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Abstract 
This study was composed on behalf of Husqvarna Group AB and is the thesis for 
the writers’ bachelor's degree, majoring in Mechanical Engineering Product Development and 
Design. 

Husqvarna Group is one of the leading manufacturers in the world within forest, park and 
garden care products, such as chainsaws, lawn movers and trimmers. To retain future-safe and 
sustainable products it is constantly required to develop them in terms of power efficiency and 
ergonomics. 
In a gasoline-powered chainsaw, the cylinder is one of the most critical components within the 
motor set where its complexity and operational function is vital for the motor’s overall 
performance. The cylinder’s main tasks, which are to create a cylinder bore for the piston and a 
combustion chamber, cause the need for decisive properties in the cylinder’s construction and 
design, such as heat transfer and heat control. In order to enable an increase of the power in 
the engine, these properties are required to be considered and improved. With a defective 
cooling, various types of damages can occur in the engine, but also counteract the desired 
increase in engine power. 

The aim of this study is to develop a concept of a cylinder with improved characteristics for heat 
control. By support from accepted theories and former studies, method choices are carried out 
to generate concepts and analyze results. In order to give rise to the pros and cons concerning 
the final concept and its constituent subparts, the generating of the concepts and analyzing of 
its results has been taken place in parallel to one another.  

The result of the work is a detached cylinder head, where the focus has been to produce 
proposals for the cylinder’s selection of seal, material and screw joints. When proposals in these 
areas were analyzed and selected, a simulation was made to examine whether the heat 
distribution in the cylinder had changed. The cylinder presented as the final concept is made of 
an aluminum alloy with a gasket of a mica material to keep the cleavage sealed. With the new 
conditions for fastening, a proposed design and material selection for screw joints are 
presented.   

This study has taken the approach in a work that requires more time and resources and can 
inspire a resumption of the case. 
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Sammanfattning 
Den här studien gjordes på uppdrag av Husqvarna Group AB och är ett examensarbete för 
skribenternas ingenjörsutbildning inom maskinteknik, produktutveckling och design.   

Husqvarna Group är en av de världsledande tillverkarna för produkter inom skogs-, park-, och 
trädgårdsskötsel, såsom motorsågar, gräsklippare och trimmers. För framtidssäkra och 
hållbara produkter krävs det att ständigt utveckla dessa i mån av effektivitet och ergonomi. I en 
bensindriven motorsåg är cylindern en mycket viktig komponent där dess komplexitet och 
funktion är vital för motorsågens slutgiltiga funktionalitet. Cylinderns huvudsakliga uppgifter, 
vilka är att skapa ett cylinderlopp för kolven samt en förbränningskammare, förorsakar behov 
för avgörande egenskaper i cylinderns konstruktion och design, egenskaper såsom 
värmeöverföring och värmekontroll. Med en bristfällig kylning kan bland annat olika typer av 
skador förekomma i motorn, men också motverka den eftersträvande ökningen av motorns 
effekt.  

Arbetets syfte är att ta fram ett koncept på en cylinder med förbättrade egenskaper för en ökad 
kontroll av värmeutvecklingen. Genom underlag från vedertagna teorier inom 
produktutveckling samt inspiration från tidigare studier, genomförs metodval för att generera 
koncept och analysera resultat. För att ge upphov till för- och nackdelar beträffande 
slutkonceptets ingående områden, har konceptgenerering och analysering skett parallellt.   

Resultatet av studien redovisar en delad cylindertopp, där arbetets fokus har varit att ta fram 
förslag på cylinderns tätning, material och skruvförband. När förslag inom dessa områden hade 
analyserats och valts, gjordes en simulering för att granska huruvida värmefördelningen i 
cylindern hade förändrats. Den cylinder som presenteras som det slutgiltiga konceptet är 
tillverkad av en aluminiumlegering med en packning av ett glimmermaterial för att hålla 
delningen tät. I och med de nya förutsättningarna på infästning presenteras också ett förslag på 
skruvförband med tillämpad utformning och materialval.   

Studien har tagit ansats i ett arbete som kräver mer tid och resurser och kan vara till inspiration 
vid ett återupptagande av ärendet. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel ges en grundläggande introduktion av studiens ämne följt en 
problembeskrivning av uppdraget. Genom att granska uppdragsgivarens 
förväntningar sammanställs arbetets syfte och frågeställningar formuleras. 

1.1   Bakgrund 
Husqvarna Group är en av de ledande tillverkarna av produkter för skogs-, park-, och 
trädgårdsskötsel [1]. De tillverkar bland annat motorsågar, trimmers, robot- och 
åkgräsklippare. Husqvarna-koncernen är även bland de ledande i Europa inom 
trädgårdsbevattning, kaputrustning och diamantverktyg för bygg och stenindustrin. 
Försäljning av produkter och lösningar säljs via fack- och detaljhandlare till både konsumenter 
och professionell användare i fler än 100 länder, främst under varumärkena Husqvarna, 
Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart. 
Husqvarna-koncernen har över 13 000 medarbetare i 40 länder och hade en nettoomsättning 
som år 2016 uppgick till 36 miljarder kronor. 
Husqvarnas handhållna bensinprodukter är utvecklade för att ge hög effekt samtidigt som de 
ska vara lätta att bära på. Att höja effekten kan egentligen anses enkelt om man bortser från de 
följande konsekvenserna såsom vikt- och volymökning. För att fortsätta driva utvecklingen 
framåt och göra produkterna ytterligare effektivare, utan att öka dess vikt, krävs det bland 
annat nya metoder för att kyla motorn på ett mer effektivt sätt [2].  
En väsentlig anledning till den värmeutveckling som uppstår i en motor är den förbränning av 
komprimerad bränsleblandning som sker i toppen av cylindern. En ständigt pågående 
förbränning leder till höga temperaturer vilken önskas hållas kontrollerad för att undvika att 
problem uppstår.  
 
Husqvarnas produkter utvecklas kontinuerligt för att fortsätta vara en ledande aktör inom 
området och utvecklingen av produkterna innefattar många av de områden och teorier som 
berört skribenternas utbildning. Uppgiften som examensarbetet innefattar är utmanande och 
relevant för deras utbildning “Maskinteknik, Produktutveckling och design” då flertalet 
arbetsmoment från kurser återkommer och beprövas i praktiken för att uppnå målet med 
arbetet.   

1.2 Problembeskrivning 
Alla Husqvarnas sågprodukter med förbränningsmotor är byggda på en bensindriven 
tvåtaktsmotor där volymen på cylindern varierar beroende på modell. Förbränningsmotorerna 
körs på höga varvtal, ända upp till 14 000 rpm, vilket leder till höga temperaturer och kräver 
därför en bra kylning.  Att hålla en kontrollerad motortemperatur är väsentligt för flera aspekter 
där en för hög temperatur kan leda flera kända problem och i sin tur haveri i motorn. 
Ytterligare problem att se över i samband med konceptutvecklingen tillkommer i 
tillverkningsprocessen. I dagsläget när cylinderloppet borras upp behöver verktyget stanna och 
backa tillbaka eftersom cylinderloppet inte är genomgående. Detta resulterar i att oönskat 
metallspån fastnar inuti cylindern.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Arbetets syfte är att ta fram ett koncept på en cylinder med förbättrade egenskaper för en ökad 
kontroll av värmeutvecklingen. En mer kontrollerad värmeutveckling skapar större möjligheter 
till att ytterligare trimma motorerna för en ökad effekt. Genom att finna lösningar på hur 
kontrollen av värmeutveckling kan ökas har arbetet för avsikt att i Husqvarnas vägnar utreda 
och ta fram ett koncept på ny cylinder. Konceptet ska vara applicerbart på samtliga av 
Husqvarnas motorsågar och kapmaskiner. Konceptet ska ha underlag som bygger på litteratur 
och beräkningar kring fysiska detaljer. 
Genom att utföra en åtgärd i cylinderns konstruktion öppnas möjligheter för nya 
designalternativ, men där vikt- och effektkrav måste beaktas.   
Studien tar till en början ansats i grundläggande frågeställningar för att anskaffa underlag och 
relevant fakta för att kunna utföra uppdragsgivarens önskemål. 

Därmed blir studiens frågeställningar:  
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1. Varför behöver motorn kylas?   
Denna frågeställning har för avsikt att införskaffa kunskap om kylningens viktighet.  
 
2. Vad är för- och nackdelar med nuvarande kylning?    
Denna frågeställning har för avsikt att ge underlag till vad som kan förbättras på den 
redan befintliga kylningsmetoden där också fördelarna tas till förfogande.  
  
3. Hur kan man öka kontrollen av värmeutvecklingen i en cylinder?   
Det här är den frågeställningen som studien har för avsikt att undersöka och komma med 
koncept till.  
 

1.4 Avgränsningar 
Genom utveckling av ett nytt koncept av cylindern öppnas nya möjligheter för bland annat 
design och inköpsdetaljer. Studien reserverar sig för att inte utreda alla cylinderns funktioner 
eller konstruktionsdetaljer, utan endast ett par stycken, men med avsikt att lämna synpunkter 
och åsikter på ytterligare områden för framtida studier.    
På grund av den korta tiden studien genomförs på så begränsas beräkningar och CAD-modeller 
till en lämplig nivå. Fysiska prototyper ledande till fungerande modell tas inte fram då studiens 
resultat presenteras teoretiskt, alternativt inklusive en kosmetisk 3D-printad prototyp. 
Verifiering av konceptet begränsas till cylindern och sker endast teoretiskt och 
genom simulation. Exakta temperaturer beaktas i arbetet men kommer inte presenteras i 
rapporten. 
Även då konceptet som tas fram ska vara applicerbart på olika typer av produkter, begränsar 
sig arbetet i att endast undersöka och fokusera på den specifika CAD-modell och den fysisk 
cylinder modell som tillhandahålls av Husqvarna.  

1.5 Disposition 
Rapporten introduceras med en beskrivning av uppdragsgivaren följt av syfte och utformande 
av frågeställningar på det givna problemet. Därefter beskrivs teorier och tidigare studier som 
har för avsikt att agera underlag för metodval i nästkommande kapitel, metod.   
I metodkapitlet blir valda metoder presenterade och beskrivna, dessa formar följaktligen 
arbetsgången i kommande avsnitt, genomförande. Här utförs metoderna och framkomsten av 
resultatet antecknas som senare analyseras med avseende på de formulerade 
frågeställningarna.   
I sista kapitlet av rapporten diskuteras arbetet med avseende på implikation och prestation, 
följt av rekommendationer för vidare studier av liknande missioner.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Det här kapitlet förser studien med teoretiskt underlag i form av tidigare studier och 
publikationer för att senare kunna besvara de frågeställningarna som tagits fram. 
Vedertagna teorier för konceptstudier och dess syfte beskrivs som sedan agerar underlag för 
de valde metoderna som senare utförs och presenteras i avsnitt ”Genomförande och resultat”.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att svara på frågeställningarna eftersöktes lämpliga teorier för att agera underlag för arbetes 
gång. Ytterligare teoretiska metoder, som är typiska i konceptstudier, har tagits fram för att få 
en metodisk arbetsgång. Hela avsnittet har för avsikt att ge stöd åt konceptets framtagande i 
sin helhet och de tidigare studier specifikt har analyserats för att inspirera omkonstruktionen 
av produkten. 

Avsnittet 2.2 har för avsikt att beskriva de steg som produktutvecklingsprocessen består av där 
underlag presenteras för att besvara frågeställningarna:   
 

1. Varför behöver motorn kylas?   
2. Vad är för- och nackdelar med nuvarande kylning? 

 
Teori 1, 2 och 3 har som syfte att ge underlag för ett mer specificerat svar på frågan:  
 

3. Hur kan man öka kontrollen av värmeutvecklingen i en cylinder?  
 

… där studiens tyngd också ligger.  
 

2.2 Skruvförband 
I ett skruvförband förekommer i huvudsak något som spänner och något som spänns åt, alltså 
en skruv eller bult som har för avsikt att klämma ett eller flera lager material. 
Ett skruvförband används för att montera cylindern på motorns vevhus och är viktigt för att 
cylindern ska hållas på rätt plats och att därav motorn ska fungera som tänkt. Med omtanke 
på skruvförbandets viktiga funktion kommer det att tas med i utvecklingen av konceptet för 
en ny cylinder.  

2.2.1 Förspänning 
Det finns tre huvudsakliga anledningar till att man förspänner ett skruvförband, vilka 
redovisas nedan [4].  

1. Axialkraften ger friktionskrafter i gängorna och mot underlag som hindrar förbandet 
från att glida. 

2. Förhindra läckage. 
3. Tillåta tvärkraftsöverföring. 

För att erhålla ett samband mellan bulten och underlagets styvhet kan en sammanfogning av 
Hookes lag och formeln för fjäderkonstanten härledas, se figur 1. Styvheten beskriver en 
relation mellan en pålagd kraft och den deformation som uppstår i materialet. 
Materialets styvhet är en egenskap som är viktigt att ha i åtanke när ett skruvförband ska 
bestämmas för en produkt och kan användas när beräkningar av förspänning ska göras. För att 
kunna välja rätt material för ett skruvförband är det viktigt att ha en förståelse för hur 
materialet påverkas när det utsätts för krafter. Ett dåligt materialval kan leda till bland annat 
en kortare livslängd eller otillräcklig klämkraft. 
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Figur 1: Sammanfogning av Hookes lag och fjäderkonstanten 

 

Tabell 1: Förklaring av variabeltecken 

Skruvförband Klämda delar 

C = Styvheten 
E = Elasticitetsmodulen för materialet 
A = Skruvens tvärsnittsarea 
L = Belastad del av skruvlängd 

C = Styvheten 
E = Elasticitetsmodul för materialet 
A = Ekvivalent tvärsnittsarea för klämda 
delar 
L = Klämlängd 

 

Med dessa variabler, baserade på data från skruvförbandet och underlagets materialval, kan en 
förspänningstriangel ritas upp. En förspänningstriangel redovisar kopplingar mellan bultens 
och underlagets påfrestningar i sammansättningen. I figur 2a visualiseras en triangel som 
tolkar bultens förlängning efter förspänning och figur 2b visar underlagets hoptryckning efter 
förspänning. 

 
Figur 2: Kraft-deformationssamband för a) bult och b) underlag [4] 

 
Dessa två diagram kan sedan slås ihop till ett gemensamt F-ς-diagram, se figur 3. Den här 
förspänningstriangeln används för att studera effekten av yttre laster, plastisk deformation och 
olika lutningar på CS samt CK, vilka kan översättas till skruvförbandets respektive underlagets 
styvhet. I diagrammet representeras skruvens och underlagets kraftpåverkan, F, på den 
vertikala axeln och deformation, ς, på den horisontella axeln. 



Teoretiskt ramverk 

5 

 
Figur 3: F-ς-diagram vid montering [4] 

 

FS Bultens utsatta kraft under användning 

F0 Kraft på bult vid förspänning 

ς0S Deformation av bult (förlängning)  

ς0K Deformation av underlag 
(hopklämning) 

FK Kraft på klämda delar 

CS Styvhet bult 

CK Styvhet underlag 

 

2.2.2 Material 
Materialval och geometrisk utformning har en betydande effekt på de fysiska belastningar som 
komponenten utsätts för och valet av material kommer ofta in tidigt i konstruktionsprocessen 
[3]. När material ska väljas ställs en kravprofil upp där flera aspekter beräknas in, det kan 
exempelvis vara produktens funktion, produktionsvolym eller materialegenskaper. Processen 
när material väljs kan hållas öppen där kravprofilen ändras under arbetets gång. Det finns flera 
olika anledningar till att ändra material för en konstruktion, det kan bland annat vara för att 
förbättra produktens prestanda eller sänka materialkostnaden. 

En viktig aspekt vid materialvalet för ett skruvförband är materialets elasticitetsmodul, även 
kallat Youngs modulus. Elasticitetsmodulen, E, definieras som E = σ /ε, där σ = spänning och 
ε = töjning [5]. Enheten är Pascal (Pa =N/m²) och ges oftast som gigapascal (GPa). 
Elasticitetsmodulen skiljer sig åt mellan olika material. Ett material som har en låg 
elasticitetsmodulen är mer elastiskt jämfört med ett material vilket har en hög modul. 
Skruvens area och längd kan variera medan elasticitetsmodulen har ett konstant givet värde för 
det valda materialet, vilket tillsammans ger skruvens fjäderkonstant, C. 
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2.3 Datorstödd konstruktion 
Under produktutvecklingens gång är det nödvändigt att skapa modeller av olika typer som 
sedan används för att analysera och simulera hur modellen uppfyller de krav som ställs på den 
blivande produkten [3]. Sedan 1980-talet har datorbaserade modeller av produkter blivit allt 
mer betydande och är i dag helt dominerande för företag som utvecklar och tillverkar 
produkter. Nu strävar företagen för att göra så mycket som möjligt av utvecklingsarbetet i en 
virtuell miljö med datorbaserade modeller, simuleringar och analyseringar. Helst vill fysiska 
prototyper undvikas så länge som möjligt i utvecklingsprocessen, istället användas virtuella 
prototyper som är mer kostnadseffektiva och de fysiska prototyperna reserveras för 
slutverifiering och validering. 

2.3.1 CAD – geometrimodellering  
CAD-system utvecklades ursprungligen för att effektivisera skapandet av tvådimensionella 
ritningar [3]. Från att göra ritningar för hand till att föra arbetet till en dator underlättade inte 
minst för korrigeringar, utan också möjligheten för återanvändning. CAD-systemets funktion 
utvecklades sedan till tredimensionella geometrier som öppnade för ytterligare frihet och 
effektivisering inom modelleringen, med stor eftertrakthet från produkttillverkningsföretag.  
Det finns två olika sätt att måttsätta modeller i CAD-system där statiska modeller skapas med 
fasta dimensioner och parametriserade modeller med parametersatta dimensioner. 
Parametriserade modeller ger en större frihet och styrs av olika parametervärden som enkelt 
kan ändras och anpassas. Det finns även olika typer av modellering, solidmodellering och 
ytmodellering, där teknikerna för att skapa modellen skiljer sig åt.  

2.3.2 CAE – modellering/simulation  
Genom simulering kan en prototyp, i form av en CAD-modell, beprövas på sina funktioner och 
utsättas för önskvärda förhållanden [3]. Istället för att använda en fysisk prototyp kan denna 
typ av verifiering på en virtuell prototyp vara gynnsamt ur både ett ekonomiskt perspektiv 
likasåväl det är tidseffektivt. Snabbare iterationsloopar och fler konceptalternativ kan 
utvärderas. En känslighetsanalys kan göras där produktens funktion prövas med inverkan av 
olika konstruktionsparametrar på modellen och utifrån analysen kan simuleringsmodellen 
optimeras och lämpliga parameterkombinationer bestämmas. Det är viktigt att ha i åtanke att 
simuleringsresultaten visar hur simuleringsmodellen beter sig, vilket kan skilja sig mot den 
fysiska modellen. För att resultaten ska bli trovärdiga krävs det stor förståelse och kunskap om 
simuleringar och programmen som används. Modellens detaljnivå ska vara relevant för att 
beskriva det problemområde som ska undersökas, där den inte ska vara mer detaljerad eller 
komplex än nödvändigt. För att få till en modell med rätt detaljnivå så krävs både erfarenhet 
och kreativitet. Det är svårt att skapa en mycket detaljerad modell som kan prövas för alla 
problemområden. Man kan istället skapa fler modeller som är anpassade efter de 
undersökningsområden man har för avsikt att testa och analysera.  

2.4 Tidigare studier 

2.4.1 Cylindertopp 
Nedan presenteras information som hämtats från en sammanställning av artiklar från 
databasen ScienceDirect [6]. Alla stycken kommer från sammanställningen men var och en 
är refererad till sin respektive författare. 

Cylinder Block And Head 
Sedan starten för förbränningsmotorn har gjutjärn varit det främsta applicerade materialet för 
både cylinderns block och topp [7]. Gjutjärn ger ett slitstarkt, lättarbetat men också 
återvinningsbart alternativ till block och cylindertopp med en nästan ideal löpyta för kolvens 
pulserande rörelse. Men i samband med utveckling och effektivisering integrerades därefter 
aluminium på grund av dess låga vikt och likgiltiga egenskaper, både för cylinderblock- och 
topp. 

The Cylinder Head  
På grund av dess låga vikt och förmåga att fördela värmen i godset tillverkas cylindertoppar till 
bensin- och dieselbilar i en aluminiumlegering [8]. Cylindertoppar tillverkas vanligtvis genom 
press- eller kokillgjutning i en metall- eller sandform. Cylinderblocket avger en stor mängd 
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värme till cylindertoppen, där med krävs det att toppen är motståndskraftig mot värme och har 
en formstabilitet över lång tid. Värmeexpansion kan leda till förändring i materialets 
mikrostruktur vilket försämrar komponentens långvariga formstabilitet. 
 
Failure Mechanisms of Cylinder Head 
Att ha en hållbar och förslitningsstark cylinder är vitalt för hela motorns hållbarhet och där 
specifikt cylindertoppens hållbarhet begränsas av termomekanisk utmattning [9]. Att ha 
kontroll över materialets maxtemperatur samt temperaturstigningen i cylindertoppen är 
nyckeln till att lösa det mest kända problemet, termisk överbelastning.  
Det finns fyra typer av laster som cylindertoppen utsätts för, vilket är följande: 

• Förspänningsbelastningar från tillverkningsprocessen såsom spänningar från 
formning, värmebehandling samt andra bearbetningsprocesser.  

• Monteringsbelastningar från skruvbelastning och presspassning. Restspänningarna 
och monteringsbelastningarna påverkar värdet av medelstressen och följaktligen 
trötthetslängden och hållbarheten för cylindertoppen. 

• Mekanisk driftbelastning på grund av cylindergastryck. 

• Termisk belastning orsakat av höga gastemperaturer och temperaturförändringar 
under användning.  
 

2.4.2 Ytjämnhet 
En studie har tagits vid där en närmare analys av kylflänsarna på en cylinder har satts i fokus 
[10]. Målet var att genom simulation studera värmeledningsförmågan på tre lika stora cylindrar 
med varierande ytjämnhet på dess kylflänsar.    
Den modulerade cylinderkroppen är av materialet Aluminium 6061, vilket har 
värmeledningsförmågan 167 W/mK. Till analysen tillsattes en innertemperatur på 200°C för 
att efterlikna scenariot när förbränningen sker. De tre cylindrarnas kylflänsar bestod av 
följande ytjämnhet; 250, 300, 400 mikrometer.    
Slutsatsen av studien visar att temperaturflödet av respektive cylinder förblir i stort sett samma. 
Däremot visar mätningen av värmeledningsförmågan ett utslag mellan de olika cylindrarna där 
ytan med en ytjämnhet på 400 µm har ett högre värde än de övriga, se tabell 2 för resultatet av 
mätningen.   

 
Tabell 2: Resultatmätning av värmeledningsförmåga [10]. 

 

2.4.3 Kylflänsar 
I en studie gjord på Gitam University, India, gjordes en värmeanalys av kylflänsarna på ett 
cylinderblock, tillhörande en motorcykel [11].  Analysen gjordes med olika material för att 
undersöka vilket material som är bäst lämpat för användningen där resultatet har för avsikt att 
bestämma vilket material som har bäst värmeledningsförmåga med kravet att behålla en låg 
vikt.  
Cylindern är hjärtat i en förbränningsmotor och bildar väggarna för förbränningskammaren 
där bränsleblandningen förbränns. På grund av den ständiga förbränningsprocessen i 
cylindern, leds all värme som uppstår bort genom cylinder-väggens material. Om värmen inte 
leds bort ordentligt leder det till en utveckling av explosioner, också kallat knack, och slutligen 
försämrar motorns effektivitet. Därför är värmeavledningshastigheten en viktig och intressant 
uppgift. Ett fordons effektivitet beror i generella drag främst på motorns effektivitet. 
Valet av bäst motordesign och tillverkning beror främst på valet av material, på grund av att 
förbränningsmotorers effektivitet är direkt relaterat till materialets beteende till värme. 
Termisk analys är den gren av materialvetenskapen som undersöker materials egenskaper som 
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är kopplade till värme och temperaturförändringar. Termisk analys används ofta för att studera 
värmeöverföring genom strukturer så som förbränningsmotorer, gjutblock och många fler 
användningsområden där värmeöverföring uppstår av konduktion och konvektion. 
Cylinderns funktion är att skapa ett hålrum där kolven kan förflytta sig och generera kraft. I 
denna studie var cylinderblocket utsatt för hög temperatur under förbränningen av bränsle, 
därför beror motorns prestation till stor del på att välja det bästa materialet för cylinderblocket. 

Cylinderblocket bör tillverkas av ett material som har följande önskvärda materialegenskaper:  

• Det ska vara lätt att producera gjutningar med bra intryck 
• Lätt att bearbeta i maskin 
• Ha en god hållfasthet för att klara av böjning och vridning 
• Bra nötningsmotstånd 
• Bra rostskyddsförmåga 
• Låg värmeexpansion 
• Hög värmeledningsförmåga 
• Bibehålla sin styrka vid arbete i höga temperaturer 
• Låg densitet 

  
De material som testades i studien var A356, A360, A380, Al-MMC, Mg alloy, Al alloy, Gray 
cast iron. 

Gjutjärn är ett av de material som bäst uppfyller de önskade materialegenskaperna, förutom att 
det har en låg värmeledningsförmåga och relativt hög densitet. På grund av missnöjet av dessa 
egenskaper har det uppstått en trend att använda lätta aluminiumlegeringar för bränsledrivna 
motorer, dock har dessa aluminiumlegeringar en lägre hållfasthet än gjutjärn. För att 
kompensera den lägre hållfastheten hos aluminiumlegeringar, gjuts komponenterna med 
tjockare sektioner och stödribbor, vilket ger en viktminskning på ungefär 50 % av samma 
modell i gjutjärn. 
En vanlig aluminiumlegering består av 11.5 % kisel, 0.5 % mangan, 0.4% magnesium och 
resterande aluminium. Genom att blanda i kisel sänker man materialets expansion, underlättar 
gjutningen, ökar hållfastigheten och nötningsmotstånd, samtidigt som mangan och magnesium 
stärker aluminiumstrukturen. Denna legering har bra rostskydd men kan endast absorbera en 
måttlig mängd chockbelastning.
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3 Metod  
Kapitlet beskriver de metoder som har använts i arbetet och ger ett beskrivande av arbetets 
process där första delen förklarar hur metoderna är kopplade till arbetets frågeställningar 
och syfte. Metoderna beskrivs övergripande för att läsaren ska få kunskap om hur de har 
använts senare i avsnitt 4 - Genomförande och resultat. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara frågeställningarna har en konceptstudie gjorts, studien gjordes med fokus på 
cylindern tillhörande Husqvarna Group AB:s kapmaskin K970. Bakgrund och översikt av 
problemet gavs av Husqvarna Group AB och cylindern studerades sedan för få en bättre 
förståelse av komponentens konstruktion och funktion. 
För att besvara studiens första frågor genomfördes frågemetoden i form av en intervju med 
handledare och experter på Husqvarna, dessa svarspersoner har ledande roller inom 
motorsågsutvecklingen och besitter mer 5 års erfarenhet. Detta utförs i samband med 
problemformuleringen för att kunna kartlägga och förtydliga problembilden och dess natur. 
Resultatet i problemformulering är en viktig grund och granskas därför noggrant för att kunna 
specificera vad som ska bli resultatet av den efterkommande kravspecifikationen. 
Genom vidare beslutsmatriser, såsom QFD och Pugh’s matris, viktas och formuleras kriterier 
som sedan ger underlag för den nästkommande konceptutvärderingen, där fråga 2 besvaras 
med alternativa lösningar på problemet som undersöks vidare inför fråga 3. 

3.2 Förstudie  
Nedan följer en beskrivning av de metoder som har använts för att skapa en förstudie till 
arbetet. 
 
När man går in i förstudie-fasen så gör man det förutsättningslöst [3]. Här tas en problemanalys 
fram inför en eventuell nyutveckling eller vidareutveckling av en produkt med 
bakgrundsmaterial om marknad, design och teknik. Under förstudien är det viktigt att inte 
tänka för fyrkantigt och istället vara öppen för alla förutsättningar och lösningar till problemet. 
Om man går in med en förbestämd lösning i ett konstruktionsarbete kan man i slutändan ha 
ödslat resurser på fel premisser och resultatet blir misslyckat. I förstudien går man 
förhållandevis in med begränsade resurser.  
I den här fasen undersöks också den befintliga produkten noggrant. Detta görs för att anskaffa 
sig kunskap om produktens konstruktion och utförande.   
Den här fasen mynnar ut i en första kravspecifikation. Det är här man först och 
främst framlägger de funktionella kraven, vad som produkten ska uträtta [3, p.166]. 
Kravspecifikationen utvecklas senare vidare under arbetets gång och blir successivt allt mer 
detaljerad då man gradvis tar fram en teknisk lösning samt ett produktkoncept, med andra ord 
hur kraven ska uppfyllas.  

3.2.1 Konceptstudie 
Arbetet har utförts som en konceptstudie för att möta uppdragets syfte och förväntade resultat. 
Förstudien, som i konstruktionsvetenskapen benämns som konceptutveckling, har som 
utgångspunkt att beakta de funktionella kriterier och krav som medförs av den befintliga 
produkten samt uppdragsgivaren. Detta innebär att konceptgenereringen kommer 
karaktäriseras av fokuseringen på dessa kriterier och krav för att uppfylla den blivande 
produktens förväntningar. 
Konceptstudier kan appliceras i både ny– och omkonstruktion som utgångspunkt och dess 
ingående faser kan anpassas efter arbetes behov. 

3.2.2 Gantt-schema 
För att planera ett projekt tidsmässigt är det viktigt att dela upp arbetets gång och tilldela varje 
moment en avsedd tid att utföras på. I ett gantt-schema organiseras momenten upp i 
kronologisk ordning gentemot varandra för att få en klar helhetsbild över hela arbetsgången. 
Schemat ritas upp i ett koordinatsystem där aktiviteterna förtecknas längs Y-axeln och där X-
axeln representerar tiden. Schemat hjälper till för att hålla deadlines och gör så att arbetet kan 
flyta på mer metodiskt. Vid utformningen av ett gantt-schema lägger man ofta momenten efter 
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varandra och påbörjar inte nästa moment förens den föregående är klar, däremot förekommer 
det att vissa moment utförs parallellt [3]. 

3.2.3 Produktspecificering  
Uppgiften i produktspecificering är att fastställa vad som ska åstadkommas i 
produktframtagningsprocessens resultat [3, s 117]. Vid en efterkommande utvärdering ska 
produktspecifikationen kunna användas som referens, något man går tillbaka till för att 
fastställa att den slutliga produktlösningen är uppnådd. Att ha en korrekt produktspecifikation 
från början är vitalt för att uppnå den förväntade produktens resultat, där snedsteg i startskedet 
kan leda till en felaktig produktlösning.   
 
Att senare upprätta en målspecifikation handlar om att registrera och redogöra de kriterier som 
är relevanta för den produkt som har för avsikt att utvecklas, de kriterierna som: 
 

1. från början är givna i uppdraget och ingår i förutsättningarna både explicit 
och implicit 
 

2. framkommer i samband med analys och klargörande av uppgiften  
 

3. följer som resultat av fattade konstruktionsbeslut under 
konstruktionsarbetets gång. 

 
Dessa kriterier kan delas in i två huvudkategorier: 
 

• kriterier som är relaterade till produktens förväntade funktion 
 

• kriterier som i vid mening sätter gränser för vilka produktlösningar som är 
tillåtna. 

 

3.2.4 Reverse engineering 
Reverse Engineering, förkortat RE, innebär att man genom en redan befintlig produkt inskaffar 
sig information genom att exempelvis analysera dess geometri, material och funktion [3]. Med 
den införskaffade informationen kan man sedan bygga upp ett underlag för vidare 
omkonstruktioner.  RE kan också innebära att man redan i produktutvecklingsprocessen tar 
fram en CAD-modell för att enklare kunna visualisera och planera omkonstruktioner. 
Tillsammans med information som försetts av Husqvarnas experter kommer RE tillämpas för 
att genom bakvägen förstå hur cylindern konstruerats.  
En vedertagen metod för att ta fram en CAD-modell på en redan befintlig produkt är att scanna 
den med en 3D-scanner. 

För att förstå cylinderns uppbyggnad och dess geometri ordentligt kommer en fysisk cylinder 
att efterfrågas. Även fast resultatet av studien har som mål att ta fram ett koncept för en 
cylinder, med fysisk prototyp exkluderat, förväntas kontakten med cylindern ge en bättre 
upplevelse och förståelse för arbetet. En CAD-modell efterfrågades också där möjlighet för den 
förväntande omkonstruktionen kan visualiseras. Se figur 4 för CAD-modell av cylinder 
tillhörande kapmaskin K 970 vilket kommer agera referensmodell. 
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Figur 4: CAD-modell av cylinder tillhörande K970 
 

3.2.5 Funktionsanalys 
Ett moment inom konceptgenereringen är att skapa en funktionsanalys som bygger på den 
breda, funktionella och abstrakta beskrivningen av vad det är man vill åstadkomma. Syftet är 
att skapa en struktur som beskriver produktens alla funktioner och dess ingående delar. 
Strukturen visar hur produktens totala komplexa funktion uppnås av sambandet av de 
ingående delfunktionerna. Syftet med detta är att spekulera lösningar för varje delfunktion för 
sig, istället för att direkt ge sig an det allomfattande problemet, där delfunktionernas lösningar 
sedan kombineras ihop till en totallösning.  
I funktionsanalysen benämns funktionerna med verb + substantiv + gräns(er) [3]. 

3.2.6 Intervju 
Intervju är en teknik som bygger på att man samlar in information med hjälp av frågor [12]. 
Frågorna kan se ut på många olika sätt och vara uppbygga efter målgrupp och/eller mängd 
svarspersoner. Vid utformningen av frågorna till intervjun finns det två viktiga aspekter att 
beakta, vilka är standardiseringen och struktureringen. När vi talar om standardisering så 
handlar det om hur mycket ansvar intervjuaren lämnar till svarspersonen. Vid en hög 
standardisering har intervjuaren ett mycket strukturerat frågeformulär där frågornas följd 
alltid är densamma för varje intervjuad person. På motsatt sätt har en intervju med låg 
standardisering ett mer fritt frågeformulär där intervjuaren kan formulera och komma på 
frågor under tiden.  
När det kommer till struktureringen handlar det om vilket svarsutrymme intervjupersonen får. 
En hög grad av strukturering lämnar ett litet utrymme för korta svar medan den låga graden 
ger svarspersonen frihet att lämna ett mer utförligt sådant. 
En intervju kan också vara kvalitativ kontra kvantitativ. En kvalitativ intervju är oftast av en låg 
grad strukturering där svarpersonen lämnas utrymme att ge ett utförligt svar. Är den istället 
kvantitativ så blir svarpersonen ofta tilldelad svarsalternativ.  
En intervju kan vara konfidentiell, anonym eller ingetdera. Skillnaden mellan konfidentiell och 
anonym är att om en intervju är anonym, så är antecknas varken namn, nummer eller annan 
möjlighet till identifiering. Är den konfidentiell kan dessa identifieringsuppgifter antecknas, 
men publiceras aldrig för en tredje part. 
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3.3 Konceptgenerering 
För att ta fram lösningsalternativ på problemet genererades olika koncept med hjälp av 
metoderna beskrivna nedan. 

Ett produktkoncept inom konstruktionsvetenskapen ses som en början till en lösning på ett 
konstruktionsproblem [3], denna lösning innefattar följande: 
 

• En övergripande preliminär produktdesign  
• En preliminär uppskattning av kostnaden för produkten  
• En beskrivning av produktens tekniska lösningar i form av text och skisser 
• En beskrivning av konceptets lösning i relation till produktspecifikationen  
• Avsikt med valet för de ingående dellösningarna  
• Sammanställning av resultat från genomförda överslagsberäkningar, analyser och 
experiment 
 

För att skapa en funktionsriktig fysisk prototyp räcker det inte med en konceptbeskrivning 
enligt ovan, utan vidare behövs det framtagna underlaget för konceptlösningen vidareutvecklas 
där lösningens alla ingående delar är beskrivna detaljerat. För att i största möjliga utsträckning 
säkerställa att alla funktionella kriterier och krav beaktats, ska en god produktspecifikation 
göras där problemet beskrivs detaljerat och konkret, men lösningsneutralt. Detta underlättar 
för att hitta fler lämpliga lösningar till problemet, jämfört med om man utgår från detaljerade 
och konkreta förutsättningar.  
Utifrån produktspecifikationen skapas en funktionsanalys som har för avsikt att bryta ned 
produktens huvudfunktion till mindre delfunktioner.  
Konceptgenereringens nästa steg är att söka lösningar de delfunktioner som beskrivs i 
funktionsanalysen. Om det ska göras systematiskt och metodiskt finns det två grupper av 
metoder att använda sig av, kreativa metoder och systematiska eller rationella metoder. 
De dellösningar som genererats kombineras för att bilda ett totallösningsalternativ, där man 
strävar efter ett antal olika totallösningsalternativ som alla uppfyller kraven från 
produktspecifikationen. Totallösningarna ska bland annat vara tekniskt, ekonomiskt, 
ergonomiskt och miljömässigt rimliga, men även bygga på geometriskt och fysikaliskt möjliga 
dellösningar. 

3.3.1 Brainstorming 
Brainstorming är en väl beprövad och beskriven metod som används i en grupp på 5–15 
personer [3]. Målet är att gruppen ska generera så många idéer som möjligt, utan att bedöma 
resultaten. Gruppen ska sporra varandra till att utveckla nya idéer, där kvantitet går före 
kvalitet, så att så många lösningsförslag som möjligt genereras. Idéerna registreras på något 
sätt, exempelvis genom att anteckna, utan att direkt utvärderas. Utvärdering av idéerna gör i 
ett senare skede. 

Följande fyra grundregler bör beaktas vid utförandet av metoden:  
• Kritik är inte tillåtet  
• Kvantitet eftersträvas  
• Gå utanför det vanliga  
• Kombinera idéer 

 

3.3.2 Konceptutvärdering  
Konceptutvärdering innebär att de lösningsalternativ som genererats i konceptfasen ska 
analyseras, där målet är att bestämma de olika lösningarnas värde och kvalitet gentemot de 
krav som ställdes i kravspecifikationen. Sedan jämförs de lösningarnas resultat med varandra 
för att bestämma vilket alternativ som bäst är lämpat för en mer detaljerad vidareutveckling.  
För att analysera lösningsalternativens egenskaper kan både teoretiska och experimentella 
metoder användas. Här är kvantitativa mått att föredra men inte alltid möjligt, då används 
istället kvalitativa bedömningar.  
Det finns svårigheter med att genomföra en konceptvärdering, det kan till exempel bero på [3]:  

• Värdet hos en lösning påverkas av många olika egenskaper  
• Olika egenskaper har olika relativ betydelse  



Metod 

13 

• Olika intressenter värderar egenskaperna olika  
• Vissa egenskaper kan mätas kvantitativt, medan andra måste bedömas kvalitativt  
• Fullständig information om lösningsalternativen saknas då beslut måste fattas  

 
 
För att utvärdera lösningsförslagen som genererats utförs beslutsmatrisen Pugh’s 
beslutsmatris, se tabell 3 för exempel hur matrisen kan vara strukturerad. Metoden jämför 
lösningsalternativen med varandra och poängsätter hur bra de möter kundens önskade 
kriterier, vilket ska resultera i att hitta de bästa lösningsförslagen [13].  
Användningen av denna beslutsmatris ger möjligheten att på ett objektivt och metodiskt sätt 
utvärdera och välja det bästa lösningsalternativet. Metoden är övergripande och kan användas 
på flera olika typer av produkter och problem och det är vanligt att ingenjörer använder sig av 
Pugh’s matris för att utvärdera design och konstruktionsproblem. Konceptlösningarna som 
detta arbete innefattas av ses som ett konstruktionsproblem och väljs att utvärderas med denna 
matris. 

Matrisen består av sex steg:  

1. Välj ett koncept att utveckla och ange problemet som ska lösas med matrisen  

2. Välj lösningsalternativ som ska jämföras, alternativen som har utvecklats i 
konceptgenereringen 

3. Fastställ jämförelsekriterier baserat på uppdragsgivarens önskningar, vilket senare 
poängsätts 

4. Viktning av kriterierna. Hur dessa olika kriterier viktas beskrivs mer utförligt senare 
i avsnittet 

5. Utvärdering. Ett “favoritalternativ”, alternativt en befintlig produkt, används som 
referens som de andra alternativen jämförs mot. Varje alternativ utvärderas genom att 
välja antingen bättre än (+1), likvärdig (0) eller sämre än (-1) referens för varje 
kriterium 

6. Sammanställning och beslut. När alla alternativen har jämförts mot referensen 
sammanställs poängen. För ett viktat poängresultat, multipliceras den valda siffran i 
steg 5 med viktningen i steg 4. Både resultat med och utan viktning bör beaktas för att 
se om utfallen är rimliga.  Lösningsalternativen rangordnas sedan utifrån 
poängresultatet och ett beslut tas om hur man går vidare med alternativen 

Resultatet ur matrisen skall inte ses som ett absolut värde av alternativen, utan används endast 
för vägledning. 

 



Metod 

14 

Tabell 3: Struktur av Pugh’s matris 

 
  
För i den avslutande utvärderingen kunna jämföra lösningsförslagen och dess egenskapers 
olika styrkor tilldelas alla kriterier en vikt i form av en multipel. Alla kriterier har då ställts emot 
varandra i en viktbestämningsmatris där det kriterium med den högsta summan som anses 
viktigast får den största vikten. Kriteriet med den näst högsta summan får den 
näst största summan och så vidare, se tabell 4 för exempel på matrisens struktur. 

Viktpoäng: Viktigare = 1; Lika viktig = 0,5; Mindre viktig = 0. 
Kriterium A ställs först upp emot kriterium B, sedan C och så vidare. Summan av varje 
kriteriums poäng delas sedan på den totalt utdelade poängen. På så vis får alla kriterium en 
kvot där alla kan summeras till 1. 

  
Tabell 4: Struktur av viktbestämningsmatris 

 

3.3.3 Konfigurering och detaljkonstruktion  
I denna del av utvecklingsprocessen ska konceptlösningen vidareutvecklas till en fungerande 
produkt som löser kraven i produktspecifikationen, där målet är ett underlag till en produkt 
som har funktion- och användningsriktiga egenskaper [3]. 
Resultatet ska vara en produkt som är möjlig att tillverka i minst ett exemplar, exempelvis i 
form av en prototyp som kan användas för analysering och tester. Här ingår även att 
detaljkonstruera och konfigurera produkten, med det menas att följande ska göras: 

• Dimensionera och välja ut standardkomponenter  
• Konstruera nya, unika detaljer och välja material i dessa  
• Definiera produktens arkitektur  
• Beskriva produktens layout 

3.3.4 Prototyp 
En prototyp kan tas fram för olika typer av syften och kan se ut på många olika sätt. Idag blir 
det allt mer vanligare med Virtual Prototyping vilket innebär modellering och simulering i en 
dator [3]. Att ta fram en virtuell prototyp främjar många positiva möjligheter för förbättring 
och ger en tydligare uppfattning av konceptet innan man tar beslutet att ta fram en fysisk 
modell. Genom Computer Aided Engineering, förkortat CAE, kan man med den virtuella 
prototypen simulera olika miljöer och förhållanden för att undersöka dess prestanda och 
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egenskaper. 
Vid ett större projekt där en ny produkt ska tas fram behöver man ta fram fysiska prototyper 
för ytterligare verifiering. Fysiska prototyper kan göras av olika slag, se tabell 5 för beskrivning 
av fysiska prototyper.  

Tabell 5: Beskrivning av olika fysiska prototyper 
Mock-up Prototyp som visar färg, ytegenskaper och 

form 

Funktionsprototyp Används för att verifiera en ny teknisk 
lösning genom prov i ett laboratorium 

Nollserie Fullständiga prototyper för fältprovning och 
anpassade för serieproduktion 

“Slaktprov” Prototyp som testas, överbelastas och 
misshandlas tills det sker ett haveri 

 

För att testa den konceptlösningen som valts skapas en virtuell prototyp i form av en CAD-
modell, detta gör det möjligt att tidseffektivt ta fram en prototyp som kan användas till olika 
beräkningar. Prototypen grundar sig i K 970 cylinderns originaldesign, en existerande modell 
av cylindern används som utgångspunkt till den nya prototypmodellen. CAD/CAE 
programmet SolidWorks används sedan för att skapa en ny modell efter konceptlösningen som 
valts, modellen används sedan i programmet Siemens Simcenter STAR-CCM+ för att göra 
beräkningar i form av Computational Fluid Dynamics, förkortat CFD, och analysering av 
resultatet.  
CFD-beräkningar används i många branscher för olika typer av strömningsproblem vid 
produktkonstruktioner. Det kan exempelvis vara för att beräkna externt luftflöde kring 
fordonskarosser eller kemiska reaktioner i form av förbränning. 
Denna studie kommer inte frambringa några fysiska prototyper för verifiering.  

3.4 Validitet och reliabilitet 
För att vara säker på att studien avger en god validitet ska undersökningsramarna stämma 
överens med vad som är av avsikt att undersöka [12]. Går man istället utanför dessa ramar och 
relevansen för studien sjunker, gör validiteten densamma. För att få riktighet i resultatet krävs 
att instrumenten är tillförlitliga, vilket ger en god reliabilitet till studien. Att tillförskaffa sig en 
god reliabilitet kan just handla om att rätt mätinstrument har valts, men också att de har utförts 
noggrant.
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4 Genomförande och resultat 
Kapitlet ger en inblick i hur genomförandet gick till samt en beskrivning av resultatet. I figur 
5 nedan illustreras de steg i produktutvecklingsprocessen som studien följt. Stegen bestämdes 
till en början att inte följas med järnhand då varje resultat för respektive process utvärderas 
och utvecklas vid behov. 

 

 

Figur 5: Illustration av produktutvecklingsprocessen 

4.1 Förstudie  
För att öka kunskapen inom området bestod förstudiens första skede av litteratursökning efter 
hjälpmedel och teorier för relevanta metoder. I samband med detta användes Jönköpings 
högskolebiblioteks databas för att söka efter underlag till relevant information och kunskap. 

4.1.1 Tidsplanering 
Till en början gjordes en tidsplanering i form av ett gantt-schema, se bilaga 2. Det här schemat 
är till för att överskådligt kunna ha koll på tidsåtgången av studiens ingående processer samt 
ha koll på närmande deadlines. I avsnittet bilagor finns den första versionen av tidsplaneringen 
som gjordes, men denna uppdaterades senare då teoretiskt ramverk och metodval fastslogs. 
Nedan följer de aktiviteter som planeras att göras i en förbestämd följd. 
 

Tabell 6: Tidsplanering - Aktiviteter 
Delaktiviteter Huvudaktiviteter  

1. Tidsplanering 
2. Reverse Engineering 
3. Intervju 
4. Kravspecifikation  
5. Funktionsanalys 
6. Målspecifikation 

 
 

Förstudie 

7. Material 
8. Tätning 
9. Infästning 

 
 

Konceptgenerering 
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10. Konceptval 
11. Viktbestämningsmatris 
12. Pugh’s matris 

Konceptutvärdering 

13. CAD  
14. CAE 

Prototyp 

 

4.1.2 Undersökning av befintlig modell 
Handledaren för projektet svarade på efterfrågan om en fysisk cylinder för närmare 
undersökning vilket senare också tillhandahölls, se bild 1. Cylindern undersöktes noggrant först 
utan någon större vetskap om dess komplexitet och detaljrika geometri, för att sedan få en 
genomgång med handledare med möjlighet för svar på frågor. I och med genomgången med 
cylindern närvarande införskaffades också kunskap om dess funktion och konstruktion även 
där.  
Genom intuition, inspiration från tidigare studier samt undersökning av cylindern uppkom fem 
stycken områden som ansågs vara av intresse att vidare undersöka, dessa områden 
presenterades och diskuterades med uppdragsgivaren. Detta konstaterades efter att 
genom granskning av modellen, bestämma de avgörande ingreppen för att uppnå det 
önskvärda resultatet. Dessa fem områden var material, tätning, infästning, tillverkning och 
kylflänsar. Efter diskussion med handledare beslutades att tre stycken av områdena var av 
störst vikt och mest aktuella för arbetet att fokusera på. 
Resultatet av undersökningen kan fattas kort i att konceptstudien ska behandla tre olika 
områden vid omkonstruktionen av cylindern, vilka är material, tätning och infästning. Dessa 
områden, främst tätning och infästning, undersöks via internet på andra maskiners motorer för 
att ge inspiration till egna förslag.  

 

4.1.3 Intervju  
För att kunna generera lösningar och uppnå de förväntningar som ställs i uppdraget behövs 
bakgrundsinformation till problemet, av den skapades frågeställning; varför behöver motorn 
kylas? Genom att ställa frågan varför kan tydlig information erhållas om vad som ska göras, 
för att sedan kunna utveckla det till hur det ska göras. 
Den framtagna intervjun är av en låg grad strukturering likasåväl standardisering, där 

Bild 1: Exempel på fysisk cylinder som användes vid 
undersökning 
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intervjupersonerna kommer få friheten att fördjupa sitt svar. 
Intervjuerna gjordes med två olika avdelningschefer på Husqvarna där båda dessa personer har 
mer än fem års erfarenhet inom ämnet och anses därför lämpliga att ge koncisa och riktiga svar 
på frågorna. Båda intervjupersonernas svar utvärderas och sammanställs till en enda 
sammanfattning, se tabell 7. 

Tabell 7: Intervjufrågor och svar 
Fråga 1 Varför måste motorn till Husqvarnas sågar kylas och vad händer om den inte 

kyls tillräckligt? 

Svar Tvåtaktsoljan som finns blandad i bensinen fungerar som en smörjfilm mellan 
kolven och cylindern och på grund av att den förångas vid temperaturer över 
280°C, må den hållas längre än så. Utan den här smörjfilmen blir det en metall 
mot metallkontakt i cylinder och produkten skär.  
En annan anledning är för att förbränningen ska fungera. Om motortemperaturen 
blir för hög så börjar bränsleblandningen att självantända, det blir en 
okontrollerad antändning och det uppstår knack. Vid knack blir det en 
okontrollerbar värmeutveckling i motorn och temperaturen stiger snabbt, vilket 
skapar samma problem med oljefilmen och motorn skär. I extrema fall där 
temperaturen är för hög i lokala områden kan det resultera i att det smälts hål i 
kolven.  
Även motorn är designad för att hålla en viss temperatur, då det finns ett spel 
mellan kolv och cylinder-vägg. Vid en viss temperatur blir detta spel lagom, blir 
det en för hög temperatur så expanderar kolven, vilket leder till att det blir ett för 
litet spel och kolven kläms fast. Om motorn går för varm så ökar temperaturen på 
gasen som går in i motor och det blir färre syremolekyler per volymluft som går in 
i motorn och motorn kan endast förbränna en mindre mängd bränsle som leder 
till en mindre energi ut från motorn.  
Sammanfattningsvis är att temperaturen måste hållas under en viss nivå för att 
både förbränning och smörjningen ska fungera som den ska.  

Fråga 2 Vilken metod används i dagsläget för att kyla motorerna? 

Svar Alla Husqvarnas motorer är luftkylda med luft som dras in ifrån ett 
fläktsystem. Genom att köra motorn på en fetare bränsleblandning gör också det 
att den går lite kallare. 

Fråga 3 Vilken arbetstemperatur är önskad i cylindern? 

Svar Arbetstemperaturen ligger strax under maxtemperatur, där de högsta 
temperaturerna finns i området vid cylinderns topp och i godset vid avgasporten. 
På grund av de höga temperaturerna, anses dessa två områden vara kritiska. 
Cylinderns temperatur vid användning är ungefär 20 °C lägre än 
maxtemperaturen i cylindern kritiska områden. 

Fråga 4 Vilket material används idag för cylindern och varför används just detta 
material? 

Svar Materialet som används idag är en aluminiumlegering där cylindrarna är 
antingen kokill- eller pressgjutna. Cylindrarna som är kokillgjutna har lite bättre 
värmeöverföring i godset, så de går lite kallare än de pressgjutna. Det behövs ett 
material som är gjutbart med få porer som har en hög värmeöverföring och som 
dessutom är hållfast när det går upp i temperatur. 

Fråga 5 Vad använder ni för ytjämnhet på cylinderns utsida, är det möjligt att ändra på 
det? 

Svar Med en skrovligare yta får man mer turbulens på luften vilket också kan vara 
anledningen att kokillgjutna cylindrar har en bättre värmeöverföring med en 
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påföljande bättre kylning. Att använda sig av en blästrad eller svart yta hade varit 
bättre, men det är inget som vi gör med våra produkter. 

Fråga 6 Nuvarande produkter använder sig av ett fläktsystem, vad finns det för 
alternativa metoder för att förbättra kylningen och/eller få en ökad kontroll av 
värmeutvecklingen i motorn? 

Svar Förutom nuvarande kylningsmetod kan vattenkylning, delad cylindertopp och 
större fläktsystem anses som realistiska tekniker att kyla en cylinder.  

 

Sammanfattning av intervju 
Genom intervjun konstaterades varför det är viktigt att kyla motorn och ha kontroll över den 
värmeutveckling som sker, samt vad en bristande värmekontroll och kylning kan ge upphov till 
för problem. Utan en väl fungerande kylning under användning kan det leda till höga 
temperaturer i cylinder och omkringliggande motorområde. Temperaturer som är högre än vad 
motorn är konstruerad för kan i sin tur leda till problem såsom knack, förlorad motoreffekt och 
att motorn skär. För att ha kontroll på temperaturen och kyla motorn använder sig Husqvarna 
i dagsläget av luftkylning med hjälp av ett fläktsystem.  
Det finns två områden som är kritiska i cylindern där de högsta temperaturerna uppstår, dessa 
befinner sig vid cylinderns topp och i godset vid avgasporten. 
Alla cylindrar till Husqvarnas tvåtaktsmotorer är antingen kokill- eller pressgjutna i en 
aluminiumlegering. 
För att kunna få ut mer effekt ut motorerna utan att temperaturen blir för hög krävs det nya 
metoder för att kyla motorn. Detta kan göras exempelvis genom att införa ett system för 
vattenkylning eller att konstruera om cylindern för en bättre kontroll av värmeutvecklingen.
    

4.1.4 Kravspecifikation  
Produkt: Den nya cylindern ska...   

• … ha en fungerande funktion  
• … inte väga mer än den befintliga cylindern  
• … erbjuda en effekt ut från motorn som är minst likvärdig den befintliga cylindern  
• … vara möjlig att tillverka   
• … inte påverka kylningen negativt   

  
Dessa krav utmynnar sig i uppdragsgivaren två krav; hålla låg vikt, bibehålla effekt. 
Dessa centrala krav anses viktiga att följa för att komma med ett rimligt koncept inom ramarna 
av studiens syfte. 

4.1.5 Funktionsanalys 
Kraven på cylindern är få men har en stor innebörd. Kraven antyder att den nya cylindern ska 
hålla låg vikt med bevarande av en hög effektivitet, men i och med att den har för avsikt att 
verka i redan befintlig produkt ska den också ha samma funktionskrav som den befintliga 
cylindern. 
I funktionsanalysen beskrivs, med två ord, funktioner som är vitala för cylinderns funktion i 
helhet. De funktioner som särskilt fokuseras på i konstruktionskonceptet är följande; tillåta 
kylning, vara motståndskraftig, motverka läckage samt erbjuda montering. Dessa 
delfunktioner anses påverka de tre områdena som har valts att vidareutveckla. Resultatet av 
funktionsanalysen presenteras nedan, se tabell 8. 
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Tabell 8: Funktionsanalys 

 
 
4.1.6 Målspecifikation 
Genom förstudien införskaffades mycket information och inspiration inför vidareutvecklingen 
av cylindern. Bland annat gjordes val av områden som särskilt kommer bli fokuserade på och 
en funktionsanalys ställdes samman för att åskådliggöra cylinderns viktigaste funktioner. Med 
avseende på kravspecifikation, intervju och undersökning av den befintliga cylindermodellen 
kan vissa anspråk på nästkommande konceptgenereringen göras, i detta fall i mån av 
kylningstekniker.  
Vattenkylning och luftkylning med större fläkt skulle med all sannolikhet resultera i en allt för 
stor viktökning och går därför emot viktkravet. Istället återstår den befintliga luftkylningen 
vilket är den metod som väljs att använda vidare i konceptets framtagande. Detta med 
anledningen till att uppnå de ställda kraven samt lämpa sig för Husqvarnas sortiment och 
tillverkningsprocesser. Konceptet kommer inte ta ställning i att modifiera externa 
kylningsmetoder utan fokusera på hur cylinderns egna konstruktion och utförande kan skapa 
kan den eftersträvande kontrollen av värmeutvecklingen. 
Konceptet kommer, genom inspiration från tidigare studier, göras i form av en delad 
cylindertopp för att testa om det kan ge upphov till en ökad kontroll av värmeutvecklingen.  

4.2 Konceptgenerering   
Vid närmare inspektion av de funktionerna som avses betydelsefulla att fokusera på, ansågs de 
följande delfunktionerna som mest relevanta att fokusera på med avseende på de tre områden 
som valdes att vidareutvecklas. Se tabell 9 för de tre områden som valdes och lösningsförslag 
till vardera. 

• För att generera fungerande koncept gällande funktionen tillåta kylning betraktas 
olika material för cylindertoppen. 

• För att generera fungerande koncept gällande funktionerna vara 
motståndskraftig samt motverka läckage betraktas olika tätningar, i form av 
packningar, som har för avsikt att klämmas mellan cylindertoppen och 
cylinderblocket.   

• För att generera fungerande koncept gällande funktionen erbjuda montering betraktas 
olika lösningar för infästningen av cylindertoppen. 
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Tabell 9. Område och förslag 
Område Förslag 
Material Aluminium Gjutjärn Magnesium Koppar 
Tätning Mica-packning Grafitpackning MLS-packning Fiberpackning 
Infästning 1. (se figur 7) 2. (se figur 7) 3. (se figur 7) 4. (se figur7) 

 
Lösningsförslagen inspirerades från tidigare studier, produktkataloger från tillverkare samt 
brainstorming. 

4.2.1 Material 
Enligt de tidigare studierna från teorikapitlet samt professionell kunskap från Husqvarnas 
behövs ett material som har vissa materialegenskaper. Några av de grundläggande 
egenskaperna är listade nedan och jämförs mellan olika material, se tabell 10. Materialen som 
har valts är alla potentiella för att producera en cylinder och grundar sig i information hämtad 
från tidigare studier i teorikapitlet. Den materialdata i tabellen används sedan för att jämföra 
materialen mot varandra och besluta vilket som är bäst lämpat för ändamålet.  

Tabell 10: Data på materialegenskaper, hämtat från datorprogrammet CES EduPack [14] 
  Aluminium 

(EN 46000)  
Gjutjärn 
(ductile)  

Magnesium  Koppar  

Densitet (kg/m3)  2750  7050 - 7250  1750 - 1870  8930  
Värmeledningsförmåga 
(W/mK)  

110 - 120  29 - 44  50 - 125  160 - 390  

Brottgräns (MPa)  240  410 - 830  119 - 283  100 - 400  
Young's modulus  72 - 89  165 - 180  42 - 47  112 - 148  
Värmeledare eller isolerande Bra värmeledare  Bra värmeledare Bra värmeledare  Bra värmeledare  

Gjutbarhet (1=låg, 5=hög) 4 - 5  5  4 - 5  3 - 5   
Bearbetningsbarhet 
(1=låg, 5=hög) 

4 - 5  4  5  4 - 5  

Termisk expansion 
(10-6/K)  

16,5 - 24  10 – 12,5  24,6 - 28  16,9 - 18  

  

4.2.2 Tätning 
Om cylindern tvådelas bildas det, likt på nuvarande motorer för bilar och motorcyklar, en form 
av topplock och ett cylinderblock. För att bibehålla trycket i cylindern är det mycket viktigt att 
det är tätt mellan toppen och blocket, samt för att förhindra att bränsleblandningen läcker ut 
ur cylindern. För att hålla tätt behövs därför en packning mellan toppen och blocket och 
eftersom packningen blir en del av cylindern och utsätts för samma påfrestningar bör den ha 
likvärdiga krav på materialegenskaper som cylinderns material. Genom att använda en 
packning som förutom håller tätt, även kan isolera den värme som uppstår i toppen ifrån 
blocket finns det fördelar med det. Cylinderns topp är det område som blir varmast och om den 
isoleras kan det på så sätt leda till en ökad kontroll på de kritiska områdena i cylindern och 
temperaturen sänkas. Nedan i tabell 11 presenteras fyra olika packningar som har valts att 
vidare undersökas och jämförs utifrån tre viktiga egenskaper. 

Tabell 11: Packningar och dess egenskaper 
  Fiber  MLS  Grafit/komposit  Mica (Glimmer) 
Arbetstemperatur 
(°C)  

Tillräcklig  Tillräcklig    Tillräcklig  Tillräcklig   

Kompressabilitet  Medel  Hög Låg  Medel  
Värmeisolerande  Ja  Ja  Ja  Ja  
  
*Uttrycket “tillräcklig” betyder i det här fallet att packningens material har en tillräckligt hög 
kompabilitet för att klara av temperaturer den är avsedd att utsättas för.  
*Uttrycken “låg-medel-hög” indikerar i det här fallet packningarnas kompressabilitet i 
förhållande till varandra, där grafit har en låg kompressabilitet, mica har en hög och fiber samt 
MLS ligger ungefär mittemellan.  
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*Uttrycket “ja” betyder i det här fallet att packningen har en tillräckligt låg 
värmeledningsförmåga för att ge en önskvärd isolerande effekt.  
 

  
MICA (Glimmer) 
Packningar av mica, vilket består av olika mineraler, klarar av extremt höga temperaturer och 
har en låg värmeledningsförmåga samt god beständighet i olika syror, kemikalier och 
mineraloljor [15]. Denna sorts packning används till bland annat avgasflänsar, klarar av 
arbetstemperaturer upp till 900°C och arbetstryck upp till 5 bar. Denna packning har en yta 
som är behandlad för att motverka vidhäftning och har ett hålperforerat rostfritt inlägg. 

GRAFIT  
Grafitpackningar är brandsäkra, flexibla och tål stora tryckförändringar. Dessa packningar tål 
temperaturer upp till +900°C och passar i förhållanden med oljor och kolväten. 
Packningarna har ett rostfritt inlägg och är behandlade för att motverka vidhäftning [16]. 

MLS (Multi-layer Steel) 
MLS-packningar består av två till fem tunna lager av stål som varvas med ett tätande material, 
ofta en elastomer [17]. Det yttersta lagret är ofta behandlat med ett gummiliknande material 
som vidhäftar cylinderblocket och toppen, detta ger en ytterligare tätare packning och hjälper 
vid ojämna ytor. MLS är en packning som används till att täta topplocket på många moderna 
förbränningsmotorer och den ger en bra tätning, däremot har den ingen vidare isolerande 
effekt.  

Fiber 
MCC-A är ett högpresterande packningsmaterial som är lämpligt för bland annat topplock och 
som värmesköld för motorer [18]. Packningen består av en oorganisk fiberkärna perforerad 
med 0,2mm stålplåt på båda sidor. MCC-A klarar av att täta heta gaser upp till 760°C vid 
korrekt fastklämning mellan flänsar och materialet är både termiskt stabilt samt har en bra 
kompressabilitet. 

4.2.3 Infästning 
Valet av infästning baseras på hur tillverkningen påverkas samt hur infästningen påverkas 
under användningen av produkten. Den redan befintliga cylindern tillverkas med fyra hål i 
flänsarnas hörn som finns till för att ge rum för verktyget att gå ned och fästa cylinder i vevhuset 
med bultar. Då maskinen tar en skruv för att sedan gå igenom dessa hål krävs det en relativt 
hög tolerans och hålrummet är då större än vad det nödvändigtvis behöver vara, se figur 6. 

 

Figur 6: Toppvy av  K 970 cylinder 
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Nedan följer en tabell med de förslag som tagits fram medan tillverkningsprocess samt 
påverkan under användning av produkten har beaktats, se tabell 12 och figur 7. 

 

Tabell 12: Beskrivning av infästnings förslag med för- och nackdelar 
 Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Förslag 1 Detta förslag beskriver hur man 
med en genomgående bult fäster 
topplocket. Bulten klämmer den 
delade cylindern från blockets 
anslutning till vevhuset upptill 
den sistkommande flänsen.   
Stag sätts mellan flänsarna om en 
tryckfördelning är nödvändig.   

Vid montering behöver 
inte verktyget gå igenom 
hålen i kylflänsarna. 

Större skruvförband 
leder till en ökad 
vikt. Ovetande om 
påfrestningar under 
användning. Värme 
från toppen kan 
genom bultarna 
ledas ned till 
vevhuset.  

Förslag 2  Detta förslag fästs i de kylflänsar 
som ligger närmast delningen av 
cylindern där flänsarna också har 
förlängts för att få infästningen 
längre ifrån cylindern.   
Stag sätts mellan flänsarna om en 
tryckfördelning är nödvändig.   

Ett mindre skruvförband 
betyder mindre påverkan 
på vikten. Med montering 
“utanför” kylflänsarna 
förenklas 
monteringsprocessen. 

Större flänsar 
påverkar vikten 
mer. 
Hållfastheten under 
användning. 

Förslag 3 Detta förslag fästs i de kylflänsar 
som ligger närmast delningen av 
cylindern.  
Stag sätts mellan flänsarna om en 
tryckfördelning är nödvändig.   

Ett mindre skruvförband 
betyder mindre påverkan 
på vikten. 

Komplicerad 
montering. 

Förslag 4  Detta förslag fästs genom att 
topplocket gängas på, likt en 
mutter på en gängad yta.  

Utan extra material för 
skruvförband påverkas 
inte vikten märkvärdigt, 
om ens alls.  

Höga toleranser. 
Ovetande om 
påfrestningar under 
användning. 
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Figur 7: Förslag på infästning 

4.3 Konceptval 
Vid konceptgenereringen togs fyra alternativ fram för varje område där alla alternativ ansågs 
relevanta och rimliga för att lösa dess uppgift. Vid kombination av alla områdens alternativ kan 
64 olika koncept genereras, men för att minska på det antalet har varje alternativ analyserats i 
de egenskaper som anses viktiga samt håller sig innanför studiens begränsningar och krav. 
Genom analysering av varje alternativ för sig valdes följande för vidareutveckling: Aluminium, 
mica-packning och infästningsförslag 1. 

4.3.1 Aluminiumlegering 
Vid en jämförelse av de valda materialen och dess viktigaste egenskaper för produktändamålet, 
visas det vilket material som bäst/sämst uppfyller materialkraven. Gjutjärn har bäst hållfasthet 
och lägst värmeexpansion, men väljs bort då det är för tungt och har en för låg 
värmeledningsförmåga. Magnesium är det lättaste materialet men är för elastiskt och har en 
hög värmeexpansion, medan koppar har bäst värmeledningsförmåga men är också det tyngsta 
materialet.  
Aluminium är inte det bästa materialet för någon av egenskaperna, inte heller sämst. Det är det 
material som generellt sett uppfyller samtliga krav. Aluminium har även goda egenskaper för 
både bearbetning samt gjutning och är dessutom ett relativt billigt material. Följt av detta väljs 
därför aluminium som material för cylindern. 
 
Nedan visas en tabell på några generella för- och nackdelar med aluminium.   
 

Tabell 13: För- och nackdelar med aluminium 
Fördelar Nackdelar 
Bearbetning 
Kostnad  
Låg densitet 
Hög styrka 
God korrosionsbeständighet 

Sprickrisk 
Relativt svårsvetsad  
Kräver ofta värmebehandling 
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4.3.2 Mica-packning 
När det kommer till packning finns det inte någon självklar vinnare, här fungerar egentligen 
alla alternativ för ändamålet. Packningarna uppfyller alla de krav som ställs på dem; 
värmeisolerande, tryckbeständiga, förhindra läckage. Bortsett från MLS som inte är 
värmeisolerande. I kontakt med företaget Rönnes rekommenderades en mica-packning vilket i 
en kombination med stöd från produktkataloger blev till avgörande för valet. 

Nedan visas en tabell på för- och nackdelar med Mica. 

Tabell 14: För- och nackdelar med mica-packning 
Fördelar Nackdelar 
Tål höga temperaturer 
God beständighet mot syror, baser, 
lösningsmedel, kemikalier, mineraloljor  

Maxtryck = 5 bar 

 

4.3.3 Infästningsförlag 1 
En exempelmodell på förslag 1 presenteras nedan, se figur 8. Genom att använda sig av långa 
bultar behöver inte verktyget gå igenom alls och toleransen kan därför minskas på hålet och 
därmed ytan på flänsarna göras en aning större. Vid närmare inspektion av hur skruvförbandet 
påverkas under användning av produkten så infaller både för- och nackdelar med den 
föreslagna infästningen. Den befintliga cylindern fästs direkt i vevhuset med stålbultar på en 
längd av endast ett par centimeter, men i och med förslaget med längre bultar så ökar 
klämlängden avsevärt.  
Idag används bultar tillverkade i stål, vilket idag är det allra vanligaste skruvförbandsmaterialet 
i motorutrymmen [19]. I den föreslagna infästningen anses aluminium vara ett lämpligt 
material att använda eftersom skruvförbandet påverkas annorlunda vid förändringen av 
dimensionen.   
Aluminium är inte lika styvt som stål, det är alltså mer elastiskt och tillåter sig utvidgas mer vid 
höga temperaturer. Med en längre bult ökas möjligheten för utvidgning relativt, vilket är en 
positiv egenskap för skruvförband. Vid montering skruvas bulten dit på rätt plats till en 
bestämd kraft där en viss utvidgning har inletts med avsikt. I och med att bulten utvidgas skapar 
det samtidigt en högre klämkraft, likt en fjäder, mellan bultens huvud och vevhusets gängor.   
Aluminiums utvidgningsegenskaper anses också viktig i förslaget på grund av att resten av 
cylindern som är av samma material, utvidgas vid arbetstemperaturen och därmed kan 
skruvförbandet utvidgas med den. 
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Figur 8: Infästning förslag 1 

 

Med hjälp av förspänningstriangeln görs en jämförelse av föreslaget skruvförband och det 
befintliga, vilket ska påvisa för- och nackdelar. Till diagrammet behövs ingen verklig data, utan 
den kan göras algebraiskt genom att godtyckligt anta variablernas värde.  
För att tydligt visualisera detta med hjälp av förspänningstrianglar presenteras först ett 
diagram över ett skruvförband av stål, se figur 9. Underlagsmaterialet är valt till aluminium 
och kommer vara exakt samma i samtliga diagram.  
Värden på variabler och skalenligheten i figurerna är av obefintlig betydelse, där förändringen 
i figur 10 är den enda som är för avsikt att beaktas. 
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Figur 9: Förspänningstriangel med stålbult 
 

FS Bultens utsatta kraft under användning 

F0 Kraft på bult vid förspänning 

ςb Deformation av bult (förlängning)  

ςK Deformation av underlag 
(hopklämning) 

∆F Kraftamplitud 

FN Kraft från yttre laster 

FK Kraft på klämda delar 

Cab Styvhet bult 

Ca Styvhet underlag 

 

Den högra triangeln i diagrammet, se figur 9, representerar underlaget, alltså materialet vilket 
i detta fall är aluminium, som kläms ihop mellan bulthuvudet och dess gängor. Den här 
triangeln kommer behållas skalenlig när den förs in i nästa diagram för att kunna avgöra 
skillnaden på endast skruvförbanden, men med samma påfrestningar från underlag. Värdet av 
de yttre lasterna, FN, från cylindern är densamma för båda fallen och hålls konstant i båda 
diagrammen, se figur 9 och 10. 
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Figur 10: Förspänningstriangel med aluminiumbult 
 

Vid skifte av bultarnas material kan en tydlig förändring i diagrammet betraktas. I och med att 
aluminium har ett lägre elasticitetsmodul, E, än vad stål har, resulterar det i ett mindre värde 
på Cab. Dessutom så är bultarna i det föreslagna skruvförbandet längre, vilket medför ett ännu 
mindre värde. Minskningen av vinkeln Cab gör att förlängningen av skruven, ςb, ökar. Genom 
trigonometri kan sedan FN införas för att få ut värdet på kraften i bultarna, FS. Den tydliga 
minskningen av kraftamplituden, ∆F, kan tyda på att det föreslagna skruvförbandet löper 
mindre risk för utmattning.  Följt av att situationen även minskar kraften på klämda delar, FK.   

Nedan visas en tabell på för- och nackdelar för förslag 1.  

Tabell 15: För- och nackdelar med förslag 1 
Fördelar  Nackdelar  
Montering 
Mindre kraftamplitud  

Vikt ökar 
Livslängd minskar 

  

4.4 Konceptutvärdering 
I konceptutvärderingen ställs det framtagna konceptet emot den befintliga cylindern. De 
kriterier som jämförs har utformats med önskemål från Husqvarna och de speglar de 
områden som undersöktes i konceptgenereringen.  

4.4.1 Viktbestämningsmatris 
Se tabell 16 där nedanstående kriterier har valts för att senare appliceras i Pugh’s matris. 

A: Cylinderns totala vikt inklusive skruvförband  
B: Möjligheten att kontrollera cylinderns temperatur 
C: Förutsättningar för att tillverka  
D: Förutsättningar för att montera  
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Tabell 16: Viktbestämningsmatris 

 

4.4.2 Pugh’s matris 
Det framtagna konceptet ställdes sedan upp gentemot den befintliga cylindern som referens för 
viktning med de önskvärda kriterierna som poängutdelare. Se tabell 17 för resultatet av 
matrisen, där alternativ 1 representerar det framtagna konceptet och alternativ 2 den 
befintliga modellen. 

Tabell 17: Pugh’s matris 

 
 
 

Pugh’s matris ställdes främst upp för att se att det utvalda konceptet är jämförbart med den 
befintliga cylindern. Nettovärdet av poängsumman som delades ut i beaktande till de önskade 
kriterierna kan anses mindre betydande, där främst förhållandet till kriterium B mellan 
referens och konceptet anses vara av störst betydelse. 

4.5 Prototyp 
Utifrån det koncept som tagits fram gjordes en virtuell prototyp i form av en CAD-modell. För 
detta arbete behövdes ingen modell byggas från grunden, utan kunde utgås från den CAD-
modell som Husqvarna tillhandahöll och endast fokusera på att omkonstruera den och ändra 
på det som ansågs nödvändigt. 

4.5.1 CAD 
Prototypmodellen gjordes i programmet SolidWorks, se bilaga 1. För att skapa en tvådelad 
cylinder togs CAD-modell av den befintliga cylindern för kapmaskinen K 970 och konstruerades 
om i de områden som är nödvändiga för att skapa konceptet. Cylindern kapades i toppen av 
cylinderloppet, precis under den kupolformade delen, mellan två av kylflänsarna.  
När cylindern kapas bildas två delar, en cylindertopp och ett cylinderblock. Cylindertoppen är 
den övre delen som innefattar området där bland annat tändstift monteras. Cylinderblocket är 
den större undre delen där portar och cylinderloppet finns. För att göra plats för en packning 
utan att öka cylinderns total höjd, togs 1,6mm av cylinder-väggens material bort, vilket senare 
kommer att ersättas av en packning. Genom att kopiera cylinder-väggens konturer vid 
delningen, skapades en 1,6mm tjock packning som exakt efterliknar delningsytan. Packningen 
hjälper till att hålla tätt mellan cylinderdelarna och kan isolera toppen om material med låg 
värmeledningsförmåga väljs. Se figur 11 för prototyp av delad cylinder med packning. 



Genomförande och resultat 

30 

 

 

Nedan följer en förklaring av delarna i figur 11: 

1. Cylindertopp 
2. Packning 
3. Cylinderblock 

 
De fyra hål i flänsarna är på den befintliga cylindern avsedda för det nedgående verktyget som 
används vid montering och har en diameter på 10,5 mm. Eftersom det nu inte behövs något 
verktyg som går ned genom flänsarna, anpassades hålen för att passa till de M6 bultar som 
används. Hålen på flänsarna som det nya konceptets konstruktion består av är betydligt mindre 
men där bultarna är av samma dimension, 6 mm i diameter, som används på befintliga 
modellen. Enligt riktvärden har de nya hålen en fin tolerans mot bultarna som gäller för 
frigående hål och har en diameter på 6,4 mm [20], se figur 12. 

4.5.2 CAE 
För att utvärdera konceptet gjordes en CFD-simulering på modellen där genom analys av 
simuleringens resultat, temperaturförändringen på cylindern utläses. Simulationen gjordes i 
samarbete med en expert på Husqvarnas beräkningsavdelning, arbetets koncept utvärderas 
med samma sorts simulation som Husqvarna använder på sina befintliga produkter. Cylinderns 
temperatur kan sedan jämföras med den befintliga modellen för att se hur den påverkas av 
delningen. Simuleringen är gjord i programmet Siemens Simcenter STAR-CCM+ där modellen 
sätts in i en miljö som motsvarar verkligheten och där motors körs på en normal arbetseffekt. 
I simuleringen valdes cylinderns material till EN 46000, vilket är samma aluminiumlegering 
som den tillverkas av idag. En packning placerades mellan cylinderblocket och toppen där 
materialets värmeledningsförmåga sattes till 0,6 W/m*K och tjocklek till 1,6mm för att 
efterlikna en mica-packnings egenskaper. Modellen som användes vid simulationen 
innefattades inte av det nya infästningsförslaget och tillhörande skruvförband. 

Figur 11: Prototyp delad cylinder med 
packning 

Figur 12: Diameter på hål 

1. 

3. 

2. 



Genomförande och resultat 

31 

 
Figur 13 visar en temperaturförändring, Δ°C, på konceptet med den delade cylinder jämfört 
den befintliga cylindern. Genom att temperaturen på konceptet subtraheras med temperaturen 
på befintliga cylindern, ges en differens i temperaturen. För att visualisera 
temperaturförändringen i cylinderns olika delar presenteras resultatet med hjälp av en 
färgskala, på så sätt kan resultatet enkelt utläsas. Färgskalan under bilderna ovan förklarar hur 
temperaturen har förändrats, där modellen har färgats mörkblå har temperaturen lokalt sänks 
så mycket som 50°C. Vit färg representerar att det är igen förändring jämfört med befintlig 
modell, orange/röd färg visar vart temperaturen istället har ökat.  
Resultatet av simuleringen visar att temperaturen i cylindertoppen har ökat med ca 25–50 °C 
och i cylinderblocket, närmst packningen, sänkts med ca 25–50 °C. I övriga områden av 
cylinderblocket har temperaturen sänkts marginellt. 
Se figur 14 för snittvy av cylindern med temperaturförändring. Av resultatet kan det utläsas att 
vid avgasporten, vilket är ett av kritiska områdena, har temperaturen sänkts.

Figur 14: Snittvy, temperaturförändring (Δ°C) Figur 13: Temperaturförändring (Δ°C) 
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5 Analys 
I kapitlet ges svar på studiens frågeställningar med underlag från resultatet samt anknytning 
till det teoretiska ramverket. Analys av metodval och därtill även studiens validitet och 
reliabilitet inkluderas också i avsnittet, som sedan avslutas med Husqvarnas egna synpunkter 
på arbetet.  

5.1 Frågeställning 1 
Varför behöver motorn kylas? 
Tolkat av informationen från den utförda intervjun, finns det många anledningar till att motorn 
behöver kylas. Experter på Husqvarna förklarar att bland annat så påverkas tvåtaktsoljan som 
är blandad med bränslet negativt utan en bra kylning. Oljan, som fungerar som en smörjfilm 
mellan kolven och cylindern, förångas vid höga temperaturer och kan orsaka skärningar i 
motorn om frånvarande. Vid förhöjda temperaturer kan också okontrollerade 
självantändningar uppstå, också kallat knack. Kryp är deformationer i materialet som uppstår 
av samma utlösare, men kan också ske på grund av höga laster. 
Motorn är också designad för att hålla ett visst spel mellan kolvens pulserande rörelse 
och cylinder-vägg där, vid förhöjda temperaturer, kolven riskerar att expandera och klämmas 
fast.  I och med att den höga temperaturen hettar upp ingående gas resulterar det i mindre 
syremolekyler per volymluft och motorn kan endast förbränna en mindre mängd bränsle. Detta 
leder till en energiförlust och motorns effektivitet minskar.   

5.2 Frågeställning 2  
Vad är för- och nackdelar med nuvarande kylning?    
Nuvarande cylinder löser uppgiften som den idag är avsedd för, den håller önskvärd 
arbetstemperatur för den avsedda effekten ifrån motorn. Det finns i dagsläget däremot 
ingenting som isolerar värmen till ovandelen av cylindern vilket medför vissa begränsningar. 
Begränsningar som till exempel hämmar möjligheten att höja effekten på motorn. För att i 
framtiden få ut mer effekt ur motorn, krävs en mer kontrollerad kylning. 
Två kritiska punktar på cylindern, en vid toppen och en vid avgasporten, hindrar 
temperaturhöjningen och är någonting som behöver förbättras om en effektökning ska vara 
möjlig.  
Den mest tydliga nackdelen är att cylinder är just, inte delad. Avsaknaden av den här delningen 
gör att värmeutvecklingen lättare kan röra på sig och te sig som den vill. Den befintliga 
cylindern behöver på något sätt utvecklas i den mån att temperaturen förblir under större 
kontroll för att kunna göra betydande uppgraderingar. 

5.3 Frågeställning 3 
Hur kan man öka kontrollen av värmeutvecklingen i en cylinder? 
Med en separat cylindertopp skapas möjligheter för lösningar och metoder som inte annars är 
möjliga, bland annat kan toppen isoleras och till viss del motverka den värme som vandrar ner 
i cylinderblocket och vidare till vevhuset. Den delade cylindern förbättrar nödvändigtvis inte 
kylningsförmågan i fråga om man tittar på utvecklad värme under användning. Däremot ger 
den en ökad kontroll av värmen vilket i sammanhanget är den önskade utgången. Med större 
kontroll av värmeutvecklingen öppnas möjligheter för att öka effekten, vilket eftersträvas att 
göras kontinuerligt.  
Delningen kan också agera som en brytningspunkt mellan de två kritiska punkterna som 
befinner sig vid avgasporten och i toppen av cylindern.  

Med målet att skapa ett koncept av en cylinder för en ökad kontroll av värmeutvecklingen, 
bestämdes det att fokusera på tre tillhörande problemområden av cylindern som studerades 
vidare. Dessa områden beslutades till att bli cylinderns material, vilken typ av infästning ska 
användas för att hålla delarna på plats och hur ska det hållas tätt mellan delarna för att 
motverka läckage. Alla dessa områden kan modifieras och anpassas till ett specifikt syfte, precis 
som syftet i detta fall har varit att uppnå ökad kontroll av värmeutvecklingen.  

5.4 Koncept  
Konceptlösningen som har valts är en cylinder med en delad cylindertopp. En delad cylinder 
öppnar upp för nya möjligheter, men kräver även att en del nya problem måste lösas. Det 
behövs en packning som håller tätt mellan delarna samt en ny infästning för att montera ihop 
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delarna. Med en packning som inte bara tätar utan också har en värmeisolerande 
förmåga skapar det möjligheter till att få en utökad kontroll av värmen i cylindern. Vid analys 
av resultatet från CFD-simuleringen bekräftas det att med en packning som har en låg 
värmeledningsförmåga är det möjligt att sära på temperaturen mellan cylinderns block och 
topp. Resultatet visar temperaturförändringen i cylinderns olika områden, men ger ingen 
specifik temperatur som uppstår vid användning. På grund av det är det inte möjligt att i detta 
arbeta konstatera hur vidare cylindertoppen påverkas av den förhöjda temperaturen. Däremot 
går det att konstatera att med en delad cylinder och isolerande packning, går det att sänka 
temperaturen vid avgasporten som är ett av de kritiska områdena. 
Infästningen som valts grundar sig i den tidigare modellens design och tar nytta av de befintliga 
hål som går genom cylinderns kylflänsar och används vid montering. Med förlängda bultar som 
når ända upp till cylinderns topp, trycks delarna ihop samtidigt som den fäster i 
vevhuset. Genom att använda sig av en cylindertopp, kan bearbetning vid produktion av 
cylindern underlättas. Vid uppborrning av cylinderns insida kan i dagsläget verktyget inte gå 
igenom hela vägen på grund av den fasta toppen. Metallspånet som bildas vid bearbetning 
trycks därför fram framför verktyget in i cylindern och kan inte avlägsnas under arbetets 
gång.  Om istället cylindern är öppen på båda sidorna kan verktyget gå igenom hela vägen och 
spånet kan tryckas ut.  

5.5 Analys av metodval 
De val av metoder som gjordes baserades på erfarenhet av liknade uppdrag i form av utveckling 
av en produkt. Studien formades till att bli en konceptstudie där produktutvecklingens 
processer inleddes med redan insamlade data från uppdragsgivaren. Med detta menas att 
metoder såsom brainstorming samt konceptgenereringen redan hade en utgångspunkt vilket 
man sedan byggde vidare på. Metoderna som valdes utformades dock förutsättningslöst för att, 
inte minst ge alla möjliga lösningar en chans att analyseras, men att ge underlag till varför det 
önskvärda konceptet är mest fördelaktig.  

5.6 Validitet och reliabilitet 
För att få en känsla av studiens validitet och reliabilitet jämförs det slutgiltiga konceptet 
gentemot kravspecifikationen. Studien har under hela arbetet haft kraven vikt och effekt, givet 
av kravspecifikationen, som riktlinjer medan det önskade konceptet delad cylindertopp har 
undersökts. Dessa två krav har låtits rama in undersökningsområdet kylning där också det 
är den enda egenskapen som var avsedd att undersökas. Infästning och packning valdes till som 
ytterligare undersökningsområden på grund av dess konsekventa påverkan på kylningen. 
I och med att arbetets ändamål blev att undersöka möjligheten med den delade cylindertoppen, 
vilket för med sig många aspekter att beakta, anses validiteten relativt hög då studien begränsar 
sig till just kylningen vilket var enligt uppdragsgivarens av störst vikt. 
Reliabiliteten kan anses låg då efterfarenhet för utveckling av så pass komplexa komponenter 
saknas. Då undersökningsbredden samtidigt var stor efterföljde en diffus hypotes där möte med 
handledare blev av stor vikt för att säkerställa träffsäkerheten av undersökningsobjekt samt 
tillvägagångssätt för konceptets framställning. Då metoderna som använts för att generera 
koncept är av det generella slaget anses de rimliga för arbetets nivå, men av det enklare slaget 
jämfört med cylindern komplexitet och behov av bredare beaktande.   

5.7 Synpunkter från uppdragsgivare 
Vi är mycket nöjda med det examensarbete Filip och Jonathan gjort här på Husqvarna. De har 
satt in sig i uppgiften och förstått de problemområden som finns kring höga temperaturer samt 
kylning. De har på ett teoretiskt plan utvärderat flera olika alternativ på hur cylindern skulle 
kunna ändras för att kyla de nedre delarna av motorn, från förbränningsrummet ner mot 
avgasport och vevhus. Det alternativ de har valt anser jag också vara de mest realistiska att 
kunna föra in på produkten. 

Detta examensarbete kan nu ligga till grund för fortsatt arbete inom detta område. Det finns 
mycket som behöver utredas noggrant, bl.a. vilket material ska väljas i toppen. Resultatet visar 
på mycket höga temperaturer i toppen som behöver ledas bort av materialet samt kylas bättre. 
Packningen ska tåla höga temperaturer, höga förbränningstryck samt fungera som en isolator 
mellan topp och cylinder. Skruvarna blir också långa och kommer då väga mycket. Här behöver 
vi hitta en lösning på att få ner vikten på skruvarna. 

- Martin Almgren, Husqvarna Group AB
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Implikationer 
Den här studien hade för avsikt att se över möjligheten för delad cylindertopp för Husqvarnas 
räkning. Det vi har åstadkommit i arbetet är en början på det egentligen mycket mer omfattande 
arbetet som krävs för att åstadkomma ett mer konkret koncept. Uppdraget blev egentligen att 
kolla närmre på en redan planterad idé och påbörja arbetet. Det koncept som presenteras som 
det slutgiltiga resultatet kan vara en alternativ lösning på problemet som lades fram och kan 
förhoppningsvis vara till hjälp i framtiden när Husqvarna själva tar sig an arbetet i form av 
inspiration eller riktlinjer.  
Av resultatet från Pugh’s matris utläses att det framtagna konceptet visar sig vara sämre än den 
befintliga cylindern i förhållande till de önskade kriterierna, även om det handlar om en ytterst 
liten skillnad. Då studiens allra viktigaste problem att lösa är att få en kontrollerad 
värmeutveckling i cylindern under användning, kriterium B, kan rangordningen av de två 
viktade koncepten anses irrelevant. Det som är viktigt att påpeka är att de kriterier som i 
jämförelsen var sämre i dagsläget, kan utvecklas vidare och förbättras. Möjligheter som 
uppenbarades var till exempel att vid en förminskning av hålrummen följer en större yta för 
cylindern att avfärda värme på, vilket leder till en ökad kylningsförmåga.  
En positiv aspekt som kan påpekas är att på grund av att arbetet utfördes av två studenter med 
brist på erfarenhet i ämnet kan synvinklar beaktas som annars kanske inte skulle göra det i ett 
erfaret projektteam.   

6.2 Slutsatser och projektdiskussion 
Då kravspecifikationen var kort men tydlig och arbetet stort men begränsat kan vi med det 
presenterade resultatet känna oss nöjda. För att dra paralleller från tidigare 
produktutvecklingsprocesser vi utfört växte en viss prestationsångest fram när en fysisk modell 
låg långt borta. Vi insåg efter möten med Husqvarnas experter att det omfattade arbetet som 
läggs ned på enstaka komponenter är så pass stort att tid och resurser konstaterades otillräcklig 
och vi kunde uppskatta den teoretiska prototypen istället.  
Efter att arbetet gick in i fasen genomförande och resultat utvecklades en viss oro eftersom 
processen var snabbt över och resultatet upplevdes otillräckligt. Genom resonerande med 
varandra och där bland annat konstaterande av omslutningen det faktiska arbetet av en 
cylinder kräver, kunde vi låta oss nöjas med ett resultat som vi åstadkommit med ansats till 
största möjliga betydelsefullhet.  
Det finns många saker som behöver utvärderas och utvecklas vidare, såsom skruvförband och 
material, men också konceptets helhet. Eftersom tiden för detta arbete var begränsad valdes 
alla ingående processer att göras till största rimliga utsträckning för att hålla den röda tråden, 
framför mer avancerade fördjupningar. Det här upplevdes också vara en av de största 
svårigheter med studien, dels att uppskatta tidsåtgången för metodutförandet men framför allt 
att övertyga oss själva i fråga om dess relevans och duglighet.  
Den erfarenhet och kunskap vi har sedan tidigare är lättare att applicera på ett framtagande av 
en helt ny produkt med en mer konkret kravspecifikation. Därför var det svårt att få fart på 
arbetet och att överhuvudtaget komma igång med en rekonstruktion av en produkt som vi inte 
visste så mycket om.  
Att sedan lära sig och förstå den komplexa funktionen i cylindern och om hur alla komplexa 
geometrier och utföranden summeras ihop till en fungerande motorkomponent var spännande, 
och samtidigt viktigt för arbetets välgång. Det var däremot här vi insåg det breda och 
omfattande arbetet cylinderns utveckling faktiskt kräver, vilket gjorde det rörigt på många vis. 
Dels kändes det svårt att välja områden att fokusera studien på och samtidigt välja metoder för 
utförandet av konceptgenereringen. Vi ville välja, som vi också gjorde, områden som vi trodde 
att vi kunde komma med konkreta och smarta lösningar till.  

Vi anser av vi har besvarat de formulerade frågeställningarna i största möjliga mån. De första 
två; ”Varför behöver motorn kylas?”, ”Vad är för- och nackdelar med nuvarande kylning?” 
ställdes för att gynna förutsättningarna att besvara den tredje frågeställningen; ” Hur kan man 
öka kontrollen av värmeutvecklingen i en cylinder?   
Mycket information inhämtades således genom att försöka svara på de första två 
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frågeställningarna och den kunde sedan implementeras inför den sista. Utförliga svar på 
forskningsfrågorna återfinns i kapitlet analys.  

6.3 Vidare arbete och rekommendationer 
Vid en vidare undersökning bör tester på konceptet genomföras, dels för att säkerställa 
cylinderns funktion samt om cylindern kan hållas till önskvärd temperatur. Resultatet av 
arbetet omfattar endast rekonstruktion för särskilda områden av cylindern och därför bör de 
som arbetet valt att exkludera, tas till beaktning. Få att nå ett riktigt resultat krävs specifika 
kunskaper om cylinderns ingående delar och därför rekommenderas att experter inom ämnet 
ser över val som tagits i arbetet.  
Legeringen som valdes till konceptet baserades på lämplighet eftersom den befintliga cylindern 
tillverkas med denne. Vidare arbeten bör se över möjligheterna för val av annan legering för 
hela cylindern, alternativt bara toppen.  
Simuleringen visar att med en packning som har låg värmeledningsförmåga så kan värmen i 
cylindertoppen isoleras och motarbeta att värmen leds ner i blocket. På så sätt kan 
temperaturen i blocket sänkas jämfört med originalcylindern. Samtidigt så ökar temperaturen 
i cylindertoppen vilket är den del som blir varmast, vidare tester och analyser bör därför göras 
för att undersöka värmeutvecklingen. Detta ska göras för att se vilka risker det finns med 
temperaturförändringen i cylindern och om det kan uppstå problem vid förhöjd temperatur i 
toppen. 
Simulationer med alternativa tätningar bör också genomföras för att testa packningar med olika 
värmeledningsförmågor och på så sätt se när ett önskvärt resultat kan uppnås. För vidare test 
av den nya cylindern bör fysiska prototyper tillverkas, en funktionsprototyp kan användas för 
att i laboratorium testa cylinderns funktioner och att packningen håller tätt. En nollserie kan 
användas för att göra fältprov och utvärdera hur cylindern fungerar vid arbete, nollserie-
prototypen ska vara så pass utvecklad och anpassad att den kan serietillverkas. Denna prototyp 
kan användas för att säkerställa att tillverkningsprocessen fungerar som planerat. En 
diskussion bör också hållas med experter på produktionsavdelning för att kontrollera 
tillverkningsmetoder och konstruktionslösningar. Då konceptet innefattas av nya komponenter 
och lösningar, måste tillverkningsmetoder och konstruktioner utvärderas och godkännas innan 
massproduktion av cylindern kan påbörjas. 
På samma sätt bör processen för montering ses över för att säkerställa att det är möjligt att 
montera ihop cylinderdelarna med vevhuset på ett effektivt sätt. 
Ett vidare arbete som innefattar en överblick av designen på kylflänsarna rekommenderas att 
göras. Detta eftersom tidigare studie visar på att flänsarnas design och ytjämnhet har påverkan 
på hur bra värmen leds bort från komponenten.  
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