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Abstract 

This study is performed as a final thesis project at School of Engineering, Jönköping University 
in collaboration with the Global Components Group at Husqvarna AB. The purpose of the work 
was to find another way to attach the centrifugal clutch to the chainsaw model 560 XP. 

On Husqvarna’s chainsaws, the cutting chain and oil pump are driven by a centrifugal clutch 
that currently is fastened with a screw joint on the crank shaft. To make sure the clutch won’t 
come loose during operation, a tightening torque of 20–25 Nm is recommended. For the next 
product generation, the tightening torque has been raised to 30–40 Nm which will worsen the 
serviceability. Furthermore, the risk of breaking the clutch during disassembly will increase. 
This led to the need of a new way of fastening the clutch. The solution should withstand the 
increased loads as well as improve the serviceability through easier assembly and disassembly. 

Information about the problem were collected through a pilot study, including a review of the 
current product and interviews with involved personnel at Husqvarna. This was used to compile 
a list of necessary and desirable requirements for the solution. The most important 
requirements proved to be the ability to transfer torque, stop the joint from getting loose during 
operation, minimize the tightening torque as well as offering assembly and disassembly with 
the including tool upon purchase.  

Furthermore, a conceptual study was carried out to be able to find a solution to the problem. A 
brainstorming process generated just over 20 concepts and ideas that later were screened and 
evaluated with various well proven methods, such as Go/No-Go and Pugh’s matrix. The 
concepts were evaluated against the requirements specified in the pilot study and one single 
concept was chosen for further development. 

The chosen concept was a spline joint that prevented axial movement with the help of an E-clip 
and a spring washer. The strength of this solution was mainly the elimination of the tightening 
torque, which led to easier assembly and disassembly. The E-clip was easily handled with the 
tool provided in the purchase. Calculations and a rough design were then performed. It turned 
out that it was hard to dimension the spline joint within the design limits stated to minimize 
the impact on the other components in the system. The shear stresses in the crankshaft and the 
spline teeth ended up high because of safety factors for fatigue life and type of application. High 
enough to exceed the maximum allowable shear stress of the shaft material several times. To 
lower these stresses, the design limitations will most likely have to be exceeded which leads to 
extensive design changes. 

However, Husqvarna are recommended to continue the study on this concept in more detail 
before it is to be precluded. Comparison with the current solution led to the conclusion that the 
differences in shear stresses between the both solutions shouldn’t be as big as the theory claims. 
This opened a series of suggestions for future work. For instance, computer aided simulations 
of a detailed design of the concept would more accurately evaluate the strength of the concept. 
Furthermore, a risk assessment should be performed to address all the risks and consequences 
the concept brings with it. 
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Sammanfattning 

Studien är utförd i form av ett examensarbete vid JTH (Jönköpings Tekniska Högskola) i 
samarbete med komponentgruppen på Husqvarna AB. Syftet med arbetet var att genom en 
produktutvecklingsprocess hitta en annan metod för att fästa centrifugalkopplingen på 
motorsågen 560 XP.  

På Husqvarnas motorsågar drivs sågkedjan och oljepumpen med hjälp av en 
centrifugalkoppling som i dagsläget fästs med ett skruvförband på vevaxeln. För att dagens 
koppling inte skall lossa under drift rekommenderas ett åtdragningsmoment på 20–25 Nm. Till 
nästkommande produktgeneration har detta höjts till 30–40 Nm vilket försämrar produktens 
servicebarhet samt att risken för att ha sönder kopplingen under demontering ökar. Därav 
uppkom behovet av ett nytt sätt att fästa kopplingen på. Lösningen borde klara de ökade 
lasterna samt förbättra servicebarhet genom underlättad montering och demontering. 

Genom en förstudie bestående av genomgång av befintlig produkt och intervjuer med insatt 
personal på Husqvarna samlades information in om problemet. Det användes för att 
sammanställa en konstruktionskriterielista med de krav som borde och önskades uppfyllas. De 
viktigaste kraven visade sig vara att kunna överföra vridmoment, förhindra att förbandet lossar 
under drift, minimera ett eventuellt åtdragningsmoment samt att erbjuda montering och 
demontering med verktyg som medföljer motorsågen vid inköp. 

Vidare utfördes en konceptstudie för att hitta en potentiell lösning till problemet. Genom en 
brainstormingprocess producerades drygt 20 koncept och idéer som sedan sållades och 
utvärderades med metoderna genomförbarhetsbedömning, Go/No-Go och Pughs matris. 
Koncepten bedömdes utefter kraven i konstruktionskriterielistan där ett koncept valdes att 
vidareutvecklas. 

Det valda konceptet var ett splinesförband som förhindrade axiell rörelse med hjälp av ett E-
clip och fjäderbricka.  Styrkorna hos detta koncept låg speciellt i att åtdragningsmomentet 
kunde elimineras, vilket underlättade montering och demontering. E-clipet hanterades enkelt 
med motorsågens medföljande verktyg. Beräkningar och grov konstruktion av konceptet 
utfördes därefter. Det visade sig vara svårt att dimensionera splinesförbandet inom de 
designbegränsningar studien ställt upp för att minimera påverkan av övriga komponenter i 
systemet. Skjuvspänningarna i vevaxel och splineständer blev höga på grund av 
säkerhetsfaktorer för utmattning och användningsområde. Höga nog att överstiga 
vevaxelmaterialets maximalt tillåtna skjuvspänning flera gånger om. För att minska dessa 
spänningar behöver troligtvis designbegränsningarna överskridas vilket leder till stora 
omkonstruktioner. 

Dock rekommenderas Husqvarna att fortsätta studera konceptet mer detaljerat och ingående 
innan det utesluts. Vid jämförelse med befintlig lösning har slutsatsen kunnat dras att 
skillnaden i skjuvspänningarna mellan båda lösningarna inte borde vara så stora som teorin 
säger. Detta öppnade upp flertalet förslag på fortsatt arbete. Bland annat att göra datorstödda 
simuleringar på en detaljkonstruktion av konceptet för att kunna göra mer noggranna 
hållfasthetsbedömningar. En riskbedömning borde även göras för att öka medvetenheten om 
de risker och konsekvenser konceptet för med sig. 
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Tecken Benämning Enhet 

F Kraft N 

m Massa kg 

a Acceleration m/s2 

T Vridmoment Nm 

J Masströghet kg*m2 

α Vinkelacceleration rad/s2 

N Antal tänder (splines) - 

M Modul (splines) m 

D Delningsdiameter (splines) m 

Do, Do,max Största diameter axel (splines) m 

Dre Minsta diameter axel (splines) m 

Dh Håldiameter axel (splines) m 

L Längd (splines) m 

τ Skjuvspänning MPa 

A Area m2 

Co, Cre Konstant - 

Ka, Km, Kf, Ks Säkerhetsfaktorer - 
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1 Introduktion 
Den här studien är utförd i form av ett examensarbete på JTH (Jönköpings Tekniska 
Högskola) i samarbete med företaget Husqvarna AB. Studien gick ut på att ta fram ett nytt 
kopplingskoncept för en befintlig motorsåg genom en produktutvecklingsprocess. Syftet var 
då att implementera ett nytt kopplingsförband som främjade underhåll och 
användarvänlighet samt höjd livslängd och hållfasthet. 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs  
studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av rapportens disposition. 

1.1 Företagsbeskrivning 
Företaget Husqvarna AB är ett globalt tillverkningsföretag som specialiserar sig på produkter 
för utomhusbruk. Detta innefattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och 
åkgräsklippare syftat för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.  

I Husqvarnakoncernen ingår också varumärken som Gardena, McCulloch, Weed Eater med 
mera och har varit verksam i mer än 325 år med en årlig omsättning på över 36 miljarder kronor 
från och med 2015. Med dessa siffror samt att koncernens genomsnittliga årliga tillväxt inom 
volymefterfrågan är ungefär 2–3% betraktas detta som ett framgångsrikt företag. [1] 

Examensarbetet är utfört på R&D-avdelningen Global Components, eller Komponentgruppen 
som den också kallas. Den består av drygt 20 komponentspecialister inom handhållna 
bensindrivna trädgårdsprodukter och är uppdelade i tre team. Dessa är roterande delar, 
cylinder/kolv och ljuddämpare.  Detta arbete gjordes mer exakt i teamet roterande delar som 
bland annat arbetar med vevaxel, koppling och svänghjul.  

1.2 Bakgrund 
På Husqvarnas motorsågar används en centrifugalkoppling för att driva kedjan och oljepumpen 
via en trumma (se Figur 1). Idag används ett väl beprövat koncept i form av ett skruvförband 
för att fästa kopplingen på vevaxeln. Grundmålet med utvecklingen på avdelningen är att 
konstruera rappare sågar med högre acceleration och lägre vikt. Det är viktigt för Husqvarna 
att sträva efter detta för att kunna fortsätta erbjuda professionella kvalitetsprodukter i 
världsklass. Omkonstruktioner gjorda för att uppnå dessa mål har gjort att kopplingsförbandet 
ligger i riskzon för att gängas av under drift. Det fanns då ett behov av att fästa kopplingen på 
ett annat sätt för att klara de höga belastningarna. 

 

Figur 1: Centrifugalkoppling monterad på en 560 XP, utan kedja och svärd. 
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1.3 Problembeskrivning 
På den nuvarande plattformen, där modellen 560 XP ingår, rekommenderas ett 
åtdragningsmoment av kopplingsförbandet på 20–25 Nm vid montering. Detta är på grund av 
att varvtalsvariationen som uppstår under drift i encylindriga motorer leder till belastningar på 
kopplingen som kan få förbandet att lossna. Till de nyare plattformarna har det 
rekommenderade åtdragningsmoment höjts till 30–40 Nm vilket marknadsavdelningen inte 
godkänner. Redan i dagsläget har kunderna problem att demontera kopplingen utan att ha 
sönder den (se Figur 2). Ett nära dubbelt så stort åtdragningsmoment skulle öka risken för brott 
väsentligt. Dessutom uppstår problem när kopplingen skall monteras på annan plats än i 
produktion då den med stor sannolikhet inte kommer dras åt med tillräckligt moment. 

 

Figur 2: Sönderslagen koppling vid demontering.  
 

Det finns även ett krav att motorsågen fortfarande ska gå att köra om kopplingen skulle gängas 
av under drift, men Husqvarna har upptäckt ett följdproblem när detta händer. Ingreppet 
mellan kopplingstrumma och oljepumpdrev kan nämligen lossna. Vid acceleration gängas 
sedan kopplingen tillbaka med stor kraft, men det är inte säkert att ingreppet sammanfaller 
som det ska eller att antingen vevaxel eller koppling brister. Detta gör problemet ännu mer 
kritiskt och en lösning är högst aktuell. 

Många aspekter måste beaktas så som tillverkning, montering och eftermarknad. Projektet 
innefattar följande steg. Generera nya koncept, dimensionering av valt koncept samt 
prototypframtagning i 3D-CAD och SLS (Selektiv Laser Sintring). 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Detta projekt syftar till att ta fram ett nytt koncept för att fästa centrifugalkopplingen på en 
Husqvarna 560 XP. Målet är att hitta en lösning som klarar de höjda lastfall som uppstår under 
drift samt främjar och underlättar service med medföljande standardverktyg.  

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Hur kan en centrifugalkoppling fästas för att öka servicebarheten? 

 

[2] Hur kan konceptet dimensioneras med minimal påverkan på övriga komponenter 
utifrån laster på aktuell modell? 
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1.5 Avgränsningar 
Arbetet begränsades på så sätt att den bara fokuserade på en specifik modell i Husqvarnas 
motorsågssortiment, nämligen 560 XP. Vidare bestämdes att koncept enbart skulle genereras 
på kopplingens fästningsmetod och inte kopplingssystemet som helhet. Ändringar av andra 
komponenter, som till följd av nytt kopplingskoncept krävde omkonstruktion, ansågs vara 
möjliga.  

Då Husqvarna för tillfället var intresserade av en ny lösning på problemet och inte ville fokusera 
på produktens kostnad i detta skede har material- och tillverkningskostnader exkluderats från 
studien. 

Arbetet valdes att avslutas när valt koncept analyserats och dimensionerats enligt 
frågeställningarna. Ingen hänsyn togs till toleranser, toleranskedjor eller relaterade 
kostnadsrestriktioner. 3D-modellen modellerades nominellt. Vidare arbete med simulering och 
fysiska prover ansågs för omfattande inom den givna tidsramen och har därför exkluderats från 
studien. 

1.6 Disposition 
Introduktionsavsnittet behandlar grunden för arbetet och är uppdelad i underrubriker såsom 
Bakgrund och Problembeskrivning. Dessa presenterar orsaken till studien och ger även en 
översiktsbeskrivning på befintlig/föregående lösning. 

Sektionen Syfte och frågeställningar redogör vad som ska genomföras i studien samt 
delmomenten (frågeställningarna) under studiens gång som ska leda arbetet mot det ställda 
målet. Avgränsningar definierar vart arbetet ska sluta samt vad som inte ska inkluderas i 
studien.  

Det teoretiska ramverket kan ses som ett bibliotek och innehåller alla relaterade områden som 
anses nödvändiga för att få förståelse för studien i helhet och resultaten. Vidare återkopplar 
studien tillbaka till Teoretiskt ramverk flera gånger och grundar sig därmed på denna sektion. 

I Metod tas det upp hur arbetet ska genomföras med de olika metoder som valts att ingå och 
varför de valts. I Metod finns även ett avsnitt som beskriver vilka specifika metoder som ska 
användas för att besvara de olika frågeställningarna. 

Under Genomförande och resultat presenteras det hur arbetet har genomförts utifrån de 
angivna metoderna i föregående sektion. Här ingår inga personliga synpunkter eller 
värderingar utan avsnittet är endast avsedd att visa tillvägagångssättet och om 
frågeställningarna i avsnittet Syfte och frågeställningar har besvarats.  

I Analys besvaras studiens frågeställningar analytiskt utifrån både resultat och teorin från 
Teoretiskt ramverk. Det ska ge en djupare förståelse kring resultaten och hur/om det faktiskt 
gett de sökta svaren. 

Diskussion och slutsatser ämnar att runda av arbetet med en sammanfattande beskrivning av 
studiens implikationer, slutsatser och rekommendationer/förslag på framtida arbete. 

Vid slutet av arbetet finns Referenser och Bilagor som innehåller källor och övrig information 
som använts i rapporten. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket presenterar de olika teoriområden som hade betydelse för 
examensarbetets genomförande och resultat. Innehållet i kapitlet agerar som en bas och 
utgångspunkt för de beslut som tagits och metoder som använts. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen har teorierna ”2.2 
Produktutvecklingsprocessen”, ”2.3 Tvåtaktscykeln”, ”2.4 Tröghet och tröghetsmoment”, ”2.5 
Spänningskoncentration”, ”2.6 Centrifugalkoppling”, ”2.7 Sintring”, ”2.8 Förband” och ”2.9 
Fjäderbrickor” beskrivits i ramverket. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen har speciellt teorin ”2.8.5 
Splinesförband” beskrivits i ramverket. Utöver det har även avsnittet ”2.8.6 Spårringsförband” 
bidragit till slutresultatet. 

2.2 Produktutvecklingsprocessen 
I grund och botten definieras en produktutvecklingsprocess som organisering och hantering av 
personer och informationen som utvecklas vid framtagning av en produkt. Vad som 
kännetecknar en sådan här process är att det vanligtvis ingår delmoment såsom 
projektdefinition, produktdefinition, konceptdesign och produktutveckling/framtagning. 
Sedan kan denna norm avvikas beroende på hur projektet ser ut och även vilka metoder som är 
applicerbara eller inte. Delmomenten har i syfte att ”vägleda” projektet och förenkla komplexa 
problem så att det blir förståeligt för teamet i fråga. Utan denna eller liknande processer skulle 
till exempel en designer stå inför oändligt många möjligheter och tillvägagångssätt. Å andra 
sidan så begränsas möjligheten till individuellt fritänkande och personliga karaktäristiska 
idéer. Därmed bör generella produktutvecklingsprocesser användas som riktlinjer. [2] 

2.3 Tvåtaktscykeln 
I en konservativ tvåtaktsmotor krävs det två slag för att genomföra en cykel, därav namnet. Det 
börjar med att en blandning av luft och bränsle tillförs in i kolvcylindern via en port samtidigt 
som avgaserna från föregående cykel pressas ut. Under tiden rör sig kolven mot BDC (Bottom 
Dead Center) vilket är det nedersta läget i cylindern. Denna blandning komprimeras därefter 
genom att kolven rör sig uppåt mot det högsta läget, TDC (Top Dead Center). Längst upp vid 
cylinderns lock finns ett tändstift som genererar en högelektrisk puls precis innan kolven nått 
det högsta läget vilket antänder bränsleblandningen. Detta tvingar kolven neråt med hög kraft 
och cykeln börjar om igen (se Figur 3). [3] 

  

Figur 3: Tvåtaktscykeln illustrerad steg för steg. [4]  
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2.4 Tröghet och tröghetsmoment 
Begreppet tröghet grundar sig i Newtons andra lag, vilken säger att [5, p. 6]: ”Accelerationen 
av en partikel är proportionell mot den resulterande kraft som verkar på den och är i denna 
krafts riktning.”  

Den skrivs matematiskt med ekvation (1) [5]: 

𝐹 = 𝑚𝑎      (1) 

där m är partikelns massa som utsätts för en kraft F, vilket resulterar i partikelns acceleration 
a. Tas förhållandet mellan en ensam verkande kraft F och accelerationen a på en partikel fås en 
konstant C, som kommer att vara densamma om samma partikel utsätts för en annan kraft. 
Denna konstant sägs då vara partikelns tröghet. Vid translerande rörelse brukar det uttryckas 
att tröghet är motstånd mot hastighetsförändring. Vid translerande rörelse används massan m 
som mått för tröghet. [5] [6] 

I roterande rörelser talas det istället om tröghetsmoment som ett mått på hur väl den roterande 
kroppen motverkar rotationshastighetsförändringar. Det motsvarar massan i translerande 
rörelse. Tröghetsmomentet används exempelvis i momentekvation (2) nedan [5] [6]: 

𝑇 = 𝐽𝛼      (2) 

2.5 Spänningskoncentration 
Då exempelvis en rektangulär skiva belastas med en enaxlig drag- eller tryckkraft uppstår en 
normalspänning i skivans vinkelräta tvärsnittsarea. Om den har en homogen tjocklek utan 
några lokala dimensionsvariationer, som exempelvis hål eller ansatser, kommer 
normalspänningen att vara jämnt fördelad i tvärsnittsarean och kallas då för den nominella 
spänningen. Om skivan däremot har ett hål i sig skulle normalspänningen inte längre vara 
jämnt fördelad. Detta beror på att den nu saknar material i tvärsnittet genom hålet som annars 
hade hjälpt att ta upp en del av den pålagda lasten. Denna fördelas nu ut på materialet närmast 
hålet och en spänningskoncentration uppstår (se Figur 4). [7] 

Spänningskoncentration mäts med en så kallad spänningskoncentrationsfaktor Kt som är 
definierad som förhållandet mellan den maximalt uppnådda spänningen och en 
referensspänning (vanligtvis den nominella). Denna faktor skiljer sig för varje typ av geometri 
och lastfall, men generellt innebär ett högre värde en högre spänningskoncentration. Vid 
konstruktionsarbete används Kt-diagram för vanliga geometrier där värden är teoretiskt 
härledda eller hämtade från tester. För att minimera spänningskoncentrationsfaktorn bör det 
läggas så stora radier som möjligt vid geometri- och dimensionsövergångar då skarpa 
anvisningar förvärrar fenomenet. [7]  

 

Figur 4: Skiva med hål har snittats och normalspänningen lagts in. [8] 
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2.6 Centrifugalkoppling 
En centrifugalkoppling består generellt av ett nav som inmatningsparten, armar och 
friktionsbelägg/kopplingsbackar som centrifugalparten och en rundformad kopplingstrumma 
som utmatningsparten. Beläggen är jämnt placerade runt navet och hålls samman med någon 
typ av fjäder, exempelvis spiralfjäder. [9] 

När inmatningsparten har en tillräckligt hög rotationshastighet tvingas beläggen utåt på grund 
av centrifugalkraften och får kontakt med kopplingstrumman. Beläggen fortsätter röra sig utåt 
tills de är tillräckligt hårt pressade mot insidan av trumman utan att slira (se Figur 5). [9] 

 

Figur 5: Förenklad schematisk bild över en centrifugalkoppling. [10] 

2.7 Sintring 
Sintring kan beskrivas som en process som sammanpressar en mängd material i pulverformat 
och formar en solid 3D-modell genom värme eller tryck. Processen kan ge lovande resultat som 
hög densitet och liten tolerans eftersom ytterst lite krympning förekommer. [11] Dessa fördelar 
ses som högst attraktivt för industrin då det kan eliminera eventuella efterbehandlingsmoment 
men även vissa förbehandlingar som också anses tidskrävande och kostsamt. Dock tenderar 
sintringsprocesser att inneha en relativt hög porositet (beroende på vilken sintringsprocess det 
är frågan om) vilket påverkar de mekaniska egenskaperna på produkten. [12] 

2.8 Förband 
Ett förband är en typ av metod eller anordning vars främsta uppgift är att förbinda maskindelar 
på ett sätt som gör att relativrörelser mellan de sammanfogade delarna förhindras. Detta 
medför att krafter och moment kan överföras däremellan. Många förband medger också 
demontering vilket är en värdeskapande funktion i många konstruktionssammanhang. [13], 
[14] 

Förband kan grupperas i flera kategorier med olika bifunktioner. Det finns permanenta och 
demonterbara, formbetingade (då geometri låser relativa rörelser) och kraftbetingade (då 
friktion låser relativa rörelser). Beroende på hur lasterna överförs kan de också delas upp i plana 
(normalkraft/tvärkraft) och rotationssymmetriska (vridmoment/axialkraft) förband. [13], [14] 

De permanenta förbanden är uteslutna i denna studie då de inte ansågs relevanta. 

2.8.1 Skruvförband 
Skruvförbandet är ett plant demonterbart förband som klämmer ihop de delar som skall 
förbindas. Detta kan åstadkommas på flera sätt. Gemensamt för alla skruvförband är att de 
använder sig av en eller flera skruvar. Antingen en genomgående som hålls på plats med hjälp 
av en mutter på motsvarande sida, eller en som gängas in i ett hål i det ena godset. [14] 
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Ett skruvförband kan vara både formbetingat och kraftbetingat. Då dess uppgift är att överföra 
normalkrafter (benämns F i Figur 6) ses det som formbetingat. När dess uppgift är att överföra 
tangentiella krafter (benämns Q i Figur 6) sägs det oftast vara kraftbetingat. Då skruvförbandet 
är kraftbetingat byggs det upp en förspänning i förbandet som ökar friktionen mellan de 
sammanfogade delarna tillräckligt mycket för att förhindra rörelsen i tangentiell led. De 
faktorer som främst påverkar förspänningen i ett skruvförband är lastens storlek, riktning och 
angreppspunkt, elasticiteten i skruv och sammanfogade delar samt sättningar i förbandet. [14] 

  

Figur 6: Simpelt skruvförband med normala och tangentiella laster. [15] 

2.8.2 Klämförband 
Klämförband är ett kraftbetingat demonterbart förband för överföring av både vridmoment och 
axialkraft. Vanligtvis skapas ett kontakttryck mellan axel och nav med hjälp av ett 
skruvförband, vars klämkraft kan justeras mellan maximalt och minimalt grepp (se Figur 7). 
[14] 

 

Figur 7: Klämförband [14] 

2.8.3 Pinnförband 
Pinnförband används för att sammanfoga axel och nav på ett sätt så att de kan överföra både 
vridmoment och axiella laster. De fungerar genom att olika typer av pinnar placeras tvärs 
igenom godsen i förborrade hål, antingen kraft- eller formbetingat. Vid dimensionering av 
dessa förband bör speciellt spänningskoncentrationerna som uppstår av de genomgående hålen 
beaktas. Avskjuvning och eventuellt hålkantstryck mellan pinne och nav är också viktiga. [14] 

2.8.4 Kilförband 
Kilförbandet är ett formbetingat demonterbart förband som används för att överföra 
vridmoment mellan axel och nav. Det är vanligt att kilförband används kombinerat med 
krympförband när det gäller denna typ av kraftöverföring. Det finns olika typer av kilar, men 
den mest förekommande är plattkilen. De fungerar alla med samma grundprincip. En eller flera 
kilar är till viss del nedsänkt i axeln och passar i ett spår i navet (se Figur 8). [14], [16] 
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Figur 8: Kilförband 

Vid dimensionering av kilförband används till stor del standardiserade värden som gör att 
förbandets styrka kan jämföras med axelns eller navets. Det gäller däremot att ha i baktanke att 
de nedsänkta spåren skapar stora spänningskoncentrationer som leder till minskad styrka i 
axel. Dimensioneringsstandarderna är tillräckliga för statiska belastningar. För dynamiska 
belastningar som uppkommer i exempelvis tvåtaktsmotorer bör tester och experiment 
tillämpas för att säkerställa hållbarheten i förbandet. [14] 

2.8.5 Splinesförband 
Ett splinesförband, även kallat bomförband, är på många sätt likt kilförbandet. Det är ett 
formbetingat demonterbart förband för överföring av vridmoment. Den stora skillnaden är att 
ett splinesförband har flera bearbetade kilar och kilspår direkt i axel och nav istället för att ha 
ett fåtal externa kilar. Fördelarna med detta förband är att en bättre fördelning fås av 
spänningar i förbandet vilket ökar hållfastheten jämfört med ett kilförband. Däremot är 
kostnaden högre vilket främst beror på maskinella efterbearbetningar men även härdning i 
vissa fall. Värt att nämna är också att splinesförband främjar axiell kompakthet och är en av de 
starkaste metoderna för att överföra moment från en axel till ett nav förutsatt att tänderna i 
axel och nav tangerar varandra. [14], [17] 

Det finns olika standarder på splinesprofiler vilka tillåter en variation av bifunktioner. Den mest 
använda är evolventprofilen vilket först användes för kugghjulständer (se Figur 10). Sidorna på 
dessa tänder är s.k. evolverade genom en matematisk formel vilket gör att 
spänningskoncentrationer minimeras och styrkan i förbandet ökar. [14], [18] 

Rektangulärprofil har till skillnad från evolventbommen raka parallella tandsidor (se Figur 9). 
Denna profil är mest lik kilförbandet och drabbas även mer av spänningskoncentrationer. 
Ytterligare profiler är triangulärprofilen. [18] 

En svårighet med splinesförband är dess toleranskänslighet. Små deviationer i 
tillverkningstoleranserna kan leda till väsentliga försvagningar i förbandet. [14], [18] 

 

Figur 9: Rektangulärbom och triangulärbom. [14] 
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2.8.5.1 Evolventprofil 

Det finns vissa metoder för att dimensionera splinesförband med evolventprofil vid statisk 
belastning. De ska främst dimensioneras mot skjuvning τ i tändernas delningsplan och de 
parametrar som bestämmer de grundläggande dimensionerna är splinelängden L, antal tänder 
N och delningsdiametern (eng. pitch diameter) D. Utöver dessa finns det mängder parametrar 
som tillsammans bestämmer profilens form (se Figur 10). Storheterna brukar delas in i primära 
och sekundära. De primära storheterna behövs för förbandets passning och funktion medan de 
sekundära kompletterar profilens form med exempelvis minsta och största diameter. De mest 
väsentliga för arbetet beskrivs nedan. [14] 

Det finns dock ingen tillförlitlig metod vid dimensionering av evolventprofiler under dynamisk 
belastning. Uppskattningar görs ofta i form av säkerhetsfaktorer för exempelvis utmattning och 
typ av användningsområde [19]. Detta bör dock kompletteras med fysiska utmattningsprover 
för att säkerställa hållfasthet. [14] 

En stor del av osäkerheten vid all splinesdimensionering har att göra med hur många av 
tänderna som tar upp belastningen. I ett ideellt fall tar alla tänder upp lika stor del av den totala 
belastningen, men på grund av tillverkningstoleranser är detta sällan fallet. [14] 

 

Figur 10: Evolventprofil med utsatta parametrar viktiga för dimensionering av splines. [19] 

 

Delningsdiameter 

Delningsdiametern D (eng. pitch diameter) är diametern till den delningscirkel (eng. pitch 
circle) varifrån tanddimensioner är konstruerade. Vid denna cirkel är både tandtjocklek t och 
tandlucka lika stor [14]. Delningsdiametern är samma för både axelns och navets splines. [19] 

Modul 

En evolventprofils modul är en primär storhet som innehåller information om storlek och form 
på profilens tänder. Den definieras som förhållandet mellan delningsdiametern D och antal 
tänder N och är av stor vikt för dimensioneringsarbetet av splines. Anledningen är att många 
andra dimensioner tas fram med hjälp av dessa värden för att säkerställa en bra passform. 
Matematiskt ges den med ekvation (3). [19] 

𝑀 =
𝐷

𝑁
      (3) 
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Pressvinkel 

Pressvinkeln är en primär storhet och kan förenklat beskrivas som lutningen på tandsidan. Med 
pressvinkeln ändras även tandens form (se Figur 11). Detta värde är standardiserat och för 
splinesförband används oftast en vinkel på 30°. Även 37,5° och 45° brukas som standard. [19] 

 

Figur 11: Exempel på hur tandprofilen kan ändras med pressvinkeln. [19] 

Största och minsta diameter 

Modul och antal tänder kan användas för att definiera den största och minsta diametern för 
både axel och nav. Enligt en amerikansk standard beräknas den största diametern Do och 
minsta diametern Dre på axeln med hjälp av ekvationerna (4) och (5). [19] 

𝐷𝑜 = (𝑁 + 𝐶𝑜) ∗ 𝑀     (4) 

𝐷𝑟𝑒 = (𝑁 − 𝐶𝑟𝑒) ∗ 𝑀     (5) 

Konstanterna C beror på vilken av de standardiserade pressvinklarna som används. 

Skjuvspänning i tändernas delningsplan 

För att sedan bestämma den nominella skjuvspänningen τnom i tänderna genom dess 
delningsplan används ekvation (6). Detta gäller i ett ideellt evolventförband vid statisk 
belastning där momentet fördelas över samtliga tänder. [14] 

𝜏𝑡,𝑛𝑜𝑚 =
4𝑇

𝐿𝐷2𝜋
     (6) 

En maximal skjuvspänning vid statisk belastning beräknas genom ett antagande att endast  
50 % av tänderna bidrar vid momentöverföringen för mer realistiskt värde. Den nominella 
skjuvspänningen multipliceras då med en faktor två enligt ekvation (7). [19] 

𝜏𝑡,50% = 2 ∗ 𝜏𝑡,𝑛𝑜𝑚     (7) 

För att kunna göra en uppskattad bedömning av hur stor skjuvspänningen i tändernas 
delningsplan blir vid dynamiska belastningar multipliceras den maximala skjuvspänningen 
med ett antal säkerhetsfaktorer enligt ekvation (8). [19] 

𝜏𝑡𝑠 = 𝜏𝑡,50% ∗
𝐾𝑎∗𝐾𝑚

𝐾𝑓
     (8) 

Applikationsfaktorn Ka, lastfördelningsfaktorn Km och utmattningsfaktorn Kf hämtas från 
standardiserade tabeller (se Tabell 1–3).  
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Tabell 1: Applikationsfaktorer för splines, Ka [19] 

 

Tabell 2: Lastfördelningsfaktorer för splines, Km [19] 

 

Tabell 3: Utmattningsfaktorer för splines, Kf [19] 

 

Skjuvspänning i axeln under tänderna 

En annan skjuvspänning som är bra att kolla är den i axeln under tänderna. Den tas vid statisk 
belastning fram med ekvation (9) där Dh är innerdiametern då axeln är ihålig. Ekvation (10) 
innehåller säkerhetsfaktorerna för dynamisk belastning, Ka och Kf (se Tabell 1 & 3). [19] 

𝜏𝑟 =
16∗𝑇∗𝐷𝑟𝑒

𝜋∗(𝐷𝑟𝑒
4 −𝐷ℎ

4)
      (9) 

𝜏𝑟𝑠 =
16∗𝑇∗𝐷𝑟𝑒∗𝐾𝑎

𝜋∗(𝐷𝑟𝑒
4 −𝐷ℎ

4)∗ 𝐾𝑓
     (10) 

Maximal tillåten skjuvspänning 

För ett givet material finns en maximal tillåten skjuvspänning. De beräknade 
skjuvspänningarna ska helst inte överstiga dessa värden för att säkerställa en god hållfasthet 
(se Tabell 4). Konverteringsfaktorn från psi till MPa är 0,006894757. [19] 
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Tabell 4: Max tillåten skjuv-, tryck- och dragspänning för givna material. [19] 

 

 

2.8.6 Spårringsförband 
Spårringar är ett formbetingat förband vars huvudsakliga syfte är att låsa rörelser i axiell led.  
De placeras i periferiella spår (ett spår runt cylindrisk omkrets) i axlar eller nav. Dess utseende 
kan variera, men gemensamt är att de är c-formade med en öppning som tillåter begränsad 
fjädring (se Figur 12). Med denna fjädring medger de enkel montering och demontering med 
speciella tänger. E-clipet är möjligt att montera och demontera med plattskruvmejsel eller 
liknande. [14] 

 

Figur 12: Olika typer av spårringar för axlar och nav. [20] 

Vid dimensionering av spårringsförband bör hänsyn tas till kontakttryck/skjuvning och 
vrängningsrisken [14]. Vid beräkning av skjuvspänning τ används ekvation (10), där F är 
tvärkraften som verkar på spårringen och A är tvärarean genom skjuvplanet. Denna formel är 
enkel och antar att spänningen fördelas jämnt genom skjuvplanet vilket inte stämmer överens 
med verkligheten. Dock duger det som approximation. [8] 

𝜏 =
𝐹

𝐴
       (10) 

2.9 Fjäderbrickor 
Det finns många olika typer av fjäderbrickor som exempelvis koniska, vågade och kurvade (se 
Figur 13). Beroende på vad det är för applikation i fråga eller det specifika syftet som brickan 
ska ha väljs de enligt dess funktion. Exempel kan vara för att eliminera axiellt spel eller förlänga 
livstiden på skruv/bult. [21]  

 

Figur 13: Olika typer av fjäderbrickor (sett från vänster är kurvad-, finger- och vågad 
fjäderbricka). [22] 
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3 Metod  
Detta kapitel presenterar vilka metoder som användes för att genomföra studien samt 
motivering till varför de specifika metoderna användes. Slutligen diskuteras studiens validitet 
och reliabilitet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning, ”Hur kan en centrifugalkoppling fästas för att öka 
servicebarheten?”, har flertalet metoder använts utifrån en produktutvecklingsprocess. En 
förstudie och en litteraturstudie lade grunden för arbetet och hjälpte till att nå en djupare 
förståelse för problemet. Förstudien genomfördes dels genom intervjuer med insatt personal 
på Husqvarna och dels genom att studera föregående produktgenerationer. Detta var en viktig 
del för att lättare kunna genomföra brainstorming av lösningar/koncept. De framtagna 
koncepten sållades och värderades sedan iterativt genom metoderna 
”genomförbarhetsbedömning”, ”Go/No-Go” och ”Pughs matris”. Parallellt med dessa steg har 
möten med experter på Husqvarna ägt rum för att kunna få tips, idéer och feedback på de 
lösningar som tagits fram. Valt koncept kunde sedan modelleras och visualiseras i 3D CAD-
miljö samt som fysisk prototyp i SLS. 

För att besvara studiens andra frågeställning ”Hur kan konceptet dimensioneras med minimal 
påverkan på övriga komponenter utifrån laster på aktuell modell?” har främst handberäkningar 
använts. Indata för beräkningarna har hämtats från förstudien. 

3.2 Gantt-schema 
Ett Gantt-schema är ett verktyg ämnat för planering och schemaläggning av arbetsuppgifter. 
Här bryts vanligen arbetet ner så att en lättare uppfattning kan nås om vilka uppgifter som är 
relaterade till vilka mål som ska uppfyllas. Schemat är mest lämpad för stapeldiagram där varje 
uppgift kan ställas mot en tidsskala. I schemat kan även milstolpar införas för att kunna mäta 
arbetet i form av effektivitet och även se resultat. [23] 

Gantt-schemat ställs upp på ett sådant sätt att det är enkelt att se vilka uppgifter som måste 
vara klara innan nästa börjar och vilka som kan utföras parallellt. Viktigt för alla uppgifter är 
att kunna identifiera föregående men även efterföljande arbete för att kunna ha förståelse för 
vad som måste genomföras innan och efter uppgiften i fråga. På så sätt kan ett sekventiellt 
schema upprättas. [23] 

Det upprättade Gantt-schemat för arbetet finns under Bilaga 1. 

3.3 Litteraturstudie 
I en litteraturstudie sammanställs en noggrann undersökning av arbetsområdets existerande 
kunskap (se ”2 Teoretiskt ramverk”). Syftet är att ge en stadig teoretisk grund till problemet, 
både för att på bästa sätt kunna genomföra studien men även för att underlätta för läsaren. 
Litteraturstudien genomförs löpande genom hela arbetet, men grunden läggs i början av 
arbetet. [24] 

I denna studie har Högskolebibliotekets hjälpmedel för att söka och gå igenom relevant 
litteratur använts. Däribland har sökmotorn Primo nyttjats i sökandet efter vetenskapliga 
artiklar och böcker med information om vissa hållfasthetsbegrepp, tvåtaktsmotorer, 
fästelement och metoder för produktutveckling. Även databasen DiVA har använts för 
sökningar efter tidigare examensarbeten och vetenskapliga artiklar. 

På grund av studiens natur och inriktning, där väl utvecklade teorier och metoder ligger till 
grund för arbetet, har det fallit sig lämpligt att till största del använda tryckta böcker som källor, 
vilka har lånats på bibliotek eller införskaffats på egen hand. [24]  

  



Metod 

14 

3.4 Förstudie 
I en förstudie analyseras problemet på djupet för att få en stabil och heltäckande grund att 
arbeta vidare på under produktutvecklingsprocessen. Bakgrundsinformation samlas inom olika 
områden som exempelvis marknad, konkurrens och potentiella tekniska lösningar. Studier 
utförs även på föregående och befintliga produktgenerationer. Alla förutsättningar beaktas 
objektivt och problemet klarläggs allsidigt. [25] 

Målet med förstudien är en kravspecifikation som beskriver VAD produkten skall uträtta, för 
att senare i projektet kunna bygga vidare och bestämma HUR produkten skall uppfylla dessa 
krav. [25] 

3.4.1 Intervjuer  
Intervjuer är en metod för insamling av data som bygger på frågor. Oftast är de också personliga 
i den bemärkelsen att intervjuaren och respondenten kommunicerar ansikte mot ansikte. [24] 

Det finns många saker att beakta när det gäller intervjuer. Den mest grundläggande är att 
trovärdigheten i undersökningen till största del beror på respondentens villighet att svara på 
intervjuarens frågor. Denne person måste vara motiverad och se en nytta av att svara 
sanningsenligt. Innan intervjun börjar måste tydlig information framföras angående vad syftet 
med intervjun är och på vilket sätt medverkandet kommer att användas. Kommer den vara 
konfidentiell eller inte? [24] 

Vidare måste tanke läggas på hur frågorna skall formuleras för att generera så mycket 
information som möjligt till den aktuella studien. Ett val som måste göras är att bestämma 
frågornas grad av standardisering och strukturering. En hög grad av standardisering innebär 
att samma frågor ställs i samma ordning till alla respondenter. I en intervju med en låg grad av 
standardisering anpassas frågornas utformning och ordning efter den enskilda situationen. En 
hög grad av strukturering innebär att frågorna är ställda på ett sätt som gör att respondentens 
möjlighet att svara fritt begränsas. Ett exempel är att endast ställa Ja/Nej-frågor. I en låg grad 
av strukturering ställs relativt öppna frågor där respondenten har mycket utrymme att svara 
fritt. [24] 

Då en kvalitativ analys av resultaten i en intervju är önskad brukar en låg grad av både 
standardisering och strukturering användas. Frågor formuleras ofta övergripande i förväg, men 
ibland sätts endast ett antal teman upp att följa utan att i förväg ha formulerat några frågor. 
Intervjun har då mer formen av ett samtal. [24] 

Det finns främst två använda metoder för att registrera informationen från intervjun. 
Anteckningar och ljud-/videoinspelning. Om respondenten godkänner inspelning är detta ett 
bra alternativ då de exakta svaren registreras och möjlighet finns att gå igenom resultatet flera 
gånger. En kombination av anteckning och inspelning är att föredra. [24] 

3.4.2 Konstruktionskriterielista  
Förstudien mynnar ut i en kravspecifikation. I denna studie har en så kallad 
konstruktionskriterielista använts för att lista de funktionskrav som sammanställts efter 
intervjuer och genomgång av föregående produktgeneration (se Figur 14). Kraven ställs upp på 
formen ”adjektiv + substantiv” i den utsträckning det är möjligt. Behövs ytterligare information 
läggs det till under ”Anmärkningar”. Kraven delas in i tre olika klasser. Dessa är huvudfunktion 
(HF), nödvändig funktion (N) och önskvärd funktion (Ö). Det kan endast finnas en 
huvudfunktion. De nödvändiga funktionerna är sådana som krävs för att uppfylla 
huvudfunktionen eller som specificerats som nödvändig för helhetslösningen på annat sätt. De 
önskvärda funktionerna är sådana som är bra att ha, men inte nödvändiga för att uppfylla 
huvudfunktionen. [26] 
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Figur 14: Mall för konstruktionskriterielista. 

3.5 Konceptstudie  
En konceptuell studie ämnar ta fram ett koncept och sker vanligtvis efter förstudien. 
Definitionen av ett koncept kan se ut på olika sätt och kan vara allt från en simpel sketch till en 
grov ritning beroende på projektet. [2] 

Konceptstudien består av flera moment såsom konceptgenerering, konceptsållning och 
konceptval där inga av momenten bör avstås från om målet är att ta fram den mest lovande 
lösningen. I dessa steg finns det ett antal beprövade metoder som kan ge optimala resultat vilket 
kommer att beskrivas nedan. [2] 

3.5.1 Konceptgenerering 

3.5.1.1 Brainstorming  

Brainstorming är en metod med syfte att generera ett stort antal nya idéer. Processen kan se 
olika ut beroende på projekt. En optimal förutsättning för denna metod brukar vara 
öppensinnade deltagare som har bred erfarenhet med olika åsikter och tankesätt. Dessutom 
bör dessa personer ha förmågan att åsidosätta sina personliga fördomar för att kunna tänka 
utanför boxen och trigga igång fler idéer. [2] 

Brainstorming grundar sig främst på stimuleringen av en persons minnen och idéer som inte 
har tagits hänsyn till i det gällande sammanhanget eller som någonsin har nått medvetandet 
[2].  

Brainstormingprocessen följs enligt fyra riktlinjer för att kunna få ut så många idéer som 
möjligt där varje riktlinje bör följas strikt. De består av följande [2]: 

1. Kom på så många idéer som möjligt och anteckna allt som kommer upp i tankarna.  
2. Prioritera kvantitet före kvalitet.  
3. Tänk fritt. Vilda idéer kan leda till något användbart. 
4. Döm ingen idé under brainstormingprocessen. Fokusering ligger på att generera idéer. 

Vidare kan metoden också ske på två olika sätt, individuellt och i grupp [2]. I denna studie 
kommer båda sätten att användas då ett större antal mångsidiga idéer kan genereras på detta 
vis.  

3.5.1.2 Tips från experter  

Om det finns möjlighet till att få konsultation från experter kan detta bidra med ytterligare 
användbara idéer. Tiden det tar att leta efter kunskap och erfarenhet minskas då experten 
förmodligen har arbetat under en längre period inom sitt område och potentiellt även 
genomfört beräkningar och experiment för att ta reda på vad som fungerar och inte fungerar. 
[2] 
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3.5.2 Konceptsållning 

3.5.2.1 Genomförbarhetsbedömning 

Efter en konceptgenereringsprocess brukar oftast en sållningsmetod användas för att snabbt 
kunna bedöma om ett koncept är genomförbart eller inte. En metod som vanligen används 
heter genomförbarhetsbedömning och går ut på att med egen kunskap och erfarenhet avgöra 
om en idé eller ett koncept är värt att fortsätta på. På detta vis kan koncept som anses olämpliga 
eller omöjliga snabbt sållas bort. [23] 

3.5.2.2 Go/No-Go-sållning 

Denna sållningsmetod grundar sig på kravspecifikationen som framställts under förstudien. 
Den syftar till att vid ett tidigt stadie sålla ut de koncept eller lösningar som inte anses kunna 
uppfylla huvudkravet eller de nödvändiga kraven. En elimineringsmatris brukar med enkelhet 
användas för att strukturera upp utförandet av metoden (se Figur 15).  Koncepten listas 
horisontellt och ställs emot funktionskraven (endast HF och N). Uppfyller ett koncept ett krav 
markeras det med ett ”+” i tabellen. Om något koncept inte klarar ett krav sätts istället ett ”-” i 
tabellen. Endast de koncept som uppfyller alla krav i elimineringsmatrisen går vidare i 
konceptstudien. [2] 

 

Figur 15: Mall för Go/No-Go-sållning. 

3.5.3 Konceptutvärdering – Pughs matris 
Nästa steg i konceptstudien är att utvärdera de kvarvarande koncepten. Detta kan göras med 
Pughs matris som används för att nå ett slutligt koncept eller med hjälp av metoden komma 
fram till ännu mer utvecklade idéer i form av kombinationer av de befintliga koncepten. [23] 

De krav som formulerats i förstudien viktas på en skala (vanligtvis 1–5 eller 1–10) beroende på 
hur stor betydelse de har för att på bästa sätt lösa problemet. Därefter betygsätts koncepten 
utefter hur väl det uppfyller varje krav. Betyget sätts i relation till en vald referens enligt 
betygsskalan nedan [23]:  

”+” = Konceptet bedöms prestera bättre än referensen utifrån kravet.  

”S” = Konceptet bedöms prestera likvärdigt referensen utifrån kravet. 

”-” = Konceptet bedöms prestera sämre än referens utifrån kravet.  

Betyget ”+” motsvarar ett poäng, ”S” noll poäng och ”-” en minuspoäng. Dessa poäng 
multipliceras med respektive viktning och summeras för varje koncept. Det eller de koncepten 
med mest poäng väljs att vidareutvecklas, alternativt genomgå ytterligare en utvärdering mot 
ny referens. Denna metod erbjuder möjligheten att snabbt urskilja de starkaste idéerna samt ge 
upphov till nya idéer och kompletteringar. [23] 
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Resultatet kan bli mer effektivt om det genomförs individuellt inom ett team för att sedan 
jämföra konceptens betyg med varandra. På så sätt kan mer åsikter tas hänsyn till och skapa 
diskussion kring besluten. Teamet kan även upprepa metoden tills alla är nöjda med 
slutkonceptet/resultatet vilket gör att metoden kan beskrivas som en iterativ 

utvärderingsmetod. [23] Följande mall användes i studien (se Figur 16). 

 

 

Figur 16: Mall för Pughs matris.  

 

3.6 Beräkningar 
Beräkningar kan användas för prototyper eller strukturer för att ge en form av bekräftelse eller 
bevis på funktion. Att beräkna till exempel en konstruktion i ett projekt kan ge en känsla av hur 
det kan prestera i verkligheten. Vanligtvis används förbestämda formler från antingen 
standarder eller från kurslitteratur då de anses beprövade och innehar viss legitimitet. 

3.7 Konstruktion 
Konstruktion av utvalt koncept kan modellerats i CAD-programmet Catia V5 vilket används 
fullt ut på Husqvarna och många andra större företag. Konceptet kan då visualiseras och 
beskrivas med hjälp av en 3D-modell och tvärsnittsvyer i 2D. 
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3.8 Validitet och reliabilitet 
Att användandet av källor i form av kurslitteratur är väl nyttjat skulle kunna vara en punkt som 
sänker reliabiliteten i studien. Kurslitteratur tar sällan upp den senaste forskningen inom 
respektive områden vilket gör att ingen säkerhet kan ges gällande att de allra senaste metoderna 
och teorierna används. Detta gäller både metoder i konceptstudien, specifika 
beräkningsmetoder och vissa beskrivna teorier. En bedömning har ändå gjorts att de utvalda 
metoderna är väl beprövade och har använts inom industrin under långa perioder. De flesta 
metoderna och teorierna har dessutom undervisats i flertalet kurser vid JTH vilket visar på dess 
vida utsträckning och användning. 

Risken finns att i metoder för konceptsållning och konceptutvärdering mista reliabilitet. Dessa 
metoder grundar sig i att beslut ska fattas objektivt. Till exempel om hur vissa koncept står sig 
mot andra gentemot ett visst krav, eller hur kraven skall viktas. Det är då lätt att forma egna 
subjektiva åsikter, medvetet eller omedvetet, som kan göra att olika personer kommer fram till 
olika resultat. För att minimera denna risk har erfaren personal på Husqvarna utvärderat och 
diskuterat metodernas resultat löpande vilket också ger studien en högre grad av 
innehållsvaliditet. I övrigt anses studien ha bra validitet och reliabilitet då all inhämtad 
information har gett relevant insikt i problemet samt bidragit till studiens slutliga resultat.  
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4 Genomförande och resultat 
Kapitlet ger en beskrivning av hur studien använde relevanta metoder för att komma fram 
till ett resultat på frågeställningarna. 

4.1 Frågeställning 1: Hur kan en centrifugalkoppling fästas för att öka 
servicebarheten? 
Här behandlas all genomförande och resultat relaterat till den första frågeställningen i 
kronologisk ordning.  

4.1.1 Förstudie 
Arbetet började med en förstudie för att nå en djupare förståelse av problemet som helhet. Detta 
genomfördes dels genom att studera de befintliga produkternas uppbyggnad och konstruktion 
och dels genom att intervjua insatt personal från olika avdelningar. Detta resulterade i en 
sammanställning av krav vilket användes i den fortsatta konceptstudien. 

4.1.1.1 Genomgång av befintlig produkt 

Motorsågen som studerats är som tidigare nämnts modellen 560 XP, vilket är en av Husqvarnas 
sågar för professionellt bruk (se Figur 17) [27].  

 

Figur 17: Motorsåg från Husqvarna, modell 560 XP. [27] 

Systemlayout 

För att få en överblicksbild av vilka komponenter som ingår i kopplingssystemet samt hur de är 
monterade och länkade till varandra användes CAD-programmet CATIA V5. Snittvyer i 2D 
användes för att förstå hur komponenterna ligger packade mot varandra (se Figur 18). Detta 
kombinerades med genomgång av 3D-modeller och verkliga produkter för att kunna förstå hur 
komponenterna var uppbyggda.  

Komponenterna monteras på vevaxeln i ordningen pumpdrev (rosa), lager för 
kopplingstrumma (ljusblå), rimdrev (röd), kopplingstrumma (mörkblå) och sist 
centrifugalkoppling (grön). Sågkedjan drivs med hjälp av rimdrevet, vilket i sin tur drivs av 
kopplingstrumman via ett splinesförband. Pumpdrevet nyttjar också detta splinesförband för 
att driva oljepumpen. Kopplingstrumman roterar på nållagret vilket erbjuds smörjning via en 
smörjkanal i vevaxeln som är lätt tillgänglig utifrån. Kopplingen och kopplingsnavet låser de 
tidigare nämnda komponenterna i axiell led med hjälp av ett skruvförband. 
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Figur 18: Tvärsnittsvy av kopplingssystemet i modellen 560 XP. 

Designbegränsningar 

Kopplingssystemet är idag tätt packat i alla led vilket leder till en del designbegränsningar. Till 
att börja med är rimdrevet en standardkomponent Husqvarna i första hand inte vill ändra på. 
Till följd av det blir även dimensioner för kopplingstrumma och nållager låsta. Det betyder att 
axelns största diameter vid kopplingsförbandet inte kan överstiga dagens diameter vid 
nållagret, vilket är 12,7 mm. 

På bredden begränsas kopplingssystemet av den omslutande kopplingskåpan (orange) vars 
uppgifter är att skydda användare från kontakt med roterande delar och hindra föremål utifrån 
att komma i kontakt med kopplingssystemet under drift (se Figur 19). Utöver det erbjuder den 
även nödbromsning av kopplingstrumman, och således kedjan, via en bandbroms. 
Kopplingskåpan har en plan yta (kallad ”bananplan”) på insidan som är till för att hindra 
kopplingen att helt lossna från axeln vid en eventuell avgängning under drift (se Figur 19). Det 
nominella avståndet mellan vevaxelns ände och bananplanet är enligt 3D-modell 2,68 mm. 
Skulle ett nytt koncept göra bananplanet överflödigt kan det elimineras från designen och det 
kortaste nominella avståndet blir istället 4,46 mm. Detta är så mycket det är möjligt att bredda 
kopplingssystemet. Får det inte plats inom dessa ramar kommer motorsågen att behöva 
breddas, vilket leder till omfattande omkonstruktioner. 
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Figur 19: Insida kopplingskåpa (där bananplan är markerat i gult) samt hur den är placerad i 
systemlayouten. 

Befintligt kopplingsförband 

Dagens centrifugalkoppling är uppbyggd av ett nav med tre armar vilka styr tre kopplingsbackar 
med lika många spiralfjädrar länkade emellan (se Figur 20). Vid ett visst varvtal slungas 
backarna ut och greppar trumman som i sin tur driver kedja och oljepump. För att överföra 
vridmomentet från vevaxel till koppling används ett vänstergängat skruvförband med storlek 
M10. Kopplingsnavet gängas på med ett åtdragningsmoment mot en anläggningsyta på axeln 
så att en förspänningskraft erhålls i förbandet. Anledningen till att förbandet är vänstergängat 
är att vevaxeln roterar medurs vilket gör att kopplingen drar åt sig själv hellre än att gängas ur 
vid drift. Vevaxeln är tillverkad i sätthärdat stål medan kopplingsnav och kopplingsbackar är 
sintrade i stål. 

 

Figur 20: Monterad koppling på 560XP.  
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4.1.1.2 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har gjorts med insatt personal från komponentgruppen, 
laborationsavdelningen, marknadsavdelningen och beräkningsavdelningen i syfte att ta fram 
mer ingående bakgrund till problemet och för att kunna sammanställa ett antal krav som ska 
uppfyllas i de senare framtagna koncepten. Frågorna utformades med en låg grad av 
standardisering och strukturering och användes mest som en utgångspunkt. Intervjuerna hölls 
därför mer som samtal eller konsultationer. De uppställda frågorna återfinns i Bilaga 2. 

Högt moment på kopplingsförband 

I en personlig intervju hävdar Josef Emme, Team Leader Rotating Parts, att Husqvarna inför 
kommande produktgeneration valt att höja det rekommenderade åtdragningsmomentet på 
kopplingsförbandet från 20–25 Nm till 30–40 Nm. Detta på grund av upptäckta tendenser för 
avgängning på nuvarande plattform, men även att tröghet samt massa på kolv och det roterande 
systemet (vevaxel, svänghjul, koppling etc.) ändrats till kommande generation. Enligt Marcus 
Fälth, Beräkningsingenjör, har dessa ändringar lett till en ökad varvtalsvariation på vevaxeln.  

Momentet på förbandet bestäms av kopplingens och kopplingstrummans tröghetsmoment J 
samt vinkelaccelerationen α på vevaxeln enligt ekvation (2). 

𝑇 = 𝐽 ∗ 𝛼      (2) 

Trögheten i kopplingssystemet försöker alltså motverka accelerationerna och retardationerna i 
vevaxelns rotationsriktning och det är det som framkallar momentet. Detta innebär därför att 
en högre varvtalsvariation leder till ett högre vridmoment som kopplingen måste motverka. 
Dessutom leder varvtalsvariationen till att momentet är växlande och leder till 
utmattningspåfrestningar på förbandet. 

Lennart Andersson, Product Quality Specialist på Marknadsavdelningen, menar i en personlig 
intervju att han inte kommer acceptera det höjda åtdragningsmomentet. Han hävdar att 
motorsågar tillhör småmotorbranschen och det högsta åtdragningsmomentet på sågarna är just 
25 Nm på kopplingsförbandet. De flesta andra skruvarna dras annars med 4–10 Nm. Att det 
enda högsta momentet näst intill skulle dubblas, på en enskild produktplattform, menar han 
beror på ett konstruktionsfel. Detta skulle leda till försvårad service för både verkstäder och 
slutkund. Konstruktionen måste klara att hålla sig under 25 Nm samt gå att 
montera/demontera med motorsågen medföljande verktyg. Detta verktyg kallas för 
kombinyckel som på ena sidan består av en plattmejsel och den andra av två hylsor anpassade 
för andra komponenter på sågen (se Figur 21). 

 

Figur 21: Kombinyckel 

Montering/demontering 

Enligt Anders Ling, Provningsingenjör, monteras och demonteras den befintliga kopplingen på 
olika sätt beroende på situationen som råder. I produktion och på serviceverkstäder används 
en extern adapter vilket möjliggör användandet av en hylsnyckel eller liknande för att dra åt 
förbandet med tillräckligt moment (se Figur 22). Denna adapter medföljer dock inte vid inköp 
av motorsåg, så kopplingen måste gå att montera/demontera på annat sätt ute i fält, med 
lättillgängliga verktyg. Lösningen till detta är skåror i kopplingsbackarna vilka kan användas 
som mothåll för en planmejsel. Kopplingen kan således slås av med hjälp av en hammare (se 
Figur 23).  
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Figur 22: Adapter för montering/demontering av centrifugalkoppling på 560 XP. 

 

  

Figur 23: Exempel på hur demontering kan se ut i fält.  

Denna metod är något känslig då godset är utav sintrat stål vilket är relativt poröst och skört 
[12]. Metoden kräver att mejselns vinkel mot koppling inte överstiger 30° vid losslagning då 
risken för att brott uppstår i backen blir stor (se Figur 24). Anders Ling menar på att ett ökat 
åtdragningsmoment självklart ökar dessa risker.  

 

Figur 24: Fraktur i kopplingsback på grund av felaktig demontering.  
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Provningskrav på koppling  

I intervjuer med Anders Ling och Eric Albertsson, Mekanikkonstruktör Rotating Parts, 
diskuterades de krav en ny koppling måste testas mot innan den kan släppas för produktion. 
De mest väsentliga för denna studie var att den skall klara utmattning och slitage i olika 
långtids- och fältprover samt att den skall klara låsslagning och ha en viss vridhållfasthet vid 
montering.  

4.1.1.3 Sammanställning av krav för fästmetod av centrifugalkoppling 

Efter intervjuer och genomgång av föregående produktgeneration fanns tillräckligt med data 
för att sammanställa en konstruktionskriterielista med de krav som skulle ställas på de 
framtagna koncepten i studien (se Figur 25). Huvudfunktionen var att överföra vridmomentet 
från vevaxel till centrifugalkoppling med anledning att kunna driva kedjan. Därefter listades ett 
antal nödvändiga krav som var tvungna att uppfyllas. Däribland att förbandet skall låsa 
förflyttning i axiell led och att eventuella åtdragningsmoment inte skall överstiga de nuvarande 
rekommendationerna. Provningskraven kräver också att kopplingen ska klara långtidsprover 
för att motstå utmattning och slitage. Det skall också vara möjligt att montera och demontera 
kopplingen med motorsågens medföljande verktyg. Sist listades tre önskvärda krav som inte 
nödvändigtvis behövde uppfyllas.  

 

Figur 25: Konstruktionskriterielista med krav för fästmetod av centrifugalkoppling.  

4.1.2 Konceptstudie 
Arbetet utfördes enligt en konceptuell studie vilket innebar att stegen konceptgenerering, 
konceptsållning och konceptutvärdering skulle generera ett slutligt koncept med utgång från 
förstudien och konstruktionskriterielistan. Metoderna som användes i studien beskrivs i 
följande sektioner. 

4.1.2.1 Konceptgenerering 

Konceptgenereringsfasen genomfördes iterativt och resultatet var drygt 20 koncept och idéer. 
De flesta kom från brainstormingprocessen och resterande med hjälp av tips från experter. 
Under konceptgenerering togs ingen hänsyn till genomförbarhet utan alla idéer 
dokumenterades när de togs upp. Samtliga idéer och koncept återfinns i Bilaga 3. 
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4.1.2.2 Konceptsållning 

Genomförbarhetsbedömningen var den första sållningsmetoden som genomfördes. Av de som 
klarade sig var det totalt 15 som gick vidare till nästa sållningsmetod, Go/No-Go (se Figur 26). 
Efter denna metod återstod tio koncept som skulle viktas mot funktionskriterierna i Pughs 
matris. Dessa koncept beskrivs nedan.  

 

Figur 26: Elimineringsmatris för Go/No-Go – sållning.  

Inflyttat delningsplan med skruvförband 

I detta koncept har delningsplanet flyttats med syfte att få större anläggningsyta jämfört med 
befintlig lösning (se Figur 27). Detta bidrar till högre friktion som potentiellt kan minska 
åtdragningsmoment vid montering. En nackdel som följer av denna lösning är att risker 
uppkommer vid demontering som kan leda till att axeln skjuvas av p.g.a. ett hävarmsfenomen. 
Ett annat problem som fortfarande kvarstår från befintlig lösning är att det krävs minst lika 
mycket moment vid demontering. 
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Figur 27: Koncept med inflyttat delningsplan.  

Splines med mutter 

Detta koncept använder splines (förslagsvis med evolventprofil) för att överföra vridmoment 
från axel till centrifugalkoppling (se Figur 28). En mutter är placerad vid änden av axeln och 
förhindrar på så sätt rörelse i axiell led. Med mutter som lösning kan åtdragningsmoment 
minskas då syftet endast är att hålla koppling på plats och begränsa axiell rörelse.  

 

 

Figur 28: Koncept med splines och mutter.  
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Splines med E-clip 

Splines med E-clip grundar sig på konceptet ovan men med en annan metod att förhindra 
rörelse i axiell led, i detta fall med ett E-clip. En fjäderbricka kan även inkluderas för att 
ytterligare förhindra eventuellt axiellt glapp (se Figur 29). En stor fördel med konceptet är att 
det kan underlätta montering och demontering avsevärt jämfört med det befintliga 
kopplingsförbandet.  

  

Figur 29: Koncept med splines och E-clip.  

Förlängd gänga med mutter 

Förlängd axel med gängor för att kunna montera en låsande mutter och förhindra axiell rörelse 
men även minska åtdragningsmoment och därmed underlätta demontering (se Figur 30). 
Tänkbar lösning för att spara plats är att ha mutter delvis, eller om möjligt, helt nedsänkt i 
navet. 

 

Figur 30: Koncept med förlängd gänga och mutter.  
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Klämförband 

Kopplingen kläms fast med hjälp av skruvförband enligt figuren nedan (se Figur 31). 

  

Figur 31: Koncept med klämförband.  

Geometrisk axel med mutter 

Med en geometrisk axel av eventuellt kvadratisk form fås låsning i radiell rörelse (se Figur 32). 
Mutter används sedan för att låsa axiell rörelse. Även här finns det potential för nedsänkning 
av mutter för att spara plats.  

 

Figur 32: Koncept med geometrisk axel och mutter som fästelement.  
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Geometrisk axel med E-clip 

Konceptet använder sig av geometrisk axel för att möjliggöra momentöverföring mellan axel 
och koppling (se Figur 33). Lösningen liknar splines där istället tänder används för att låsa 
radiellt. Ett E-clip monteras på i efterhand för att hålla koppling på plats. En fjäderbricka kan 
även användas för att minska axiellt glapp. 

 

Figur 33: Koncept med geometrisk axel och E-clip.  

Klokoppling 

Två halvor låser i varandra och förhindrar på så vis radiell rörelse (se Figur 34 och 35). En 
genomgående bult låser sedan axiellt. Koppling och klor (kopplingshalva) är en gemensam 
komponent. En hylsa har lagts till för att möjliggöra ett underlag som nållagret kan rulla på.  

 

Figur 34: Koncept med klokoppling. 



Genomförande och resultat 

30 

 

Figur 35: Hur axeln och kopplingen kan se ut.  

Vattenslangskoppling 

Konceptet använder sig av splines för låsning i radiell led och integrerade kulor på insidan av 
axeln för låsning i axiell led (se Figur 36). I figuren nedan beskrivs hur montering/demontering 
genomförs stegvis. Fördel är att inget åtdragningsmoment krävs för låsning i båda leden men 
nackdel kan bli små detaljer vilket kan leda till risker vid höga belastningar. 

 

Figur 36: Koncept liknande en vattenslangskoppling. 
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Kilförband 

Kil ska sitta i avsett utrymme (mellan axel och koppling) med syfte att tillåta momentöverföring 
och låsa i radiell led (se Figur 37). Genomgående skruv monteras sist av allt och förhindrar 
axiell rörelse. 

 

Figur 37: Koncept med kilförband. 

4.1.2.3 Konceptutvärdering 

Med metoden Pughs matris kunde antalet koncept begränsas som även ledde till att ett 
slutgiltigt koncept valdes för vidareutveckling.  

De uppställda kriterierna viktades på en skala 1–5 där 5 motsvarade det mest viktiga och 1 det 
minst viktiga. Då huvudfunktionen var att överföra vridmoment viktades det högst. Lika viktigt 
var det att kopplingen inte får lossna under drift, varför även kravet att förhindra frigöring 
viktades med en femma. Roten till problemet var att det rekommenderade 
åtdragningsmomentet stigit vilket ledde till problem vid montering och demontering. Att 
minska eller till och med eliminera ett eventuellt åtdragningsmoment ansågs därför ha stor 
påverkan på servicebarheten. Detsamma gällde även att på bästa sätt erbjuda montering och 
demontering. Dessa kriterier viktades då med en fyra. Att erbjuda lagersmörjning viktades lägst 
eftersom det inte har någon direkt anknytning till problemet och inte borde hindra ett i övrigt 
bra koncept från att vidareutvecklas. De resterande kraven viktades däremellan med en trea 
eller tvåa.  

Därefter jämfördes varje koncept mot referensen som i detta fall var den befintliga lösningen 
med gängförband. Poängen summerades och koncepten rangordnades för bedömning (se Figur 
38). Viktning och utvärdering har granskats av insatt personal på Husqvarna och resultatet 
bedömdes rimligt. 
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Figur 38: Pughs matris för slutgiltigt konceptval. 

Koncepten ”Splines med E-clip” och ”Geometrisk axel med E-clip” visade sig i slutändan ha 
bedömts prestera lika bra utifrån funktionskriterierna jämfört med det befintliga 
kopplingsförbandet. Vid närmare diskussioner med Husqvarna valdes dock ”Splines med E-
clip” för fortsatt vidareutveckling. 
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4.1.3 Resultat frågeställning 1 
Utifrån för- och konceptstudien bedömdes ett koncept vara mer lovande än de andra, nämligen 
splines med E-clip. 

E-clipet kommer att sitta i ett periferiellt spår med främsta syfte att hålla emot axiella krafter 
och med enkla verktyg (som exempelvis en plattmejsel eller en tång) kan clipet enkelt avlägsnas. 
Vad gäller koppling så skjuts den enkelt in axiellt i avsedda splinesspår vid montering och 
demontering. Dessa faktorer (som enkel montering/demontering samt E-clip som låsning) gör 
att konceptet får en höjd servicebarhet. Konceptet innebär också att åtdragningsmomentet och 
således även losslagning kan uteslutas. Det gör att ingen risk finns att koppling slås sönder 
under demontering. 

En fjäderbricka och en planbricka har även inkluderats. Fjäderbrickan ska eliminera det axiella 
glapp som uppstår och ska sitta mellan centrifugalkopplingen och E-clipet. Planbrickan ska se 
till så att kontakttrycket mot E-clipet blir jämnt fördelat och kommer att sitta mellan 
fjäderbrickan och E-clipet (se Figur 39). Brickan underlättar även vid komprimering av 
fjäderbrickan vid montering och demontering av E-clip. 

 

Figur 39: Det slutliga splineskonceptet med brickor och E-clip.  

Konceptet ritades även upp i 3D-CAD för att kunna visa mer i detalj hur konstruktionen skulle 
kunna se ut (se Figur 40 och 41). 
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Figur 40: 3D-rendering på hur konceptet kan se ut i monterat tillstånd.  

 

 

Figur 41: 3D-rendering på sprängmodell av konceptet.  
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4.2 Frågeställning 2: Hur kan konceptet dimensioneras med minimal 
påverkan på övriga komponenter utifrån laster på aktuell modell?  
Efter konceptstudien genomfördes beräkningar och dimensionering på utvalt koncept.  
Dessa gjordes för att ta reda på hur det skulle klara de ställda driftkraven utifrån de 
designbegränsningar som det nuvarande kopplingsförbandet utgjorde. För att minimera 
omfattningen av omkonstruktionen användes dimensioner från den befintliga kopplingen i 
största möjliga utsträckning. En approximerad 3D-modell gjordes även för illustrativt syfte. 
Genomförande och resultat hittas i följande underrubriker.  

4.2.1 Beräkningar splines 
Splinesförbandet dimensionerades mot olika typer av skjuvning. Ekvation (8) användes då för 
att ta ut skjuvspänningen i tänderna genom delningsplanet.  

𝜏𝑡𝑠 = 𝜏𝑡,50% ∗
𝐾𝑎∗𝐾𝑚

𝐾𝑓
      (8) 

De värden som fanns tillgängliga från förstudie, 3D-modell av befintlig koppling samt 
konsultation från Husqvarna sammanställdes (se Tabell 5). 

 

Tabell 5: Givna data för beräkningar av splinesförband. 

𝑇 = 30 𝑁𝑚 

𝐿 = 9,8 𝑚𝑚 

𝐷𝑂,𝑚𝑎𝑥 = 12,7 𝑚𝑚 

𝐷ℎ = 2,5 𝑚𝑚 

𝑀 = 0,8 𝑚𝑚 

𝜙𝐷 = 30° 

 

Johan Lindblad, R&D Manager för komponentgruppen, som har erfarenhet av splinesförband 
sedan tidigare rekommenderade en modul M på 0,8–1 mm för den givna axeldiametern vilket 
användes under beräkningarna. Pressvinkeln ΦD antogs till 30° eftersom det är det mest 
använda. 

Det som saknades för att kunna räkna ut skjuvspänning var då delningsdiametern D som kunde 
tas fram med hjälp av en omskrivning av ekvationerna (3) och (4). 

𝑁 = (
12,7

0,8
) − 1 ≈ 14,9 𝑠𝑡      (4) 

Eftersom antalet tänder N blev ett decimaltal avrundades det neråt till närmsta heltal 14 för att 
splinesförbandet inte skulle överstiga den maximala ytterdiametern Do,max på axeln. Det 
resulterade i en ny ytterdiameter Do på axeln enligt ekvation (4): 

𝐷𝑜 = (14 + 1) ∗ 0,8 = 12,0 𝑚𝑚     (4) 

Delningsdiametern kunde då tas fram med ekvation (3): 

𝐷 = 14 ∗ 0,8 = 11,2 𝑚𝑚     (3) 
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Det resulterar då vid statisk belastning i en skjuvspänning i delningsplanet genom tänderna 
enligt ekvation (6) och (7). Detta gäller vid antagandet att endast 50% av tänderna tar upp 
vridmomentet: 

𝜏𝑡,50% =
8∗30

(9,8∗10−3)∗(11,2∗10−3)2∗𝜋
≈ 62,1 𝑀𝑃𝑎   (7) 

Om hänsyn tas till säkerhetsfaktorerna för utmattning, användningsområde och lastfördelning 
vid dynamisk belastning blev skjuvspänningen enligt ekvation (8). Där Ka = 2,8 
(förbränningsmotor med kraftiga stötar), Km = 1 (förbandet anses vara fixerat) och Kf = 0,2 
(överstiger 10 000 000 riktningsväxlande vridmomentscykler) (se Tabell 1–3): 

 

𝜏𝑡𝑠 =
8∗30

(10,4∗10−3)∗(11,2∗10−3)2∗𝜋
∗

2,8∗1

0,2
≈ 870,0 𝑀𝑃𝑎   (8) 

 

Beräkning har även gjorts för att ta reda på skjuvspänning i axeln under tandroten med hänsyn 
till det genomgående smörjhålet med diametern Dh enligt ekvation (10): 

 

𝜏𝑟𝑠 =
16∗𝑇∗𝐷𝑟𝑒∗𝐾𝑎

𝜋∗(𝐷𝑟𝑒
4 −𝐷ℎ

4)∗ 𝐾𝑓
     (10) 

    

Det enda som saknades var den minsta diametern på axeln, vilken kunde tas fram med hjälp av 
ekvation (5). Konstanten Cre var enligt amerikansk standard given för en pressvinkel på 30°. 

 

𝐷𝑟𝑒 = (14 − 1,8) ∗ 0,8 ≈ 9,8 𝑚𝑚    (5)  

 

Det gav en skjuvspänning vid statisk belastning enligt ekvation (9): 

 

𝜏𝑟 =
16∗30∗(9,76∗10−3)

𝜋∗((9,76∗10−3)4−(2,5∗10−3)4)
≈ 165,1 𝑀𝑃𝑎   (9) 

  

Vid dynamisk belastning där säkerhetsfaktorerna inkluderades så ökades denna skjuvspänning 
enligt ekvation (10): 

 

𝜏𝑟𝑠 =
16∗30∗(9,76∗10−3)∗2,8

𝜋∗((9,76∗10−3)4−(2,5∗10−3)4)∗0,2
≈ 2310,7 𝑀𝑃𝑎    (10) 

 

4.2.2 Val av fjäderbricka 
Fjäderbrickan valdes från Lesjöfors AB’s standardsortiment då de redan är underleverantörer 
till Husqvarna. Valet gjordes med hänsyn till montering/demontering och 
designbegränsningar. Då fjädern vid montering kommer behöva pressas ihop med handkraft 
för att kunna fästa E-clipet valdes den kurvade fjäderbrickan bort på grund av sin något höga 
fjäderkraft F1. Både den vågade fjäderbrickan och fingerfjäderbrickan hade samma 
storleksordning på fjäderkraften. Däremot var den vågade fjäderbrickan något mer kompakt 
vilket hade stor betydelse för att hålla nere bredden på kopplingssystemet.  
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Det slutliga valet landade därför på den vågade fjäderbrickan av rostfritt fjäderstål (enligt 
standarden EN 10270–3–1,4310). Med dimensioner på axeln från avsnittet ”4.2.1 Beräkningar 
splines” kunde en standardbricka väljas (se Figur 42 och Tabell 6). F1 är den utvecklade 
fjäderkraften vid L1.  

 

 

Figur 42: Standarddimensioner på vågad fjäderbricka [22].  

Tabell 6: Dimensioner för vald fjäderbricka. 

 

 

 

 

 

 

  

𝐷𝑖 = 11,18 𝑚𝑚 

𝐷𝑒 = 15,7 𝑚𝑚 

𝐿0 = 1,02 𝑚𝑚 

𝐿1 = 0,64 𝑚𝑚 

𝐹1 = 13– 22 𝑁 
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4.2.3 Val av spårring 
Spårringen som tillsammans med fjäderbrickan låser kopplingens axiella förflyttning valdes i 
materialet fjäderstål med dimensioner utefter standarden DIN 7699 för given axeldimension. 
Denna fanns också i Lesjöfors AB’s standardsortiment. Den axeldimension som valdes var den 
minsta diametern för splinesförbandet Dre från ”4.2.1 Beräkningar splines”. Detta för att det är 
den största möjliga diametern på axeln utanför splinesförbandet som tillåter montering av 
navet. Standarden gav även dimensioner för spåret i axeln (se Figur 43 och Tabell 7).  

 

Figur 43: Standarddimensioner för E-clip. [28] 

Tabell 7: Dimensioner för valt E-clip.  

𝑑1 = 𝐷𝑟𝑒 = 9,8 𝑚𝑚 

𝑑2 = 7 𝑚𝑚 

𝑑3 = 14,3 𝑚𝑚 

𝑎 = 5,84 𝑚𝑚 

𝑠 = 0,9 𝑚𝑚 

𝑛 = 1,5 𝑚𝑚 

𝑢 = 0,94 𝑚𝑚 

 

4.2.3.1 Beräkningar E-clip 

Vad kopplingen utgör för axiella krafter på fjäderbricka och E-clip var väldigt svårt att bedöma. 
Då det befintliga konceptet varit både axiellt och radiellt låst genom ett skruvförband har inga 
tidigare studier i detta varit nödvändiga. Vid diskussion med Josef Emme drogs slutsatsen att 
dessa axiella krafter borde vara näst intill försumbara. Däremot kommer clipet att utsättas för 
fjäderkraften i den vågade fjäderbrickan, vilken enligt specifikationer är 13–22 N. 
Vrängningsrisken ansågs också vara försumbar då clipet kommer att belastas med ett jämnt 
kontakttryck under förspänning. 

Skjuvspänningen uppstår i ett cirkulärt tvärsnitt genom axelns diameter Dre (se Figur 44). 
Tvärarean A mättes upp i 3D-modell och användes i ekvation (11) för att ta ut skjuvspänningen 
på grund av kontakttryck från fjädern. En tydlig säkerhetsfaktor mot skjuvning Ks lades för att 
säkerställa att clipet klarade eventuella extra laster. 
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Figur 44: Valt E-clip snittad genom axelns diameter Dre. Den sammanlagda tvärarean 
använd för beräkning är synlig. 

 

𝜏 =
𝐹

𝐴
∗ 𝐾𝑠 =

22

(12,967∗10−6)
∗ 10 ≈ 17,0 𝑀𝑃𝑎    (11) 

4.2.4 Dimensionering av planbricka 
En planbricka har 3D-modellerats för att illustrera hur en passande design och form skulle 
kunna se ut för splineskonceptet. En nedsänkning har inkluderats i designen lämplig för 
spårringsförbandets dimensioner. Detta för att minimera risken att clipet okontrollerat lossnar 
från sitt spår (se Figur 45). Tjockleken på brickan sattes till 0,5 mm och sidorna så pass höga 
att spårringen blev helt nedsänkt och skyddad i sitt monterade läge. 

 
 

Figur 45: 3D-modellerad planbricka för splineskonceptet.  

4.2.5 Total breddning 
Den totala nominella breddningen av kopplingssystemet, jämfört med befintlig bredd, togs 
fram genom att summera de axiella måtten på fjäderbricka, planbricka, spårring och axel. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐿1 + 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑏𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎 + 𝑠 + 𝑛 = 0,64 + 0,5 + 0,9 + 1,5 = 3,54 𝑚𝑚 
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4.2.6 Resultat frågeställning 2 
Resultatet av beräkningar gjorda på konceptet visar att det teoretiskt är svårt att fastställa 
hållfastheten i splinesförbandet vid de specifika lastfallen från sågen utan att överskrida 
designbegränsningarna. Skjuvspänningarna bedömdes som för höga för vevaxelns material. 

Med framtagna dimensionsdata på splinesförbandet (se Tabell 8) samt ett definierat 
vridmoment på 30 Nm uppkom följande skjuvspänningar i förbandet. 

Tabell 8: Dimensioner på splinesförbandet. 

𝑀 = 0,8 𝑚𝑚 

𝑁 = 14 

𝐷 = 11,2 𝑚𝑚 

𝐿 = 9,8 𝑚𝑚 

𝜙𝐷 = 30° 

𝐷𝑂 = 12 𝑚𝑚 

𝐷𝑟𝑒 = 9,8 𝑚𝑚 

𝐷ℎ = 2,5 𝑚𝑚 

Vid statisk belastning där 50% av tänderna tar upp lasten uppkom skjuvningsspänningarna i 
tänderna till: 

𝜏𝑡,50% ≈ 62,1 𝑀𝑃𝑎 

Vid dynamisk belastning där 50% av tänderna tar upp lasten: 

𝜏𝑡𝑠 ≈ 870,0 𝑀𝑃𝑎 

Den utvecklade skjuvspänningen i axeln under tandroten vid statisk belastning: 

𝜏𝑟 ≈ 165,1 𝑀𝑃𝑎  

Skjuvspänningen i axeln vid dynamisk belastning: 

𝜏𝑟𝑠 ≈ 2310,7 𝑀𝑃𝑎  

Vevaxelns maximalt tillåtna skjuvspänning (se Tabell 4): 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 50 000 psi ≈ 345 𝑀𝑃𝑎  

Konceptet är nominellt möjlig att packas inom designbegränsningarna om bananplanet 
elimineras. Avstånd mellan vevaxelns ände och kopplingskåpan blir då 4,46 – 3,54 = 0,92 mm. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Hur kan en centrifugalkoppling fästas för att öka servicebarheten? 
För att kunna svara på denna frågeställning krävdes ett strukturerat tillvägagångssätt. Därav 
utfördes studien i form av en produktutvecklingsprocess, vilket anses vara en bra riktlinje för 
denna typ av projekt med tanke på att många av de inkluderade metoderna är beprövade otaligt 
många gånger. Dock är det många val som ingår i processen och det är lätt hänt att den 
utförande personens subjektiva bedömningar speglar resultatet. Exempel på metoder i denna 
studie där detta kunnat hända är främst i ”4.1.2.2 Konceptsållning” och ”4.1.2.3 
Konceptutvärdering”. Här beror det på de deltagande personerna och hur skickliga och erfarna 
de är för att kunna göra rättvisa bedömningar och beslut om ett koncept eller en idé. Till 
studiens fördel gavs möjligheten att föra diskussion med ett flertal personer från Husqvarna 
med många års erfarenhet vid dessa viktiga milstolpar.  

För att få inspiration och kunskap om olika sätt att sammanfoga axel och nav var teorierna i 
”2.8 Förband” till stor hjälp. De lade grunden för brainstormingprocessen och många av de 
framtagna koncepten använde dessa på ett eller annat sätt. Tillsammans med lösningar som 
saknar välarbetade teorier sammanställdes drygt 20 koncept och idéer. De ansågs vara 
vältäckande med en stor variation av komplexitet och olika typer av lösningar. Utav alla dessa 
valdes ett koncept att studeras närmare, nämligen ”splines med E-clip”.  

Som nämnt i föregående kapitel bedömdes konceptet ”geometrisk axel med E-clip” prestera 
likvärdigt som ”splines med E-clip”. Styrkorna hos dessa koncept i jämförelse med befintlig 
lösning var enligt Pughs matris en god förmåga att överföra vridmoment och förhindra 
frigöring. De eliminerade även åtdragningsmomentet vilket gjorde att det inte krävdes stora 
krafter för att lossa förbandet och underlättade således montering och demontering. Det enda 
negativa var en ökning av antal artiklar i systemet då E-clip och brickor behövde inkluderas. 
Fördelar hittades dock i att välja splines framför en geometrisk axel. Dels eftersom det finns 
mer utvecklade metoder för dimensionering av splines, men också för att Husqvarna har rätt 
verktyg och kompetens inom företaget för tillverkning av dessa. Vidare valdes evolventprofil för 
splinesen då avsnitten ”2.5 Spänningskoncentration” och ”2.8.5 Splinesförband” upplyst om 
vikten att minska spänningskoncentrationer för att öka styrkan i förbandet. Denna profil är den 
mest använda i industrin idag just för att den minimerar dessa.  

Det fanns även andra lovande koncept i Pughs matris som valdes bort då de inte ansågs lika 
starka som splinesförbandet. Konceptet ”vattenslangskoppling” hade med sin snabbkoppling 
underlättat service, men valdes bort främst för att de ingående komponenterna skulle bli för 
många och små, vilket skapar risker under drift med de förväntade lastfallen.  

Vad gäller kilförband så har splines en större förmåga att överföra vridmoment jämfört med 
kilar, förutsatt att spänningen fördelas över alla splineständer. Detta innebär också högre 
utmattningsresistans. Utöver det förekommer även spänningskoncentrationer i kilförbandets 
nedsänkta spår vilket gör axelns hållfasthet oberäknelig, speciellt vid dynamiska belastningar. 

Om denna studie skulle ta hänsyn till pris skulle splineskonceptet resultera i ett sämre betyg än 
vad det lyckades få här, men eftersom kriterierna främst är ställda utifrån hur det ska klara 
driftgång så triumferar splines eftersom det bedöms vara en av de mest starkaste metoderna 
inom momentöverföring. 
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5.2 Hur kan konceptet dimensioneras med minimal påverkan på övriga 
komponenter utifrån laster på aktuell modell? 
Då konceptstudien lett fram till ett bedömt lovande koncept i form av ett splinesförband med 
fjäderbricka och E-clip behövde bedömningar göras om lösningen var realiserbar när det gällde 
hållfasthet och kompakthet. Med hjälp av teorier och beräkningsmetoder från främst två 
vältäckande källor kunde en första teoretisk uppskattning om hållfasthet utföras.  

Redan tidigt i litteraturstudien blev det tydligt att full detaljkonstruktion av splinesförband inte 
var möjlig att utföra inom studiens begränsade tidsram. Därav avgränsades arbetet genom att 
bortse från toleranser, passningar, materialval och tillverkningskostnader. De material som 
används idag antogs även användas för det framtagna splineskonceptet. Genom djupare 
genomgång av teorier om splines och evolventprofiler kunde de mest grundläggande 
dimensionerna väljas ut för att ta fram ett grovt konstruktionsförslag, se avsnitt ”2.8.5 
Splinesförband”. 

Hållfasthetsberäkningarna som utförts på splinesförbandet baserades främst på amerikanska 
standarder som återfunnits i en maskinhandbok. Resultaten av dessa teoretiska beräkningar 
var höga skjuvspänningar, där den högsta uppgick till över 2000 MPa i förbandets axel. Vid 
jämförelse med den maximalt tillåtna skjuvspänningen för sätthärdat stål på 345 MPa 
överskrids denna flera gånger om (se Tabell 4). I analysen av beräkningarna var det synligt att 
splinesförbandet hade klarat sig med god marginal vid statiska belastningar. Både i tänderna 
och i axeln under tandroten. På grund av de specifika lastfall som uppkommer i förbandet, till 
följd av varvtalsvariationen och kopplingens tröghet som diskuterats i avsnitt ”2.4 Tröghet och 
tröghetsmoment” och ”4.1.1 Förstudie”, ökar skjuvspänningarna i förbandet med en faktor 14.  

Litteraturstudien gav i avsnittet ”2.8.5 Splinesförband” insikt i dessa förbands 
toleranskänslighet. Detta ledde i arbetet till en annan faktor som hade stort inflytande på 
skjuvspänningarna i tänderna. Nämligen antagandet att endast hälften av alla tänder tog upp 
lasten. Det dubblerar skjuvspänningen jämfört med det ideala fallet. 

Fjäderbricka och E-clip valdes med enkelhet ifrån standardsortimentet hos Lesjöfors AB då de 
redan är underleverantörer åt Husqvarna. Planbrickan ritades upp på egen hand då denna typ 
saknade standard. Då axiella krafter ansågs försumbara lades inte stort fokus på hållfasthet för 
dessa komponenter utan snarare hur mycket de tillsammans breddade kopplingen. I avsnitt 
”4.1.1.1 Genomgång av befintlig produkt” gavs informationen att den maximalt tillåtna 
breddpåbyggnaden var 4,46 mm nominellt. Hade studien involverat toleranser hade detta 
värde varit mindre. Det valda konceptet lämnar en marginal på 0,92 mm där 
spårringsförbandet tar upp det mesta av utrymmet.  

Det bör tilläggas, generellt för alla beräkningar utförda i studien, att vissa uppskattningar och 
antaganden har varit nödvändiga för att föra arbetet framåt. Dessa kan ha påverkat resultatet, 
men gjordes med stor hänsyn till de kunskaper och erfarenheter personal på Husqvarna besitter 
och bedöms som en bra utgångspunkt. Den första som gjordes var rimligt spann på modulen M 
på 0,8–1 mm. Detta val baserades på jämförelse av Husqvarnas tidigare splinesförband i 
relation till axeldiametrar. En annan uppskattning var över de axiella krafter som kopplingen 
kommer påverka spårringen med. Antagandet gjordes att spårringen endast kommer utsättas 
för kraften från fjäderbrickan. En tydlig säkerhetsfaktor användes för att kompensera för 
eventuella extra krafter. Även med denna faktor är skjuvspänningarna i spårringen så pass låga, 
under 20 MPa, att de inte borde utföra något som helst hot mot ett stålmaterial. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Implikationer 
Målet med denna studie var att finna ett nytt sätt att fästa centrifugalkopplingen på Husqvarna 
560 XP på grund av förhöjda lastfall. Dessutom önskades en ökad servicevänlighet då risken att 
kopplingen skulle gå sönder vid losslagning var hög.  

Arbetet som genomförts här visar på ett lösningsförslag i form av ett splinesförband med 
evolventprofil. Den erbjuder enkel montering och demontering via ett spårringsförband som 
kan fästas och lossas med medföljande kombinyckeln. Således har åtdragningsmomentet 
eliminerats. Följden av detta blir även att risken för att kund slår sönder koppling minimeras 
då ingen större kraft krävs för demontering. Splinesförbandet har dock inte klarat av lastkraven 
i de teoretiska handberäkningarna, vilka tyder på att axeln vid splinesen kommer att skjuvas 
av. Därav kommer vidare studier och arbete med dimensionering behöva utföras om förbandet 
skall kunna bli realiserbart. Vidare är kopplingen enligt 3D-modellen förändrad i vikt då en 
omkonstruktion har gjorts i navet för att passa splinesförbandet samt bättre lämpa sig för de 
tillagda brickorna. Detta skulle ändra kopplingens tröghet och i sin tur även vridmomentet. Då 
vikten minskat förväntas även vridmomentet ändras till konceptets fördel. Ytterligare en 
konsekvens är en artikelökning på grund av brickorna och spårringen. Dessa bygger även bredd 
på kopplingsförbandet, vilket uppfyller designbegränsningarna nominellt. Huruvida detta 
uppnås då hänsyn tas till toleranskedjor är oklart.  

6.2 Slutsatser och rekommendationer 
Splinesförbandet med E-clip har goda förutsättningar för att möta konstruktionskriterierna och 
därmed besvara den första frågeställningen, ”Hur kan en centrifugalkoppling fästas för att öka 
servicebarheten?”. Förenklad montering och demontering av koppling på axel samt minskad 
risk för att kund slår sönder kopplingen är resultaten av lösningsförslaget.  

Dock kan ingen slutsats dras om att andra frågeställningen, ”Hur kan konceptet dimensioneras 
med minimal påverkan på övriga komponenter utifrån laster på aktuell modell?” till fullo 
besvarats då teoretiska beräkningarna visade att maximal tillåten skjuvspänning i vevaxel och 
tänder överskridits. För att minska dessa spänningar skulle vissa parametrar och dimensioner 
kunna ändras. Dock med risk för att gå utanför designbegränsningarna. En ökad splinelängd 
hade minskat trycket på tänderna. Minskad modul och ökad pressvinkeln hade ökat den minsta 
diametern på splinesförbandet och därmed även styrkan i axeln. En ändring av exempelvis 
splineslängden hade dock ökat bredden på kopplingen vilket i sin tur lett till att motorsågen 
också hade behövt breddas. Då skulle omfattande ändringar krävas som skulle lett till att 
arbetet inte längre kunnat minimera påverkan på övriga komponenter. 

Vid jämförelse med nuvarande kopplingsförband är axeldimensionerna relativt lika varandra. 
Detta borde betyda att splinesförbandets axelskjuvning klarar beräkningarna med det 
nuvarande vridmomentet eftersom Husqvarna inte haft problem med skjuvade axlar på 
nuvarande kopplingsförband. Så är inte fallet. Skjuvspänningarna blir fortfarande över 1000 
MPa. Detta ger en osäkerhet i beräkningsresultaten. Denna observation, tillsammans med 
påståendet att dimensionering av splinesförband under dynamiska laster saknar tillförlitliga 
beräkningsmetoder, motiverar vidare studier och arbete med konceptet innan det utesluts.  
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6.3 Vidare arbete eller forskning 
Denna studie öppnar upp en hel rad med förslag på fortsatt arbete med konceptet. Nedan ges 
förslagen i en rekommenderad ordningsföljd. 

6.3.1 Fortsatt studie på splinesförbandet 
Full dimensionering av splinesförband insågs vara alldeles för omfattande för detta arbete 
vilket ledde till att toleranser uteslöts. Följden av det blev att det endast var möjligt att göra en 
grov dimensionering och konstruktion. Vidare studie skulle kunna undersöka toleranser, 
passningar och centrering av förbandet. I arbetet har ett antagande gjorts att bara 50% av 
tänderna kommer att ta upp lasten vilket borde kunna förbättras avsevärt med tillräckliga 
toleranser. Splinestillverkare bör involveras för att närmre diskutera hur fina toleranser som är 
möjliga. För att kunna öka hållbarheten i kopplingsförbandet skulle även en studie i materialval 
kunna vara intressant då denna studie utgått från att materialet är oförändrat från befintlig 
lösning.  

Valen som gjordes för bland annat pressvinkel och modul bestod av uppskattningar och egna 
bedömningar men betyder inte att det inte kan göras bättre. Därför kan resultaten potentiellt 
förbättras med fortsatt studie inom detta. Det finns många obesvarade frågor om just 
splinesförbandet. Antagligen tillräckligt för att kunna täcka ett helt examensarbete. 

6.3.2 Studie i axiella laster på spårringsförband 
Ett annat antagande som gjordes var att det inte skulle verka några andra krafter på 
spårringsförbandet än kraften från fjäderbrickan. En studie i detta hade varit bra för att 
fastställa detta påstående. 

6.3.3 FEM-simulering 
Då handberäkningarna visade sig vara något osäkra skulle nästa steg kunna vara att göra FEM-
simuleringar. Dessa kan i högre grad och noggrannhet anpassas för en specifik konstruktion 
och visa hur den skulle klara av de höjda lastfallen. Datorsimuleringarna skulle förslagsvis 
kunna ske innan prototyptester ska genomföras för att på så vis spara på resurser och företagets 
ekonomi. Vidare kan det även ses som skonsammare för miljön då eventuell 
materialförbrukning undviks. 

6.3.4 Riskbedömning 
Riskbedömningar bör göras på produkten för att kunna förutsäga eventuella risker och därmed 
bespara arbete, tid och framförallt resurser. Sedan bör det göras för att försäkra kunds säkerhet 
innan det implementeras på marknaden. Ju senare en defekt visar sig i en 
produktframtagningsprocess desto värre blir konsekvenserna. En vanlig metod är FMEA:n som 
ger förslag på lösningar och åtgärder för specifika högriskfaktorer på produkten. Detta moment 
tar vanligen plats efter att ett koncept har valts men uteslöts i detta arbete på grund av tidsbrist. 
Därför uppmuntras det som framtida arbete. 

6.3.5 Fysiska prover 
Prototypen togs fram i 3D-printad polymer och var främst till för illustrativt syfte.  Det gav 
således endast en känsla av dimensionerna och inte hur stark en komponent kan vara. Om 
FEM-simulering och riskbedömning visar sig vara positiva är det fördelaktigt att testa en mer 
utvecklad prototyp i rätt material för att få verklighetstrogna resultat relaterande provning och 
verkligen säkerställa produktens trovärdighet. 
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Gantt-schema 

Bilaga 2 Intervjufrågor 

Bilaga 3 Samtliga koncept från konceptgenereringsprocessen 
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  Bilaga 1 – Gantt-schema 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Frågor till komponentgruppen: 

Vilka ändringar/fenomen ligger bakom de höjda kraven på kopplingsförbandet? 

 

Vad ställs för krav på dagens koppling innan den får släppas för produktion?  

 

Har tidigare generationers motorsågar haft någon annan fästmetod? 

 

Frågor till laborationsavdelningen: 

Hur demonterar kunden kopplingen i dagsläget? Vilka problem uppstår?  

 

Vad tror ni det höjda åtdragningsmomentet skulle ha för konsekvenser?  

 

Vad händer om kopplingen inte dras åt med tillräckligt moment av användaren? 

 

Hur testas en ny koppling innan den släpps för produktion? 

 

Frågor till marknadsavdelningen: 

Varför säger marknadsavdelningen nej till ett åtdragningsmoment på 40 Nm?  

 

Vad ställs för krav på kopplingen från kund och eftermarknad? 

 

Frågor till samtliga intervjuade: 

Övriga kommentarer/synpunkter som kan vara till hjälp i studien? 
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Bilaga 3 – Samtliga koncept från konceptgenereringsprocessen 
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