökar 

vid ökande retarderande kraft. Detta beror på den fiktiva kraften av storleken FL=m∙a angriper på 

höjden h i fordonets tyngdpunkt. Förändringen av normalkrafterna beskrivs av     
  

 
   där 

normalkrafterna minskar på bakdäcken i samma takt som krafterna på framdäcken ökar vid 

retardation av bilen. [19] Vid studie av normalkrafterna i bilens däck används en enkel friläggning av 

krafter på fordonet i bromsögonblicket med beteckningar enligt Figur 3-6. Enligt beräkningarna av 

uppsatt fordonsmodell utifrån jämviktsekvationerna (7) - (9) och sambanden (10) - (12) kan 

kraftfördelningen vid olika retarderande krafter beräknas. Resultaten visas i diagrammet i Figur 3-7 

där det kan konstateras att maximal friktionskraft som kan tas upp motsvarar ungefär accelerationen 

-20 m/s2, -2g, innan markkontakten i bakdäcken förloras. Om markkontakten i bakdäcken släpper 

riskerar bilen att volta. Detta är av intresse då koncept som utnyttjar friktion utvecklas då det bör tas 

i beaktande att ett maximalt friktionstal på 2 bör eftersträvas. 
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FIGUR 3-6:  FORDONSMODELL TILL GRUND FÖR BERÄKNINGAR  

Jämviktsekvationer: 

                    (7) 

                   (8) 

                               (9) 

Tyngdkraft: 

            (10) 

Friktionssamband: 

             (11) 

             (12) 

 

 

FIGUR 3-7:  NORMALKRAFTER I FRÄMRE RESPEKTIVE BAKRE HJULPAREN VID OLIKA RETARDERANDE KRAFT  

3.2.3  AERO DY NAMI SK A EGEN SKA P ER  

Speciellt vid höga hastigheter påverkas bilen mycket av aerodynamiska krafter som uppstår då luft 

strömmar runt bilen. En viktig egenskap för hur fordonet accelererar, retarderar och förbrukar 

energi är dess luftmotstånd. Bilar designas för att minska luftmotståndet genom exempelvis 

strömlinjeformer för att på så sätt förbättra fordonets dynamiska egenskaper. Den omströmmande 

luften orsakar också lyftkraft, ett fenomen vilket i flygplan möjliggör flygning. I bilsammanhang 

eftersträvas minimering av lyftkraften och generering av negativ lyftkraft, så kallad downforce, för 
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att öka bilens väggrepp. Negativ lyftkraft är en av de viktigaste egenskaperna för tävlingsbilar idag 

och olika aerodynamiska element kan mer än fördubbla bilarnas marktryck. Luftmotstånd och 

lyftkraft uppkommer från att luftens massa accelereras bort ur bilens väg när bilen passerar genom 

den. De krafter som uppkommer bestäms av den flyttade luftens volym samt densitet.  Volymen av 

luften som flyttas bestäms av bilens storlek och hastighet. Hastigheten är den viktigaste faktorn då 

den påverkar såväl luftens acceleration som mängden luft som accelereras per tidsenhet. 

Aerodynamiska krafter är därför speciellt viktiga i höga hastigheter och aerodynamiska element 

appliceras frekvent på tävlingsfordon. Exempel på aerodynamiska element som används för att 

förbättra väggreppet är spoiler, vinge, kjol, diffuser och tunnel. [17] 

Spoiler är ett aerodynamiskt element som bryter ett luftflöde. På bilar kan spoilers placeras både i 

fronten och bak på bilen. En frontspoiler är ett nästan vertikal element fäst i nederkant av fronten på 

bilen med syftet att minska luftflödet under bilen och öka flödet på bilens ovansida. Elementet 

orsakar även en acceleration av luften som passerar under det lilla gap som finns mellan spoilern och 

vägen och minskar därför lokalt det statiska trycket vilket det också bidrar till det ökade väggreppet. 

En frontspoiler kan både minska fordonets luftmotstånd och öka det aerodynamiska väggreppet med 

uppemot 50 %. Ofta fästs en horisontell skiva, en så kallad splitter, längst ner på spoilern för att 

ytterligare förbättra funktionen. En bakre spoiler är en vinklad skiva eller inbyggd form i bilens 

bakände kontinuerlig med bilens övre yta och utan några gap mot bilen. Spoilern bryter luftflödet 

och ökar trycket på bilens ovansida.[17] 

En vinge kan placeras både i fronten och bak på bilen. Vingen skapar en nedåtriktad kraft på samma 

sätt som en flygplansvinge skapar lyftkraft, genom att vinklas i luftströmmen så att lufthastigheten 

och därmed lufttrycket på över- och undersida skiljer sig åt. Den negativa lyftkraften maximeras 

genom formen på vingelementet samt dess vinkel mot luftströmmen. [17] Den största kraften uppnås 

då flera element placeras efter varandra[20].  

Utformningen av bilens undersida är också viktig för bilens aerodynamiska egenskaper. Syftet med 

att arbeta med bilens underrede är att skapa ett lågt tryck under bilen för att på så sätt öka 

marktrycket. Detta skapas genom att se till att luftflödets hastighet varierar under bilen. Genom att 

vinkla luftflödet genom en trång passage under bilen skapas en hög lufthastighet och ett lågt tryck. 

För att åstadkomma detta är det viktigt att ha en slät undersida i kombination med en diffuser som 

åstadkoms genom att höja bilens bakände. Den vinkel som uppstår låter luftflödet sakta ner igen utan 

att separeras innan det lämnar bakänden på bilen. För att förhindra att luft sugs in från sidorna av 

bilen används kjolar som hänger ner mot marken vid sidorna av bilen. [17] 

3.2.4  DÄCK  

Bilens däck har funktionen att bära upp bilens vikt samt överföra driv-, broms- och sidokrafter. 

Däcken måste klara av att göra så vid olika väderlekar och underlag, samt under tillräckligt god 

komfort och låg ljudnivå. Däcken ska vara slitstarka och kunna köras i tusentals mil med bibehållna 

vägegenskaper. Syftet med luftfyllda gummidäck var från början att minimera ljud och rullmotstånd. 

Idag är väggrepp en av de viktigaste egenskaperna för däck vilket innebär förmågan att överföra 

kraft och rörelse från däck till vägbana. Vid torrt väglag gäller att en större kontaktarea möjliggör 

högre friktion, vilket är anledningen till att racingdäck ofta är omönstrade, så kallade slickdäck. Dessa 

däck har dock stora nackdelar vid vått underlag då däckmönstret har en viktig funktion i att leda bort 

vatten från kontaktytan. För ett mönstrat däck tar mönstret upp ungefär 25 % av däckets yta i 

kontakt med vägbanan, och då vattnet leds bort i dessa kanaler möjliggörs en tät kontakt med 

underlaget även på vått underlag. Vid stor vattenmängd på vägbanan kan däckens mönster inte 
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transportera bort tillräckligt med vatten för att gummit ska få kontakt med underlaget och bilen 

riskerar att vattenplana. [21] 

Vid vinterväglag förändras däckens egenskaper på grund av lägre temperaturer och 

gummiblandningen i vinterdäck skiljer sig därför mot sommardäck som är optimerade för en högre 

temperatur. Dessutom anpassas gummits struktur så att extra kanter i gummit kan greppa mot 

underlaget. Ibland behövs också dubbar för att få grepp på is, och detta ställer ytterligare krav på 

gummiblandningen som ska hålla fast dubbarna. [21] Eftersom dubbdäck sliter på vägbanan arbetas 

det kontinuerligt på att ta fram odubbade vinterdäck med bättre friktionsegenskaper. Det har skett 

framsteg men för friktion på blankis har inte tillräckliga egenskaper uppnåtts. [22]  

Då ett drivande moment läggs på däcket uppstår en kraft i kontaktytan med vägen som accelererar 

bilen framåt. Gummit framför och i framkant av kontaktytan utsätts då för komprimerande krafter. 

Eftersom gummit trycks ihop innan det går in i kontakt så är sträckan däcket färdas under ett varv 

kortare jämfört med ett frirullande hjul. Detta kallas vanligen longitudinellt slip och är ett mått på 

hur mycket glidning som förekommer i kontaktytan. Glidningen kan beräknas som ett förhållande 

mellan hastigheten i ett element i ytan på däcket jämfört med hastighet i däckets centrum. Vid 100 % 

slip är däcket helt låst (i bromsning) alternativt spinner (i acceleration) medan 0 % motsvarar ett 

frirullande däck. Friktionskraften i kontaktytan beror av graden av glidning i ytan, principiellt enligt 

Figur 3-8, och den maximala friktionskraften uppnås vanligen vid runt 15 till 20 % glidning. [23] 

 

FIGUR 3-8:  FRIKTIONENS BEROENDE AV GRADEN AV GLIDNING I KONTAKTYTAN  

När däcket belastas deformeras det och lagrar därmed energi. När gummiytan sedan lämnar 

kontakten med vägbanan frigörs en del av energin. Resterande mängd energi är förluster i gummit 

som ökar bensinförbrukningen och värmer upp gummit. Denna energiförlust är vad som benämns 

rullmotstånd och är en annan viktig egenskap för däck. Rullmotståndet definieras som den kraft som 

går åt att rulla ett däck i förhållande till den normalkraft som verkar på däcket. Rullmotståndet på en 

jämn väg är vanligen runt 1 % av bilens vikt och påverkas utöver hysteres i gummit även av däckets 

vikt och den energi som går åt att hålla det rullande.[21]  

En annan viktig egenskap för däck är hållbarhet och nötningsbeständighet. Det är viktigt att däcken 

är strukturellt stabila samt att däckmönstret inte nöts ner för snabbt. Däcken kan vanligen utsättas 

för temperaturer mellan -40 till +60°C, och belastas i miljontals cykler under sin livstid. En generell 

uppfattning är att gummiblandningar med högre glasomvandlingstemperatur (Tg) ger bättre 

greppegenskaper men försämrar nötningsbeständigheten. [21] 

Rent gummi har låg sträckgräns och behöver därför blandas med olika material för att få de rätta 

däckegenskaperna. Ett däck består vanligtvis av lite mindre än hälften gummi, medan resten är olika 

typer av fyllämnen, kemikalier och textila förstärkningar. Naturgummi (NR) är den ursprungliga 
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gummivarianten som använts traditionellt i däck medan styrenbutadiengummi (SBR) är det 

vanligaste syntetgummit som används idag. [21] En av de största utmaningarna för gummiblandare 

och forskare är att optimera gummiblandningen på de tre egenskaperna som kallas den magiska 

triangeln, vilket innebär hög slittålighet, lågt rullmotstånd och hög glidfriktion. Det har visat sig vara 

svårt att förbättra alla tre egenskaperna samtidigt, en förbättring i två egenskaper leder ofta till en 

försämring i den tredje. [24] Vid tillsatts av fyllämnen förändras gummits dynamiska egenskaper 

såsom den dynamiska modulen och viskositeten. Även förlustkoefficienten som är relaterad till 

energin som tas upp i materialet under dynamisk deformation förändras. Energiförlusten under 

dynamiska laster är av stor vikt eftersom det påverkar rullmotstånd, väggrepp och glidfriktion. Det 

har visat sig att rullmotståndet kan knytas till energiförluster i gummit då det utsätts för frekvenser 

runt 10-100 Hz vid en temperatur på 50-80 °C medans glidfriktionen knyts till högre frekvenser upp 

emot 104-107 Hz vid rumstemperatur. Gummits dynamiska egenskaper är därför av stor vikt vid 

framtagning av gummiblandningar för däck. [25] 

3.3 GUMMIFRIKTION  
Gummifriktion är viktigt för förståelsen av hur däck beter sig i kontakt med vägbanan [26, 27, 28, 

29]. Det är också ett komplicerat ämne och det finns ett flertal med varandra inkonsekventa 

friktionsmodeller där vissa forskare hävdar att friktionen beror linjärt på lasten [29], medan andra 

hävdar att det finns ett area- och lastberoende [28, 30]. I detta stycke redogörs för grunderna i 

friktionsteori vad gäller gummimaterial mot en skrovlig yta för att senare kunna motivera val av 

utformning av friktionsbaserade koncept.  

Gummifriktion mot en hård yta brukar allmänt beskrivas av två mekanismer, hysteres och adhesion. 

Hysteres uppkommer till följd av inre friktionsförluster i gummit medan adhesion uppkommer 

genom van der Waals krafter mellan kontaktytorna [28, 29]. Det viktigaste bidraget till friktionen 

mellan gummi och asfalt kommer från hysteres; bidraget från van der Waals -krafter är i de allra 

flesta fall försumbara vid friktion på en skrovlig yta. Hysteres i gummit beror på vibrationer som 

uppstår då det dras längs en ojämn yta, vilket resulterar i energiförluster då dessa dämpas. [29] 

Gummifriktionen påverkas i verkliga situationer även av nötning och plastisk deformation av gummit 

[27], även om bidraget från nötning exempelvis endast uppgår 1-2 % av den totala friktionen vid 

kraftig inbromsning [28].  

 

FIGUR 3-9:  FÖRSTORING GUMMI I KONTAKT MED EN FRAKTAL YTA. DEN SANNA KONTAKYTAN ÄR MYCKET MINDRE ÄN 

DEN NOMINELLA AREAN. (BILDEN ÄR BASERAD PÅ PERSSON, 2001) 

Asfalt och många andra ytor har approximativt en fraktal yta, vilket innebär att ytan är självlikformig 

då skalan förändras [27, 29, 31]. Det innebär att ytan består av ojämnheter i olika storleksordningar. 

Varje ojämnhet består av ytterligare ojämnheter av mindre skala som iterativt fortsätter likformigt 

då skalan förstoras enligt principen i som visas i Figur 3-9. När gummi glider över ojämnheterna 

deformeras det elastiska gummit runt dessa vilket leder till hysteres i materialet. Den frekvens 
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gummimaterialet upplever då den glider över en ojämn yta beräknas enligt   
 

 
 där v är 

glidhastigheten och λ är storleken på ojämnheterna i ytan. Då ojämnheternas storlek varierar i ett 

intervall kommer den av gummit upplevda frekvensen också variera i ett intervall. Alla frekvenser i 

intervallet ger ett lika stort bidrag till friktionen och det är förhållandet mellan amplitud och 

våglängd som påverkar bidragets storlek. Den totala energiförlusten är en summa av bidraget från 

alla olika storlekar på ojämnheter av betydelse för ytan. Den övre gränsen i storlek av intresse för 

asfaltsväg är av ordningen några få millimeter vilket motsvarar största sandstorleken i asfalten och 

går att mäta för varje given yta. Den undre gränsen är svårare att bestämma, i själva verket kan 

fraktalerna fortsätta ner till en atomisk storlek. Dock begränsas inverkan på hysteres i gummit av 

bland annat dammpartiklar som hindrar materialet att tränga in i ytterligare ojämnheter som Figur 

3-10 visar. Denna minska inverkande storleksordningen är normalt i storleksordningen ett fåtal 

mikrometer och beror alltså på storleken på dammpartiklar som finns närvarande i kontaktytan. Ett 

exempel på hur detta praktiskt påverkar friktionen mellan däck och vägbana är att det ofta kan 

uppmätas högre friktion då en vägbana har torkat upp efter regn, då vattnet spolat bort föroreningar 

och partiklar på ytan. [29] 

 

FIGUR 3-10:  DEN UNDRE GRÄNSEN FÖR STORLEK PÅ OJÄMNHETER SOM INVERKAR PÅ HYSTERESEN BEROR PÅ STORLEKEN 

AV PARTIKLAR SOM KONTAMINERAR KONTAKTYTA N. (BILDEN ÄR BASERAD PÅ PERSSON, 2001) 

Genom teori för anläggningsyta på en fraktal yta kan friktionskoefficienten mellan gummi och asfalt 

härledas [29]. Uttrycket är ganska komplext och inte av relevans att presentera här. Studeras 

uttrycket kan slutsatsen dras att friktionskoefficienten μ är oberoende av den nominella spänningen 

σ0 då denna är mycket mindre än E-modulen för gummit,        , vilket gäller i de flesta fall. Det 

går också att utläsa att en skalning av E-modulen lämnar uttrycket oförändrat; friktionskoefficienten 

beror endast på E-modulens frekvensvariation och är oberoende storleken av densamma. [29] 

 

FIGUR 3-11:  FÖRHÅLLANDE MELLAN SPÄNNING OCH TÖJNING I GUMMI. (BILDEN BASERAD PÅ M.-J. WANG,  1998) 

För att förstå hur E-modulens frekvensvariation inverkar på friktionen behövs en förståelse för hur 

hysteres uppkommer i gummit. Hysteresen är den energiförlust som kommer sig av att det finns en 

fasförskjutning mellan spänning och töjning i materialet då det utsätts för en kraftstörning. 

Ojämnheter i marken ger en spänning σ0 i materialet som är fasförskjuten med vinkeln mot töjningen 

γ0 enligt Figur 3-11. Spänningen kan delas in i två delar, där lagringsmodulen G′ är i fas med 

Dammpartiklar 
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töjningen medan förlustmodulen G″ är fasförskjuten 90°. Kvoten tan δ = G″/G′, som benämns 

förlustkoefficienten (eng. loss coefficient), är ett mått som är proportionellt mot hur mycket energi 

som går förlorad då materialet utsätts för en cyklisk spänning. Förlustkoefficienten varierar med 

temperatur och frekvens och därför är friktionen beroende av dessa två storheter. [25] En högre 

temperatur skiftar toppen av     -kurvan mot högre frekvenser. En ökning av temperaturen med 

10˚C kan skifta kurvan med en faktor på en dekad på frekvensaxeln vilket gör att temperaturen har 

en stor inverkan på friktionsegenskaperna. Toppen av     -kurvan stämmer överrens med 

materialitets glasomvandlingstemperatur vid frekvensen noll; högst friktion uppnås då materialet är 

på gränsen mellan glas- och gummifas. Lokala temperaturförändringar som kommer sig av att energi 

tas upp i gummit påverkar därmed friktionen. När temperaturen ökar skiftas     -kurvan mot högre 

frekvenser vilket innebär att gummifriktionen minskar, förutsatt att frekvensspektrumet som 

uppstår i vägkontakten ligger i ett frekvensspektrum lägre än toppen som visas i Figur 3-12. Att 

bredare däck ger bättre friktion förklaras i teorin genom att trycket minskar när lasten fördelas över 

en större yta vilket leder till en lägre temperaturökning i materialet.   

Om friktionskoefficienten jämförs över olika glidhastigheter ökar friktionen med hastigheten så 

länge som temperaturen är låg. Om hänsyn tas till lokala uppvärmningar av materialet minskar 

friktionskoefficienten enligt den undre kurvan i Figur 3-13. För bildäck med longitudinellt slip på 

cirka 0,005 till 0,1 vid hastigheten 100 km/h följer friktionen först enligt den kalla modellen, men 

efter en liten sträcka av däckets fotavtryck minskar den ner mot kurvan för uppvärmt gummi. Detta 

förlopp är ett icke-stationärt glidförlopp och illustreras med de avvikande linjerna i figuren.  [32]  

 

FIGUR 3-12:  SKIFTNING AV     -KURVAN VID ÖKAD TEMPERATUR. (BILDEN BASERAD PÅ PERSSON, 2011) 

 

FIGUR 3-13:  VARIATION AV FRIKTIONSKOEFFICIENTEN MED HASTIGHETEN . (BILDEN BASERAD PÅ PERSSON, 2011) 
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Smith [28] presenterar a unified theory of rubber friction (2008) och baserar sina teorier främst på 

resultat från olika praktiska studier. Slutsatserna stämmer på många punkter med den teoretiskt 

härledda modellen framtagen av Persson [29], men skiljer sig då det kommer till huruvida hysteres i 

mikroskopisk storlek är beroende av lasten eller ej. Persson [29] påstår att friktionskoefficienten till 

följd av hysteres i sig är oberoende av lasten, men vid lägre last fås mindre effekt av lokala 

uppvärmningar av materialet. Smith [28] däremot påstår att det finns en komponent av hysteresen 

som är konstant oavsett last, och alltså har en större inverkan på friktionstalet vid lägre laster.   

Slutsatsen från de teorier som hittills har presenterats i detta stycke är att friktionen mellan gummi 

och asfalt har ett starkt samband med gummits dynamiska egenskaper, vilket också var slutsatsen i 

stycke 3.2.3 där däck och dess egenskaper beskrevs. Utöver gummits egenskaper är temperatur och 

hastighet av stor betydelse på grund av dess inverkan på förlustkoefficienten och frekvensen. Ett 

samband kan också härledas till last och area eftersom den värme som byggs upp i materialet 

påverkas av dessa faktorer. Eftersom gummits dynamiska egenskaper är av så stor vikt för friktionen 

är det intressant att se hur olika gummityper och gummiblandningar påverkar dessa.  

Enligt experiment med gummi med olika fyllnadshalt av kiseldioxid har Busse och Klüppel [31] visat 

att gummiblandningar med hög fyllnadshalt är mindre hastighetsberoende eftersom dess elasticitet 

beror mindre på temperaturen; för rent gummi är temperaturberoendet större. Nordseik 

sammanställde empiriska riktlinjer (refererade i [33]) för hur gummi kan blandas utifrån önskade 

egenskaper. Enligt dessa riktlinjer, som bland annat behandlar sammansättningen av SBR, ger en 

ökad halt av styren ökad glasomvandlingstemperatur och därmed glidfriktion. Tillsatser av både 

styren och 1,2- vinyl ger förbättrade friktionsegenskaper men påverkar andra egenskaper som 

rullfriktion och nötningsbeständighet olika. Därmed kan gummiblandningen designas för att 

optimera en av dessa under konstanta friktionsegenskaper. Om rullfriktionen prioriteras över 

nötningsbeständigheten tillsätts 1,2-vinylbutadien, medan styren används om motsatsen gäller. [33]  

Nitrilgummi (NBR) är en polymerblandning av butadien och akrylnitril mest uppskattad för sin 

motståndskraft mot olja [33]. NBR har även bra mekaniska egenskaper samt friktionsegenskaper. 

NBR har högre glasomvandlingstemperatur än SBR enligt Tabell 3-2 där data kommer från 

mätningar gjorda av Perez & Lopez [34]. Skillnaderna i mätdata från de två olika mätningarna visar 

på att övergångsregionen sträcker sig över ett relativt stort temperaturintervall samt att 

mätförhållanden inverkar på resultaten. [34] Temperaturerna är därmed inte exakta men ger en 

fingervisning om respektive materials glasomvandlingstemperatur samt förhållandet mellan dessa 

två material. Tabell 3-3 visar motsvarande jämförelse mellan SBR och NR enligt data experimentellt 

framtagen av Mansilla et. al. [35]. Enligt dessa data kan de tre gummityperna ordnas enligt NR, SBR 

och NBR från lägst glasomvandlingstemperatur till högst.  

TABELL 3-2:  GLASOMVANDLINGSTEMPERATUR FÖR SBR  OCH NBR  (DATA FRÅN PEREZ & LOPEZ,  2012   [34]) 

 Glasomvandlingstemperatur, Tg [°C] (mätmetod: DMA / MTDSC)  

Inga fyllmedel  Fyllmedel: Kiseldioxid (60 phr) 

SBR -59,4 / -55,5 -53,4 / -54,1 

NBR -24,0 / -34,2 -26,8 / -32,9 

TABELL 3-3:  GLASOMVANDLINGSTEMPERATUR FÖR SBR  OCH NR  (DATA FRÅN MANSILLA ET . AL.,  2011   [35]) 

 Glasomvandlingstemperatur, Tg [°C] (mätmetod DSC) 

Inga fyllmedel  

SBR -45 

NR -64 
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4 KONCEPTUTVECKLING 
Kapitlet presenterar den konceptutvecklingen genom stegen kravspecifikation, konceptgenerering och 

konceptval i den första iterationen av produktutvecklingsprojektet. Beskrivningar av koncepten samt 

resultat från olika delsteg i utvecklingsarbetet presenteras. 

4.1 KRAVSPECIFIKATION  
Kravspecifikationen ligger till grund för beslut om vilka koncept som ska utredas vidare och vilka 

som ska uteslutas. Kraven är framtagna efter analys av problemområdet, samt krav från 

uppdragsgivaren. De 23 kraven i Tabell 4-1 är indelade i nio kategorier och värderade baserat på om 

de är absoluta krav som skall uppfyllas, eller om det snarare är en önskvärd egenskap. Fem av kraven 

är av skall karaktär: Bromssträcka <40m, användbar i bra förhållanden, maximal acceleration av 

huvud och bröst av passagerare, samt ingen förhöjd fara för oskyddade trafikanter. 

TABELL 4-1:  KRAVSPECIFIKATION FÖR BROMSKONCEPT  

Nr Önskad funktion Mättal Typ av 
krav 

1 Bromssträcka   

1.1 Bromssträcka från 100km/h <40m Skall 

1.2 Bromssträcka från 50km/h <10m Bör 
2 Användbarhet   

2.1 Användbar i bra vägförhållanden Binärt Skall 

2.2 Användbar på snö och is Binärt Bör 

2.3 Användbar vid våt körbana Binärt Bör 

2.4 Stabilitet vid bromsning, ej sladd Binärt Bör 

2.5 Snabb aktivering vid detektion <0.2s Bör 

3 Skada på förare och passagerare   

3.1 Maximal acceleration av bröst <50g  Skall 

3.2 Maximal acceleration huvud <40g Skall 

4 Skada på fordon   

4.1 Airbag löser ej ut Binärt Önskvärt 

4.2 Ingen annan skada på fordonet Binärt Bör 

5 Skada på bromsmekanism   

5.1 Kan återanvändas > 5 ggr Önskvärt 

5.2 Enkel att byta slitdelar/reparera <5000kr Önskvärt 
6 Skada på väg   

6.1 Vägbanan skadas ej Binärt Önskvärt 

6.2 Eventuell skada repareras enkelt Binärt Önskvärt 

7 Säkerhet för medtrafikanter   

7.1 Bakomvarande fordon hinner stanna Binärt Önskvärt 
7.2 Ingen förhöjd fara för oskyddade trafikanter Binärt Skall 

8 Energi- och miljöaspekter   

8.1 Extra vikt <50 kg Önskvärt 

8.2 Extra luftmotstånd i körning < +5% Önskvärt 

8.3 Hänsyn till miljö i tillverkning och 
materialval 

Binärt Önskvärt 

9 Projektkrav   
9.1 Enkel att testa Inom budget Bör 
9.2 ”Billig” att testa Inom budget Bör 
9.3 Innovativ lösning (Nyhetsvärde) Binärt Skall 
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4.2 KONCEPTGENERERING  
Konceptgenereringsarbetet består i kreativa metoder kombinerat med strukturerande verktyg som 

funktionsanalys samt konceptklassificering. Detta stycke beskriver resultatet av dessa metoder, samt 

beskriver framtagna koncept. 

4.2.1  FUNKTIO NS AN ALY S  

Nedbrytningen av problemet resulterade i fem delfunktioner, varav en delfunktion identifierades 

som totalt avgörande för slutkonceptets utformning.  Nedbrytningen av problemet visas i Figur 4-1 

och Figur 4-2. Delfunktionen att generera bakåtriktad kraft påverkar såväl valen av hur energi ska 

lagras och omvandlas. De andra delproblemen kan inte lösas utan att koncept för att generera 

bakåtriktad kraft har valts eftersom dessa lösningar är starkt relaterade till den bromsmetod som 

väljs. Detta problem är även det huvudsakliga problem som behöver en innovation som saknas i 

detta sammanhang sedan tidigare, medan de andra delproblemen har existerande tillgängliga 

lösningar som kan kombineras när den kritiska delfunktionen har lösts. Konceptgenereringsarbetet 

fokuserar därför till en början helt på att hitta och välja lösningar för detta delproblem.  

 

FIGUR 4-1:  BLACKBOX AV FUNKTIONEN NÖDBROMSA BIL  

 

FIGUR 4-2:  NEDBRYTNING TILL DELPROBLEM AV FUNKTIONEN NÖDBROMSA BIL  
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4.2.2  KONCEPTK LAS SI FICERI NG  

Idéer från interna idégenereringstillfällen, både individuella och i grupp, samt sökande externt 

genom benchmarking ledde fram till 17 koncept för att generera bakåtriktad kraft. Dessa 

strukturerades upp och klassificerades i fem kategorier enligt de principer som ledde fram till den 

ökade bakåtriktade kraften.  Kategorierna är som ses i Figur 4-3 ökad friktion, ökad normalkraft, 

spjärn mot asfalten, aerodynamik, och magnetism. De blåmarkerade koncepten uppkom från extern 

sökning genom benchmarking av relaterade produkter medan resterande koncept kom från intern 

sökning genom idégenerering och brainstorming. 

 

FIGUR 4-3:  KONCEPTKLASSIFICERINGSTRÄD FÖR LÖSNINGAR ATT GENERERA BAKÅTRIKTAD KRAFT  

4.2.3  SAMMAN ST ÄLLNIN G AV  KO N CEP T  

I Tabell 4-2 nedan sammanställs konceptidéerna illustrerade med en principskiss samt 

sammanfattade för- och nackdelar för att skapa en översikt av koncepten. Idéerna är presenterade 

oberoende av deras förbättringspotential och huruvida de är realistiska att genomföra. Vissa koncept 

baseras endast på hypoteser om dess funktion som inte utreds vidare i detta steg av processen, 

medan andra koncept baseras på redan kända tekniker eller uppskattad funktion genom enkla 

beräkningar. Därefter beskrivs var och ett av koncepten djupare med funktion och eventuella 

bakomliggande teorier. 

  

Generera 
bakåtriktad 

kraft 

Ökad friktion 

Trycka ner 
gummimaterial 

Bromskudde 

Larvband 

Gummiplatta 

Utrullad gummimatta 

Modifierade däck 
Klister/ Kemikalier/ Värme 

Vakuumskapande däck 

Gummiblandning 

Ökad 
normalkraft 

Vertikal acceleration 

Raketmotor 

Vakuum 
Spjärn mot 

asfalten Avverkan 

Ankare 

Aerodynamik 
Bromsskärm 

Spoiler 

Vinge 

Magnetism Vägmagnet 

Bilmagnet 
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TABELL 4-2:  KONCEPTSAMMANSTÄLLNING 

Koncept  Fördelar Nackdelar 

Friktionsbaserade koncept  

 

Bromskudde Snabb, platseffektiv 
förvaring 

Oklart om det ger 
någon betydande ökad 
friktion 

 

Larvband Borde kunna 
åskadkomma bättre 
friktion 

Svårt att bromsa 
bandet med rätt 
hastighet 

 

Gummiplatta Enkel konstruktion Oklart om det ger 
någon betydande ökad 
friktion 

 

Klister/ 
Kemikalier/ Värme 

Enkelt att testa utan 
konstuktion på bilen 

Oklart om det ger 
effekt 

 

Gummimatta Enkelt att testa 
exempelvis genom att 
bromsa på en i förväg 
utlaggd gummimatta 

Oklart om det ger 
någon ökad friktion, 
svårt att få mattan att 
rulla ut tillräckligt 
snabbt 

 

Vakuum-skapande 
däck 

 Ger rullmotstånd om 
det ska vara i 
kontinuelig drift. 
Konstruktionsproblem 
utan självklar lösning.  

 

Gummiblandning Potential att bli 
kommersiell produkt 

Konstruktionsproblem 
utan självklar lösning, 
tveksamt vilken 
skillnad det kan göra 

Koncept baserade på ökad normalkraft   

  

Vertikal 
acceleration 

Kan minska 
hastigheten under ca 
0,1s innan krock 

Nästan obefintlig effekt 
för bromssträckan 
under längre 
tidsperspektiv än 0,1s 

 

Raketmotor Bör ge effekt Inneffektivt att ha 
extra motor och 
bränsle och långsamt 
att aktivera 
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Vakuum Kan bli väldigt 
effektivt 

Svårt att implementera 

Koncept baserade på spjärn mot asfalten   

 

Avverkan Borde åstadkomma 
minskad 
bromssträcka 

Svårt att beräkna/ 
dimensionera så att 
bilen bromsas mjukt 

 

Ankare Effektiv och mjuk 
inbromsning kan 
uppnås 

Svårt att fästa in i 
asfalten i farten 

Aerodynamikbaserade koncept   

 

Bromsskärm Enkelt att realisera Ger endast effekt vid 
hög hastighet 

 

Spoilers Enkelt att realisera Ger endast effekt vid 
hög hastighet 

 

Vinge Enkelt att realisera Ger endast effekt vid 
hög hastighet 

Magnetbaserade koncept   

 

Vägmagnet Effektivt vid platser 
där det händer 
mycket olyckor 

Magneter måste läggas 
i vägbanan, begränsat 
användningsområde 

 

Bilmagnet Borde vara effektivt Svårt att realisera, 
fungerar bara om 
hindret är en bil 

 
F R I K T I O N S B A S E R A D E  K O N C E P T  

De friktionsbaserade koncepten grundas på att en högre friktionskoefficient kan uppnås än den som 

åstadkommes i ett par bra däck. Detta kan teoretiskt göras på flera sätt med variation av yta, 

materialparametrar och glidhastigheter av gummimaterial, så som har beskrivits i teorin i stycke 3.3 

- Gummifriktion. Den ökade gummifriktionen kan realiseras genom nersänkning av någon typ av yta 

under bilen. Materialet som sätts ner är en noga prövad gummiblandning och geometri för högsta 

friktion. Materialet har inga krav på att klara nötning till skillnad från vanliga bildäck som har höga 

krav på nötningsbeständigheten. Att stora friktionskoefficienter kan uppnås med mjukt gummi och 

stor yta kan ses bland annat inom dragracing där extremt höga friktionstal kan noteras. Top Fuel 

dragsters är det snabbast accelererande markfordonet och accelererar från 0-160km/h (100mph) på 

mindre än 0,8 sekunder vilket motsvarar en acceleration på mer än fem gånger g-kraften [36]. Nedan 

presenteras de sju koncept som klassas som friktionsbaserade bromsmetoder. 
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B R O M S K U D D E  

En exploderande bromskudde fästes under bilen. Bromskuddens yta är täckt med gummi av hög 

friktion. Bromskuddens tryck behålls under bromsförloppen och kudden tar upp en avvägd del av 

bilens vikt och med ökad bromsarea ökar friktionskraften. Detta koncept utnyttjas i en befintlig 

konceptbil från Mercedes, beskriven i stycke 3.1.1 - Mercedes ESF 2009 bromskudde. 

 

FIGUR 4-4:  PRINCIPSKISS AV BROMSKUDDE  

L A R V B A N D  

Ett eller flera larvband av gummi på en styv konstruktion monteras under bilen. Bandet trycks mot 

marken med hjälp av en laddning eller en förspänd fjäder som släpps och hålls sedan med ett 

konstant fördelat tryck mot marken. Larvbandet bromsas till en hastighet något långsammare än 

bilens hastighet. På så sätt kan en optimal glidhastighet uppnås på liknande sätt som bilens ABS 

system optimerar glidhastigheten för däcken. Genom att kontaktytan är stor, hastigheten optimeras 

samt att gummimaterialet kan väljas utan hänsyn till nötningsegenskaper borde en hög friktion 

kunna uppnås. 

 

FIGUR 4-5:  T.V .:  PRINCIPSKISS AV LARVBAND . T. H.:  TIDIG IDÉ PÅ LARVBAND FRÅN PROJEKTANSÖKAN  

G U M M I P L A T T A  

På liknande sätt som larvbandet trycks en plan gummiyta ner mot marken. Denna yta är fix och kan 

inte röra sig längs marken och är således en enklare konstruktion än koncept larvband. 

Glidhastigheten mellan gummi och asfalt är alltså lika med bilens hastighet. Tanken är även här att en 

större yta och ett bättre friktionsmaterial ska bidra till en ökad friktionskoefficient.  

 

FIGUR 4-6:  PRINCIPSKISS FÖR GUMMIPLATTA  

KL I S T E R / K E M I K A L I E R / V Ä R M E  

Genom att spruta en klisterblandning på däck och vägbana kan potentiellt friktionskraften ökas. 

Detta utnyttjas bland annat inom dragracing där banan i förväg prepareras med klistret TrackBite 

som i kombination med de speciella däcken ger en ökad friktionskraft. Även behandling med 

speciella kemikalier kan göra att friktionsegenskaperna förbättras. Ett medel som mjukgör hårdnade 

däck är Formula V Traction Treatment som också det används i racingsammanhang. Värmeutveckling 
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utnyttjas i dragracing för att åstadkomma bättre friktion genom att bilarna slirar med däcken för att 

värma dem innan start, något som i friktionsteorin dock motsägs. Detta koncept kan implementeras 

genom att snabbt värma upp befintliga däck alternativt sänka ner redan uppvärmt material i 

vägbanan.  

  

FIGUR 4-7:  PRINCIPSKISS FÖR KLISTER/KEMIKALIEKONCEPT  

G U M M I M A T T A  

En gummimatta rullas ut framför framdäcken i samma hastighet som bilen. Mattan har hög friktion 

mot underlaget som maximeras genom att glidhastigheten är nära noll. Friktionen mellan däcken och 

gummimattan bör också kunna vara hög så maximal friktion borde begränsas av mattans friktion 

mot underlaget. Konceptet kan eventuellt kombineras med klister, exempelvis genom att undersidan 

på mattan prepareras med klister innan den rullas ut för att få bättre fäste. På mattans undersida kan 

även spetsar finnas som trycks ner i marken då bilens däck passerar över för att på så sätt ytterligare 

öka friktionen. 

 

FIGUR 4-8:  PRINCIPSKISS FÖR GUMMIMATTA  

VA K U U M S K A P A N D E  D Ä C K  

Däcken utformas så att det i kontaktytan är små sugkoppar som trycks mot marken och skapar ett 

vakuum. Idén är att detta vakuum skulle göra att greppet blir bättre.  

 

FIGUR 4-9:  PRINCIPSKISS FÖR VAKUUMSKAPANDE DÄCK  

G U M M I B L A N D N I N G  

Däcken består av två olika gummiblandningar. I vanlig körning är den vanliga gummiblandningen i 

kontakt med vägbanan, medan den andra gummiblandningen blottas först då däcket utsätts för en 

hög belastning. Detta extra gummimaterial, som i tillverkningen är inpassat i fickor, har högre 

friktion mot asfalt än det slitstarka gummi som normalt finns i slitytorna. Vid häftig inbromsning 

ökar marktrycket på framhjulen över en specifik nivå där bromsgummit trycks ut ur sina gömmor 

och exponeras mot asfalten och bidrar till ett ökat grepp. Konceptet åstadkoms genom en anpassad 
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utformning av däckmönstret. Bromsgummit kommer aldrig exponeras och slitas så länge bilen inte 

bromsar maximalt så som i en nödsituation och därför ha en lång livslängd. 

 

FIGUR 4-10:  PRINCIPSKISS FÖR KONCEPT GUMMIBLANDNING  

K O N C E P T  B A S E R A D E  P Å  Ö K A D  N O R M A L K R A F T  

Koncepten i den här gruppen baseras på att en ökad normalkraft åstadkoms genom någon typ av 

tillförd kraft. Den ökade friktionskraften som då kan tas upp i bilens däck kortar bromssträckan.  

VE R T I K A L  A C C E L E R A T I ON  

Genom att accelerera bilens masscentrum i vertikal led kan momentant ett ökat marktryck uppnås. 

Även denna idé utnyttjas i Mercedes bromskudde där framvagnen höjs med cirka 8 centimeter under 

förloppet på 0,1 sekunder. Enligt de beräkningar som gjorts och redovisas i avsnitt C.1 i Bilaga C -

Beräkningar kan endast en minimal effekt fås av detta koncept utöver tidsrymden 0,1 sekunder som 

Mercedes utnyttjar. Anledningen är att det finns begränsningar på hur högt bilens masscentrum kan 

accelerera. 

 

FIGUR 4-11:  PRINCIPSKISS FÖR KONCEPT VERTIKAL ACCELERATION 

JE T/R A K E T M O T O R  

En motriktad raketmotor kan skapa en kraft bakåt och nedåt och därmed hjälpa till att bromsa bilen. 

Nackdelar är att en stor mängd extra bränsle måste transporteras samt att aktiveringstiden för att 

starta motorn kan vara lång. Det kan också ifrågasättas om konceptet är säkert med tanke på 

oskyddade trafikanter som kan befinna sig i närheten av raketmotorn som bör bli ganska kraftfull. 

 

FIGUR 4-12:  PRINCIPSKISS FÖR KONCEPT RAKETMOTOR  
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VA K U U M  

Genom en skillnad i lufttryck över och under bilen kan starkt ökat marktryck uppnås varvid bilens 

grepp och friktionskrafter ökar. Konceptet går ut på att skapa, om än inte vakuum, i alla fall ett lägre 

lufttryck under bilen. Detta kan ske på flera olika sätt genom att luften under bilen tas bort och att 

utrymmet tätas med någon typ av kjolar för att hindra att ny luft sugs in i lågtrycksområdet. 

Konceptet har tidigare använts inom racingvärlden i bilen Chaparral 2J då en extra motor sattes att 

driva fläktar för att suga luft under bilen. Skillnaden jämfört med aerodynamiska koncept som 

minskar trycket under bilen, är att en effekt kan uppnås oberoende av bilens hastighet om en extern 

sugenhet används. Om en extremt stark sug används och utrymmet mot marken görs tätare kan detta 

bli en bidragande effekt till ökat marktryck och därmed ökade friktionskrafter. Ett alternativ till en 

extern sug kan vara en stor sugkopp som trycks mot marken, trycker bort luften och sedan reser sig 

så att lågt lufttryck skapas. Detta skulle eventuellt kunna åstadkommas genom en explosionsladdning 

som trycker ner en skiva, för att därefter med starka fjädrar dras tillbaka samtidigt som kjolar fälls 

ner enligt principen i Figur 4-14.  

  

FIGUR 4-13:  PRINCIPSKISS FÖR VAKUUMSUG BASERAT PÅ EN STOR FLÄKT  

 

FIGUR 4-14:  PRINCIPSKISS FÖR VAKUUMKONCEPT DÄR EN PLATTA TRYCKS MOT MARKEN FÖR ATT SKAPA ETT VAKUUM  

K O N C E P T  B A S E R A D E  P Å  S P J Ä R N  M O T  A S F A L T E N  

Koncepten i den här gruppen baseras på att de tar spjärn mot asfalten för att skapa en kraft utöver de 

vanliga friktionskrafterna. Koncepten bygger på att något tränger ner i asfalten och antingen river 

upp densamma eller gör en fast infästning i den. 

A V V E R K A N  

Genom att asfalten avverkas kan mer energi är friktionen tas upp. Konceptet baseras på att ett 

hårdare material trycks ner i marken och skrapar upp asfalten som tar upp energin genom 

deformation. En svårighet är dimensionering av delen som går ner i marken som dels måste skära 

ner i asfalten, men inte får skära ner för djupt och orsaka ett tvärstopp.  

 

FIGUR 4-15:  PRINCIPSKISS FÖR KONCEPT AVVERKAN  
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A N K A R E  

Konceptet baseras på att en infästning i asfalten görs i farten. Mellan den i asfalten fastsatta 

infästningen och bilen finns sedan en förbindelse i form av ett band eller en bromsad vajer som tar 

upp energi och bromsar bilen.  

 
FIGUR 4-16:  PRINCIPSKISSER FÖR KONCEPT ANKARE 

AE R O D Y N A M I K B A S E R A D E  K O N C E P T  

De aerodynamikbaserade koncepten bygger på två olika aerodynamiska egenskaper, ökat 

luftmotstånd samt ökat marktryck. Koncepten är alla hämtade från racingvärlden. Genom ökat 

luftmotstånd, som innebär extra bromsande krafter på bilen, minskas bilens hastighet. Ökat 

marktryck bygger på en ökning av normalkraften i kontakt med vägen vilket i sin tur kan ge ökad 

bromsverkan på samma sätt som koncepten i kategorin ökad normalkraft. Ökat marktryck bygger på 

omvänd lyftkraft och innebär att bilen trycks med större kraft mot marken på grund av olika 

lufttryck runtomkring bilen. Generellt för aerodynamikbaserade idéer är att de fungerar effektivt för 

höga hastigheter, medan dess effektivitet sjunker snabbt i lägre hastigheter, en anledning varför 

dessa koncept implementeras flitigt inom racingvärlden men är mer sällsynta i vardaglig trafik. 

Anledningen till att de aerodynamiska koncepten endast är effektiva i höga hastigheter beror på att 

den ökade kraften är proportionell mot hastigheten i kvadrat.  

B R O M S S K Ä R M  

Bromsskärm används inom bland annat dragracing för att snabbt bromsa in bilarna från höga 

hastigheter. När bilen passerar mållinjen frigörs två bromsskärmar som initialt bromsar med en kraft 

på uppemot 7g [36]. Enligt beräkningar med en antagen rimlig storlek av en bromsskärm 

konstateras att förbättringspotentialen vid bra väglag kommer upp i ungefär 10 % i inbromsning från 

100 km/h, medan effekten är obefintlig från 50 km/h. Beräkningar, tabeller och diagram redovisas i 

stycke 0 i Bilaga C - Beräkningar . 

 

FIGUR 4-17:  PRINCIPSKISS FÖR BROMSSKÄRM  
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SP O I L E R S  

Spoiler är ett aerodynamiskt element med syftet att bryta ett luftflöde och på det sättet skapa 

minskad lyftkraft och ökat marktryck. En läpp i framkant av bilen tillsammans med kjolar och en 

fasning av bakänden (diffuser) skapar ett undertryck under bilen vilket ökar marktrycket. 

 

FIGUR 4-18:  PRINCIPSKISS FÖR OLIKA SPOILERKONCEPT 

V I N G E  

En aerodynamisk vinge har funktionen att den ger en lyftkraft då den vinklas i ett luftflöde. Placeras 

vingen i motsatt vinkel produceras en kraft nedåt vilket tillämpas på racingbilar. Maximal lyftkraft 

kan fås med delad vinge såsom i figuren nedan. Konceptets potential att korta bromssträckan 

motsvarar ungefär detsamma som för koncept bromsskärm och beräkningar av lyftkraft visas i 

stycke C.3 i Bilaga C - Beräkningar. 

 

FIGUR 4-19:  PRINCIPSKISS FÖR KONCEPT VINGE  

MA G N E T B A S E R A D E  K O N C E P T  

De magnetbaserade koncepten använder sig av magnetisk kraft mellan två objekt för att minska 

fordonets hastighet. En nackdel med de magnetbaserade koncepten är att det behövs en fast motpol 

till magneten där bilen håller på att krocka eller i vägbanan. Detta gör att koncepten är väldigt 

begränsade och beroende av omgivningen. En annan aspekt att ta hänsyn till är att starka magneter 

kan skada elektronik i bilen. 

M A G N E T I S M  I  V Ä G B A N A N  

En magnetisk pol kan placeras i vägbanan framför övergångsställen och andra kritiska 

trafikområden. Under bilen placeras sedan elektromagneter som kan aktiveras i nödsituation och 

hjälpa bilen att bromsa. Alternativt placeras elektromagneter i vägbanan som aktiveras när 

oskyddade trafikanter passerar övergångsstället och gör att eventuella bilar i riktning ut över 

övergångsstället bromsas in automatiskt. 
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FIGUR 4-20:  PRINCIPSKISS FÖR KONCEPT MAGNETISM I VÄGBANAN 

M A G N E T I S M  M E L L A N  B I L A R  

I varje bil sitter elektromagneter som kan aktiveras vid nödläge. Om en oundviklig kollision upptäcks 

beräknar sensorer den andra bilens polaritet och aktiverar motriktad polarisering på fordonet. Den 

magnetiska kraften hjälper till att bromsa fordonet redan innan de kolliderar, och överför alltså kraft 

mellan fordonen fördelat över en längre sträcka. Därmed är kraften i kollisionsögonblicket lägre, den 

virtuella deformationssträckan blir längre eftersom bromsande kraften verkar över en längre 

sträcka.  

 

FIGUR 4-21:  PRINCIPSKISS FÖR KONCEPT MAGNETISM MELLAN BILAR 

4.3 KONCEPTVAL  
Konceptvalet baserades på utvärdering av koncepten, dess potential att korta bromssträckan samt 

huruvida de är möjliga att testa inom tidsram, budget och resurser för projektet. Val av koncept 

skedde genom tre steg av elimineringsmatriser kombinerade med diskussioner och majoritetsbeslut 

i gruppen efter att koncepten sammanställts och presenterats. Första genomsökningen eliminerade 

de koncept som inte uppfyllde alla de fyra absoluta kraven, förkortad bromssträcka från 100km/h, 

användbar i bra vägförhållanden, ingen förhöjd fara omgivning samt nyhetsvärde. Matrisen i sin helhet 

presenteras i Bilaga D - Konceptvalsmatriser. Gruppen var helt överens om att nio av koncepten inte 

höll måttet.   

Koncepten vakuumskapande däck och gummiblandning är svåra att genomföra och testa. Dessutom 

betvivlas huruvida de kan ge tillräckligt stora resultat i syftet att minska bromssträckan i 

nödsituationer utan att påverka köregenskaper i övriga sammanhang. Konceptet vertikal 

acceleration förväntas inte ge något resultat över en tidsperiod som är längre än 0,1 sekunder, och 

finns dessutom på det sättet delvis demonstrerad i och med bromskudden i Mercedes konceptbil ESV 

2009 och har därför inget stort nyhetsvärde. Raketmotor anses inte vara en bra lösning dels på grund 

av energimängden, att motorn hela tiden ska fraktas med bilen. De aerodynamikbaserade koncepten 

uteslöts på grund av deras bristande funktionalitet i lägre hastigheter. Alla dessa koncept är 

dessutom ganska väl beprövade och dess funktionalitet finns väl beskriven. Dessa aerodynamiska 

koncept anses därför inte vara av intresse i denna studie som syftar till att hitta och testa nya, 

innovativa koncept. De magnetbaserade koncepten anses däremot väldigt intressanta och innovativa. 

Dock är deras funktionalitet begränsad till specifika situationer, och därför inte allmängiltiga vilket 

eftersöks i detta projekt. Innovationen kan öka säkerheten och rädda liv vid olycksdrabbade 

övergångsställen.  
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I andra omgången jämfördes koncepten mot koncept bromskudde som antogs som referenskoncept. 

Resultatet av screeningen enligt Pughs beslutsmatris presenteras också de i Bilaga D - 

Konceptvalsmatriser. Som kriterier användes de krav i kravspecifikationen som ansågs 

konceptberoende. De oberoende kraven uteslöts för att förenkla elimineringsprocessen. Resultatet 

av elimineringen blev att endast bromskudden uteslöts och resterande koncept togs vidare till nästa 

steg av elimineringen. Bromskudden bygger på samma principer som larvbandet och Gummiplattan 

som båda visade sig uppfylla de flesta kriterier bättre än bromskudden.  

I tredje steget av elimineringen togs hänsyn till kriteriernas olika skattade vikt och koncepten 

bedömdes på en femgradig skala hur väl de uppfyllde kriterierna jämfört med ankarkonceptet som 

valdes som referenskoncept. Baserat på bedömningen som också presenteras i Bilaga D - 

Konceptvalsmatriser och diskussioner kring hur koncepten kunde vidareutvecklas togs beslutet att 

vidareutveckla och testa de tre koncepten Ankare, Gummiplatta och Avverkan. Handlingsplan för 

vidareutveckling och tester av de tre koncepten presenteras i Tabell 4-3. Koncept Gummiplatta och 

Avverkan ska konstrueras och testas på bilen genom infästning i en gemensamt anpassad 

konstruktion i bilen. Koncept Ankare utreds och dess funktion i bromsning testas genom att på 

förhand göra fast ett fäste i asfalten. 

Konceptet larvband utesluts av samma anledning som bromskudden uteslöts i tidigare steg, därför 

att funktionen liknar koncept Gummiplatta som är enklare att konstruera och testa. Från resultaten 

av testerna kan eventuellt slutsatser dras om dessa koncepts funktionalitet. Koncept gummimatta 

uteslöts framförallt eftersom dess funktion är betvivlad. Vakuumkonceptet uteslöts eftersom det 

ansågs svårt att implementera och testa, även om dess potential är stor. Konceptet har testats 

tidigare inom racingvärlden och bedöms därför inte ha ett stort nyhetsvärde. Eftersom bilen åker i 

hög hastighet, och asfalten är en skrovlig yta är det svårt att täta mot marken för att suga ut luften. 

Dessutom skulle stora krafter behöva tillsättas för att skapa vakuumet. 

TABELL 4-3:  VALDA KONCEPT  

Koncept  Utveckling Steg 1:  
Test utan bil 

Steg 2:  
Test med bil 

 

Ankare Koncept-
utveckling och 
framtagande av 
prototyp inom 
exjobbet 

Test med 
bultpistol i 
asfalt, 
belastnings-
tester av 
infästning 

Test där infästning 
sker i förväg och 
”långt” rep 
förbinder bil och 
stoppband  

 

Gummiplatta Prototyp av 
Prodelox, 
utredning av 
material inom 
exjobbet 

Friktionstester 
med skurna 
gummibitar 
under olika 
belastning 

Prototyp monterad 
under bil, olika 
gummibelägg 

 

Avverkan Prototyp av 
Prodelox 

 Prototyp monterad 
under bil, olika 
utformning på 
spetsar 
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5 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT ANKARE 
Konceptidén Ankare definieras som en infästning i marken kombinerat med en kraftupptagande 

förbindelse till bilen. Hur detta tekniskt kan lösas beskrivs i detta kapitel som beskriver den andra 

iterationen av konceptutveckling. Arbetet omfattar stegen konceptgenerering och konceptval som samt 

test av koncept. 

5.1 KRAVSPECIFIKATION  
En utvecklad kravspecifikation för konceptet tas fram för att leda det fortsatta 

konceptutvecklingsarbetet. För mätbara krav sätts ett idealvärde samt ett marginalvärde, där 

marginalvärdet ger ett acceptabelt intervall av värden, medan idealvärdet är målvärdet för 

konstruktionen. Kravspecifikationen ligger till grund för utvecklandet av konceptet samt val av 

konceptlösning. De flesta kraven kommer från säkerhetsmässiga aspekter, samt krav på produktens 

funktion. Exempelvis bör infästningen vara lätt samt innehålla så lite vassa och hårda material som 

möjligt. Detta utifrån scenariot att infästningen skulle lossa från asfalten under förloppet och slungas 

iväg av upplagrad energi.  

TABELL 5-1:  KRAVSPECIFIKATION FÖR ANKARBROMS  

Nr Önskad funktion Vikt Enhet Marginal-
värde 

Ideal-
värde 

1 Energiupptagare     

1.1 Ge konstant kraft över hela sträckan 5 - Approximativ Ja 

1.2 Dragkraft 4 kN 6–15 12 

1.3 Längd 4 m 20-40 25 

2 Infästning     

2.1 Säkerhetsfaktor mot dragkraften 5 ggr >1,5 >2 

2.2 Bilens maxhastighet vid infästning 4 km/h 50-150 >100 

2.3 Liten vikt 3 kg < 1 < 0,1 

2.4 Hårda material 3 kg < 0,1 < 0,05 

2.5 Vassa oskyddade material 4 st 0 0 
2.6 Skaderisk 5 - låg obefintlig 

3 Skada på bromsmekanism     

3.1 Kan återanvändas 2 ggr > 0 > 3 

3.1 Enkel att byta slitdelar/reparera 2 kr 0-10 000 <2000 

4 Skada på väg     
4.1 Verktyg för att lossa infästning 2 st 1 0 

4.2 Behov av vägreparation  2 - liten Nej 

5 Säkerhet för medtrafikanter     

5.1 Infästning överkörbar 3 Binärt Ja Ja 

5.2 Infästning säker 4 Binärt Ja Ja 
5.3 Säkerhet för oskyddade trafikanter 5 Binärt Ja Ja 

6 Energi- och miljöaspekter     

6.1 Extra vikt 2 kg <50 <10 

6.2 Extra luftmotstånd i körning 2 % <+5 <+1 

6.3 Miljövänlig tillverkning 3 Binärt Ja Ja 
7 Projektkrav     
7.1 Enkel att testa 4 h 20 10 

7.2 ”Billig” att testa 4 kr 10 000 10 000 
7.3 Innovativ lösning (Nyhetsvärde) 2 Binärt Ja Ja 
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5.2 KONCEPTGENERERING  
Samma funktionsanalys som tidigare används för att generera koncept där funktionen generera 

bakåtriktad kraft har brutits ner ytterligare i tre delfunktioner enligt Figur 4-2. I denna iteration 

utnyttjas alla identifierade delproblem för att hitta respektive dellösningar. Framtagna konceptidéer 

sammanställs i Tabell 5-2 och delas in i infästning och kraftöverföring. I tabellen är delproblemen för 

infästning relativt oberoende av delproblemen för kraftöverföring. Olika koncept kan därför 

utvecklas för dessa och sedan separat väljas och kombineras. För kraftöverföring finns totalt fyra 

olika kombinationer då alla val för att överföra kraft medför en lösning på energiomvandling. 

Kombineringen för infästning blir mer komplicerad. Om alla koncept för infästning skulle gå att 

kombinera enkelt med varandra skulle det innebära hundratals olika koncept, dock går 

dellösningarna inte att kombinera fritt. Exempelvis kan en patron aktiveras av antingen en 

strömbrytare eller en tändhatt, medan en pneumatisk eller en hydraulisk ackumulator aktiveras 

genom att öppna en ventil. Dessutom uppkommer ytterligare koncept genom att kombinera flera 

dellösningar från varje kategori. Exempelvis skulle ett koncept kunna använda både patron och 

fjäder för att lagra energi, därefter både motor och tändhatt för att aktivera följt av en rörelse ner 

plus ett skott. På så sätt används flera lösningar inom varje kategori för att kombinera fram ett 

koncept. Ett fåtal av alla dessa kombinationer är tänkbara att utvecklas till koncept, medans andra 

kombinationer inte kan motiveras. 

 

FIGUR 5-1:  FUNKTIONSANALYS AV ANKARBROMS DÄR DELFUNKTIONEN GENERERA BAKÅTRIKTAD KRAFT ÄR 

YTTERLIGARE NEDBRUTEN  
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TABELL 5-2:  DELLÖSNINGAR PÅ IDENTIFIERADE FUNKTIONER  

Infästning Kraftöverföring 
Lagra energi Aktivera Frigöra 

Energi 
Infästning 
(frigöra) 

Ta spjärn Överföra 
kraft 

Omvandla 
energi 

Patron Tändhatt Skott Mekanik Spikar(flera) Tear-
Webbing 

Deform-
ation 

Batteri Ström- 
brytare 

Rörelse 
ner 

Skena Spett (1-2) Elastiskt 
band 
(bungy) 

Elastisk 
potential 

Fjäder Motor 
(ström- 
brytare) 

Släppa 
(köra 
över)  

Deform-
ation 

Ankare mot 
omgivning 

Vajer Friktion 
(broms) 

Pneumatik Mekanik Trycka 
ner 

Snäppfäste  Rem  

Hydraulik 
(ackumulator) 

Ventil      

5.2.1  KONCEPT  KR AFTÖV ERFÖRI NG  

Kraven på kraftöverföringen är att ge en konstant kraft över en relativt lång sträcka. Ett potentiellt 

bungyrep ger en ökande kraft med sträckan vilket i det här fallet är en nackdel. En annan nackdel är 

att en extremt stor förlängning av repet krävs för att kraften ska börja tidigt och sedan hålla sig 

under 25 meter. Det är svårt att hitta lämpligt rep och material som kan uppfylla detta. Konceptet 

utesluts därför efter en kort efterforskning. Av de tre olika koncepten är därför friktionsbroms och 

Tear Webbing de med mest potential.  

K O N C E P T  

(1)  F R I K T I O N S B R O M S  

En friktionsbroms baseras på tekniken att en upprullad rem alternativt vajer bromsas medan den 

tillåts rulla ut mellan bilen och infästningen. Rörelseenergin omvandlas till värme då friktion 

utnyttjas till att hålla emot vajertrumman med en konstant bromskraft varför kylning är en viktig del 

av konceptet. Konceptets princip beskrivs i Figur 5-2. 

 

FIGUR 5-2:  PRINCIP FÖR FRIKTIONSBROMS   

 

Bromsad 

trumma 

fäst i bilen 

Ände att fästa 

i asfalten 

Rem eller 

vajer på rulle 
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(2)  TE A R  WE B B I N G  

Tear Webbing, eller textil energiabsorption som tekniken kallas, baseras på att sömmar som binder 

ihop två remmar rivs upp då remmen utsätts för en rivande kraft. Tekniken används bland annat i 

fallskydd på byggarbetsplatser samt i Scamas vägapplikation, beskriven i stycke 3.1.2. Kraften är 

konstant med sträckan eftersom antalet sömmar är konstant. Längden som kraften verkar begränsas 

av dubbla bandets ursprungliga längd. Bandens sömmar kan vara dimensionerade för olika krafter 

och dess längd kan enkelt varieras. Principen för konceptet visas i Figur 5-3 där Tear Webbing-

bandet förbinder bilen med en infästning gjord i vägbanan. 

 

FIGUR 5-3:  KONCEPTIDÉ TEAR WEBBING ABSORPTIONSBAND  

BE R Ä K N I N G  

För att uppskatta behovet av kraft och längd för inbromsningen har beräkningar gjorts på 

resulterande bromssträcka. Resultatet av 12 kN bromskraft över sträckan 22 meter från 100 km/h 

respektive 50 km/h i kombination med varierande bromseffekt på ordinarie bromsar visas i Figur 

5-4. Vid en sträcka överstigande 22 meter antas ingen kraft utöver bilens ordinarie bromsar inverka 

på bromsförloppet. Detta realiseras genom att Tear Webbing-bandet är helt av efter sin sträcka 

alternativt att vajer eller rem i bromstrumman frigörs när den löpt ut sin längd. Detta är en 

säkerhetsåtgärd för att infästningen eller bil inte ska gå sönder vid maximalt utdragen längd på 

remmen, vilket skulle kunna orsaka risker för omgivningen. Vid tillämpning av bromsband för 

kraftöverföring med definierad längd och kraft i kombination med full inbromsningseffekt på däcken 

minskas bromssträckan från 40 meter till 20 meter, det vill säga en halvering av bromssträckan. Om 

underlaget av någon anledning gör att full bromseffekt på däcken inte kan uppnås fås fortfarande en 

relativt kort bromssträcka. Exempelvis stannar bilen på 35 meter vid en samtidig full inbromsning på 

ett underlag med friktionskoefficient 0,5 jämfört med 80 meters bromssträcka utan ankarets 

bakåtriktade kraft.  

Ekvation (6): 

         
  

 

   
 

    
 

   
 

 

                     (13) 



  Vidareutveckling av koncept Ankare 

  43 

 

FIGUR 5-4:  JÄMFÖRELSE AV BERÄKNAD BROMSSTRÄCKA MED OCH UTAN KRAFTUPPTAGANDE BAND VID OLIKA 

FRIKTIONSKOEFFICIENTER 

5.2.2  KONCEPT  IN FÄSTNI NG  

Av de fem delfunktionerna för huvudfunktionen infästning är de tre första beroende och baseras på 

tekniken trycka eller skjuta, alternativt en kombination av dessa. Lösningen för kategorin infästning 

(frigöra) är oberoende av lösningarna för de andra kategorierna och utesluts därför tillsvidare.  

Utifrån de återstående kategorierna kombineras åtta koncept varav fyra är illustrerade i 

kombinationsmatrisen i Tabell 5-3; samtliga kombinationer som leder till koncept beskrivs nedan.  

(1) Trycka ner spett: Hydraulik – ventil – trycka ner – spett   
(2) Skjuta: Patron – tändhatt – skott – spikar 
(3) Tryckspik 1: Hydraulik – ventil – trycka ner – spikar  
(4) Tryckspik 2: Fjäder – Motor (strömbrytare) – trycka ner – spikar 
(5) Skjuta på nära håll 1: Pneumatik + patron – ventil + strömbrytare – rörelse ner + skott – 

spikar 
(6) Skjuta på nära håll 2: Fjäder + patron – motor (strömbrytare) + tändhatt – rörelse ner + 

skott – spikar  
(7) Köra över skott: Batteri + patron – motor (strömbrytare) + strömbrytare – släppa (köra 

över) + skott – spikar 
(8) Köra över tryckspik: Batteri- motor (strömbrytare) - släppa (köra över) – spikar 

TABELL 5-3:  KOMBINATIONSMATRIS ME D KOMBINERADE KONCEPT 

Infästning 
Lagra energi Aktivera Frigöra Energi Ta spjärn 

Patron Tändhatt 
 

Skott Spikar(flera) 

Batteri Strömbrytare 
 

Rörelse ner Spett (1-2) 

Fjäder Motor 
(strömbrytare) 

Släppa (köra 
över)  

 

Pneumatik 
 

Mekanik Trycka ner  

Hydraulik 
(ackumulator) 
 

Ventil   
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I matrisen är koncept 1-3 samt koncept 5 illustrerade som exempel. Konceptet som skiljer sig från 
övriga är koncept 5 som baseras på två lösningar för respektive kategori lagra energi, aktivera samt 
frigöra energi. Nedan beskrivs alla de åtta koncepten för infästning. 

(1)  TRY C K A NE R S PE T T  

En hydraulisk kolv används för att trycka ner ett stadigt spett genom asfalten. Genom att 

tryckpunkten följer med längs med bilens längd, samt att indrivningshastigheten är hög möjliggörs 

indrivning i farten. När spettet är fullt nerdrivet i marken lossnar det från bilen och är endast 

förbundet med bromsbandet. 

(2)  SK J U TA  

En skjutmekanism sitter monterad under bilen. När den aktiveras skjuts spikar ner i marken vilka tar 

med sig remmen som fästes in. Fördelen med konceptet är att inga rörliga delar behöver vidröra 

marken, en nackdel att det är svårt att göra infästningen som ska följa med spikarna ner mot asfalten, 

samt att få spikarna att tränga ner i asfalten då de inte har styrning i förloppet.  

(3)  TRY C K SPI K  1 

En anordning placerad framme i underredet på bilen trycks ner med hydrauliska kolvar. Genom högt 

tryck i kolvarna som delvis lyfter bilens framvagn utnyttjas bilens tyngd för att trycka i spikarna. 

Tryckpunkten på spikplattan går längs en skena så att plattan tillåts ligga still mot marken medan 

bilen färdas i relativt hög hastighet medan spikarna trycks i. När spikarna är fullt nedtryckta hissas 

anordningen upp igen med hjälp av samma hydraulkolvar. Spikar tillsammans med infästa remmar 

sitter då kvar i marken och börjar ta upp en bromsande kraft. Antalet spikar begränsas av tillgänglig 

kraft som finns att trycka spikarna som en andel av bilens tyngd. Samtidigt ska spikinfästningen hålla 

för önskad bromskraft.  Spikarna kan tryckas rakt ner i marken eller med en vinkel vilket borde ge 

bättre infästning. 

 

FIGUR 5-5:  CAD-MODELL AV KONCEPT TRYCKSPIK . ÖVRE:  TIDIG IDÉ. UNDRE:  AV FRAMTAGEN PROTOTYP  

(4)  TRY C K SPI K  2 

En förspänd fjäder aktiveras genom att en mekanisk spärr öppnas. Mekanismen trycker ner spikar 

mot marken och lyfter delvis bilen så att dess tyngd trycker ner spikarna i marken. Konceptet 

fungerar i övrigt som koncept (3) Tryckspik 1. 
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(5)  SK J U TA PÅ N ÄR A H ÅL L 1 

En anordning trycks med pneumatiska kolvar ner under bilen. Då anordningen tar i marken 

aktiveras en strömbrytare kopplad till patronerna som antänds och skjuter ut spikarna.  Under 

skjutförloppet som tar ca 0,5ms hinner en bil i 100km/h förflytta sig 14mm. Det finns ett glapp i 

systemet genom infästning i en skena som gör att anordningen kan följa med markens relativa 

hastighet under förloppet då spikarna tränger ner i asfalten. På undersidan av anordningen sitter 

remmarna löst infästa så att dess infästning i anordningen direkt slits av när den har fästs in i 

marken. När spikarna är fullt utskjutna är det bara stoppbandet som förbinder bilen med spikarna 

och anordningen med skjututrustningen fälls upp igen samtidigt som bromsförloppet påbörjas.  

 

FIGUR 5-6:  KOLVPRINCIP DÄR EN PATRONLADDNING FÅR KOLVEN ATT DRIVA I SPIKEN I ASFALTEN  

(6)  SK J U TA PÅ N ÄR A H ÅL L 2 

Konceptet bygger på samma principer som koncept (6) Skjuta på nära håll 1 men använder sig av en 

förspänd fjäder som aktiveras av en liten elektrisk motor. När anordningen slår i marken antänds 

patronerna med hjälp av tändhattarna och spikarna drivs ner i marken. 

(7)  KÖRA ÖV E R SK OT T  

En anordning lika bred som bilen sitter mitt under bilens underrede. Vid aktivering släpps den med 

hjälp av en elektrisk motor som öppnar en spärr. Anordningen faller till marken strax innan dess 

vingar körs över av bilens bakdäck. Vid överkörningen aktiveras en strömbrytare som antänder 

partronerna genom en ström från batteriet. Bilens vikt hjälper till att hålla anordningen på plats 

medan spikarna drivs i marken enligt samma kolvprincip som tidigare skjutande koncept och som 

illustreras i Figur 5-6. 

(8)  KÖRA ÖV E R T RY C K S PI K  

En motor aktiveras och frigör en mekanism och släpper en anordning som har ungefär samma 

egenskaper som för koncept (7) Köra över skott. Istället för att skjuta i spikarna utnyttjas bilens tyngd 

för att trycka i spikar. Genom att trycka i spikarna över en sträcka kan bilens tyngd därmed trycka i 

ett fåtal spikar per längdenhet, vilket medför att fler spikar kan tryckas i med hjälp av bilens vikt än 

vid en engångsnedtryckning som utnyttjas i koncept (3) och (4) Tryckspik 1 & 2.  
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5.3 KONCEPTVAL  
Konceptvalet delas upp i konceptval för kraftöverföring och konceptval för infästning. Konceptvalen 

baseras på beräkningar och tester av koncepten samt resonemang kring genomförbarhet och 

funktion. 

5.3.1  KRAFTÖV ER FÖRI NG  

Jämförs koncepten friktionsbroms och Tear Webbing kan det konstateras att Tear Webbing är en 

betydligt enklare teknisk lösning som uppfyller alla krav. En nackdel är att bromsbandet endast kan 

användas en gång eftersom principen bygger på att sömmarna rivs sönder, jämfört med en 

friktionsbroms troligen kan återanvändas.  Med tanke på att det är en säkerhetslösning som i de allra 

flesta fall inte kommer komma till användning alls, likt en airbag, är det rimligt att konstruera 

lösningen så att den endast kan användas en gång. När bromsen kommer till användning är det 

dessutom relativt enkelt och billigt att byta ut bandet till ett nytt. Beslut tas att fortsatt utreda och 

testa Tear Webbing som koncept för kraftöverföringen då en sådan utredning ryms inom den 

kompetens och budget som finns i projektet. 

5.3.2  IN FÄST NING  

Konceptet för infästning är beroende av kravet på hur stark infästningen behöver vara. De flesta 

koncepten baseras på att spikar fästes in i asfalten, valet av koncept beror till viss del på vilket krav 

som finns på antal spikar för infästning med tillräcklig hållfasthet och säkerhetsfaktor.  För att 

uppskatta behovet av infästning används teoretiska såväl som praktiska metoder och tester. 

Beräkningar av spikens hållfasthet kombineras med dragtester av band spikade i asfalt.   

H Å L L F A S T H E T S B E R Ä K N I N G  S P I K A R  

Maximal kraft spikarna håller för fås av beräkningar av kraften för att skjuva av spikar. Att detta ska 

inträffa förutsätter att asfalten har tillräcklig hållfasthet för att hålla kvar spikarna till dess att de 

skjuvas av. Även om detta inte är sant ger beräkningen en uppskattning om minska antalet spikar 

som behövs. Enligt beräkningar som redovisas i Bilaga C - Beräkningar är minsta antal spikar med 

diameter 4 mm tre stycken för att motstå en draglast på 12 kN, det vill säga en last om 4 kN per spik. 

Detta kan jämföras med uppgifter från tekniskt centrum på Hilti, tillverkare av bland annat 

bultpistoler för infästning i betong, som rekommenderar dimensionering mot maximalt 0,4 kN per 

spik för infästning i betong [37]. En slutsats från denna skillnad är att betongen respektive asfalten 

antagligen är den svagaste länken och kommer ge vika innan spikarna gör det.  För att ytterligare 

utreda hur många spikar som behövs görs praktiska tester där asfaltens hållfasthet undersöks. 

HÅ L L F A S T H E T S T E S T  A S F A L T  

Genom tester av asfaltens och infästningens hållfasthet kan slutsatser dras om hur många spikar som 

krävs för att motstå en given kraft. Första testet visade på att en infästning med spikar har potential 

att ta stora krafter, men utan att några specifika krafter kunde uppmätas. I andra testet uppskattades 

kraften som behövdes för att asfalten skulle börja ge vika, samt för att helt dra ut spikarna. Även en 

prototyp av reminfästningen testades i samband med kraftmätningen för att kontrollera dess 

hållfasthet. Spikar rakt respektive snett islagna testades och resultatet visas i Tabell 5-4 nedan. I 

testet där infästningen drogs parallellt med marken visade att kraften att dra ur spikarna ökade 

tämligen proportionellt mot antalet spikar. Ungefär dubbel kraft uppnås genom att använda fyra 

spikar jämfört med två spikar, vilket visar på att kraften fördelar sig väl mellan spikparen i 

konfigurationen. Vinklade spikar ger en förbättring på ca 10-20 % jämfört med rakt islagna spikar. 
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De snett islagna spikarna böjdes ca 30° innan de drogs ur, medan de rakt islagna spikarna förblev 

raka när de drogs ur och endast asfalten deformerades. 

TABELL 5-4:  MÄTDATA KRAFT FÖR UTDRAGNING AV SPIKAR  

Konfiguration Asfalten 
börjar ge sig 

Spikar 
dras ur 

4 vinklade 
spikar 

680 kg - 

2 vinklade 
spikar 

340 kg 765 kg 

2 raka spikar 300 kg 640 kg 

TE S T  A V  S P I K T R Y C K L Å D A  

En prototyp av en spiktryckande låda konstrueras och tillverkas enligt CAD-modell som visas i Figur 

5-5. Lådan placeras under den tryckmekanism som utvecklats och tillverkats för att testa koncept 

Gummiplatta och koncept Avverkan. Funktionen är beskriven i stycke 6.3 och eftersom 

konstruktionen lyfter bilens framvagn kan den utnyttjas för att anlägga framvagnens tyngd på 

trycklådan. Resultaten av testerna av prototypen är att lådans konstruktion inte fungerar för att 

trycka i spik i asfalten, alternativ att bilens tyngd inte räcker till för att driva i ens två spikar i 

asfalten. När kraften anläggs på lådans övre platta snedställer sig lådan och kraften utnyttjas inte 

optimalt. Baserat på testet kan slutsatsen dras att koncepten baserade på tryckspik inte kommer att 

fungera för att göra infästningen.  

S L U T S A T S E R  K O N C E P T V A L  

Efter genomförda tester av koncept baserade på tryckspik kan konstateras att dessa koncept inte 

fungerar. Det går också att resonera att det inte kommer att gå att trycka i ett spett, som antas ha 

grövre dimensioner än de två spikar som inte kunde tryckas i med hjälp av spiklådan. Utifrån 

testerna av det avverkande konceptet där två hornliknande spett trycks med bilens vikt i asfalten 

(presenteras i stycke 7.3 på sida 63) konstaterades att dessa trycktes ner 1-2 centimeter i 

asfaltslagret. Detta är inte tillräckligt för att fästa in ett spett så som konceptet kräver. Det konceptet 

kan därför också uteslutas. De koncept som återstår baseras på att spikar drivs i av patroner 

(koncept 5-7), liknade existerande bultpistoler. Det anses också vara en lösning på huvudproblemet 

med indrivningstiden som behöver optimeras för att kunna möjliggöra infästning i höga 

bilhastigheter. Den högsta hastigheten kan nämligen uppnås genom patrondrivna skott. För att klara 

av dessa höga hastigheter väljs ett koncept baserat på hydraulik. Hydraulik kan vara snabb och 

sådana tekniska lösningar finns bland annat inom tillverkningsindustri. För att utreda om dessa 

koncept har potential behöver ett nytt produktutvecklingsprojekt fokuserat på denna lösning 

initieras. Då syftet för detta projekt, inklusive examensarbetet inte är att ta fram en 

detaljkonstruktion av föreslaget koncept, snarare visa på potentialen av konceptet, utvecklas inte 

konceptet vidare i detalj. Konceptets potential visas genom att testa infästningsbandet, 

kraftöverföringen samt stillastående infästning av spikar i asfalt med hjälp av ett patrondrivet 

verktyg. 
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5.4 KONCEPTBESKRIVNING  
Nedan beskrivs föreslagen konceptlösning inom ramen för koncept Ankare. Konceptet består av två 

delar, en infästningsapparat som åstadkommer en infästning i asfalten bilen passerar över, och ett 

förbindande energiupptagande element. Nedan beskrivs dessa separat som kraftöverföring, och 

infästning. 

5.4.1  KRAFTÖV ER FÖRI NG  

Ett textilt bromsband av typ Tear Webbing används för att ge en konstant retardationskraft på 

fordonet. Bromsbandet har två öglor i ena änden där den ena fästs i anslutning till bilens dragkrok. 

Då den andra öglan men hjälp av infästningsapparaten fixeras mot asfalten dras sömmarna som 

förbinder de två hopsydda remmarna upp. Detta producerar en konsant fördefinierad kraft. Denna 

kraft kan varieras beroende på bilens vikt för att uppnå önskad retardation. Förslagsvis 

dimensioneras banden så att retardationen blir sammanlagt 2-3 g-krafter i kombination med bilens 

bromsar. Önskad kraft kan beräknas enligt ekvation (14) där m sätts till bilens tjänstevikt och a sätts 

till maximalt önskad retardation med avseende på att dels airbag inte ska lösa ut i onödan samt vad 

människan klarar utan skador, rimligtvis ett värde då just mellan 2-3 g-krafter. Värdet 0,5 g 

motsvarar ett värde för att kompensera från att viss bromskraft kommer från bilens bromsar. En 

kombination av bromsbandet och inbromsning på bilens ordinarie bromsar har flera fördelar. Dels 

kommer inbromsningen antagligen igång några tiondels sekunder tidigare på bilens ordinarie 

bromsar innan infästningen har skett och bromsbanden har börjat verka. En annan fördel att 

bromskraften på bilens bromsar automatiskt kan varieras för att uppnå önskad bromskraft beroende 

på bilens lastnivå som inverkar på retardationen från bromsbanden. Om till exempel bilens vikt är 

högre än tjänstevikten som banden dimensionerats för kan bromssystemet regleras upp till maximal 

bromskraft på däcken, vilket kanske motsvarar 0,8-1 g i bromskraft vilket gör att bilen alltid kan 

bromsas i ett kontant och kontrollerat förlopp. Bandets utdragna längd behöver vara mellan 25-30 

meter för att stoppa bilen från upp till 120 km/h där bromssträckan beräknas enligt ekvation (6) på 

sida 15. 

               
 

  (14) 

 

 

 

5.4.2  IN FÄST NING  

Infästningen består av två delar, den ena delen är en infästningsapparat som sitter under bilen och 

följer denna, den andra delen är ett fäste som fästes in i marken och sedan sitter kvar där under 

förloppet.  

F Ä S T E  

Fästet består av remmar förstärkta med insydda metallpinnar som fördelar lasten i remmen. 

Infästningen består av fyra stycken remmar som fästs in i asfalten med 16 stycken spikar enligt Figur 

5-8. Fästet är konstruerat för att ha så låg vikt som möjligt, och så lite hårt material som möjligt för 

att säkerställa en hög säkerhet även om infästningen av någon anledning skulle misslyckas och fästet 

dras loss under bromsförloppet. Om så är fallet kan upplagrad energi göra att fästet flyger genom 

luften och träffar bilen eller något annat i omgivningen. Genom att fästet endast består av tygmaterial 

samt åtta stycken väl skyddade insydda metallstavar med diametern 4 mm är fästet relativt ofarligt 

Egenskap Värde 

Utdragen längd 30 meter 

Specificerad kraft 18 kN för medelstor bil 
12 kN för liten bil 
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och bromsas förmodligen ganska bra av luftmotståndet. Remmarna sitter löst sydda mot 

infästningsapparaten, trådar som slits av då remmen fästs in i asfalten. Remmarna är infästa i den 

andra öglan av bromsbandet beskrivet ovan. Konfigurationen där remmarna dubbelviks och sys och 

sedan fästes in med spikar genom remmen där kraften fördelas mot metallpinnen har visat sig stark 

och en prototyp testades praktiskt där den utsattes för en kraft på 12 kN i samband med 

bromsbandets test. Testet redovisat i stycke 7.1. 

 

FIGUR 5-7:  PROTOTYP AV REMINFÄSTNING 

 

FIGUR 5-8:  REMINFÄSTNING MED 16 SPIKAR I FYRA FYRDUBBELT VIKTA OCH SYDDA 

REM.  

IN F Ä S T N I N G S A P P A R A T  

Infästningsapparaten baseras på koncept (5) – skjuta på nära håll 1, 

beskrivet i stycke 5.2.2 med ändringen att hydraulik används istället för 

pneumatik för att positionera skjutapparaten. De 16 spikarna drivs 

individuellt ner i asfalten enligt den kolvprincip som illustreras i Figur 

5-9. En krutladdning antänds vilket resulterar i att en kolv under ett 

kontrollerat förlopp driver ner spiken i asfalten. Spiken ligger laddad i 

mynningen och hålls på plats av en plastplugg i nederkant. Spikpistolerna 

är sammankopplade i ett system som illustreras principiellt i Figur 5-10. 

Krutladdningarna till alla spikpistolerna är förbundna genom ett 

kretskort, och genom att skicka en ström i kretsen antänds de samtidigt.  

Denna ström aktiveras när apparaten kommer i kontakt med asfalten. 

Apparaten skickas ner mot marken med hjälp av vertikala hydrauliska 

kolvar som snabbt aktiveras på signal från styrsystemet som detekterat 

en nödsituation. Sensorer registrerar också bilens hastighet och en 

horisontell kolv skjuter snabbt apparaten bakåt längs bilen med samma 

16 st spikar 

med 

brickor 

Metallpinnar 

fördelar 

kraften 

Vikning Vikning 

Bromsande 

band 

FIGUR 5-9:  KOLVPRINCIP 

FÖR ATT SKJUTA SPIKAR I 

ASFALTEN 
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uppmätta hastighet så att den relativa hastigheten mellan asfalten och apparaten är nära noll. Ett 

alternativ är att gummibelägg på infästningens undre sida trycks mot marken att ett glapp i 

konstruktionen tillåter apparaten att följa med markens hastighet. På samma gång antänds 

krutladdningarna och spikarna drivs snabbt och kontrollerat genom remfästet och ner i asfalten. 

Under skjutförloppet som tar cirka 0,5 millisekunder hinner bilen förflytta sig 14 millimeter om dess 

hastighet är 100 km/h. Detta avstånd kompenseras av hydrauliken som skjuter apparaten vertikalt 

med samma hastighet. Sträckan apparaten kan förflytta sig är betydligt längre än dessa 14 

millimeter, kanske uppemot 3-4 decimeter vilket gör att hydraulkolven kan accelerera upp till 

önskad hastighet innan aktiveringen. När bilen sedan passerar förbi infästningen har apparaten 

återgått till sitt upphöjda läge, infälld i underredet på bilen, och endast spikarna och remfästena finns 

kvar på marken. Fästet förbinds med bilen genom bromsbandet som direkt ger en konstant 

bromsande kraft på bilen. 

 

 

FIGUR 5-10:  PRINCIPSKISS ÖVER INF ÄSTNINGSAPPARAT  
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6 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT GUMMIPLATTA &  

AVVERKAN 
Endast delar konstruktionsarbetet för koncept Gummiplatta och Avverkan ingår i examensarbetet. 

Detta kapitel beskriver de ingående delarna kravspecifikation för systemet, placering av tryckkoncept 

under bilen, samt gummibeläggens utformning, materialval och infästning. Den av projektgruppen 

framtagna helhetslösningen presenteras också. 

6.1 KRAVSPECIFIKATION  
Kraven på systemet baseras på tidigare framtagen kravspecifikation, samt modifierade specifika krav 

för koncepten Avverkan och gummibelägg. 

TABELL 6-1:  KRAVSPECIFIKATION FÖR PROTOTYP KONCEPT GUMMIPLATTA/AVVERKAN  

Nr Önskad funktion Vikt Enhet Marginal-
värde 

Idealvärde 

1 Tryckfunktion     

1.1 Aktiveringstid 3 s < 0,3 < 0,1 

1.2 Tryckkraft 4 kN 8-12 10 

1.3 Hållfasthet mot tvärkraft 4 kg > 2000 > 4000 

1.4 Livslängd (antal tester) 4 st > 30 >100 

1.5 Måttsatt efter testbil 5 Binärt Ja Ja 

1.6 Tryckpunktens placering (mätt från 
bakaxel) 

4 m >1,5 2 

2 Gummibelägg     

2.1 Antal gummibelägg 5 st >2 4 

2.2 Storlek 2 m2 0,5-1,5 1 

2.3 Tjocklek 2 mm 8-12 10 

2.4 Hårdhet 3 Shore varierande varierande 

2.5 Glasomvandlingstemperatur 2 ˚C varierande varierande 

3 Infästning av gummibelägg     

3.1 Utbytbara belägg 5 Binärt Ja Ja 

3.2 Verktyg för att byta 3 st 1 1 
3.3 Styvhet i plattan (jämnt marktryck) 4 mm 10-20 10 

3.4 Markfrigång 3 cm >5 >10 

4 Styrsystem     

4.1 Enkel aktivering 5 Binärt Ja Ja 

4.2 Automatisk uppfällning 3 Binärt Ja Ja 
4.3 Inaktivering  5 Binärt Ja Ja 

5 Mätsystem     

5.1 Tryckkraft 4 Binärt 1 sensor 2 sensorer 

5.2 Tidpunkt för aktivering av broms 3 Binärt - Ja 

5.3 Accelerationer 5 Binärt Ja Ja 
6 Projektkrav     
6.1 Kostnad material 3 kr 25 000 20 000 

6.2 Tid tillverkning/montering 4 h 50 40 
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6.2 TRYCKPUNKTENS PLACERI NG  
Om ett extra element trycks ner i marken omfördelas normalkrafterna från däcken. Hur vikten 

fördelas beror på placeringen av det extra elementet, kontakttrycket på denna och bilens 

retardationskraft i ögonblicket. För att bestämma tryckpunktens placering utnyttjas beräkningar på 

fordonets dynamik. Om antagande görs att tryckplattan har tillräcklig kraft att lyfta hela bilens vikt 

kommer bilen hela tiden ha tre tryckpunkter i kontakt med vägbanan, tryckplattan samt antingen 

fram- eller bakdäcken, beroende på plattans placering. Om plattan placeras långt fram kommer 

plattan ersätta framhjulen och lyfta framvagnen på bilen. Om den däremot placeras långt bak 

kommer bakhjulen att lyftas från marken. Eftersom bilens tyngdpunkt ligger längre fram i bilen än 

mitten, samt att ett bromsande moment gör att kraftfördelningen förflyttas mot bilens framdäck är 

det mer fördelaktigt att placera tryckplattan långt fram under bilen om så stor tryckkraft som möjligt 

vill uppnås. Konceptet bygger på hypotesen att det anlagda gummibelägget ska uppnå en högre 

friktionskoefficient än vad bilens däck åstadkommer i kontakten med vägbanan. Därför är det 

önskvärt att så stor kraft som möjligt kan tas upp i kontakten mellan Gummiplattan och vägen. Om  

Figur 6-1 studeras där x-axeln motsvarar placering av plattan, kan det noteras att toppen av 

kraftkurvan för bromsplattan nås i en tidpunkt då hela bilens vikt balanseras på plattan. Var denna 

punkt befinner sig beror på retardationen i ögonblicket, vid större retardation skiftas kurvtoppen 

mot en placering längre fram under bilen. Den tjocka vertikala linjen motsvarar placeringen av bilens 

framdäck. Slutsatsen som kan dras från diagrammet är att den högsta tryckkraften på plattan fås om 

den placeras strax bakom framaxeln, där den alltid kommer att ta upp framvagnens vikt, och 

dessutom tar upp extra vikt ju större retardation som uppnås. 

  

FIGUR 6-1:  ANLÄGGNINGSKRAFT PÅ TRYCKPLATTA VID OLIKA PLACERING RESPEKTIVE RETARDATIONER 

6.3 KONSTRUKTIONSLÖSNING AV TRYCKFUNKTION  
Utanför examensarbetets omfattning utvecklas av projektgruppen en konstruktion som monteras på 

bilen för tester av olika gummibelägg och avverkande metallspetsar. Konstruktionen som är 

framtagen efter preciserade krav enligt avsnitt 6.1 svetsas under framvagnen på bilen med 

tryckpunkten ungefärligt placerad mellan framhjulen. Ett slutet trycklyftsystem aktiveras med signal 

från bromsljuset så att en ventil öppnas och en luftbälg fylls med luft från tank. Bälgen lyfter bilens 

framvagn och har tryck nog att lyfta upp mot 2 ton. När bromspedalen släpps aktiveras en 

luftcylinder som via vajrar lyfter upp plattan. Tryckkraften överförs till plattan via tryckarmar och ett 

tryckhjul som kan röra sig fritt längs med plattan. Friktionskraften tas upp i armar som belastas i 
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drag då plattan överför bromskrafter från asfalten till bilen. Tryckplattan är utformad för olika tester 

med infästningsmöjligheter för olika typer av gummibelägg samt olika konfigurationer av 

metallspetsar för Avverkan. Konstruktionslösningen visas i Figur 6-2 som renderade bilder av CAD-

modellen samt foto av framtagen prototyp. 

 

FIGUR 6-2:  TRYCKSYSTEM SOM SVETSAS UNDER BILEN, 3 BILDER FRÅN CAD  SAMT FOTO AV PROTOTYP  

6.4 UTFORMNING AV GUMMIBELÄGG  
Flera variabler inverkar på friktionen och utformning och materialval för gummibeläggen är därför 

av stor betydelse för den slutliga funktionen. Utformningen baseras dels på teori kring 

gummifriktion, men också dels på praktiska friktionstester där olika variabler varieras. 

6.4.1  FRIKTION ST EST ER  

För att få insikt i hur gummifriktionen fungerar och hur olika variabler påverkar densamma gjordes 

praktiska tester där olika gummibelägg monterades på en testrigg som vinschades med konstant 

hastighet över asfalten. Eftersom testerna inte ledde till några direkta slutsatser kring materialval 

och utformningen av gummibeläggen presenteras resultaten av testerna i Bilaga E - Friktionstester 

istället för direkt i rapporten. 

6.4.2  MAT ERI ALVAL  

Enligt den teori kring gummifriktion som presenteras i stycke 3.3 i teoriavsnittet av denna rapport 

finns det flera materialegenskaper som påverkar gummifriktionen i kontakt med asfalt. Det finns 

flera olika teorier kring vilka egenskaper som kan maximera friktionen. En hypotes är att en stor yta 

leder till bättre friktionsegenskaper, varför plattans utformning görs så stor som möjligt baserat på 

tillgängligt utrymme. Plattans dimensioner bestäms till 500 x 800 mm. Eftersom ytan är större än 

bildäckens normala anläggningsyta blir yttrycket lägre, något som enligt teorier kan förbättra 

friktionstalet. En annan fördel med en stor yta är att uppvärmningen minskar. 

Vid val av olika testmaterial varieras materialegenskaperna så brett som möjligt med syftet att öka 

sannolikheten att något material har önskade friktionsegenskaper. Dels testas gummi från ett 

dragracingdäck, vars sammansättning är okänd. Däremot är däcket känt för att ha bra 

friktionsegenskaper i racingsammanhang. Dels testas två olika val av färdig gummiduk som limmas 

mot en plåt, samt en tredje gummityp som vulkas direkt mot en plåt. Egenskaperna för de testade 

materialen presenteras i Tabell 6-2. Hårdheten för valda material varierar från 40 till 70 Shore A, 
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vilket sträcker sig från ett väldigt mjukt naturgummi till ett ganska hårt NBR. Ser man till 

glasomvandlingstemperatur skiljer den sig åt mellan de olika materialtyperna enligt data 

presenterad i Tabell 3-2 och Tabell 3-3 på sida 23. NBR förväntas ha högst omvandlingstemperatur 

medan naturgummi har lägst, medan detta är svårt att verifiera eftersom leverantörerna inte anger 

dessa data. Även materialens exakta sammansättning och fyllmedel är skyddade uppgifter från 

tillverkarna som hemlighåller sina blandningsrecept.  

TABELL 6-2:  MATERIALDATA FÖR TESTADE MATERIAL  

Material Hårdhet 
[Shore A] 

Dragbrott-
gräns 
[MPa] 

Brottöjning
s-gräns [%] 

Riv-
hållfasthe
t [kN/m] 

Densitet 
[Mg/m3

] 

Temperatu
r [°C] 

Dragracingdä
ck 

- - - - - - 

SBR 67±5 18,0 500 50 1,14  

NR 2645 40±5 18,0 600 25 1,0 – 50 till +70 

NBR 2394 70±5 5,0 150 20 1,4 – 5 till +50 

6.5 UTFORMNING AV SPETSAR FÖR AVVERKAN  
Utvecklingen av koncept Avverkan genomförs av projektgruppen och ingår inte i omfattningen av 

examensarbetet. För förståelse och tolkning av testresultat samt diskussion kring konceptet i senare 

delar av rapporten beskrivs här de lösningar som testades.  

6.5.1  AVV ERK AN DE BULT AR  

Konceptet baseras på att bultar av dimensionen M10 skruvas genom tryckplattan. Dessa sticker ut 35 

mm genom plattans undersida. Olika rader av gängade hål finns i plattan för test av olika 

konfigurationer. Plattan trycks sedan ner i marken på samma sätt som Gummiplattan och dessa 

spetsar rispar upp spår i asfalten vilket genererar den bromsande kraften. Vid test används sex 

stycken bultar i två rader om tre stycken. 

 

FIGUR 6-3:  KONFIGURATION AV SEX BULTAR DÄR VARJE BULT RISPAR ETT EGET SPÅR  

6.5.2  AVV ERK AN DE HO RN  

Konceptet baseras på rejäla och förstärkta framåtriktade horn enligt Figur 6-4. Dessa trycks mot 

marken med hjälp av en specialkonstruerad tryckplatta som passar in mot samma tryckarmar och 

trycks med samma luftbälg som tidigare presenterat koncept. 

 

FIGUR 6-4:  RENDERING AV DE HORN SOM ANVÄNDES FÖR ATT AVVERKA ASFALT  
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7 TESTRESULTAT 
Kapitlet presenterar data från tester av alla de tre ovan beskrivna koncepten. Alla tester följde en 

framtagen testplan och genererade resultat i form av accelerationsdata. 

7.1 KONCEPT ANKARE  
Bromstester genomförs för att verifiera funktionen av det energiabsorberande textilbandet samt 

dess infästning. De band som testas är dimensionerade för en kraft på 5,9 kN och har den 

ursprungliga längden 12 meter för en kraftpåverkan under 24 meter. Två band utnyttjas parallellt för 

att skapa en kraft på 11,8 kN. Resultatet av det bromstest som genomfördes med bromsbandet visas i 

diagrammen i Figur 7-1, Figur 7-2 och Figur 7-3. I Figur 7-1 har bromsförloppet delats in i fyra faser 

beroende av vad som händer i bromsförloppet. I den första fasen töjs det 100 meter långa rep som i 

testet förbinder bromsbandet och bilen. Repet används för att möjliggöra infästning på förhand, och 

ändå låta bilen accelerera upp till 100 km/h innan bromsförloppet startar. Repet är inte en del av en 

slutlig lösning och denna fas är därför inte av stort intresse för analysen av retardationen. I den 

andra fasen av förloppet börjar de två bromsbanden att rispas upp och påverkar bilen med en 

bromsande kraft på 11,8 kN. Denna fas är den intressanta fasen att studera då målet med konceptet 

är att enbart ha detta förlopp. Enligt siffrorna presenterade i Tabell 7-1 är retardationen i genomsnitt 

1,48 g under förloppet som tar 0,94 sekunder. Sträckan bilen färdas under den tiden är 20 meter och 

hastigheten minskar från 100 km/h till 52 km/h. De två banden är inte riktigt lika långa, och då ett 

band är helt avdraget är det endast det andra bandet som ger en bromsande kraft på bilen. Detta 

antas hända i fas tre där retardationen är något lägre. I den sista fasen av bromsförloppet har båda 

banden gått av och endast bilens bromsar används. Bromssträckan ner från 42,3 km/h är 11 meter 

då bromsarna får stopp på bilen på de sista 1,72 sekunderna av förloppet. Det finns ingen egentlig 

anledning till att bromsförloppet i fas fyra är konstant sämre än referensbromsningen. En anledning 

skulle kunna vara att friktionsegenskaperna för däck och väg under dagen har försämrats då det 

förelåg några timmar och ett antal tester av gummibelägg emellan referenskörningarna och testen av 

bromsbandet.  

TABELL 7-1:  DATA FRÅN BROMSFÖRLOPPET INDELAT I OLIKA FASER 

 Medelvärde 
retardation  
[g-krafter] 

Tids-
intervall [s] 

Tid 
[s] 

Sträcka 
[m] 

Start-
hastighet 
[km/h] 

Hela förloppet 0,96 0,00 - 3,26 3,26 43,4 105,8 

Fas 1: Töjning av rep 0,65 0,00 - 0,30 0,30 8,4 105,8 

Fas 2: Två bromsband 1,48 0,30 – 1,24 0,94 20,0 100,0 

Fas 3: Ett bromsband 0,93  1,24 – 1,54 0,30 4,0 52,1 

Fas 4: Bilens bromsar 0,72 1,54 – 3,26 1,72 11,0 42,3 
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FIGUR 7-1:  A-T DIAGRAM, 100KM/H, JÄMFÖRELSE AV KONCEPT ANKARE MOT REFERENS, INDELAD I OLIKA FASE R 

  

FIGUR 7-2:  V-T DIAGRAM, 100KM/H, JÄMFÖRELSE AV KONCEPT ANKARE MOT REFERENS  

 

FIGUR 7-3:  V-S DIAGRAM , 100KM/H, JÄMFÖRELSE AV KONCEPT ANKARE MOT REFERENS  
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7.2 KONCEPT GUMMIPLATTA  
Testerna genomfördes vid två tillfällen, en gång på våt vägbana och en gång på torr vägbana. Nedan 

presenteras resultaten för de olika materialen jämfört med referensbromsning med ordinarie 

bromsar. 

7.2.1  TOR R VÄGBANA  

Vid torr vägbana genomfördes tester med tre gummimaterial i två bromstester från varje hastighet. 

Testerna genomfördes i bra väder och en utomhustemperatur på cirka 15 °C och en måttlig sidvind. 

Testbanan var Bråvalla flygfält, en relativt plan sträcka och alla tester genomfördes med start och 

stopp på samma position. Hastigheterna som undersöktes för först 50 km/h och därefter 100 km/h. 

Då varje test är individuellt och påverkas av mänskliga faktorer så som reaktionstid görs flera olika 

mätningar av acceleration, bromssträcka och hastighet. Varje test bromsas individuellt från olika, 

något varierande hastigheter som avviker från det önskade 50 respektive 100 km/h. Att jämföra 

bromssträcka är därför inte lämpligt eftersom bromssträckan utöver retardationen också beror av 

kvadraten på ursprungshastigheten som varierar från test till test. Ett mer rättvisande värde att 

jämföra är istället medelvärdet av accelerationen under bromsförloppet från det att bromspedalen 

trycks i botten till dess att bilen står helt stilla. I Tabell 7-2 sammanställs medelvärdena av uppmätt 

retardation från testerna av respektive material och den beräknade motsvarande bromssträckan 

från respektive hastighet, beräknad enligt ekvation (6) på sida 15. Resultaten visar att 

inbromsningen från 50 km/h blev bäst då gummibelägget NR användes, medan det bästa värdet från 

100 km/h kom från referensbromsningarna. Inget annat material presterade bättre än 

referensbromsningarna. 

I diagrammen i Figur 7-4, Figur 7-5 och Figur 7-6 presenteras resultaten från testkörningarna på torr 

vägbana. Varje testkörning genomfördes två gånger, och studier av förloppen visar att de är väldigt 

lika för varje material och hastighet som testas. En representativ körning presenteras därför och har 

valts ut utifrån att de olika körningarna har så jämlik ursprungshastighets som möjligt. Detta gör 

diagrammen nedan enklare att läsa då hälften så många testkörningar representeras. Fullständiga 

testresultat presenteras för varje material i Bilaga G - Testdata. Retardationen för de olika 

gummibeläggen är störst initialt medan den minskar med tiden allteftersom större kraft läggs på 

Gummiplattan och mindre kraft läggs på framdäcken, ett tecken på att bilens ordinarie bromsar är 

bättre än gummibeläggen. En anledning till att gummibeläggen initialt presterar bättre än 

referensdata kan vara att en liten vertikal acceleration av framvagnens massa vilket ökar 

marktrycket. Denna effekt motsvarar den effekt Mercedes påstår sig skapa under förloppet av 0,1 

sekund med sin bromskudde beskriven här i stycke 3.1.1 på sida 13. 

TABELL 7-2:  UPPMÄTTA RETARDATIONER SAMT BERÄKNAD MOTSVARANDE BROMSSTRÄCKA FRÅN TESTER TORR VÄG BANA  

Material  50 km/h 100 km/h 

Medelvärde 
retardation 
[g-krafter] 

Motsvarande 
bromssträcka 
[m] 

Medelvärde 
retardation 
[g-krafter] 

Motsvarande 
bromssträcka [m] 

Referens 0,77 12,7 0,85 46,2 

SBR 0,75 13,1 0,69 57,2 

NBR 0,77 12,8 0,73 54,0 

NR 0,90 11,0 0,80 49,1 

Dragracingdäck *4 0,66 14,8   

                                                                    

*4 Dragracingdäcket testades från 50 km/h vid annat tillfälle än övriga tester 
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FIGUR 7-4:  A-T DIAGRAM, TORR VÄGBANA, 50KM/H JÄMFÖRELSE AV MATE RIAL  

 

FIGUR 7-5:  V-T DIAGRAM, TORR VÄGBANA, 50KM/H JÄMFÖRELSE AV MATE RIAL  

 

FIGUR 7-6:  V-S DIAGRAM , TORR VÄGBANA, 50KM/H JÄMFÖRELSE AV MATE RIAL  
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Av testerna från 50 km/h fås de bästa resultaten från gummibelägget naturgummi (NR) som har en 

medelretardation på 16 % bättre än referensmätningarna. Bromsförloppet för båda testkörningarna 

av NR jämfört med båda referensdata visas i Figur 7-7 och Figur 7-8. Det är tydligt i graferna att de 

dubbla testerna av varje sort stämmer väldigt bra överrens med varandra.  

 

FIGUR 7-7:  A-T DIAGRAM, TORR VÄGBANA,  50KM/H, NATURGUMMI JÄMFÖRT MED REFERENS  

 

FIGUR 7-8:  V-S DIAGRAM , TORR VÄGBANA, 50KM/H, NATURGUMMI JÄMFÖRT MED REFERENS  

Av testerna från 100 km/h var det inget av gummimaterialen som presterade bättre än 

referensmätningarna. I diagrammen i Figur 7-9, Figur 7-10 och Figur 7-11 visas accelerationsdata 

och beräknade hastigheter och sträckor.  Till skillnad från gummiproverna visar referensmätningen 

att bromskraften ökar något efter det initiala förloppet. Det svängiga förlopp som startar efter 

ungefär 1,5 sekunder skulle kunna härledas till bilens ABS system där bromstrycket varieras för att 

inte låsa bromsarna.  
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FIGUR 7-9:  A-T DIAGRAM, TORR VÄGBANA, 100KM/H JÄMFÖRELSE AV MATERIAL  

 

FIGUR 7-10:  V-T DIAGRAM , TORR VÄGBANA , 100KM/H JÄMFÖRELSE AV MATERIAL  

 

FIGUR 7-11:  V-S DIAGRAM, TORR VÄGBANA , 100KM/H JÄMFÖRELSE AV MATERIAL  
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I Figur 7-12 jämförs bromsförloppen från de två hastigheterna. Att notera är att bromsförloppet för 

naturgummi från 100 km/h följer bromsförloppet från 50 km/h, men sedan håller sig på en lägre 

ganska konstant nivå under inbromsningens andra hälft. Referensmätningarna visar tvärtom att 

bromskraften från 100km/h ökar efter det initiala förloppet, en förklaring till varför gummiplattorna 

hade jämförbar bromssträcka för den kortare hastigheten men inte för den högre. 

 

FIGUR 7-12:  JÄMFÖRELSE AV BROMSFÖRLOPP NATURGUMMI OCH REFERENS FÖR DE TVÅ OLIKA HASTIGHETERNA  

7.2.2  VÅT VÄGBAN A  

Testerna från våt vägbana genomfördes en regnig dag där vattenmängden på vägbanan varierade 

från test till test. Jämförelser mellan de olika materialen ska därför inte göras. Det kan dock 

konstateras av accelerationsdata sammanställd i Tabell 7-3 att alla bromsbeläggen är ganska mycket 

sämre än både referensmätningarna och motsvarande data för torrt väglag. Varje test genomfördes 

tre gånger och mätdata och diagram visas i stycke G.2 i Bilaga G - Testdata.  

TABELL 7-3:  UPPMÄTTA RETARDATIONER SAMT BERÄKNAD MOTSVARANDE BROMSSTRÄCKA FRÅN TESTER VÅT VÄ GBANA  

 

 

7.2.3  MARKT RY CK PÅ P LATT A  

Mätningar av kraften som lades på Gummiplattan skedde genom trådtöjningsgivare på tryckarmarna 

vid körningarna på vått underlag. Givarna gick sedan sönder i transporten och kunde därför inte 

användas vid testerna på torrt underlag som genomfördes vid ett senare tillfälle. Däremot kan 

antagande göras att marktrycket ökar vid ökad retardation. Eftersom retardationen var högre vid 

inbromsningarna på torrt underlag kan det antas att kraften på tryckplattan då också är högre, så 

länge luftbälgens högsta kapacitet inte överskreds. 

Material  50 km/h 100 km/h 

Medelvärde 
retardation 
[g-krafter] 

Motsvarande 
bromssträcka 
[m] 

Medelvärde 
retardation 
[g-krafter] 

Motsvarande 
bromssträcka 
[m] 

Referens 0,63 15,7 0,59 66,9 

SBR 0,52 18,9 0,47 83,7 

Dragracingdäck 0,55 17,8 0,52 76,3 

NR 0,44 22,3 0,35 111,6 
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För att översätta uppmätt töjning till kraft utgicks det ifrån en uppskattning av bilens vikt och 

tyngdpunkt som sedan kopplades till den töjning som resulterade i tryckarmarna då bilens framvagn 

lyftes i stillastående. Referensen 10,4 kN beräknas enligt                      där 1490 kg är 

bilens tjänstevikt, och 61 % förväntas belasta framaxeln. 150 kg är vikten av den konstruktion som 

byggts till under bilen, och den uppskattas ha sin tyngdpunkt mitt under framaxeln. Denna tryckkraft 

motsvarar ett medeltryck på plattan, vars storlek är 0,48 m2, på 21,6 kPa, att jämföra med 

motsvarande 520 kPa då samma vikt fördelas på två däck av uppskattad storlek 1 dm2 per styck. 

Detta värde antas motsvara töjningen i armarna vid stillastående och töjningen förväntas sedan att 

öka linjärt med lasten. Den maximala kraften i lyftarmarna under förloppet är maximalt 14,1 kN, en 

ökning med 36 % jämfört med lyft i stillastående, motsvarande ett tryck på 29,4 kPa. Kraften i 

lyftarmarna ökar med tiden och kommer upp i ett värde större än framvagnens vikt först efter cirka 

en sekund och är uppe i sin maximala lyftkapacitet efter cirka två sekunder som kan ses i Figur 7-13. 

Det innebär att marktrycket på plattan inte når sitt fulla värde förrän i slutskedet av bromsförloppet 

från 50 km/h som tar cirka tre sekunder och som kan ses i Figur 7-14. Vid körningarna på torrt 

underlag spelar detta in ytterligare då bromsförloppet i de flesta testerna var mindre än två 

sekunder, och marktrycket därmed inte ökade till sin fulla kapacitet under förloppet. I de båda 

diagrammen visas accelerationsförloppet på den negativa axeln för att se hur kraften varierar i 

samband med accelerationsförloppet. Accelerationsdata har ingen knytning till värdet på axlarna 

utan visas endast som referens i figurerna.  

 

FIGUR 7-13:  UPPMÄTT MARKTRYCK , 100 KM/H  

 

FIGUR 7-14:  UPPMÄTT MARKTRYCK 50 KM/H  
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7.3 KONCEPT AVVERKAN  
Testerna av koncept Avverkan genomfördes inte fullt ut efter testplanen eftersom konstruktionen 

inte höll för de krafter den utsattes för. Testerna fick därför avbrytas efter endast två testkörningar, 

ett test av respektive delkoncept, bultar respektive horn. Resultaten av dessa tester presenteras 

nedan under separata stycken. 

7.3.1  AVV ERK AN DE B ULT AR  

Koncept bultar fungerade inte alls i syftet att bromsa bilen eftersom bultarna knäcktes av de stora 

krafterna de utsattes för. I Figur 7-15 visas resterna av det enda bromsprov som genomfördes från 

cirka 50 km/h. Den främre raden bultar bröts av enligt den mittersta bilden. En avbruten bult visas 

till höger. De bakre bultarna slipades av mot asfalten och resultatet ses i bilden till vänster. I Figur 

7-19, Figur 7-20 och Figur 7-21 visas diagram över acceleration hastighet och bromssträcka på 

samma form som för tidigare koncept. Studeras Figur 7-19 kan det konstateras att 

accelerationsförloppet är väldigt svängigt. Topparna skulle kunna knytas till att bultarna stöter på 

hårda stenar i asfalten och eventuellt när de bryts av. Däremellan studsar och glider plattan uppe på 

asfalten och mindre motstånd krävs. Skadorna som uppkom i vägen presenteras i stycke 7.3.3. 

 

FIGUR 7-15:  T. V.:  SLITNING AV BAKRE BULTAR, MITTEN:  AVBRUTNA FRÄMRE BULTA R, T.H. AVBRUTEN BULT  

7.3.2  AVV ERK AN DE HO RN  

Inte heller testet av koncept avverkande horn gick enligt plan. I detta koncept höll hornen, men 

tryckplattan som användes för att trycka ner hornen gav vika. Konstruktionen gav vika då 

utböjningen blev för stor. I Figur 7-16 visas först hornens placering innan testet påbörjades, och 

sedan konstruktionen som har gett vika för de stora krafter den utsattes för. Utböjningen i det 

cirklade området i bilden till höger är anledningen till att plattan slagit runt på fel sida om 

tryckpunkten. I Figur 7-22 ses att retardationen är 1,2 g-krafter då konstruktionen ger vika. Hur stor 

retardationen skulle ha blivit om konstruktionen hade motstått krafterna går inte att säga utan att 

göra om testerna med en förstärkt konstruktion. Figur 7-23 och Figur 7-24 visar hastighet och 

bromssträcka för förloppet. Slitningen av hornets spets kan ses i bilen i Figur 7-17. 
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FIGUR 7-16:TEST AV HORN . T.V.:  FÖRE TESTEN . T.H.:  EFTER ATT KONSTRUKTIONEN GETT VIKA  

 

FIGUR 7-17:  SLITNING AV HORN  

7.3.3  SKADOR  I  VÄG  

De avverkande koncepten har syftet att ta upp energi genom att förstöra vägen. Resultatet av 

testerna blev också rispade spår i vägbanan. I Figur 7-18 visas risporna som gjordes i vägen vid de 

två testerna. Förstörelsen vid de två koncepten var likartad med skillnaden att bultarna orsakade fem 

spår medan hornen orsakade två beroende på dessas olika antal spetsar. Spårens djup var som mest 

1,5 centimeter och runt spåren kunde lösa stenar observeras. 

 

FIGUR 7-18:  SKADOR I VÄG. T.V.;  TEST AV BULTAR, T.H.:  TEST AV HORN  
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FIGUR 7-19:  A-T DIAGRAM , 20KM/H, BULTKONCEPT  

 

FIGUR 7-20:  V-T DIAGRAM , 20KM/H, BULTKONCEPT  

 

FIGUR 7-21:  V-S DIAGRAM, 20KM/H, BULTKONCEPT  
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FIGUR 7-22:  A-T DIAGRAM , 20KM/H, HORNKONCEPT  

 

FIGUR 7-23:  V-T DIAGRAM , 20KM/H, HORNKONCEPT  

 

FIGUR 7-24:  V-S DIAGRAM, 20KM/H, HORNKONCEPT  
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8 DISKUSSION 
Kapitlet innehåller diskussion kring resultaten, felkällor i testresultaten, konceptens potential att leda 

vidare samt en diskussion kring metoden som använts i projektet.  

8.1 RESULTATDISKUSSION  
Resultatdiskussionen reflekterar kring de resultat som projektet har åstadkommit och innefattar 

såväl resultat från tidiga idégenereringsfaser som praktiska testresultat. 

8.1.1  LÖSNIN GS MÄN GD O CH VAL AV  K ON CEP T  

I de initiala faserna av konceptgenereringen utforskades en stor mängd koncept. Alla presenterade 

koncept är inte realistiska, och flertalet har bedömts att ha minimal påverkan på bromssträckan. Det 

är ändå intressant att se på mängden och variationen av undersökta lösningar som baseras på en 

mängd fysikaliska principer. Lösningsmängden som presenteras utges inte för att vara heltäckande 

för problemområdet, utan är ett resultat av flertalet kreativa metoder under en begränsad tidsperiod. 

Valen av koncept har sedan baserats på urvalskriterier och strukturerade beslutsmetoder. 

Koncepten som valts att utvecklas är nödvändigtvis inte de som har störst potential att korta 

bromssträckan, utan andra faktorer såsom idéns nyhetsvärde, samt tid och kostnad att utveckla och 

testa har tagits i beaktande vid valen. De testade koncepten har visat på en varierande förmåga att 

bromsa bilen och testresultaten är mycket användbara i diskussionen kring konceptens potential att 

i en verklig produkt kunna korta bromssträckan.  

8.1.2  KONCEPT  ANKAR E  

Bromsbandet tillsammans med bilens bromsar producerar en bromskraft motsvarande ungefär -1,48 

g. Detta stämmer ganska bra överrens med summan av bromskraften från bromsarna och bandets 

kraft. Bromskraften från bromsarna uppskattas till medelacceleration på cirka -0,72 g (medelvärde 

från fas 4), medan bandets bidrag beräknas enligt   
 

 
 

       

    
                 vilket 

summerar upp till strax under -1,48 g. I de beräkningar och förberedelser som gjordes uppskattades 

retardationen till 2 g, vilket ger en bromssträcka på 20 meter. Anledningen till att bromssträckan i 

testerna blir längre är att bilens starthastighet var något högre än de i beräkningarna använda 100 

km/h, dess vikt var 10 % högre med tillbyggnad av testmateriel, samt friktionsvärde på bilens 

bromsar var cirka 20 % sämre än de beräknade μ=1. Alla dessa faktorer medförde att bilen inte 

stannade på de beräknade 20 metrarna och att bandet som var 24 meter löpte ut. Eftersom endast 

bilens bromsar sedan användes på andra halvan av bromsförloppet blir medelaccelerationsvärdet 

lägre än om bandet hade räckt under hela bromssträckan. En annan faktor som spelar in i 

testresultaten är töjning av det rep som i testet förbinder bromsbanden med bilen. Töjningen kan 

enligt fabrikanten uppgå till uppemot 5 % vilket på repet vars längd var ca 100 meter blir en töjning 

på 5 meter. Detta gör att bromssträckan blir ytterligare 5 meter längre då repet töjs denna sträcka 

innan bromseffekten av bromsbanden börjar verka.  

Om bromseffekten konstant skulle vara motsvarande två bromsband och inte gå av innan bilen står 

still uppgår bromssträckan till cirka 27 meter. Den faktiska bromssträckan blev istället 43 meter, 

ganska mycket längre. Räknas den initiala sträcknigen av repet bort, liknar lösningen det föreslagna 

konceptet, och uppmätt bromssträcka blir 35 meter ner till noll från 100 km/h. Detta innebär en 

förkortning av bromssträckan med 11 meter jämfört med referensbromssträckan på 46 meter, 

motsvarande en reduktion med 24 %. Om bromsbandet dimensioneras bättre, exempelvis om 

längden ökas från 12 meter till 15 meter bör en bromsning från 100 km/h klaras på 27 meter 
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eftersom det 30 meter långa utdragna bandet inte löper ut. Detta skulle motsvara en reduktion av 

den ursprungliga bromssträckan med 42 %. 

Om ytterligare förbättringar önskas, exempelvis en bromskraft på uppemot 2-3g, kan ytterligare 

band, eller band med högre definierad kraft användas. Infästningen som gjordes med 16 stycken 

spikar höll mer än väl banden på plats och visade ingen som helst tendens att dras ur då infästningen 

filmades på nära håll med en höghastighetskamera. Färre spikar än detta antal skulle förmodligen 

kunna användas och fortfarande stå emot samma kraft. Dimensionering av bandets bromskraft kan 

som föreslås i presentation av konceptet i stycke 5.4.1 baseras på bilens vikt för att inbromsningen 

bättre ska stämma överrens med önskad g-kraft. 

Konceptet är mest användbart i höga hastigheter eftersom tiden från aktivering, infästning och fram 

tills att bandet börjar dra, inte hjälper till att bromsa bilen. Denna tid är ungefär lika för både högre 

och lägre hastigheter så procentuellt inverkar denna tidsförlust mest i lägre hastigheter. Konceptet 

har flera fördelar jämfört med de andra testade koncepten. En av de största fördelarna är just att 

bromskraften enkelt på förhand kan bestämmas och att konceptet fungerar på bra i alla väglag, så 

länge infästningen är möjlig. Jämfört med koncept Avverkan är skadorna på vägen minimal, endast 

några få spikhål lämnas kvar. Spikhålen påverkar inte vägens funktion, men kan eventuellt på sikt 

resultera i sprickor och hål genom att brottanvisningar i asfalten gjorts. En annan fördel med 

konceptet är att bilen behåller full styrförmåga på däcken, samtidigt som bandet bak snarare hjälper 

till att undvika sladd. Bromssträckan blir under inga förhållanden sämre än den ursprungliga 

bromssträckan och potentialen till förbättring är väldigt stor. Genom att infästningen görs genom 

spikar direkt genom remmen minimeras skaderisker associerade med att infästningen under 

förloppet skulle lossna ur asfalten och med upplagrad elastisk energi flyga iväg genom luften. 

8.1.3  FRIKTION ST EST ER  

Friktionstesterna som genomfördes i syfte att undersöka friktionsegenskaper och variabler för 

gummifriktion gav inga betydande resultat till den fortsatta utvecklingen av koncept Gummiplatta, 

utan de beslut som togs baserades främst på teori studerad i litteratur. En anledning till att få 

slutsatser kunde dras från friktionstesterna är att resultaten har många felkällor. Högre friktionstal 

vid lägre last kan som presenteras i teoriavsnittet bero på att den lokala temperaturutvecklingen blir 

lägre, och materialet därför har bättre friktionsegenskaper. Eftersom draghastigheterna vid 

mätningarna är små, och temperaturutvecklingen därmed borde vara liten, är det snarare troligt att 

resultatet beror på att mätutrustningen har en dålig noggrannhet som får större betydelse för låga 

mätvärden än för höga. Friktionstesterna är av litet intresse då det gäller att välja material, eftersom 

materialets egenskaper också har stort beroende av hastighet och de första testerna inte genomförs i 

närheten av full hastighet. Testerna var ändå till nytta för att få en uppfattning om gummits 

egenskaper och motivera valet av storlek på gummibeläggen. Däremot kan konstateras att testerna 

inte är skalbara såtillvida att ett specifikt tryck på en liten yta går att skala upp till samma tryck på en 

större yta och få samma friktionsegenskaper. En anledning kan vara att det är svårt att få ett jämnt 

tryck över hela ytan för ett stort gummibelägg. Ett sätt att fördela en stor kraft på en stor yta kan vara 

att använda individuellt styrda mindre bitar som då tillsammans kan sprida ut trycket över en större 

yta. Intressant att notera är att uppnådda friktionskoefficienter vid friktionstesterna var högre än de 

som uppnåddes vid fullhastighetstesterna. En annan intressant notering är att de material som 

visade sig ha bäst friktionsegenskaper i friktionsteserna hade sämst bromsverkan i 

fullhastighetstesterna och omvänt.  Detta skulle kunna vara en indikation på att frekvensintervallet 

gummit upplever vid de olika hastigheterna ligger på olika sidor av     -kurvan som diskuteras 

nedan under stycke 8.1.5.  
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8.1.4  FELK ÄLLO R VID T EST ER AV  GUMMI BELÄGG  

I testerna finns flera felkällor, och mycket kan förbättras för att få tydligare resultat. För testerna av 

koncept Gummiplatta är resultaten dock inte särskilt svårtolkade eftersom resultaten oavsett om det 

finns mätfel inte presterar märkbart bättre än referensmätningar, oavsett om vägbanan är våt eller 

torr. Jämförelse av bromssträckan och medelretardationen är sämre än referensdata oavsett om 

bromssträckan mäts upp och uppskattas manuellt eller om sträckan beräknas utifrån 

accelerometerdata. En felkälla som är svår att hantera i mätningar av accelerationer i bilen är att 

jordens dragningskraft hela tiden påverkar mätningarna om accelerometern placeras med några 

graders vinkel mot densamma. Detta fel är svårt att korrekt uppskatta och eliminera i mätdata då det 

är svårt att uppskatta vinkeln som kan förändras utmed körsträckan.  Genom att placera 

accelerometern så plant som möjligt, köra över en vägsträcka som är relativt plan, samt köra över 

samma vägsträcka i varje testkörning minskar felen till viss del. Ett antagande har sedan gjorts att 

vinkelfelet är konstant över hela sträckan och datasetet över tre axlar har roterats med tre vinklar 

utifrån antagandet att medelvärdet av accelerationen i z-led (uppåt) ska vara -1g samt att 

medelvärdet av accelerationen i x-led (framåt) ska bli noll då bilen startar och slutar i stillastående 

samt att medelvärdet av hastigheten i y-led (sidled) är noll då bilen kör på en rak sträcka. Då 

testresultaten från olika mätmetoder jämförs stämmer inte alla resultat överrens. Till exempel 

integreras hastigheten i olika tidpunkter upp utifrån den registrerade accelerationen. Maximal 

hastighet och hastigheten i bromsögonblicket skiljer sig från avlästa värden i GPS-enheten i bilen 

med ungefär 0-10 % där framräknad hastighet konsekvent är lägre en vad GPS:en visar. I båda dessa 

mätmetoder finns felkällor och det går inte att veta vilken den faktiska hastigheten var. GPS:en har en 

uppdateringshastighet som inte är tillräckligt hög för att ständigt visa korrekt hastighet, utan visar en 

medelhastighet mellan två tidpunkter. Eftersom hastigheten ökar ganska snabbt och sedan bromsas 

efter en relativt kort sträcka har inte GPS:en stabiliserat sig kring en hastighet. För framintegrerad 

hastighet från accelerometern gäller som tidigare nämnts att ett vinkelfel mot jordens dragningskraft 

kan inverka på resultatet. Eftersom två oberoende mätmetoder används går det ändå att uppskatta 

hastigheterna inom ett intervall. Det är också svårt att presentera jämförbara siffror på 

bromssträckan eftersom den är så beroende av variationer i ursprungshastigheten. En förändring i 

ursprungshastigheten på 10 % ger en skillnad i bromssträcka på 21 % eftersom sträckan ökar med 

kvadraten på hastigheten. Uppmätta bromssträckor skiljer sig mycket från framräknade 

bromssträckor, och skillnaden är procentuellt större vid mindre hastighet. Detta beror på mätfel och 

att inbromsningen inte alltid sker exakt vid angiven punkt. Den framräknade bromssträckan är 

konsekvent längre än den uppmätta, vilket tyder på att inbromsningen skedde före utsatt 

bromspunkt. Eftersom ursprungshastigheter skiljer sig mellan tester samt felkällor i mätningarna av 

bromssträckan är det mer relevant att jämföra faktiska accelerationsdata under bromsförloppet, 

vilket också är de viktigaste testresultaten som presenteras. En motsvarande bromssträcka från de 

exakta ursprungshastigheterna 50 respektive 100 km/h presenteras eftersom dessa värden är 

lättare att relatera till och förstå för läsaren. Dessutom är syftet och titeln av denna rapport utformad 

för att undersöka om just bromssträckan kan förkortas. Att presentera jämförbara data på just 

bromssträckan är därför relevant.   

8.1.5  KONCEPT  GUMMI P LATT A  

Testerna på torrt underlag är av störst intresse att studera eftersom Gummiplattan är utformad för 

det syftet. Vid vått underlag skapas en film av vatten mellan gummit och asfalten som hindrar 

gummit att utveckla friktionen maximalt, enligt beskriven teori i stycke 3.3. Om konceptet skulle 

anpassas till våt friktion skulle samma sak som för däck gälla: Mönster i gummit måste leda bort så 

mycket vatten som möjligt. Anledningen till att konceptet ändå testades på vått underlag var att det 
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regnade på den första testdagen som inte gick att flytta. Ett ytterligare test genomfördes därför 

senare för att få mer korrekta resultat för gummits egenskaper på torr asfalt. Vid testerna är det 

endast naturgummit vid torr friktion från 50 km/h som presterar bättre än referensdata. Samtidigt 

kan man se att referensdata från 50 km/h presterar långt sämre än referensdata från 100 km/h. Det 

kan också konstateras att gummibeläggens egenskaper kommer mer till sin rätt vid bromsförlopp 

från 50 km/h jämfört med 100 km/h. Jämförs varje materials inbromsningsförlopp uppnår 

inbromsningarna från 50 km/h bättre medelretardationsvärden. Detta kan bero på att lokal 

uppvärmning av materialen försämrar bromsegenskaperna samt att trycket på Gummiplattan ökar 

upp till det maximala under de första två sekunderna. Marktrycket på framdäcken som verkar ha 

bättre friktionsegenskaper minskar då vilket inverkar framförallt på testerna i 100 km/h. 

Hypotesen för att gummibeläggen med högre glasomvandlingstemperatur (NBR) skulle generera 

bättre friktionsegenskaper än material med lägre omvandlingstemperatur (NR) visade sig 

motbevisad i de praktiska tester som genomfördes. Det material som i testerna av torr friktion visade 

sig ha bäst friktionsegenskaper var just NR som antogs ha lägst glasomvandlingstemperatur, medan 

NBR hade sämst friktionsegenskaper. En anledning till att teorin inte håller i verkligheten kan vara 

att mycket stora glidhastigheter användes då den relativa hastigheten mellan gummit och asfalten är 

densamma som bilens hastighet, alltså uppemot 27 m/s. Detta motsvarar log ω i intervallet 4,4–7,4 

(ω = v/λ) då ojämnheternas storlek uppskattas i storleksordningen 1 μm – 1 mm vilket föreslås för 

asfalt av Persson [29], vilket eventuellt kan vara till höger om     -kurvan. En hypotes kring 

placering av kurvorna för respektive material visas i Figur 8-1 där deras respektive placering är 

uppskattad från antagandet att log ω ökar med 1 för varje 10˚C uppvärmning över respektive 

materials glasomvandlingstemperatur som Persson [32] föreslår. Testtemperaturen har därefter 

uppskattas till 20 ˚C vilket innebär en temperatur på cirka 80˚C över glasomvandlingstemperaturen 

för naturgummi från -60 ˚C till +20 ˚C och cirka 40 ˚C för NBR från -20˚C - + 20˚C. Vid sin 

glasomvandlingstemperatur ligger toppen av     -kurvan vid ω=0. Utifrån det har NBR kurvan 

flyttas 4 enheter och NR 8 enheter längs log ω - axeln.  Detta skulle innebära att toppen av     -

kurvan uppnås för naturgummit medan testerna av NBR hamnar till höger om toppen av kurvan där 

friktionsegenskaperna är sämre. SBR skulle i figuren ligga mellan NBR och NR, men närmare NBR.  

Vid de låga hastigheter som användes vid friktionstester inför de riktiga testerna visade naturgummit 

upp de sämsta friktionsegenskaperna medan SBR och dragracingdäcket visade upp bättre 

egenskaper. I draghastigheten som var 3 meter/minut, uppkommer motsvarande frekvenser log ω i 

intervallet 1,7– 4,7 för ojämnheter i samma intervall som tidigare, 1 μm – 1 mm.  Vid dessa 

frekvensintervall kan det vara så att SBR har bättre friktionsegenskaper än NR eftersom dess kurva 

ligger lägre i frekvensområdet, och realiserat frekvensområdet i de låga draghastigheterna är lägre. 

Intervallet kring log ω= 3-7 motsvarar gummits relativa hastighet vid en slip kring 0,1 vid körning i 

100 km/h vilket skulle förklara varför SBR, som ju också används för just bildäck visar upp bättre 

friktionsegenskaper än NR.  
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FIGUR 8-1:  HYPOTES FÖR     -KURVORNAS PLACERING OCH UTSATT FREKVENSINTERVALL  

En annan anledning till att gummit inte uppnår sin maximala friktion kan bero på att gummiduken 

sitter på en stum platta och har dessutom en mycket stor area. En teori är att gummit i detta läge inte 

har det rum som krävs för att deformeras och vibrera på det sätt som orsakar hysteresen i 

materialet. Studeras gummiplattorna efter bromstesterna kan noteras att dessa slits på olika sätt. 

NBR plattan som från början är ganska hård har repats och producerar ett finkornigt pulver. Plattan 

av NR däremot producerar klibbiga gummirester likt resterna från ett suddgummi. Bilder av 

gumminas slitning visas i stycke G.4 i Bilaga G - Testdata. 

8.1.6  KONCEPT  AV VERK AN  

Koncept Avverkan är det koncept som orsakar störts skador. Förväntade skador på vägen är cirka två 

centimeter breda, två centimeter djupa spår i asfalten av bromssträckans längd. En sådan skada kan 

vara acceptabel om syftet är att öka möjligheterna för inblandade i trafikolyckor överlever. En 

förutsättning för konceptet är att systemet aktiveras endast i absoluta nödsituationer.  

Det är osäkert vad som händer om konceptet fungerar full ut. En risk är att kraften som byggs upp då 

hornen skär ner i asfalten är så stor att hornen bryts alternativt att bilen bromsar alltför kraftfullt. 

Resultatet kan också skilja sig mellan olika vägar beroende på vägens hårdhet, stenstorlek och 

stenmängd.  

Studeras bromsförloppet med hornkonceptet uppnås maximal kraft efter cirka 0,8 sekunder. Under 

hela detta initiala bromsförlopp antas tryckkraften på plattan öka, enligt samma förlopp som 

uppmättes på gummiplattorna, beskrivet i stycke 7.2.3. Om antagandet görs att lyftkraften ökar på 

motsvarande sätt har den kommit upp i cirka 7 kN efter 0,8 sekunder enligt Figur 7-14 på sidan 62. 

8.2 METODDISKUSSION  
Metoden som tillämpas i projektet varvar teori och praktik genom att först undersöka litteratur som 

ligger bakom de koncept som presenteras och teoretiska beräkningar förutspår resultaten. Teorierna 

testas sedan i praktiken genom prototyper och andra praktiska tester. Metoden fungerar på det 

sättet bra för att undersöka huruvida koncepten har potentialen att korta bromssträckan och en 

övergripande, relativt omfattande undersökning av problemområdet kan presenteras.  

Projektet innefattar tidiga delar av produktutvecklingsprocessen som gås igenom i flera iterationer. 

Att genomgå flera iterationer då lösningsområdet för varje steg begränsas och utvecklingen blir mer 

och mer specifik är en fördel i ett projekt som från början är väldigt ospecificerat vad gäller lösning. I 

varje iteration lämpar sig olika metodiker för att exempelvis hitta kreativa idéer. 

Produktutvecklingsmetodiken fungerar som ett bra stöd i processen genom att förenkla 

kommunikation av syfte med aktiviteter inom projektgruppen och utåt, samt beskriva projektets 
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omfattning och framskridande. En produktutvecklingsmodell som alla inblandade kan referera till 

hjälper på så sätt till att tydliggöra kommunikationen och undvika missförstånd. Vissa metoder som 

använts kan dock ses som ganska akademiska och framförallt användbara i dokumenteringssyfte, 

utan att tillföra mycket till resultatet. Exempelvis visar konceptval i första iterationen av 

utvecklingen att projektgruppen är överrens om att vissa koncept inte håller måttet, de når inte upp 

till de fastslagna kraven. Detta resultat gäller oavsett om det illustreras i en matris eller inte. Dock 

kan valen av att utesluta dessa koncept tydligare motiveras till uppdragsgivare och andra 

intressenter då kraven vägs in och koncepten bedöms vart och ett mot dessa enligt en dokumenterad 

metod.  

Testplanen för testerna av koncepten var välstrukturerad och testerna kunde genomföras utan 

allvarliga missöden. Oförutsedda händelser så som regn på den aktuella dagen går inte att styra över, 

men resulterade i att testresultat från både torra och blöta testkörningar kunde presenteras. Som 

tidigare diskuterades finns många felkällor i mätdata. Testerna skulle kunna göras om exempelvis 

med bättre mätutrustning för att kunna presentera mer korrekt mätdata, men det skulle inte 

resultera i annorlunda slutsatser eftersom dessa tendenser tydligt urskiljs oberoende av mätdata. 

Syftet skulle endast vara att skapa snyggare och mer korrekta siffror och diagram, vilket inte kan 

motiveras som ett syfte i sig. De resultat som presenteras är med varandra jämförbara och tillräckligt 

pålitliga för att kunna dra de slutsatser som behövs för att bedöma om koncepten har potential att 

korta bromssträckan, vilket var syftet med detta projekt.  
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9 FRAMTIDA STUDIER  
Två av de testade koncepten, Ankare och Avverkan, har potential att korta bromssträckan. För att 

kunna komma till marknaden behövs ytterligare studier och produktutvecklingsprojekt inom området. 

Här presenteras förslag på hur dessa studier kan genomföras, och föreslår även andra studier baserat 

på idéer som dykt upp under projektets gång, men inte har funnits med i omfattningen av detta projekt. 

9.1 KONCEPT ANKARE  
Konceptet har potential att praktiskt förkorta bromssträckan i nödsituationer, men mycket arbete 

återstår för att konceptet ska bli implementerbart i en produkt. Det föreslås därför att ett nytt projekt 

initieras för att fortsatt utreda och testa konceptet. Den fortsatta studien kan fokusera på att ta fram 

ett system som är tillräckligt snabbt för att klara av att fästa in infästningen i asfalten medan bilen 

åker i uppemot 100 km/h.  

Ett första steg i utredningen av hur infästning i farten skulle te sig kan exempelvis genomföras på 

VTI:s däckprovningsanläggning. Anläggningen består av en stationär testrigg och en flyttbar väg [38] 

vilket skulle kunna möjliggöra en test av en stillastående infästningsapparat mot den rörliga vägen. 

Detta är enklare både att genomföra och att studera än om infästningsapparaten rör sig på en 

stillastående väg vilket skulle vara det andra alternativet för att testa infästningen. En möjlighet som 

skulle kunna testas är en konstruktion av en upphängning av en existerande bultpistol som möjliggör 

att den trycks mot marken, men samtidigt ha ett glapp som tillåter den följa med vägens riktning 

under infästningsförloppet. Någon typ av friktionsbelägg av gummi skulle kunna hjälpa mynningen 

att följa asfaltens riktning istället för att studsa på vägen.  Bultpistolen bör omedelbart triggas i 

vägens kontakt och släppas då spiken har skjutits ner i marken. Genom att först testa ett sådant 

koncept baserad på en existerande krutlösning gör att en bedömning av potentialen kan göras innan 

en specialanpassad lösning konstrueras.  

Om testerna visar sig lyckosamma har konceptet stor potential att realiseras till en fungerande 

produkt. För den fortsatta utvecklingen krävs kompetens inom utveckling av den här typen av 

krutdrivna verktyg. En samarbetspartner inom denna verksamhet, exempelvis Hilti som utvecklar 

och säljer de bultpistoler, skulle kunna bidra med mycket kompetens inom detta område. 

Utvecklingen skulle också kunna ske hos Prodelox eftersom många blandade kompetenser finns 

samlade i företaget. Ytterligare steg framåt i utvecklingsprocessen ligger att väcka intresset för den 

framtagna produkten och få bilindustrin övertygad av idén. Att konceptet har potential av att korta 

bromssträckan är det då ingen tvekan om, men ytterligare utredningar inom hur och när systemet 

ska aktiveras samt integreras i en bil bör studeras. 

9.2 KONCEPT AVVERKAN  
Om ett koncept som river upp spår i vägbanan är acceptabelt i en funktion där det kan korta 

bromssträckan i nödsituationer, så som har antagits i detta projekt, kan det vara idé att fortsatt 

utreda konceptet. Det är rimligt att anta att ett sådant koncept skulle kunna vara allmänt accepterat i 

absoluta nödsituationer där olyckor kan undvikas och potentiellt rädda liv. I ett sådant perspektiv 

skulle vägreparationer kunna accepteras. I de tester som genomfördes höll inte konstruktionen för 

de laster den utsattes för. I testen av konceptet med spetsar liknande horn som testades finns inom 

projektgruppen förslag på hur konstruktionen kan förstärkas för att tåla högre krafter då problemet 

egentligen orsakades av för stora utböjningar. Med dessa förstärkningar har även detta koncept 

potential att avsevärt korta bromssträckan. En fortsatt studie av detta koncept förutsätter tillgången 

en testbana där förstöring av asfalten tillåts. En mängd tester kommer att behöva genomföras från 
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olika hastigheter för att optimera form och dimensioner av de horn som går ner i marken. En 

testbana som tillåter denna förstörelse har i detta projekt visat sig svår att få tag på. Testbana är ett 

problem som behöver lösas innan fortsatt utveckling av konceptet initieras. Resurser för att reparera 

de skador som uppkommer skulle vara ett alternativ för att kunna genomföra testerna. 

9.3 KONCEPT GUMMIPLATTA  
Testerna av konceptet i denna studie har inte visat på några betydande resultat i form av förkortad 

bromssträcka. Däremot finns liknande koncept som skulle kunna ha större potential att korta 

bromssträckan. I teorin kan gummi uppnå friktionskoefficienter på uppemot 2-3, vilket om det skulle 

kunna realiseras i ett bromsförlopp mot asfalt, skulle kunna förkorta bromssträckan till mindre än 

hälften. För att uppnå sitt maximala friktionsvärde är det många parametrar som behöver optimeras; 

utöver gummits sammansättning behöver temperatur, glidhastighet och geometri av ytan noga 

bestämmas. Den testbil som har tagits fram för testerna inom detta projekt skulle kunna utnyttjas till 

ytterligare tester av olika slag. Fler gummityper med kända egenskaper och sammansättningar skulle 

behöva testas, och gummibelägg med olika utformning och mönster skulle testas för att helt kunna 

utesluta konceptet, alternativt hitta en lösning som ger en så pass betydande förbättring att en 

implementering skulle vara lönsam. 

9.4 UTVÄRDERING AV YTTERLIGARE KONCEPT  
Det finns många olika koncept som har potential att förkorta bromssträckan. I denna rapport 

presenteras ett flertal koncept, av vilka endast tre stycken testas inom omfattningen av detta projekt. 

Flera andra koncept kan utredas med hjälp av ytterligare tester.  

Magnetism i vägbanan är ett koncept har potential att öka säkerheten vid olycksdrabbade 

övergångsställen där kanske föraren själv har uppmärksammat en oskyddad trafikant på 

kollisionskurs. Detta är ett koncept som skulle kunna utredas ytterligare och ersätta eller 

kombineras med ombyggnationer, farthinder och andra trafiksäkerhetsåtgärder. För att utreda 

konceptet behövs det bestämmas vilka magnetiska krafter som behövs för att verka mellan bilen och 

något nergrävt föremål. Dessutom behövs det utredas om detta magnetfält som antas vara ganska 

stort kan skärmas så att det inte stör system i bilen och dess omgivning. 

9.5 MINSKAD DUBBDÄCKSANVÄNDNING  
Sverige har hårda krav på sig från EU att minska dubbdäcksanvändningen för att minska 

partikelmängden i luften i storstadsområdena. Det är därför önskvärt att hitta lösningar som kan 

ersätta dubbdäck utan att minska säkerheten i vinterväglag. Smarta däck använder sensorer som 

bland annat mäter krafter och accelerationer i däcket och kan utifrån dessa data uppskatta 

friktionskoefficienten och normalkraften på däcken [39]. Genom utnyttjande av ett sådant system 

skulle beräkningar kunna göras för att uppskatta om bilen befinner sig på ett isigt underlag. Ett 

sådant system i kombination med exempelvis AEBS som detekterar kollisionsrisker skulle kunna 

utnyttjas för att minska dubbdäcksanvändningen. Detta skulle åstadkommas genom ett koncept 

inspirerat av det i denna rapport presenterade koncept Avverkan. Reglerbara dubbplattor trycks ned 

i isen vid bromsning i vinterväglag och ger en bra bromseffekt samtidigt som däcken inte sliter på 

vägbanan i barmarkskörning. Trycket på dubbplattorna, som kan placeras innanför eller i närheten 

av däcken, kan regleras individuellt för att undvika sladd och minskad styrbarhet. Konceptet ligger 

utanför den här studiens omfattning och syfte, men har dykt upp som idé till en ytterligare 

konceptstudie för att bekräfta en sådan produkts funktion. Ett sådant projekt föreslås därför i syftet 

att minska dubbdäcksanvändningen och samtidigt öka säkerheten i trafiken vintertid. 
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10 SLUTSATSER 
Slutsatserna sammanfattar resultaten av arbetet och besvarar forskningsfrågorna.  

FF1.  PÅ  V I L K A  S Ä T T  K A N  B R O M S S T R Ä C K A N  H O S  E N  P E R S O N B I L  F Ö R K O R T A S ?  
Bromssträckan för bilar kan i teorin förkortas genom en mängd olika fysikaliska principer; det 

handlar om att anlägga en bromsande kraft på bilen. Kraften kan komma från friktion, magnetism, 

aerodynamik, ökad normalkraft, eller genom att på något sätt ta spjärn mot omvärlden. I teorin kan 

ökad friktion med en faktor på 2-3 åstadkommas genom att optimera gummifriktion. Aerodynamiska 

koncept kan korta bromssträckan med uppemot 20 % från höga hastigheter men har minimal 

förbättringspotential i lägre hastigheter. Ökad normalkraft kan skapas genom ett vakuum under 

bilen, eller genom att accelerera en massa uppåt. Vakuum anses ha stor potential att implementeras 

eftersom det redan har påvisats inom racingvärlden. Koncept baserade på magnetsim förutsätter en 

magnetisk pol i omvärlden att agera emot. Detta begränsar den generella användbarheten, men kan 

appliceras i speciella situationer. Koncept som baseras på att ta spjärn mot asfalten innefattar att 

använda sig av ett infäst ankare alternativt att deformera asfalten genom avverkan. Dessa koncept 

har i teorin potential att korta bromssträckan och har även testats praktiskt . 

FF2.  V I L K E N  T E O R E T I S K  P O T E N T I A L  A T T  K O R T A  BR O M S S T R Ä C K A N  H A R  F Ö R E S L A G N A  K O N C E P T ?  

De tre föreslagna koncepten, Ankare, Gummiplatta och Avverkan har i teorin stor potential att korta 

bromssträckan. För koncept Ankare finns i teorin ingen gräns för hur kort bromssträcka som kan 

uppnås. Begränsningen ligger i om det över huvud taget går att lösa infästning i farten.   

I teorin är det inte ovanligt att gummifriktionen uppgår mot värden på två. Om detta kunde realiseras 

i koncept Gummiplatta skulle det minska bromssträckan till hälften jämfört med de idag bäst 

presterande däcken på bra väglag. I teorin är det flera argument som talar för att gummifriktionen 

kan optimeras i en applikation som inte har några krav på exempelvis nötning. 

Den teoretiska potentialen att korta bromssträckan för koncept Avverkan är inte bekant eftersom 

beräkningar på vad som sker då ett hårt föremål i hög hastighet trycks mot asfalt med okända 

egenskaper är svåra att genomföra. Däremot kan det antas att så länge asfalten deformeras kommer 

en högre bromsande kraft uppnås jämfört med friktionskrafter. 

FF3.  K A N  D E  T R E  F Ö R E S L A G N A  K O N C E P T E N  I  P R A K T I K E N  F Ö R K O R T A  B R O M S S T R Ä C K A N ?  

Koncept Ankare har påvisat möjligheten att betydande korta bromssträckan. I testerna uppnåddes en 

maximal retardation på ungefär 1,5g under en sträcka av 20 meter. För att förbättra både sträcka och 

retardation ytterligare behövs endast enkla justeringar. Konceptets kapacitet att korta 

bromssträckan är oslagbar bland de jämförda koncepten. Dock finns det flera betydande tekniska 

problem som återstår att lösa innan konceptet kan testas för infästning i höga hastigheter.  

Koncept Gummiplatta har väldigt liten potential att förkorta bromssträckan eftersom de resultat som 

uppnåtts antingen ger en längre bromssträcka, eller obetydlig förbättring. Eftersom uppvärmning 

inverkar negativt på materialet under den stationära glidningen mot underlaget kan exempelvis det 

föreslagna, men eliminerade koncept larvband ha större potential att korta bromssträckan. Utifrån 

de tester som gjorts uppskattas ändå förbättringspotentialen att vara relativt obetydlig. 

Konstruktionen för koncept Avverkan höll inte för de krafter den utsattes för i testerna. Eftersom 

bromskraften var uppe i -1,2 g då konstruktionen gav vika dras slutsatsen att konceptet har kapacitet 

att korta bromssträckan om konstruktionen kan göras tillräckligt hållbar.  
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BILAGA A - TESTPLAN FRIKTIONSTESTER 
Nedanstående dokument beskriver hur tester för att undersöka gummifriktionen genomförs. 

A.1 UTRUSTNING 
 Elektrisk vinsch 
 ”Hängvåg” för viktmätning samt mätning av friktionskrafter upp till 100 kg 
 Vikter som summerar upp till totalt 100 kg 
 Specialbyggd testrigg samt gummiprover av olika material och storlekar 
 Ugn 

 

A.2 GENOMFÖRANDE  
 Asfaltsunderlaget förbereds genom att grundligt sopa bort grus och damm 
 Gummiproverna limmas eller skruvas på plattor som fästs de fyra hörnen på testriggen 
 Vikter lastas på plattan och vinschas sedan i jämn hastighet över asfaltsytan medan dragkraften 

läses av från ”hängvågen” 
 Vikter i fördefinierade steg från 10 till 100 kg testas två gånger per vikt i ökande respektive 

sjunkande steg 
 För varje ändrad variabel såsom material, area eller temperatur görs tester på alla laster två 

gånger 
 För tester med värmda materialprov läggs gummiproverna i ugnen i 200 grader i uppemot en 

timme, därefter monteras gummibeläggen snabbt på riggen och ett reducerat antal tester 
genomförs innan materialet hinner svalna. 

 

FIGUR  I:  UTDRAG UR TESTPROTOKOLL  

VARIABLER TESTADE VID FRIKTIONSTESTER  

Testnummer Material Storlek LxB 
[mm] 

Antal Annan förändrad 
variabel 

1 Dragracingdäck 100x100  4  

2 Dragracingdäck 50x50  4  

3 Dragracingdäck 50x50 4 200 °C 

4 Dragracingdäck 600x380 1  

5 Bildäck 50x50 4  

6 SBR Trellex T60 500x40 2  

7 SBR Trellex T60 50x40  12  

8 NR 2645 50x50  4  

9 ”röda” 500x40 2  

10 ”röda” 50x50 4  

Datum Material

Bredd

[cm]

Längd

[cm]

Tjocklek

[mm]

Area 

[cm2]

Normalkraft

[kg]

Tryck[

kPa]

Temp

eratur

Hastig

het 

[m/s]

Friktions

kraft 

[kg] μ

2012-02-23 Dragracingdäck 10 10 7 400 20,5 5,0 +7 0,05 20 0,98

2012-02-23 Dragracingdäck 10 10 7 400 30,5 7,5 +7 0,05 28 0,92

2012-02-23 Dragracingdäck 10 10 7 400 47,5 11,7 +7 0,05 43 0,91
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BILAGA B - TESTPLAN SLUTTESTER 

B.1 ÖVERGRIPANDE MÅL  
Målet med testerna är att presentera resultat och data på hur de tre koncepten beter sig i en verklig 

bromssituation. Det är viktigt att testerna genomförs och dokumenteras så att resultaten är 

kommunicerbara till uppdragsgivare och intressenter. Genom resultaten ska konceptens potential 

bedömas, och det är därför viktigt att felkällor elimineras, att testerna genomförs enligt en framtagen 

dokumenterad testplan så att testerna är repeterbara. Så mycket data som möjligt av förhållanden och 

händelseförlopp ska dokumenteras.  

B.2 AKTIVITETSPLAN  

 

B.3 KONCEPT ANKARE  

MÅ L  

Två olika tester ska genomföras. Det första testet testar om det går att trycka i spik med hjälp av bilens 

vikt och prototypen av spiklådan. Målet är att utvärdera prototypen och bestämma hur många spikar som 

kan tryckas i med tillgänglig vikt. 

Det andra testet testar bromsbandets funktion och infästningens hållfasthet. Målet med testet är att 

verifiera den beräknade bromssträckan för konceptet och få fram resultat som är jämförbara med de två 

andra koncepten samt att undersöka huruvida infästningen är tillräcklig.  

Aktivitet Tid Plats Medarbetare 

 

Genomgång av bil 

Genomgång av säkerhet 

Genomgång av mätutrustning 

Genomgång av mätprotokoll 

Kontroll av funktion 

 

 

2/5 kl 8-10 

 

Monteringslokal Prosembly 

 

Martin E 

Jonas W 

Martin A 

Sara E 

Kristofer S. 

Magnus C. 

 

Test av Gummiplatta 0-30 km/h 

 

 

3/5 kl 19-21 

 

Parkeringen Westmansgatan 

 

Martin E 

Sara E 

 

Test av Gummiplatta 0-100 km/h 

 

 

9/5 kl 8-12 

 

Sviestad motorbana 

 

Martin E 

Sara E 

Martin A 

Bertil E 

 

Test av textilband 

2:a Test av Gummiplatta 0-100 

km/h 

 

 

 

15/5 kl 8-10 

 

Bråvalla flygfält 

 

Martin E 

Jonas W 

Sara E 

 

Test avverkande 0-50  km/h 

 

 

14/5 kl 10-

12 

 

Gamla övningsfältet 

 

Martin E 

Sara E 
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UT R U S T N I N G  

 Bil med monterad testrigg för olika tester 
 Asfaltsväg där vi har tillåtelse att delvis ”förstöra” asfalten 
 Tear Webbing - band från Scama 
 Spiklåda 
 100m rep 
 Bultpistol 
 Patroner 
 Spik 
 Höghastighetskamera 
 Accelerometer 
 Mätdator 
 Tidtagning 
 Avståndsmätare 
 Koner 
 GPS (mätning av hastighet) 
 Bilramper 
 Brandsläckare 
 Första hjälpen-låda 
 Hjälm, stödkrage, overall, skor 

G E N O M F Ö R A N D E  

Test 1 

1. Bilen körs upp på ramper  
2. Spiklådan placeras mitt under tryckplattan 
3. Antalet spikar ökas gradvis enligt 2-4-8-16 till dess att spikarna inte trycks i 

Test 2 

1. Information om sträckan bilen behöver för att accelerera upp till 100km/h tas från testerna av 
koncept gummibelägg 

2. Ett rep med drygt halva accelerationssträckans längd kapas och fästes in i öglorna på 
bromsbandet samt i fäste i bilen 

3. Infästningsbandet fästs i lämplig position på en uppmätt sträcka med hjälp av bultpistol 
4. Startposition enligt figuren nedan där det gröna representerar spikinfästningen och det röda är 

paketen med bromsbanden lagda så att de inte kommer trassla ihop sig 
5. Bilen accelererar upp i full hastighet (100km/h) och vid en uppmätt punkt bromsar föraren 

maximalt samtidigt som bandet är fullt sträckt och börjar verka 
6. Mätning och loggning av data sker enligt testplan för koncept gummibelägg 

 

FIGUR II:  STARTPOSITION FÖR TESTNING AV BROMSBAND  

B.4 KONCEPT GUMMIBELÄGG  

MÅ L  

Målet med testerna är att utreda huruvida en Gummiplatta som trycks mot marken kan förkorta 

bromssträckan för bilen jämfört med användning av bilens bromsar från hastigheterna 50 samt 100km/h. 
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Detta ska göras genom att testa olika gummimaterial i olika hastigheter. Olika gummimaterial testas dels 

för att öka sannolikheten att ett positivt resultat uppnås, men också för att få en uppfattning om hur 

gummits egenskaper påverkar friktionen och tål de påfrestningar det utsätts för i de olika testerna. 

För att få jämförbara och repeterbara tester är det viktigt att utöver acceleration registrera tryck på 

plattan, nominell gummiarea i markkontakt, tid i kontakt med marken, samt temperatur på gummit före 

och efter test.  

Målfunktion: Maximera -medelaccelerationen (max (-  ))   

UT R U S T N I N G  

 Bil med monterad testrigg för olika tester 
 Testbana Sviestad – Linköpings Motor Stadion 
 Testplattor gummi (Dragracingdäck (DR), Vulkat SBR (SBR), naturgummiduk (NR), och 

nitrilgummiduk (NBR) 
 Höghastighetskamera 
 Accelerometer 
 Mätdator 
 Trådtöjningsgivare 
 Tidtagning 
 Termometer 
 Avståndsmätare 
 Koner eller motsvarande 
 GPS (mätning av hastighet) 
 Videokamera 
 Brandsläckare 
 Första hjälpen-låda 
 Hjälm, stödkrage, overall, skor 
 Elverk, skarvsladd 
 Spännband 

G E N O M F Ö R A N D E  

1. Innan de riktiga testerna genomförs på motorbana görs ett antal förtester för att verifiera att 
utrustningen fungerar som den ska i stillastående samt i hastigheter om ca 30km-50km/h 
(kanske kan detta göras på ”Åkes vägsnutt”). Testerna inkluderar loggning av mätdata för att även 
kontrollera att denna utrustning fungerar som det är tänkt och att all relevant data kan fås ut från 
dessa. Testerna inkluderar temperaturmätning av gummibeläggen för att få en uppfattning av hur 
mycket gummit värms upp. Denna information används för att kunna planera testerna utifrån om 
gummit måste kylas av mellan testerna. Dessa tester ska genomföras 2-7 maj för att säkerställa 
att allt fungerar som det ska då testerna påbörjas 9 maj. 

2. På plats på motorbanan mäts först referensdata upp genom att bilens ordinarie bromsar testas. 
Tester genomförs tre gånger från varje hastighet. Vid försöken loggas acceleration som funktion 
av tiden från det att bilen startar från stillastående, under tiden den kommer upp i hastighet och 
till dess att den bromsat ner till stillastående igen. Tidsintervallet av intresse är från att bromsen 
trycks i botten till dess att bilen står still. Tidsintervallet dessförinnan kan användas för att 
beräkna och verifiera hastigheten vid de olika tidpunkterna. Testerna används också till att 
approximativt mäta upp sträckan för bilen att accelerera upp till de olika hastighetsnivåerna. 
Koner används för att märka upp ungefärlig startpunkt och bromspunkt med god marginal för 
bromssträckan innan banans slut. Avstånden kan mätas med avståndsmätare. Filerna döps 
[referens_hastighet_testnummer] exempelvis referens_50_1.csv för första referenskörningen i 
50km/h. 

3. Testerna genomförs för alla givna testfall, en testplatta i taget och med start från låga hastigheter. 
Utlösning av Gummiplattan testas i stillastående innan första testet. 
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i. Innan: Temperaturen på gummibeläggning, vägbana och omgivning mäts upp och 
noteras. Det säkerställs att loggutrustning är igång samt att kameran går. Säkerställ att 
testföraren är korrekt fastspänd, sitter bra, samt uppfyller övriga ”säkerhetsföreskrifter”. 
Filma även förloppet från sidan. 

ii. Test: Accelerera upp till given hastighet (övervaka hastigheten mer exakt med 
hastighetsmätare i GPS), håll hastigheten och bromsa ungefär vid uppmätt bromspunkt. 
Tryck ner bromsen fullt till dess att bilen står helt still. 

iii. Efter: Temperatur på gummibelägg och vägbana mäts upp och noteras. Mätdata 
kontrolleras och sparas ner. Utvärdera bromsförloppet om det ur säkerhetssynpunkt går 
att genomföra testet i högre hastighet och vidta eventuella säkerhetsåtgärder. Filer döps 
till [materialförkortning_hastighet_testnummer] exempelvis NR_50_2.csv för test 2 från 
50km/h med naturgummi (NR).  

Eventuellt kan GPS användas för att logga hastigheten vid de olika tidpunkterna av intresse, exempelvis 

vid start bromsning, plattan slår i marken, och plattan har fullt utslag (?) 

Varje testobjekt testas i bromsning från hastigheterna 30, 50, 70 och 100km/h med start i de lägre 

hastigheterna. Hastigheterna 30 och 70km/h används som mellansteg för att bedöma om det är säkert att 

gå upp i testhastigheterna 50 respektive 100km/h. Mellanstegen genomförs en gång var, medan 

testhastigheterna 50 och 100km/h testas tre gånger vardera för att få tillförlitliga mätdata, samt 

eventuellt notera effekter av att gummit värms upp och nöts. Om det visar sig att tester av säkerhetsskäl 

inte kan göras i 100km/h kan tester göras i 70km/h istället om denna hastighet visar sig säker vid 

testtillfället. 

RE S U L T A T  

Mätdata Utrustning 

Acceleration som funktion av tiden  Accelerometer 

Medelacceleration Beräknat från accelerometerdata 

Medelacceleration innan plattan slår i Beräknat från accelerometerdata 

Medelacceleration när plattan är fullt i 
slagen 

Beräknat från accelerometerdata 

Ursprungshastighet GPS? Beräknat från accelerometerdata, tid 
synkat med bromsljussignal 

Hastighet då plattan slår i  GPS? Beräknat från accelerometerdata, synkat 
med trådtöjningsgivare 

Hastighet då plattan är fullt slagen GPS? Beräknat från accelerometerdata, synkat 
med trådtöjningsgivare 

Tryckkraft som funktion av tiden Beräknat från trådtöjningsgivare 

Medeltryckkraft Beräknat från trådtöjningsgivare 

Total bromssträcka Beräknat från ursprungshastighet och 
medelacceleration 

B.5 KONCEPT AVVERKAN  

MÅ L  

Målet med testerna är att utvärdera om konceptet Avverkan kan korta bromssträckan. Tester med olika 

antal, olika storlek och olika geometri på spetsar testas för att öka sannolikheten för ett positivt resultat 

samt utvärdera hur dessa faktorer påverkar bromssträckan och hållfastheten på spetsarna. Testerna 

utförs i lägre hastigheter. 
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UT R U S T N I N G  

 Bil med monterad testrigg för olika tester 
 Asfaltsväg där vi har tillåtelse att ”förstöra” asfalten 
 Antal bultar av olika storlek  
 Höghastighetskamera 
 Accelerometer 
 Mätdator 
 Trådtöjningsgivare 
 Tidtagning 
 Avståndsmätare 
 Koner 
 GPS (mätning av hastighet)  
 Brandsläckare 
 Första hjälpen-låda 
 Hjälm, stödkrage, overall, skor 
 Elverk, skarvsladd 
 Spännband 

G E N O M F Ö R A N D E  

Bromstesterna genomförs från 30 respektive 50 km/h. Sex stycken M10 bultar skruvas i testplattan i två 

rader med respektive tre bultar, dessa rader placeras förskjutet. 

För koncept horn testas först i 20 km/h och därefter 30 respektive 50 km/h. Två horn används. 

B.6 KRAVSPECIFIKATION MÄT-  OCH KONTROLLSYSTEM  
 Aktivering av bromsplattan ska ske genom bromspedalen när den är i testläge (signal från 

bromsljuset) 
 När bromsen släpps aktiveras uppdragningscylindern som hissar upp plattan  
 Aktivering ska kunna kopplas från så att bilen kan testköras med ordinarie bromsar 
 Aktivering av bromsplattan ska loggas, förslagsvis genom loggning av signalen från bromsljuset 

för att kunna sätta en ”nollpunkt” att jämföra accelerometerdatan med 
 Accelerometer loggar accelerationerna 
 Höghastighetskamera placerad i fäste under bilen filmar förloppet 
 Trådtöjningsgivare placeras på tryckarmar och loggar utböjningen för beräkning av tryckkraften 
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BILAGA C - BERÄKNINGAR 
I denna bilaga presenteras beräkningar som stödjer olika presenterade siffror och slutsatser i rapporten. 

C.1 VERTIKAL ACCELERATION  
Under förutsättning att maximalt en decimeters höjning finns att tillgå samt att marktrycket behöver 

dubblas för dubbel friktionskraft kan överslagsberäkningar göras. Det visar sig att effekten gäller i cirka 

0,14 sekunder, därefter faller bilen tillbaka och effekten tas ut genom att bilen då under lika lång tid är 

motsvarande tyngdlös. Om istället tiden sätts till cirka två sekunder och den maximala höjden är 

densamma, fås en acceleration på 0,05m/s2 alltså cirka 0,005g. Detta resulterar även det i en obefintlig 

förbättringspotential som inte är större än 0,5 %. Vid beräkningar av effekten av vertikal acceleration 

används en kraftjämvikt i z-led med begynnelsevärden          och       . Integrering av båda sidor 

ger ett samband mellan tid och sträcka enligt (15). Med insatta värden, x=0,1m och a = 9,81m/s2 fås tiden 

0,14 sekunder, samt med tiden 2 sekunder och sträckan 0,1m fås accelerationen 0,05m/s2. 

       

            ,      

 

      
  

 
      

    

  
    

  

 
 

 

 (15) 

   
     

    
       

  
   

   
 

     

   
           

C.2 BROMSSKÄRM  
En beräkning, där hastigheten som funktion av sträckan itereras fram, görs för att se effekten av en 

bromsskärm i de hastigheter som är intressanta i detta projekt. I tabellerna nedan visas 

förbättringspotentialen i bra väglag respektive för sämre väglag. Från tabellerna kan det utläsas att 

förbättringspotential nästan endast existerar vid högre hastigheter, samt att potentialen är något högre då 

väggreppet är sämre. 

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL VID BRA VÄGLAG (µ =0,98) 

Hastighet 
[km/h] 

Bromssträcka 
normal [m] 

Bromssträcka 
fallskärm [m] 

Procentuell 
minskning 
[%] 

100 40,1 36,4 9,21   
70 19,6 18,7 2,31   
50 10,0 9,73 0,69   
30 3,60 3,56 0,10   
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FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL VID VÅTT VÄGLAG (µ =0,38) 

Hastighet 
[km/h] 

Bromssträcka 
normal [m] 

Bromssträcka 
fallskärm [m] 

Procentuell 
minskning 
[%] 

100 103 83,3 19,4 
70 50,6 45,1 5,36 
50 25,8 24,3 1,50 
30 9,30 9,09 0,20 
 

För beräkningar av bromssträcka där bilens bromsning hjälps av en bromsskärm används ekvationerna 

(16) - (18) där hastigheten som funktion av sträckan itereras fram. Vid räkneexemplet användes CD=1,5 

vilket är gällande för perfekt kupolformad fallskärm, skuggarea A=4m2 det vill säga cirkel med radie 1,13 

meter, samt luftdensiteten ρ=1,225 kg/m3 (vilket gäller vid +15 °C). Om arean ökar så att exempelvis 

A=10m2, fås bromssträckan 32 meter från 100 km/h på torrt väglag, en minskning med 19,5 %. 

 
   

 

 
     

    (16) 

              (17) 

 
       

 

 

           

 

 

 

 

  (18) 

Lösningen itereras fram genom att för varje tidpunkt räkna ut aktuell hastighet och därur bromskraften 

som en summa av däckens friktion samt bromsskärmens tillskott. Bilens hastighet som funktion av 

sträckan vid olika ursprungshastigheter visas i diagrammet i Figur III där heldragen linje visar resultatet 

med enbart bromsar, medan streckad linje, som ligger något under, visar resultatet av en kombination av 

bromsar och bromsskärm.  

 

FIGUR III:  BROMSTRÄCKA VID OLIKA INITIALHASTIGHETER  

C.3 AERODYNAMISK VINGE  
För en aerodynamisk vinge kan ekvationerna (19) - (20) användas. En vinge orsakar både ökat 

luftmotstånd och ett ökat marktryck vilka båda delvis hjälper till att bromsa bilen. Den omvända 

lyftkraften beräknas enligt ekvation (19) där ett maximalt värde på lyftkoefficienten CL ligger runt 3,5 för 

en delad vinge. [20]  

http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
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    (19) 

           

 
                  

 

 

   (20) 

Ett snabbt överslag med siffrorna A=1m2 (antaget att vingen är 2 meter lång och 0,5 meter bred), CL=3,5 

och μ=1 jämförs med bromsskärmen i räkneexemplet i stycke 0 där A=4 m2 och CD=1,5 konstateras att 

effekten av en vinge är mindre än effekten av en bromsskärm då FD för vingen försummas. 

C.4 HÅLLFASTHET SPIKAR  
För beräkningen används uttryck för skjuvspänning och von Mieses spänningsfall enligt ekvationerna (21) 

- (22). 

 
  

 

   
 

 

      
   (21) 

 

               (22) 

Dimensionera mot sträckgränsen 640MPa och spikdiametern 4mm. Den önskade dragkraften är 12 kN.  

  
 

   
 

    

        
 

        

   
     
 

 
 

        

          

Uppskattningen ger att det behövs 3 stycken spikar för att motstå en skjuvkraft på 12 kN, alltså tar varje 

spik upp 4 kN.  





  Bilaga D - Konceptvalsmatriser 

  91 

BILAGA D - KONCEPTVALSMATRISER  
Bilagan innehåller resultat från tre omgångar av koncepteliminering. 

D.1 FÖRSTA ELIMINERING  
I den första elimineringen sorteras koncept bort som inte uppfyller de absoluta kraven. 

 

FIGUR  IV:  FÖSTA SCREENING AV KONCEPT FÖR ATT SORTERA BORT DE SOM INTE UPPFYLLER ABSOLUTA KRAV  

D.2 PUGH BESLUTSMATRIS  
Koncepten utvärderas mot referens som antogs till Bromskudde genom Pughs beslutsmatris. 

 

FIGUR V:  PUGH BESLUTSMATRIS FÖR ELIMINERING AV KONCEPT  
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Bromssträcka från 100km/h 9 Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Användbar i bra vägförhållanden 9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Ingen förhöjd fara för gående 9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Nyhetsvärde 9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja

Utveckling? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kriterie

Alternativ

Av: Datum: Ändring: Sida:

Sara Ekermann 2012-02-13 1

Av:

Sara Ekermann

Ref 1 2 3 4 7 8 11

Bromskudde Larvband Gummiplatta Klister Gummimatta Avverkan Ankare Vakuum

Bromssträcka från 100km/h 9 0 + 0 0 0 + + +

Bromssträcka från 50km/h 3 0 + 0 0 0 + + +

Användbar i bra vägförhållanden 9 0 0 0 0 0 + + +

Användbar på snö och is 3 0 + 0 - 0 + + +

Användbar vid våt körbana 3 0 + 0 - 0 + + +

Stabilitet vid bromsning, ej sladd 3 0 + 0 + 0 0 + 0

Snabb aktivering vid detektion 3 0 - - 0 - - - -

Ingen annan skada på fordonet 3 0 0 0 0 0 0 + 0

Kan återanvändas 1 0 + + + + + 0 +

Enkel att byta slitdelar/reparera 1 0 + + + 0 + 0 0

Vägbanan skadas ej 1 0 0 0 - 0 - - 0

Eventuell skada repareras enkelt 1 0 0 0 0 0 - 0 0

Ingen förhöjd fara för gående 9 0 0 0 0 0 - 0 0

Extra vikt 1 0 - 0 + - 0 0 -

Extra luftmotstånd i körning 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillverkning och materialval 1 0 0 0 - 0 0 0 0

Enkel att testa 3 0 - + + + - + -

"Billig" att testa 3 0 - + + + + + -

Nyhetsvärde 9 0 + + + + + + +

Sum + 0 8 5 7 4 9 10 7

Sum 0 19 7 13 8 13 5 7 8

Sum - 0 4 1 4 2 5 2 4

Summa 0 4 4 3 2 4 8 3

Prioritet 8 2 2 5 7 2 1 5

Utveckling? Nej

Alternativ

Kriterie

Datum

2012-02-13

SidaÄndring:

2
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D.3 KONCEPTBEDÖMNINGSMATRIS  
I tredje stegets konceptbedömningsmatris tas hänsyn till kravens relativa vikt då ett betyg för de olika 

koncepten räknas fram. Resultatet av bedömningen används som underlag vid beslut om vilka koncept 

som ska testas. 

 

FIGUR  VI:  KONCEPTSCORNINGMATRIS FÖR VAL AV KONCEPT ATT VIDAREUTVECKLA  

Av:

Kriterie

Bromssträcka från 100km/h 9 13% 3 0,40 2 0,27 2 0,27 2 0,27 2 0,27 3 0,40 3 0,40

Bromssträcka från 50km/h 3 4% 3 0,13 2 0,09 2 0,09 2 0,09 2 0,09 3 0,13 3 0,13

Användbar i bra vägförhållanden 9 13% 3 0,40 3 0,40 3 0,40 3 0,40 2 0,27 3 0,40 3 0,40

Användbar på snö och is 3 4% 3 0,13 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 3 0,13 3 0,13

Användbar vid våt körbana 3 4% 3 0,13 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 3 0,13 3 0,13

Stabilitet vid bromsning, ej sladd 3 4% 3 0,13 2 0,09 1 0,04 3 0,13 1 0,04 2 0,09 3 0,13

Snabb aktivering vid detektion 3 4% 3 0,13 3 0,13 4 0,18 4 0,18 2 0,09 4 0,18 3 0,13

Ingen annan skada på fordonet 3 4% 3 0,13 3 0,13 3 0,13 3 0,13 3 0,13 3 0,13 3 0,13

Kan återanvändas 1 1% 3 0,04 5 0,07 4 0,06 3 0,04 3 0,04 4 0,06 5 0,07

Enkel att byta slitdelar/reparera 1 1% 3 0,04 3 0,04 4 0,06 5 0,07 3 0,04 3 0,04 3 0,04

Vägbanan skadas ej 1 1% 3 0,04 5 0,07 5 0,07 4 0,06 5 0,07 1 0,01 5 0,07

Eventuell skada repareras enkelt 1 1% 3 0,04 5 0,07 5 0,07 4 0,06 5 0,07 1 0,01 5 0,07

Ingen förhöjd fara för gående 9 13% 3 0,40 5 0,67 5 0,67 4 0,54 2 0,27 2 0,27 2 0,27

Extra vikt 1 1% 3 0,04 2 0,03 2 0,03 4 0,06 2 0,03 2 0,03 1 0,01

Extra luftmotstånd i körning 1 1% 3 0,04 3 0,04 3 0,04 3 0,04 2 0,03 3 0,04 3 0,04

Tillverkning och materialval 1 1% 3 0,04 3 0,04 3 0,04 2 0,03 3 0,04 3 0,04 3 0,04

Enkel att testa 3 4% 3 0,13 2 0,09 4 0,18 5 0,22 5 0,22 3 0,13 1 0,04

"Billig" att testa 3 4% 3 0,13 2 0,09 4 0,18 5 0,22 3 0,13 4 0,18 1 0,04

Nyhetsvärde 9 13% 3 0,40 3 0,40 3 0,40 2 0,27 3 0,40 3 0,40 3 0,40

Summa 67

Prioritet

Utveckling?

%
 v

ik
t

V
ik

t

3,00

2

2,85

4

Datum Ändring: Sida

2012-02-13

Alternativ

3Sara Ekermann

Ja Nej

VakuumKlisterLarvband

2,93 2,36 2,85

NejNej

Gummimatta

2,75

1 3

3,03

Gummiplatta

REF 3

Nej JaJa

7 4 6

4 7

Avverkan

11

Ankare

1 2
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BILAGA E - FRIKTIONSTESTER  
Under utvecklingsprocessen gjordes friktionstester av olika gummimaterial med syftet att undersöka och 

befästa teorier om gummifriktionens beroende av geometri, temperatur och gummiegenskaper. Nedan 

presenteras resultatet som sammanställer mätdata från de olika friktionstester som genomfördes. 

Materialen som provades och dess egenskaper sammanställs i tabellen nedan. Olika parametrar 

varierades utöver materialvalet i syfte att begränsa antalet variabler till de slutliga testerna och sätta upp 

kraven på konstruktionen. Area och last varierades för att undersöka lastberoende och temperaturen 

förändrades för ett av materialen för att undersöka dess påverkan. Alla parametrar för respektive test 

visas i nästa tabell nedan där också medelvärdet för uppmätt friktionstal redovisas. 

TESTADE MATERIAL OCH DESS EGENSKAPER  

 

 BERÄKNADE MEDELFRIKTIONSTAL FÖR RESPEKTIVE TEST  

Testnummer Material Storlek LxB 
[mm] 

Antal Annan 
förändrad 
variabel 

Medelfriktionstal 

1 Dragracingdäck 100x100  4  0,90 

2 Dragracingdäck 50x50  4  0,92 

3 Dragracingdäck 50x50 4 200 °C 0,87 

4 Dragracingdäck 600x380 1  0,86 

5 Bildäck 50x50 4  0,90 

6 SBR Trellex 
T60 

500x40 2  0,90 

7 SBR Trellex 
T60 

50x40  12  0,90 

8 NR 2645 50x50  4  0,84 

9 NR 61397 500x40 2  0,79 

10 NR 61397 50x50 4  0,81 

Jämförs de olika testerna med dragracingdäck där storleken på materialproverna varierades kan det 

noteras att friktionen är bättre på de små beläggen jämfört med det jättestora belägget som kan ses i Figur  

VII. Studeras slitningen av gummit har det stora gummibelägget inte tryckts i full kontakt med den last 

som lagts på vilket därmed skulle förklara den låga friktionen. För det värmda gummit presenterat i Figur  

VIII är friktionstalet uppemot 1,2 vid låga laster medan det snabbt sjunker och blir sämre än det kalla 

gummit vid högre laster. Av materialen presterar dragracingdäcket bäst följt av bildäcket och T60 gummit 

som ses i Figur  IX. De mjuka naturgummina presterar märkvärt sämre. Det kan också konstateras från de 

flesta testerna att friktionstalet för låga laster är högre än för höga laster.  

Material Hårdhet 
[IRH] 

Dragbrottgräns 
[MPa] 

Brottöjningsgräns 
[%] 

Rivhållfasthet 
[kN/m] 

Densitet 
[kg/m3] 

SBR Trellex 
T60 

60±5 17,5 450 30 1130 

NR 61397 35±5 24,0 700 30 950 

NR 2645 40±5 18,0 600 - 1000 

Dragracingdäck - - - - - 

Bildäck - - - - - 
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FIGUR  VII:  TESTRESULTAT VARIERANDE STORLEK PÅ GUMMIBELÄGG 

 

FIGUR  VIII:  TESTRESULTAT VARIERANDE TEMPERATUR  

 

FIGUR  IX:  TESTRESULTAT VARIERANDE MATERIAL  
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BILAGA F - SPIKTESTER 
 

Första test bultpistol Hilti Dx460 för uppskattning av spikarnas hållfasthet: 

Spikar skjuts och spikas ner i marken, därefter dras de med vinsch tills de lossar från asfalten. Kraften som 

krävs för att dra ur spiken mäts. 

Bult med en spik, diameter 4mm, längd 72mm, röd patron (medel/hög styrka) (8mm spikhuvud). 
Asfalten var hård med synbart stor stenmängd och stenstorlek. 
Då en 6mm plåt lades emellan sköts spiken ner 27mm i asfalten med full styrka på maskinen.  
Då spiken sköts rakt ner igenom hål i stålplattan fäste spiken och stack upp ca 10mm. 

En spikinfästning kunde dras av med vinschen vars kapacitet är 907 kg. Två spikinfästningar kunde inte 

helt dras av med vinschen, endast en spik lossnade efter att vinschen slutat dra flera gånger. Draget gjorde 

också att bilen istället rubbades då endast handbromsen användes. När en person satt i bilen och 

samtidigt bromsade bilen rycktes istället plattan ur marken. Då bilens dragkrok kopplades direkt till en 

platta fäst med två spikar klarade bilen med viss svårighet att dra ur spikarna. Vissa spikar som dragits ur 

hade även skjuvats av och hade en tydlig brottyta.  

Problem med testet var att ingen utrustning för att mäta storleksordningen på kraft fanns att tillgå. 

 

 

FIGUR  X:  BILDER FRÅN TEST AV INFÄSTNING MED HJÄLP AV HILTI DX460 

Ett problem med konceptet är att kvaliteten på asfalt varierar, och beroende på bland annat stenmängd 

och stenstorlek varierar kraften som krävs för att trycka eller skjuta i spiken. Dessutom varierar kraften 

som kan dra ur spikarna. Att spikarna dras ur får absolut inte hända i en slutlig produkt eftersom 

infästningen då kan komma flygande genom luften om ingen extra säkerhet finns. En sådan projektil kan 

vara dödlig för den som står i vägen. Det är därför också viktigt att göra infästningen så lätt som möjligt 

och helst inte använda hård och vass metall.  
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Mätning av dragkraft - Andra test för uppskattning av spikar 

Tre olika konfigurationer av olika antal spikar samt rakt respektive snett islagna spikar testades enligt 

metoden illustrerad i Figur 2-7.  En utväxling används för att kunna mäta större krafter än vågens 

begränsning på 100 kg. Vågutväxlingen fästs in i två fasta punkter i vardera änden och vinschen placeras 

förskjutet mot ena änden av en stel balk och ansluts till en ögla att dra spikbanden. Mätmetoden ger 

relativt stora felkällor, men duger för att uppskatta storleksordningen på kraften. Spikarna av 

dimensionerna 4x70mm slogs i med hammare. Då ungefär 10-20mm av spikens längd återstod hade 

asfaltslagret penetrerats, varav slutsatsen drogs att asfalten ungefär hade tjockleken 50mm på testplatsen.  

Uppskattning av kraft att trycka spikar i marken 

Tryckkraften för att trycka en 4 mm stålstav ner i asfalten uppmättes till ca 200-220 kg medan kraften att 

trycka en 3mm spik var ca 70 kg. För den stora spiken var kraften ca150 kg. Mätningarna gjordes genom 

att spik/stålstav sattes i bänkborrmaskin. En lös asfaltsbit placerades sedan på en personvåg på bordet 

medan stålstaven trycktes ner i asfalten. Kraften lästes av som vikten på vågen. 
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BILAGA G - TESTDATA KONCEPT GUMMI 
Här presenteras fullständiga diagram av mätdata samt tabeller över andra uppmätta värden samt 

kommentarer kring enskilda tester av koncept Gummiplatta. Därefter visas bilder över slitningen av 

respektive gummi. 

G.1 TORR VÄGBANA  
Först presenteras tabeller över på plats uppmätt och uppskattad hastighet samt bromssträcka 

tillsammans med från accelerationsdata beräknade värden. För vart och ett av materialen och varje 

hastighet visas därefter diagram över samtiga genomförda mätningar i jämförelse med referensdata.  

JÄ M F Ö R E L S E  U P P M Ä T T A  V Ä R D E N  M O T  B E R Ä K N A D E  

De på plats uppmätta värdena skiljer sig en del från de beräknade värdena. Felkällor som orsakar detta 

diskuteras under kapitlet diskussion. 

UPPMÄTTA RESPEKTIVE BERÄKNADE BROMSSTRÄCKOR OCH HASTIGHETER F RÅN 50KM/H  

 Uppmätt 
sträcka 
[m] 

Beräknad 
sträcka 
[m] 

Uppmätt 
hastighet 
[km/h] 

Beräknad 
hastighet 
[km/h] 

Ref_50_1 8,0 12,9 51 48 

Ref_50_2 8,2 12,3 47 45 

SBR_50_1 9,4 12,1 48 46 

SBR_50_2 13,5 15,8 52 51 

NBR_50_1 7,5 10,0 46 43 

NBR_50_2 8,7 10,4 46 43 

NR_50_1 8,3 11 48 47 

NR_50_2 7,8 10,7 49 46 

 

UPPMÄTTA RESPEKTIVE BERÄKNADE BROMSSTRÄCKOR OCH HASTIGHETER F RÅN 100KM/H  

 Uppmätt 
sträcka 
[m] 

Beräknad 
sträcka 
[m] 

Uppmätt 
hastighet 
[km/h] 

Beräknad 
hastighet 
[km/h] 

Ref_100_1 50,0 58,1 105 105 

Ref_100_2 45,5 51,8 102 100 

SBR_100_1 60,0 66,1 102 102 

SBR_100_2 52,0 60,0 102 99 

NBR_100_1 54,0 60,9 104 100 

NBR_100_2 54,0 55,8 104 96 

NR_100_1 47,7 55,6 106 99 

NR_100_2 45,5 53,1 103 96 
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SBR  50  K M /H  
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SBR  100  K M / H  
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NBR  50  K M / H  
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NBR  100  K M / H  
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G.2 VÅT VÄGBANA  
Vid testerna från våt vägbana varierade bromsförloppen från test till test, men även här har de mest 

representativa data valts ut från varje material och hastighet och presenteras i Figur XI, Figur XII och 

Figur XIII för testerna från 50 km/h och i Figur XIV, Figur XV och Figur XVI för testerna från 100km/h. 

 

FIGUR XI:  A-T DIAGRAM , VÅT VÄGBANA , 50KM/H JÄMFÖRELSE AV MATERIAL  

 

FIGUR XII:  V-T DIAGRAM , VÅT VÄGBANA , 50KM/H JÄMFÖRELSE AV MATERIAL  

 

FIGUR XIII:  V-S DIAGRAM , VÅT VÄGBANA, 50KM/H JÄMFÖRELSE AV MATE RIAL  
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FIGUR XIV:  A-T DIAGRAM, VÅT VÄGBANA, 100KM/H JÄMFÖRELSE AV MATERIAL  

 

FIGUR XV:  V-T DIAGRAM , VÅT VÄGBANA , 100KM/H JÄMFÖRELSE AV MATE RIAL  

 

FIGUR XVI:  V-S DIAGRAM , VÅT VÄGBANA, 100KM/H JÄMFÖRELSE AV MATERIAL  
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JÄ M F Ö R E L S E  U P P M Ä T T A  V Ä R D E N  M O T  B E R Ä K N A D E  

Även för testerna på våt vägbana skiljer sig uppmätta värdena en del från de beräknade värdena.  

 UPPMÄTTA RESPEKTIVE BERÄKNADE BROMSSTRÄCKOR OCH HASTIGHETER F RÅN 50KM/H, VÅTT UNDERLAG  

 Uppmätt 
sträcka 
[m] 

Beräknad 
sträcka 
[m] 

Uppmätt 
hastighet 
[km/h] 

Beräknad 
hastighet 
[km/h] 

Temp-
eratur 
[°C] 

Kommentar 

Ref_50_1 12,4 17,9  55  Regn 

Ref_50_2 8,4 14,9  50  Regn 

Ref_50_3 12,3 18,6 56 55  Regn 

SBR_50_1 11,5 13,3 52 42 25 Inget regn 

SBR_50_2 9 10,8 54 39 22 Inget regn 

SBR_50_3 13 15,7 52 44 30 Lite regn 

DR_50_1 14,3 17,7  50 17 Inget/lite regn 

DR_50_2 13,2 16,8  48 13 Inget/lite regn 

DR_50_3 12,9 16,2  47 14 Inget/lite regn 

NR_50_1 14,5 16,1  44 14 Inget regn, våt 
vägbana 

NR_50_2 17,2 17,6  45 17 Inget regn 

 

 UPPMÄTTA RESPEKTIVE BERÄKNADE BROMSSTRÄCKOR OCH HASTIGHETER F RÅN100KM/H, VÅTT UNDERLAG  

 Uppmätt 
sträcka 
[m] 

Beräknad 
sträcka 
[m] 

Uppmätt 
hastighet 
[km/h] 

Beräknad 
hastighet 
[km/h] 

Temp-
eratur 
[°C] 

Kommentar 

Ref_100_1 74 91,2 107 113  Inget regn 

Ref_100_2 56 66,1  98  Inget regn 

Ref_100_3 53 62,2  97  Inget regn 

Ref_100_4 58 68,9  96  Lite regn 

SBR_100_1 59 60,0  85 16 Inget regn 

SBR_100_2 52 58,7  85 17 Lite regn 

SBR_100_3 84 82,4  96  Lite regn 

DR_100_1 72 76,2  96  Inget/lite regn 

DR_100_2 68 70,1  94  Inget/lite regn 

DR_100_3 62 54,6  89  Inget/lite regn 

NR_100_1 87 81,9  89 15 Duggregn 

NR_100_2 104 96,0  94 22 Små-regn 
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NR  50  K M /H  
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NR  100  K M /H  
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SBR  50  K M /H  
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SBR  100K M / H  
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DR A G R A C I N G D Ä C K  50  K M /H  
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DR A G R A C I N G D Ä C K  100  K M / H  
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G.3 MÄTNING AV TRYCKKRAFT  PÅ PLATTA  
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G.4 SLITNING AV GUMMIBELÄ GG  

 

FIGUR XVII:  SLITNING AV NR  –  BELÄGG 

 

FIGUR XVIII:  SLITNING AV SBR  - BELÄGG 

 
FIGUR XIX:  SLITNING AV NBR  –  BELÄGG 

 

 

 

FIGUR XX:  SLITNING AV DRAGRACINGDÄCK  

 

Här visas slitningen av de olika gummibeläggen från 

testerna. Det kan konstateras att slitningen 

varierade för de olika materialen. Naturgummit 

resulterade i klibbiga rester medan NBR resulterade 

i ett finkornigt pulver. På SBR-skivan syns tydligt att 

gummit slitits mer i området kring tryckpunkten 

vilket tyder på att kraften inte fördelas jämnt över 

skivan.  
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