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Abstract 

 

The degree project has been carried out in collaboration with Husqvarna, a world-leading 

manufacturer of products for gardening, park and forest management. An ever-evolving 

industry where innovation and creativity are required to be at the top. With constant demands 

from customers on performance and quality, a constant mechanical and design developments 

are required. 

Husqvarna's chainsaws use two-stroke engines where the scavenging channel are covered by a 

lid which in turn is fastened with screw joints. The channel through which the fuel mixture is 

pumped is open and a lid is needed to seal the channel. The channel is closed by screw joints, 

which in turn has a cost related to articles and materials. The lid that is fastened with screw 

joints has, one step in the production, articles concerning screws and fastening functions in the 

cylinder. The screw towers located on the cylinder could be an opportunity for improvement 

regarding weight in order to optimize the product. 

The aim of investigating new fastening methods is to see what possible improvements are 
available compared to the current method. These include weight reduction, which is very 
significant for these products. 
 
With a thorough literature study on attachment methods, a Pugh-matrix with its own values 
has been utilized. It has helped to see which concepts are best suited within the weighting 
framework. The theories are built from scientific manuals within mechanics, strength and 
joints. With this basis, conclusions have been made regarding the functions that have been 
investigated and whether they are positive or negative in relation to the current method. 
 
The work is meant as a basic basis for Husqvarna, which can facilitate the use of alternative 
fastening methods for the channel cover. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförds i samarbete med Husqvarna, en världsledande tillverkare av 
produkter för trädgård-, park- och skogsskötsel. En ständigt utvecklande bransch där 
innovation och kreativitet krävs för att ligga på topp. Med ständiga krav från kunder på 
prestanda och kvalité krävs både mekaniska- och designutvecklingar.  

Husqvarnas motorsågar använder sig av tvåtaktsmotorer där cylindrarnas spolkanaler täckts 
av ett lock som i sin tur fäst med skruvförband. Spolkanalen som bränsleblandningen pumpas 
igenom är på grund av pressgjutning öppen och ett lock behövs för att sluta kanalen. 
Spolkanalen sluts genom skruvförband vilket i sin tur har en kostnad gällande artiklar och 
material. Det lock som fäst med skruvförband har, ett moment i produktionen, artiklar gällande 
skruvar och fästfunktioner i cylindern. Skruvtornen som finns på cylindern kan ses som en 
förbättringsmöjlighet gällande vikt för att optimera produkten.  

Målet med att undersöka nya fästmetoder är att se vilka möjliga förbättringar som finns jämfört 
med den nuvarande metoden. Dessa innebär bland annat viktreducering, något som är mycket 
betydande gällande dessa produkter. 

Med en grundlig litteraturstudie om fästmetoder har en Pughs-matris med egna värderingar 
utnyttjas. Det har hjälpt att se vilka koncept som passar bäst inom viktningens ramar. Teorierna 
byggs från vetenskapliga handböcker inom mekanik, hållfasthet och sammanfogningar. Med 
denna grund har slutsatser tagits gällande de funktioner som undersökts och huruvida de är 
positiva eller negativa i relation till nuvarande metod.  

Arbetet är menat som ett grundläggande underlag för Husqvarna som kan underlätta vid val av 
alternativa fästmetoder för spolkanalens lock.  
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Förord 

Detta arbete har utförds som avslutning till utbildningen Maskinteknik, produktutveckling och 
design på Jönköpings tekniska högskola. Utfördes i samarbete med Husqvarna AB. 

Vi vill ge ett stort tack till våran handledare på Husqvarna Linus Liljeblad som har tagit sig tiden 
att ge oss stöd under arbetets gång. Vår handledare på skolan Tim Heikkinen har gett stor hjälp 
till utformningen av rapporten. 

Vill även tacka Husqvarna AB som har gett oss möjligheten att utföra detta samarbete med dem 
och samt delat med den information som vi har behövt för att utföra arbetet. 

Ett stort tack till Mikael Carlniltz på polymerteknik som med sin kunskap bidrog till mycket bra 
information som kunde användas för att utforma rapporten. 

 

Jönköping maj 2019 

Jonathan Helin & Gustav Hellberg 
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Ordlista 

 

Enkomponetslim: Ett lim som redan är färdigblandat och kan direkt applicera från 

behållaren 

Tvåkomponetnslim: Ett lim som består av två komponenter som blandas samtidigt som 

applicering 
Etsing: En kemisk process där metall löses upp med stark syra 

Fogning: Där två materialstycken binds ihop till ett större stycke 

Hening: Bearbetningsteknik med hög precession 

Ultraljudsbad: en metod där ultraljud och ett lämpligt lösningsmedel används vid rengöring 

CAD: Computer aided design 

CAE: Computer aided engineering  

 

 

Enheter 

 

Ångström:   Längdenhet  1Å = 10−10𝑚 

Bar:    Tryckenhet  1𝑏𝑎𝑟 = 100 𝑘𝑃𝑎 
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1 Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 

Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 

avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

 

 Bakgrund 

 

Husqvarna är ett väletablerat företag inom gräsklippning-, trimning,-, röjning- och motorsågs-

marknaden. Konkurrensen på marknaden är väldigt hård, vilket gör att företag hela tiden 

förbättra och förnya produkterna för att vara ledande på marknaden. Husqvarnas vision är att 

öka användarvänligheten och vara så miljövänliga som möjligt vilket leder till en utveckling av 

ergonomiska produkter med en låg utsläppsmängd samt är energieffektiv.   

Husqvarnas majoritet av handhållna bensinprodukter använder sig av tvåtaktsmotorer där en 

luftficka pumpas in samtidigt som bränsleblandningen vid varje cykel, luften sköljer bort 

restprodukter vilket minskar utsläppet.  Kanalöppningarna på cylinderns sidor är där 

bränsleblandningen pumpas igenom till förbränningskammaren, då denna kanal är helt öppen 

på grund av cylinderns tillverkningsprocess krävs ett lock som sluter kammaren. I dagsläget 

täcks kanalen av ett lock som fäst med skruvförband. Cylindrarna tillverkas av Husqvarna eller 

leverantörer, medan alla locken är inköpta, båda gjuts av aluminium. Dimensionerna på 

cylindrarna varier och därmed även storleken och designen på kanalerna, olikheter bidrar till 

växlande positioner på skruvtornen mellan de olika cylindermodellerna. Olika anpassade lock 

krävs för att passa de olika cylindermodellerna. [1] 

Examensarbetets mening är att med vetenskapliga undersökningar framställa teoretiska 

koncept för lockens alternativa fäste och monteringsval. Genom ett nytt sätt att fästa locket kan 

vikt, monterings tid och antalet artiklar reduceras, vilket i sin tur resulterar i förminskade 

kostnader. Ett av huvudmålen är att få ner vikten på cylinder som i sin tur drar ner vikten på 

hela produkten.  

 

 Problembeskrivning 

 

För att produkter ska vara högklassiga krävs en ständig utveckling där små detaljer har stor 

betydelse. Det lock som fäst med skruvförband har ett moment i produktionen, artiklar gällande 

skruvar och fästfunktioner i cylindern. Skruvtornen som finns på cylindern innefattas i en 

beräknad totalvikt som ses vara en förbättringsmöjlighet för att optimera produkten. Skruvar 

är i sig en kostnad och adderandevikt, monteringen av skruvarna har en kostnad samt en 

monteringstid. 
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 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbete är att studera olika koncept som uppfyller alla de krav som bestämdes utifrån 

ekonomiska, monterings och företagets värden som cylindern ska uppfylla, för att optimera 

produkten. Undersöka huruvida man kan minska vikt och kostnad genom att använda ett annat 

vidhäftningskoncept än ett skruvförband. Undersöka vilka alternativa metoder som finns och 

om de fungerar till fördel av dagens lösning. 

För att uppnå de standarder som sätts krävs en beaktan på hållbarheten på fästmetoden. 

1. Hur ser nuvarande metod ut? 

a. Vilka krav finns på metoden och hur viktas dessa?  

b. Vilka egenskaper har metoden? 

c. Hur är metoden att applicera?  

2. Hur jämför sig nuvarande och andra metoder med en den valda metod? 

3. Hur ser en annan metod ut? 

a. Vilka egenskaper har metoden? 

b. Hur är lösningen att applicera? 

 

 Avgränsningar 

 

Husqvarna cylindrar med tillhörande legeringar kommer vara utgångspunkten med studien. 

Examensarbetet behöver inte framställa fungerande prototyper eller modeller utan koncept 

som enligt teorin kan/ska fungera är målet. 

Då det är hur locket ska fästas kan dess design ändras men inte material, gäller även för 

cylindern där materialet ska vara det samma men eventuella ändringar i designen vid de ställen 

relevant till locket. Examensarbetet utförs under begränsad tid och resurser vilket gör att 

cylinderns design kommer vara densamma. Avgränsningarna görs då arbetet sker under en 

begränsad tid.  

 

 Disposition 

 

Början av rapporten ger en bakgrund till studien och beskriver problemområdet som studien 

handlar om och sedan presenteras studiens syfte med frågeställningar. Det teoretiska 

ramverket visar den teoretiska grund som examensarbetet bygger på där samtliga data 

sammanfattas från litteraturstudien. Metoderna introduceras och bygger på de teorierna som 

tidigare beskrivs för att ge läsaren en grundläggande förståelse som krävs för resten av 

rapporten.  

Resultatet presenteras tillsammans med genomförande för varje frågeställning, som sedan 

analyseras med hjälp av teorierna som presenteras tidigare i studien. Rapporten avslutas med 

en diskussion och en slutsats av arbetet. Diskussionen beskriver från författarnas synpunkter 

implikationer och förslag på fortsatta framtida forskningar. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 

resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

 

 Fästmetoder 

 

Nuvarande fästmetod av locken är genom skruvförband där ett standardmoment används för 

att fästa de självgängande skruvarna och med en gummipackning förapplicerad på locken för 

att sluta tätt mellan de plana ytorna. Med packningen garanterar man att locket tätar kanalen 

och samtidigt bidrar till att fördela trycket jämt runt öppningen. Genom packningen garanterar 

man kanalens täthet även om skruvförbandens placering inte är symmetriska, detta ger mer 

frihet i placeringen av skruvtornen på cylindern och därmed förenklar designprocessen. [2]      

Vidhäftningen av locket för att försegla cylinderns kanal är ett automatiserat moment där 

tätheten är väsentligt. Förseglingen testas med tryckluft som mäter om locket håller tätt enligt 

Husqvarnas provkod. 

Den nuvarande metoden består av skruvförband men det finns även fler möjliga metoder vid 

förseglingen. Metoderna skiljer sig ifrån huruvida tätningen hanteras samt monteringstid, men 

en av de viktiga aspekterna som de har gemensamt är anpassad automatisering.  

Automatiseringen kan anpassas efter metoden är det den fysiska tiden av vidhäftningen som 

skiljer, denna aspekt är fördelaktigt vid en hållbar produktion. [3] 

2.1.1 Skruvförband 

Skruvförband kan refereras som gängande fästelement och ingår som mekanisk fästmetod där 

demontering kan göras utan att skada på fäste eller produkten. Genom just att den kan 

demonteras utan risk kan även justeringar göras gällande det skruvmoment som applicerats, 

därmed ger det en simpel metod att justera eventuella problem med täthet eller reparationer.  

Skruvförband kan refereras även som en mekaniskfogning, där svårigheter kan tillkomma 

relaterande till distributionen av spänningen. Ett jämt utformande av skruvhålen kan vara en 

utmaning, vilket leder till anpassade packningar för att bidra till tätningen. Samtidigt behövs 

skruvhål för fäste eller skruvtorn om inte tillräckligt material finns. Detta gör att man måste 

planera fästen tidigt i designprocessen för att undvika eventuella svårigheter. [4] [5] 

2.1.2 Nitning 

Nitning är en vanlig mekanisk fästmetod under montering-momenten med relativt låg kostnad 

och vikt. Med en stor variation av material och dimensioner, samtidigt som den har bra 

egenskaper att fullständigt fylla hål. 

Nitningen är en mekaniskfogning som har liknande aspekter som skruvförband därmed 

tillkommer behovet av en packning, samt ett liknande lösning gällande 

spänningsdistributionen. Detta gäller även designaspekten där produkten måste vara designad 

för nitning från början. Det krävs att bara en av nitningarna inte fästs på rätt sätt för att äventyra 

tätningen, så med ett flertal fästpunkter är det viktigt med noggrann kontroll så det inte 

inträffar. Flera av de fel som inträffar med nitning delar de även med skruvförband. Men 

nitningen fyller hålen mer fullständigt än vad ett skruvförband kan, därmed tar de upp en mer 

proportionerlig andel av eventuella laster som förekommer i nitningshålen. [4] [5] 
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2.1.3 Svetsning 

Genom svetsning kan man uppnå en tätning genom att fogningen sluter tätt runt hela svetsytan, 

därmed behövs inte en packning. Samtidigt med en jämn svetsning runtom får man ett jämt 

tryck vilket förebygger de eventuella stresspunkter som kan bidra till sprickningar. Genom olika 

svetsningsmetoder får man anpassa monteringsprocesserna samt tillkommer olika fördelar och 

svårigheter. Med elektronstrålessvetsning där man genom fusion tillför elektroner i hög 

hastighet för att smälta ihop materialen. Metoden kan appliceras på mängder av olika 

geometrier och är en komplicerad process eftersom ett vacuum måste tillföras i 

svetskammaren. Detta ger en begränsad storlek på produkterna då stora vakuumkammare är 

kostsamma. Beroende på vilken metod som används finns det alltid svårigheter gällande 

kostnad, utrustning eller produktegenskaper. [6] [7]  

Svetsning kan bidra med en jämn tätning samt den jämnfördelade fogningen kan metoden 

bidra till svårigheter i material som till exempel aluminium eller komplicerade geometrier. Ofta 

kan komplexa tekniska svetsningsmetoder framgå som nödvändiga när det rör sig om metall, 

dessa metoder kan vara kostsamma samt komplicerade i vissa miljöer. När lättare metaller som 

aluminium förekommer finns förvrängningsrisker samt sköra fogningar. [4] 

2.1.4 Limning 

Med lim som ett tredje material kan man binda två komponenter genom kohesion (inre 

sammanhållning), denna naturliga kraft sker på molekylär nivå där molekylerna är tillräckligt 

nära varandra. Det är inte tillräckligt att lägga två delar så nära som möjligt, utan det krävs 5 Å 

(5 ∗ 10−10 m) som maximalt avstånd för att molekylerna i de olika delarna ska kunna bindas. 

Detta är omöjligt då ytjämnhet inom 5 Å inte är möjligt. [8] 

Genom limning kan man skapa en tätning samtidigt som sammanfogning, det kräver att limmet 

appliceras jämt och kontinuerligt över ytan för att minska risk för eventuella hål och 

bristningar. Tillämpningen av limning ger fördel till sammanfogning gällande vibrationer och 

utnötning mellan de två materialen. Genom överföring av vibrationskrafter blir det en enhetlig 

spridningsdistribution av påfrestningen. Med lim kan tunna metallytor sammanfogas med 

större ytor och fullt utnyttja styrkan av den tunna sidan. Jämfört med mekaniska fästen som 

skruvar och nitar där specifika punkter står för krafterna, de är därmed bundna till just den 

punktens arean. Detta kan bidra till en designsimplifiering där bara de ytorna som ska 

sammanfogas behöver existera, även en vikreducering blir en positiv effekt då eventuella 

skruvar eller nitar samt skruvtorn kan avlägsnas. [4] [8]   

Det finns olika användningsområden för lim i konstruktionsändamål förutom sammanfogning, 

samt de varierade egenskaper som limmen omfattar. Egenskaperna kan bestå av flexibilitet, 

tätning samt styvhet och seghetsmodifierande. [8] [9] 

2.1.4.1 Limtyper 

Det finns en stormängd av olika lim som alla har sina för- och nackdelar beroende på 

sammanhang. Vissa har större användningsområde än andra tas dessa tre organisk-syntetiska 

limmer upp då de är relevanta i detta sammanhang. Dessa limmer har valts på grund av sina 

styrkor, de godartade egenskaperna i bindning till metall, resistans till oljor som kan 

förekomma i motorkomponenter samt den relativa lätta hanteringen inom applicering och 

härdning.  
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Epoxilim 

Epoxilim är ett av de vanligaste limmen som brukar klassas som ett ”allroundlim”, med ett 

utspritt användningsområde passande till de flesta material. Med val som flytande- och 

fastform finns det även både som en- och tvåkomponentslim. Från temperaturer så lågt som -

70 °C till +250 °C och minimala krympningar har den ett brett användningsområde. Vid de mer 

hållbara epoxilimmen som kan stå emot större krafter och stress, kan en härdande process i 

form av värmebehandling behövas. Vissa epoxiprodukter kan vid hudkontakt kan orsaka 

allergiskareaktioner vilket kan ge problem vid handapplicering. [4] [8] 

Polyuretan (PUR-lim) 

Polyuretanlim liknade som epoxilim fungerar polyuretanlim utmärkt till de flesta material där 

bland annat fogningar mellan aluminiumytor är populärt. Där förekommer även 

valmöjligheten att använda antingen en- eller tvåkomponents applicering, där hanteras limmet 

relativt lätt i både hand- samt automationsapplicering. Med god köldbeständighet samt hög 

temperaturresistans upp till 350 °C klassas det som en relativt kostnadseffektivt alternativ 

jämfört med epoxilim. [4] [8] 

Akrylat 

Akrylat är ett tvåkomponentslim som har god fungerande även på ytor som inte är helt rengjord 

från oljor och smuts, dock rekommenderas det med rengöring av ytan innan. Limmet kan 

härdas på några minuter men har relativ låg resistans till värme, under en längre belastning 

kan permanenta deformationer uppstå.  [4] [8] 

2.1.4.2 Rengöring 

Innan appliceringen av lim rekommenderas en rengöring av båda ytor som önskas bindas ihop, 

denna rengöring kan variera från material, limprodukt och miljö. Om man inte skulle rengöra 

kan limmet ändå fästats och ge acceptabla egenskaper, men att inte följa de giva anvisningarna 

gällande applicering och rengöring kan inte limmets leverantör garantera dess egenskaper. 

Därför är det viktigt att följa de medföljande datablad då varje lim har olika förutsättningar 

gällande smutsiga ytor samt vilket material som den ska användas på. Gällande vissa limmer 

krävs en grov rengöring med flera tvättar med tvättmedel samt alkohol för att vara säker på att 

få ut optimal kapacitet av limmet , även ultraljudsbad kan behövas för att få bort till exempel 

vissa oljor. Samtidigt kan andra limmer kräva bara en snabb avtorkning av en torr duk eller 

nyttjande av varmvatten för att enkelt tvätta bort diverse smuts. När det handlar om limning 

på metallytor kan åtgärder mot oxidlager behövas för att få ett bra fäste, detta gäller de flesta 

metaller, och aluminium som är ett av de vanligaste limmade materialen kan innan applicering 

en behandling vara nödvändig. Vissa mekaniska rengöringar kan krävas för att få bort det skikt 

ovanpå ytan, svavelsyra är en vanlig ytbehandling när det kommer till etsning på ytor.   [4] [8] 
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Figur 1: Hållfastheten hos olika förband beroende av olika förbehandlingsmetoder på 

aluminium: [8, s.136]  

Figuren visar hur väl de olika limmerna (Epoxi-lim, PUR-lim och Akrylat-lim) fäst av olika 

rengöringsmetoder samt en obehandlad yta gjord i aluminium. Detta visar hur viktigt det kan 

vara att behandla ytorna för limmets potential och få det bästa möjliga resultat.  

 

 Spänningar i cylindern 

 

Under tillverkningsprocessen går cylindern igenom två processer involverande spänningarna i 

materialet. Det första förekommer efter gjutningsprocessen då stora spänningar tillkommer när 

materialet svalnar. Spänningarna motverkas under en värmebehandling enligt T5 

standardbehandling. [10]  

Den andra förekommer under monteringen av locken, då locken monteras med skruvförband 

bildas spänningar återigen i materialet. Dessa spänningar är relativt små men påverkar inne i 

cylindern eftersom toleranserna ligger på några tusendelar. En hening av cylindern som krävs 

för att uppnå toleranser måste då ske efter monteringen av skruvar. Spänningarna som uppstår 

av skruvförbandet är försumbara för resten av cylindern. [2] [11] 

 

 Tätningar  

 

En tätning består av ett material som placeras mellan 2 ytor och pressas samman av något typ 

av förband. Anledningen är att stänga ute oönskade substanser och förhindra läckage för att få 

en fullt fungerande produkt.  
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Det finns flera olika material till de tätningar som finns på marknaden idag och det gäller att 

välja rätt tätning, till rätt användningsmiljö för att få en hållbar konstruktion. Användningen 

av materialets tekniska data för att konstatera vilket det optimala materialet som bör användas 

för att klara av den miljön produkten ska vistas i. Viktigt att tänka på är om packningen kommer 

att klara att vara i kontakt med vatten, olja eller de temperaturer som kommer att uppkomma. 

Tätningarna är en bidragande faktor till systemets kapacitet på produkten, eftersom 

livslängden av tätningen är direkt kopplat till livslängden på hela produkten.  

Tätningar kan delas in i två grupper, statiska och dynamiska. Ytorna som ligger emot tätningen 

kommer att avgöra vilken typ som är bäst.  
Statiska tätningar är mellan två ytor som är stilla och dynamiska tätningar är då minst en av 

ytorna är i rörelse gentemot den andra. [12] [13] 

 

 Livslängd 

 

Livslängden på en tätning varierar efter påverkan av olika medier som den utsätts för och vilken 

temperatur den kommer i kontakt med. Materialet kan få ändrade egenskaper efter åldring och 

kan tappa sin förmåga att hålla tätt efter en viss tid.  

2.4.1 Temperaturpåverkan                              
När en packning ska bestämmas till en produkt är det ofta temperatursintervallet som är 

utgångspunkten för att avgöra vilken tätning som ska användas. Många av materialen klara inte 

av de höga och låga temperaturerna som materialet kommer utsättas för och kan därav sållas 

bort direkt. Känsligheten i temperaturen är sammankopplad med livslängden på produkten, 

speciellt material med egenskapen att kunna töjas mycket utan att deformeras och sedan återta 

ursprungsformen igen. [14]. 

Temperatursintervall är skillnaden från starttemperatur till maximala temperaturen som 

produkten kommer att utsättas för utan att ta hänsyn till hur ofta dessa intervaller kommer att 

ske. Maximala temperaturen är den mest kritiska då temperaturen inte går tillbaka till 

rumstemperaturen lika snabbt och produkten utsätts för högtemperatur under en längre tid då 

den svalnar. [14, s387]. 

Vikten av att materialet ska klara låga temperaturer är minst lika viktigt när en tätning ska 

bestämmas. Låga temperaturer kan påverka ett material genom att det försämrar elasticiteten 

hos materialet vilket gör att materialet inte längre uppfyller de funktioner som krävas. I vissa 

fall leder det till att materialet kan bli skört och lätt spricka. [14, s387] 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

 

 Pughs matris 

 

Pughs matris är ett hjälpmedel där man objektivt och systematiskt jämför olika koncept emot 

en redan befintlig lösning. Vid användning av matrisen är det viktigt att ha kommit fram till fler 

alternativa lösningar. Bestämma vilka kriterier som är viktiga för att konceptet ska fungera 

vilket sedan med hjälp av en grupp med kunskap inom området sätter betyg på hur viktigt varje 

kriterier är. Även viktigt att bedöma kriterierna emot varandra för att bedöma vilket som är det 

mest kritiska att tänka på. Viktningen sker på en skala mellan 0-10.  

Metoden går ut på att man väger mellan det nya konceptet och det redan existerande om det är 

bättre, sämre eller lika bra. Om den är bättre får det 1, är det sämre får det –1 och om det är lika 

bra får den 0. Varje 1:a, -1:a och 0:a multipliceras sedan med kriterier betyget för att sedan 

läggas ihop till en total. Av detta får man ett resultat av vilket koncept från en objektiv synvinkel 

skulle vara det bästa. [15, s221-226]] 

Användning av Pughs matris är ett bra hjälpmedel för att fatta egna beslut. Den visar enkelt om 

det finns en förbättringsmöjlighet i den nuvarande produkten eller om den befintliga produkten 

redan är det optimala alternativet. [15, s221-226] 

 

  DFX (Design for Excellence) 

 

DFX är en övning som säkerställer att kvalitetsprodukter och tjänster maximera livscykeln av 

produkter, samt minskar tiden tills produkten hamnar på marknaden. “X” kan innebära 

exempelvis manufacturability (tillverkningsbarhet), testability (testbarhet), cost (kostnad) och 

enviroment (miljö). Metoden är ett systematiskt arbetssätt att ta fram underlag till ett beslut 

eller användas som ett tankesätt i utvecklingsprocessen av en ny produkt. Vissa koncept kan stå 

i konflikt emot varandra vilket göra att man får välja vilket perspektiv som ses vara viktigast 

och kompromissa. [16] 

3.2.1 DFA (Design for Assembly)  

Produktionen är en viktig del i en produkts livscykel och är därför viktigt att kolla på montering 

vänligheten. Det innebär att tänka att designen av produkten blir så enkel som möjligt att 

montera ihop. Om produkten har egenskapen att kunna byta ut delar är viktig, ska den även 

vara enkel att montera isär.  
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Stor vikt att veta om produktionen kommer ske manuell eller automatiserad för att bestämma 

vilka krav som finns på produkten. Vid manuell montering prioriteras att det är lätt att förstå 

monteringsinstruktionerna för att undgå fel i monteringen och att det inte kan uppstå 

personskador. Att försöka hålla nere antalet med komponenter som ska monteras på 

produkten. Designen av konstruktion kan göras så att missförstånd inte kan ske, tex genom att 

komponenter endast kan appliceras på ett sätt. Om monteringen sker automatiserat behöver 

designen göras efter hur roboten fungerar. Dimensionerna och toleranserna är av stor vikt då 

om roboten ska kunna utföra sitt arbete måste varje bit se likadan. Många produktionslinjer 

går mot att helt automatisera produktionen, där ett val att använda robot vid monteringen 

underlättar vid en framtida utveckling.  [15] 

3.2.2 DFM (Design for Manufacturing)  

DFM är den del som riktar in sig på hur det går att underlätta tillverkningsprocessen av 

delkomponenter till den slutgiltiga produkten. Det handlar om att välja rätt tillverkningsmetod 

och anpassa tillverkningen efter det. Att optimera denna process kan i ett tidigt stadie av 

konstruktionen tillhandahålla kostnadsberäkningar tidigt i konstruktionsfasen. Målet är att 

göra processen smidig och snabb utan att försämra produktkvaliteten för mycket.  

Vid en effektiv användning av DFM, drar det i slutändan ned priset på hela produkten. [15] 

3.2.3 DFQ (Design for Quality)  

DFQ tvingar designen att överväga hur elementen i produktdesign står sig till varandra och hur 

en förändring i det stadiet kan påverka komponentens egenskaper och produktens kvalitet. 

Produktens kvalitet betonar vikten av parameter- och toleransdesign för att få robusta 

produkter vilket uttrycks visuellt kvalitetsförlustfunktion och hög kvalitet. Med 

kvalitetsförlustfunktion menas att kvaliteten avviker från sitt målvärde.  

Kvaliteten går hand i hand med produktion, vilket gör den en viktig del av produktens 

designegenskaper för att i slutända få en bra produkt. [15] 

 

 Intervjuer 

 

För att få fördjupad kunskap inom området om hur en cylinder produceras har besök gjorts i 

produktionen. Grunden till denna metod är att se vilka förutsättningar som finns till att 

implementera en ny lösning. Intervjuerna är byggda så att ett antal frågor är förberedda, men 

under intervjun kan fler frågor följas upp från deltagarna.   

Mötena har byggts upp så att respondenten får en introduktion till området innan mötet. Då 

personen är expert inom området finns förhoppningen att förståelsen av problemet uppfattas 

snabbt. Förhoppningarna av möten kommer leda fram viktiga slutsatser och att få kontakter 

inom andra områden som kan vara intressanta för detta exjobb. Samtal förs vidare efter möte 

via mejl för att förmedla information som kan leda till flera lösningar.  

De flesta mötena har skett internt på Husqvarna för att anpassa konceptet efter de möjligheter 

som företaget har. Möten med utomstående parter kan ske i syfte för att få expertiskunskap 

inom ett speciellt område till exempel limning.  
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 Datainsamling  

 

En observation och rundvandring i produktionen av cylindrar gjordes för att få en uppfattning 
om hur flödet fungerar. Ett flödesschema över produktionen användes för att i teorin och med 
egna uppfattningar från observationen se om de ändringar som konceptet kräver, kommer att 
fungera i monteringen.  

Med expertishjälp från Husqvarnas beräkningsgrupp (CAE), där de med hjälp av simuleringar 
i CAD studerar vibrationer i cylindern, samlades data om hur krafterna påverkar hela cylindern 
och den del av cylindern som är i fokus kring locket. Med hjälp av CAD simuleringen kan en 
prototyp byggas upp mycket snabbare än om den skulle byggas i en fysisk form och det går 
snabbare att få fram ett resultat. Testkörningen som Husqvarna använder sig av är en 
testkörnings period enligt företagets provkod på cylindern och denna period kan reduceras till 
tiden det tar för datorn att bli klar med simulationen.  

 

 Benchmarking  

 

Benchmarking betyder att en produkt undersökes för att analysera del för del. 
Tillvägagångsättet varierar beroende vilket syfte den används till, men följer oftast samma 
mönster. Produkten beskrivs först i sin helhet, för att sedan ge information om artiklar, storlek, 
tillvägagångsätt, material samt registrerar varje komponent för sig. För att kunna sätta ihop 
produkten igen görs en steg för steg beskrivning av isär plockningen.  

Denna metod används för att få en förståelse kring hur produkten är konstruerad. Många 
företag använder sig av detta då de köper in konkurrenters produkter och plockar isär, detta för 
att få förståelse som kan gynna till egna produkter.  

 

 Validitet och reliabilitet 
 

Utifrån produktens kravspecifikation har fakta och data samlats in från litteratur, handböcker 

och vetenskapliga artiklar relaterade till maskinkonstruktion. Då ämnet har en specifik 

inriktning på fästmetoder stärks de teorier, observationer och tester av interjuver på och 

utanför företaget. Dessa intervjuer kontrolleras genom de referenser som teorin är baserad på, 

detta sätt ger en stark faktabaserad grund som stöd för reflektioner och slutsatser.  

Vissa fakta i teori- och metodkapitlet har tagits från andra källor än Husqvarna och där inte 

fakta har varit tillgänglig har antaganden gjorts med stöd från teorier och observationer. 

Kunskap utanför företaget har tagits från en av företagets leverantörer med stark erfarenhet i 

limfogning. Interjuver med företaget genomfördes där informationen jämfördes med 

litteraturstudier för ett kritiskt granskande.   
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4 Genomförande och resultat 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat samt studiens genomförande. Varje 

frågeställning kommer enskilt med en genomgång om hur arbetet gått till och en resultats del 

presenteras. Information som saknar källhänvisning hämtas från möten och interna 

företagsdokument.  

 

 Frågeställning 1  
 

 Hur ser nuvarande metod ut? 

c. Vilka krav finns på metoden och hur värderas dessa?  

d. Vilka egenskaper har metoden? 

e. Hur är metoden att applicera? 

 

4.1.1 Genomförande  

För att förstå hur produkten fungerar användes stora delar av mötena till att med expertishjälp 

från Husqvarna få en klar bild på den befintliga produkten. Med hjälp av handledarens expertis 

och företagsinformation fås data kring hur skruvförbandet påverkar cylindern och hela 

produkten samt vilka begränsningar och krav som ställs på produkten. Genom litteraturstudie 

som har utförts samlas fakta kring hur skruvförband fungerar. Rundvandringen av 

cylinderproduktionen används för att få en verklighetsuppfattning hur produkten monteras i 

dagsläget.   

4.1.2 Resultat 

Husqvarna använder sig av skruvförband för att applicera locket över kanalen i cylindern. Här 
presenteras resultat kring de kraven som finns till produkten, vilka egenskaper och hur 
metoden appliceras.  

 

a. Vilka krav finns på metoden och hur värderas dessa?  

 

Tryck 

Skruvförband är en de vanligare vidhäftnings metoderna när det kommer till fästmetoder. En 
packning med hjälp av skruvförbandet pressas mellan två ytor gör att det blir tätt. Locket på 
cylindern fäst i dagsläget med två till fem stycken skruvar som är strategiskt placerade vid de 
kritiska delarna, för att få optimal användning av skruvförbandet.  
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Figur 2:  Skruvförband som fäster locket över kanalen. 

 

Kraven på lockets täthet är inom Husqvarnas standards, där nuvarande fästsmetoden uppnår 

dessa krav. Tester som görs i spolkanalen använder sig av Husqvarnas egna provkod för att 

försäkra en godkänd täthet. 

 

Vibrationer 

Vid användning av produkten uppstår det vibrationer som påverkar locket och måste därför 

anpassas efter det. Företaget har med simulationer fått fram hur vibrationerna påverkar 

cylindern vid användning, se figur 3.   

Vibrationskrafter som påverkar den del av cylindern där locken sitter på är relativt låg. 

Packningen skyddar ytorna ifrån utnötning genom att ytorna inte ligger emot varandra och 

även reducerar tillförsel av vibrationskraft från cylindern till locket. Runt skruvarna sitter det 

inga packningar vilket gör att locket tillförs med krafter från cylindern.  

Vibrationerna kring locken i sig är inget problem då de är relativt små och är där med 

försumbara gällande skruvförband.  
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Figur 3: Vibrationsmätningar på en cylinder och på locken mätt i m/s^2.  

 

 

Värme 

Den värme som bildas vid användning i cylindern har sin kritiska värmepunkt vid tändstiftet. 
Värmen kommer att sprida sig från punkten över hela cylindern och variera i temperatur. 
Temperaturen kommer variera och beskrivs i värmekarta se Figur nr 4. Utefter de tester som 
gjorts sattes kravet som den nya lösningen behöver uppfylla till 200 grader °C. 

 

 

 

Figur 4: Värmesimulering av cylindern mätt i Celsius.  

 

b. Vilka egenskaper har metoden? 
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Skruvförbandet har en positiv egenskap med att den enkelt demonteras utan att skada 

fästmetoden och produkten. Att den är enkel att demontera gör att det blir enkelt att underhålla 

produkten vid byte av locket. Det är enkelt att justera skruvförbandet ifall problem med 

tätningar eller material uppstår.    

Användning av ett skruvförband medför att en packning måste införas i metoden. Packningen 

gör att det håller tätt och skyddar ytorna mot utnötning.  

 

 

Figur 5: Locket med lösningen med skruvförband och en packning till locket. 

 

Då skruvförbandet förlitar sig på punkfäste fördelas krafterna mellan dessa fyra punkter. Detta 

riskerar att kraften inte distribueras jämt över den tätande ytan. För att förhindra detta måste 

man i designen placera skruvhålen så att spänningarna är jämt fördelad över ytan.  

 

c. Hur är metoden att applicera? 

Appliceringen av skruvförbandet sker helt automatiserat av robotar. Robotarna är 
programmerade att applicera skruvarna med ett förbestämt moment enligt Husqvarnas egna 
provkod.  

 

 

 

 Frågeställning 2  
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Hur jämför sig nuvarande och andra metoder med en den valda metod? 

 

4.2.1 Genomförande 

 

För att kunna vikta nuvarande metod/lösning mot andra metoder/lösningar utifrån företagets 
synpunkter har Pughs matris använts. För att få inblick och ranka kriterierna har DFX 
metoderna varit givande för att utforma kriterierna. Rakningen av kriterierna har diskuterats 
tillsammans med handledaren på Husqvarnas för att få en experts synpunkter. 

4.2.2 Resultat 

 

Pughs matris 

 

 

Figur nr 9: Resultat av Pughs matris av fästmetoder 

 

Viktningen utgår ifrån de egenskaper som är viktigaste för produkten och inte produktionen. 
Resultatet visar att teoretiskt är konceptet Limning mest lämpligt att arbeta vidare med.   

 

 Frågeställning 3 
 

Hur ser en annan metod ut? 

a) Vilka egenskaper har metoden? 

b) Hur är lösningen att applicera? 

 

 

4.3.1 Genomförande 

Genom handledarens samt hans andra medarbetares expertis på företaget gjordes 
genomgångar och presentationer gällande den befintliga produkten och den nuvarande 
fästmetoden. Genom den introduktionen har samtlig information samlats in via interjuver, 
observationer och litteraturstudier för att få ett bredare perspektiv på krav och möjligheter.  
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Med ett jämförande av limmetoden på nuvarande och andra fästmetoder har slutsatser 
möjliggjorts med den data och vetenskap från referenserna. Referenserna har därmed jämförts 
med både varandra och de interjuver som gjort, i synnerlighet intervjun med Polymerteknik. 
Där har de egenskaper vägts med skruvförbandet för att få en klar bild av skillnaderna mellan 
metoderna, detta gäller både de negativa och positiva egenskaperna.  

Då en av grunderna i projektet är att ta hänsyn till produktionsflödet involverar det en fortsatt 
automatiserad lösning till montering. Därmed har litteraturstudierna innefattat teori och 
praktiska exempel på just automatiserad applicering av lim, där ett praktiskt exempel utfördes 
på polymerteknik.  

 

4.3.2 Resultat 

 

a) Vilka egenskaper har metoden? 

 

4.3.2.1 Fäste 

Då tidigare fästmetoderna utgår från fästpunkter har distributionen av spänningen inte varit 
helt jämn. Med lim som fäste får man en jämt fördelad spänning mellan locket och cylindern 
där hela limytan utnyttjas. Locket ska täcka över den spolkanal på cylindern där 
bränsleblandningen passerar, därmed måste en resistans mot de oljor som förekommer i 
motorer finnas. Därför togs det hänsyn till att limmen skulle ha egenskaper som passar till 
motormiljöer, detta gäller även att vara tillämpad för vidhäftning av metallytor.  

 

Rengöring  

Då tanken är att fästa locken efter heningen istället för före så måste cylinderns yta rengöras 
från de oljor och andra orenheter som finns och uppkommer under tillverkningsprocessen. 
Rengöringen är nödvändig för att få ett bra fäste på den applicerade ytan. Smuts och oljor kan 
bidra till en bristande fästförmåga och försvagande hållfasthet. Det största är att få borde de 
oljor som används under heningen, där förekommer: 

• En olja passande vid bearbetning av snäva toleranser 

• En olja specificerad till hening 

Oljor om kvarstående på materialet kan äventyra fästegenskaperna för limmet. Husqvarna har 
redan en rengöringsprocess där tre olika medel används för att rengöra produkten, dessa 
medels egenskaper är: 

• avfettning 

• tensider 

• rostskydd 
 
Samt ett ultraljudsbad som sista procedur, dessa metoder rekommenderas som 
rengöringsstrategi före applicering av lim och är mycket viktigt för att säkra hållfastheten på 
limmet, något som visas i figur 1:  
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Figur 1: Hållfastheten hos olika förband beroende av olika förbehandlingsmetoder på 

aluminium: [8, s.136]  

Cylindern blir även blästrad direkt efter värmebehandlingen/avspänningen, då en blästrad yta 

bidrar till bättre fäste. Locket är inte blästrat så där bidrar inte locket får den förhöjda 

egenskaperna till fäste mellan ytorna. Noggrannheten på renligheten varierar från lim till lim 

där vissa epoxilim inte är alls så känsliga, men att följa de rekommenderade rengöringsmetoder 

och medel är fördelaktigt för att få ett garanterat resultat. 

4.3.2.2 Epoxi 

Under konsultation med Polymerteknik kom det fram till Epoxilimmet ES558, ett 
enkomponentslim, skulle vara passande. Epoxilim som är ett vanligt förekommande lim, har 
många olika varianter av både en- och tvåkomponentslim. Då kraven på limmets 
skjuvhållfasthet för att hålla kvar locket var relativt lågt vid normala rumstemperaturer så 
måstes en undersökning på hur starkt limmet är vid de förekommande temperaturerna under 
cylinderns körning. 

 

 

Figur 6: Epoxilim prestanda 
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Med en skjuvhållfasthet på 17-31 MPa vid aluminium är limmet även anpassat till temperaturer 
från -40 °C till +180 °C Se figur 6, och enligt det giva kravet på +200 °C runt locket. Då måstes 
en undersökning huruvida epoxilimmets skjuvhållfasthet presterar vid överstigande 
temperaturer, se figur 7. 

 

Figur 7: Skjuvhållfastheten som funktion av temperatur för några limtyper: [8, s.45]. 

Figuren visar att epoxin förlorar snabbt sin hållfasthet vid överskridande temperaturer men 
behåller ändå en styrka på ca 6 MPa. Enligt Husqvarans tester är fortfarande tillräckligt för att 
locket ska hålla tätt. 

Härdning 

Alla epoxilim behöver inte härdas i höga temperaturer men oftast går de som härdas hand i 
hand med hög värmeresistans. Detta gäller även då för ES558 där härdningstiden är direkt 
relaterad till härdningstemperaturen, se figur 8. 

 

Figur 8: Epoxilim Egenskaper 

Dessa temperaturer och tider är baserade på när limmet är uppe i sagd temperatur, därmed kan 
det vid större storlekar eller en överfull ugn förlänga processen. 
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4.3.2.3 Siliconlim 

Siliconlim är det andra lim som uppfyller både kraven och med polymertekniks 
rekommendation bedöms passa till ändamålet i hänsyn till dess egenskaper samt prestanda. De 
silikonlim som produceras av olika företag och uppkommer under två olika namn. Dow corings 
Q3-1566 eller Sealtite 210, enkomonentslim som är extremt värmetåligt. Sealtite som är något 
billigare men köps generellt inte i större fat vilket är nödvändigt vid massproduktion, därmed 
ändvänds databladet från Q3-1566, detta är även för att mer genomgående information och 
data finns på Q3-1566s datablad. Annars är data näst intill sammanfallande mellan de två 
produkterna.  

Q3-1566 

Databladet visar att limmet är stabilt och flexibelt från -50°C till +275°C grader, där korta 
intervaller upp till +350 °C inte äventyrar hållfastheten. Databladet framför tester på flexibilitet 
samt sprickresistans under höga temperaturer. Under +235°C i två dagar behöll silikonets sin 
flexibilitet samt under +350°C i två timmar uppstod inga sprickbildningar. Då temperaturerna 
runtom locken inte uppnår dessa temperaturer riskeras inte silikonets egenskaper och 
prestanda. Med en draghållfasthet på 3,6 MPa är den inte lika stark som epoxilim, men har 
istället en mindre negativ kurva av skjuvhållfastheten vid ökade temperaturer. [17] 

Härdning 

Silikonet härdas i rumstemperatur på +23°C med en relativ luftfuktighet på 50%, för att uppnå 
genomgående härdning rekommenderas minst 24 timmars härdningstid och efter 15 minuter 
är silikonet klibbfritt. Genom egna tester både på polymerteknik samt Jönköpings Tekniska 
Högskolas (JTH) verkstad för att se härdningen, där två aluminium plåtar fästet med en tunn 
lina på ca 2,5 millimeter längst kanten av ytorna. Testet visade att efter 15 minuter hade 
silikonet fått ett klibbfritt härdande skikt, efter ytterligare fem minuter kunde 
aluminiumbitarna förflyttas utan att de ihop limmade ytorna förflyttade sig. Efter 24 timmar 
kontrollerades silikonet genom att separera de två ytorna, där visade det sig att härdningen inte 
var klar helt igenom då silikonet fortfarande var klibbigt i mitten. Luftfuktigheten spelar en stor 
roll på härdningstiden samt möjligheten för vattenmolekyler att ta sig in i silikonet bidrar till 
det varierade resultatet. De flesta tester som gjort, till exempel av American Society for Testing 
and Materials, har sju dagars härdning genomförts för att säkerställa den maximala 
skjuvhållfastheten. Därmed kan en limmad produkt hanteras varsamt efter 20 minuters 
härdning men rekommenderas att inte testas för användning efter minst 24 timmars härdning. 
[17] 

4.3.3 Tätning 

Både epoxi- och silikonlim fungerar som tätning när de appliceras kontinuerligt runt hela ytan. 
Vanligtvis behövs en packning förapplicerad på locket eller cylindern innan monteringen för att 
säkerställa tätningen. Limmet fungerar både som en fästmetod och en tätning.  

4.3.4 Applicering 

Epoxi- och silikonlim är lätthanterligt i både automatiserad- och manuell-applicering, båda är 
optimerade och används i industri och privatbruk. Polymerteknik använder sig av båda där 
automatiserade är passande vid monteringen av stora mängder. Liknande an implementeras 
hos Husqvarna där liknande robotarmar kan modifieras för anpassning till just lim.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 

teorin från det teoretiska ramverket genom analys. Information är hämtad från intervjuer 

och teorikapitlet.  

 

 Frågeställning 1 
 

Hur ser nuvarande metod ut? 

 

Beskrivet i 4.1.2 används i dagsläget ett skruvförband som fästmetod av locken. Locken 
sammansätts med två till fem självgängande skruvar för att rummet mellan skruvarna och 
cylindern ska vara så liten som möjligt för att förminska påverkan av vibrationer. För att 
metoden ska hålla den tätande effekten krävs ett skruvförband. Skruvarna köps in från en 
leverantör och har i sig en relativt låg kostnad, men skruvarna som artikel är däremot en större 
kostnad. Locken köps färdiga från leverantör, där gummitätningen sammanfogas med locket. 

Historiskt sett är skruvförband en vanlig monteringsmetod vilket gör att det finns tidigare 
kunskap kring användningen från andra produkter. Vid monteringen av stora volymer är 
användningen av skruvförband fördelaktig med egenskapen lätt att montera. Monteringen sker 
helt automatiskt av robotar vilket gör att resultatet ser likadant ut varje gång. Det går att bortse 
från den mänskliga faktorn som kan leda till fel i monteringen, vilket i flödet kommer reducera 
tiden att åtgärda felen.  

 Frågeställning 2  

 

Hur jämför sig nuvarande och andra metoder med en den valda metod? 

 

5.2.1 Pughs matris  

Nedan följer en analys om de olika kriterierna i Pughs matris och hur de är rankade samt 
utvärderade. Som beskrivet i 4.3 utgår kriterierna ifrån produktens funktioner.  

Monteringsvänlig 

Med metoden DFA som beskrivs i 3.2.1 observerar hur produkten är designad utifrån 
egenskapen att den ska vara monteringsvänlig. Monteringen kommer ske automatiserat i 
produktionsflödet vilket gör att designen av produkten kommer ske därefter. Robotarna som 
används i dagsläget går att programmera till att montera avancerade konstruktioner. 
Anledningen till att viktningen blir låg jämfört med andra kriterier är att monteringen sker 
automatiserat.  

Kostnad 

Kostnaden är en väldigt bred del som många faktorer kan vara med och påverka som om 
processtiden minskas kan fler produkter produceras och öka företagets vinst. I Pughs matris är 
kostnaden mest riktad till materialkostnader och antal artiklar som används till att applicera 
locket. Husqvarna har skruvar som köps från en leverantör vilken har därmed en kostnad som 
artikel, medan själva skruvarnas kostnad inte är hög bidrar en artikel till ökande administrativa 
kostnader. Vid användning av limning kan materialet på locken reduceras genom att ta bort 
delen där skruvarna sitter i nuvarande lösningen.   
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Miljövänlig 

Som fästmetod har skruvförband liten påverkan med miljöhanteringen. Det är liknande 
material i skruvarna och locken som på cylindern, vilket gör att materialet inte påverkar 
miljövänligheten. Användningen med av lim kommer förändra då ett nytt materiel kommer 
tillföras till produkten. Limmet har kemiska egenskaper som kan vara irriterande vid mänsklig 
kontakt. Vid rätt hantering av limmet behöver ingen förändring i miljöväg ske.  

Arbetsmiljö 

Monteringen kommer ske automatiserat vilket gör att mänsklig kontakt aldrig sker med 
produkten under produktionsflödet. Vid svetsning uppstår gnistor och bländande sken, vid 
limning kan lukten uppfattas störande av arbeten som sker i närheten av appliceringen. Då 
viktningen baseras på produktens egenskaper kommer saker som skulle lösa problemen i 
produktionen inte finnas i åtanke, därmed blir resultat av viktningen ganska hög.  

Livslängd 

Livslängden på locket är samma som på resten av cylindern. Med skruvförbandet finns 
möjligheten att byta locket då det är enkelt att demontera, dock är demontering av locket inte 
något krav därför att båda delarna har samma livslängd. Vid användning av limmetoden 
jämfört mot skruvförband finns risken att livslängden påverkas av brister i produktionsflödet, 
men då det är automatiserat är risken liten att det inträffar.  Som beskrivet tidigare i rapporten 
är det inget som företaget har som önskad egenskap och därmed hålls viktningen relativt låg.  

Tätning  

Slutningen är av kanalen är viktigt för att cylindern ska fungera. Vid bristningar i tätningen 
uppstår läckage och bränsleblandningen kommer att läckas ut som riskerar effekten på motorn. 
Tätningarna som används i dagsläget trycks ihop av skruvförbandet för att hålla tätt, då 
metoden använder sig av punktfäste finns läckagerisken om en punkt brister. Limmetoden 
använder ytfäste som packning, vilket gör att locket endast behöver en artikel vid tätningen 
mellan lock och cylinder. Svetsning och limmetoden använder också sin fästmetoden som 
tätning resulterar det i att koncepten är en förbättring jämfört med skruvförband.   

Vikt 

Reducering av vikt ses av Husqvarna som en förbättring av hela produkten. Varje gram som 
kan reduceras optimerar en handhållen produkt mycket. Vid användning av svetsning finns 
förbättringsmöjligheter då det använder sig av ytfäste kan gummipackningen, skruvarna och 
skruvtornen reduceras. Svetsningen sammanfogas genom att smälta samman locket och 
cylindern eller att tilläga material. Vid limning gäller samma som vid svetsning med reducering 
av packning, skruvar och skruvtorn. Att fästmetoden fungerar samtidigt som en packning ses 
som en förbättring då det finns möjlighet reducera vikten av hela cylinder då vissa delar blir 
överflödiga vid förändringen.
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 Frågeställning 3  

 

Hur ser en annan metod ut? 

a) Vilka egenskaper har metoden? 

b) Hur är lösningen att applicera? 

 

a) Vilka egenskaper har metoden/lösningen? 

 

5.3.1 Fäste/Rengöring 

Enligt datablad till nästan alla lim uppmanas det att rengöra ytorna innan appliceringen av 
limmet. Detta är för att kunna garantera limmets egenskaper gällande hållfastheten och 
livslängd. I Husqvarnas flödesschema genomgår redan cylindern flera av de rekommenderande 
förbehandlingar av metaller, bland annat blästring som ger en bra grund yta vid limning. 
Blästringen kan räcka som metod som visas enlig figur (Numer), men det rekommenderas att 
även tvätta ytan.  På slutet av flödet tillkommer oljor som används vid heningen, men dessa 
oljor tvättas bort med tre olika rengöringsmedel i varsitt bad. Även ett ultraljudsbad görs på 
slutet, metoden är rekommenderas starkt för att få bort de sista oljepartiklar som kan finnas på 
ytorna.  

Husqvarna använder redan sig av de metoder som krävs för att få en optimal rengjord yta innan 
limning. Dock utförs dessa bara på cylindern medan locket går igenom ingen behandling. 
Locken ska inte redan vara utsatt för orenheter som oljor och smuts men har ingen behandlad 
yta så som blästring. Även lockets yta är relativt ren och metoden kan fungera så 
rekommenderas det en snabb rengöringsprocess av locken.  

5.3.2 Epoxi 

Epoxilim är vanligt förekommande i industrin och har stor användning inom automatiserad 
massproduktion. Med ett brett sortiment av olika typer av epoxi finns det nästan alltid något 
som passar alla ändamål, om sådant inte är fallet så kan man modifiera eller skräddarsy limmet 
efter behövda egenskaper. I detta projekt fäst två aluminiumytor vilket är mycket vanligt, 
däremot är det de andra egenskaperna gällande värme- och kylresistans som kräver ett 
noggrannare val av limmets egenskaper.  

En tillkommande utmaning är hur locken ska hållas på plats under härdningen, limmet i sig är 
trögflytande och kan hålla fast lätta föremål innan härdningen. Locket kan då inte trilla av på 
grund av gravitationen eller andra rörelser av cylindern bidra till en glidande rörelse mellan 
ytorna. Det kan behövas tillfälliga spännen eller spår på antingen cylindern eller locket för att 
kvarhålla locket till härdningen. 

5.3.3 Silikonlim 

Liknande epoxi används Silikonlim ofta inom industrin och det finns flera sorter med olika 
egenskaper att välja efter behov. Silikonlim är ansedd att vara mycket flexibelt och lätthanterligt 
passar den in både i privat samt industriellt bruk. Inte lika strakt som epoxi men borde ändå 
uppfylla Husqvarnas krav. Silikonlimmet i frågan (Q3-1566) kan beskrivas som klibbigt när 
applicerat, liknande epoxilimmet, samma problem gällande att hålla locket på plats 
uppkommer. Samma lösning kan implementeras med spår eller tillfälliga spännen till 
härdningen gjorts. 

Härdning 
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Den härdande processen är ett måste för epoxilim som ska uppfylla de krav som finns på 
cylindern. Detta tillägger ett extra moment i produktionsflödet, ett moment som inte är särskilt 
avancerat men bidrar till extra tid. Tiden har stor påverkan på slutliga kostnaden och all extratid 
bidrar till detta. Effektivisering kan göras genom varmare och större ugnar för snabbare 
härdning samt fler produkter per gång. En stor risk är att härdningen blir en flaskhals i 
produktionsflödet. 

Silikonlimmets härdningstid är betydligt längre än epoxilimer, men de limmade objekten kan 
hanteras efter 20 minuter, det är bara sin optimala styrka som tar 24 timmar. Under nuvarande 
montering så görs ett täthetstest direkt efter monteringen av locken, dessa kan inte göras utan 
att låta limmet härda. Här kan tidsaspekten spela stor roll beroende på hur cylindern hanteras 
efter limappliceringen då härdningen behövs för att säkerställa hållbarheten. Det kan resultera 
till stora lager av cylindrar, något man vill undvika. 

5.3.4 Tätning 

Limmen bidrar till både fäste och tätning, det tar bort behovet av en separat packning som 
används i dagsläget. Oberoende vilket av limmen som använder så blir kanalen tät, förutsatt att 
appliceringen och härdningen har skett på rätt sätt. Den nuvarande tätning som används är 
förapplicerad på locken som beställts av leverantör, när limlösningen används så kontrollerar 
man själv kvaliteten på tätningen istället för att förlita sig på leverantören.  

 

b) Hur är lösningen att applicera/implementera 

 

5.3.5 Applicering 

Automatiserad limapplicering används inom flera industrier och kan även implementeras i 
Husqvarnas flöde. Nuvarande montering som används är skruvförband, fullt automatiserad 
med robotarmar som kan anpassas för användning av lim.  I dagsläget görs även ett test för 
tätheten efter monteringen, det testet behövs flyttas till efter limmen har härdats. Momentet 
med heningen i flödet kan förflyttas då den var placerad efter skruvmonteringen på grund av 
de spänningar som uppstod. Nu kan den ligga innan lockmonteringen då inga extra spänningar 
tilläggs. Limmetoden öppnar upp slutet på produktionsflödet och ger nya 
effektiviseringsmöjligheter.  

5.3.6 Fästmetoder 

Här beskrivs de olika metoder som har analyserats och reflekteras över, samt teorin bakom 
Pughs matris. 

Skruvförband  

I dagsläget används skruvförband i produktionen för montering av locket. Vid åtdragning av 
skruvarna uppstår spänningar i cylindern, vilket behandlas i cylindern genom en bearbetning i 
cylindern. Spänningarna gör att locket blir begränsat då det måste monteras innan heningen i 
produktionsflödet. Vid användning av limmetoden uppstår inte spänningarna som fås av 
skruvförbandet, vilket gör det möjligt att ha monteringen av metoden innan eller efter 
heningen.  

Skruvförbandet har funktionen att kunna demonteras, vilket gör att metoden har en möjlighet 
till att enkelt byta locket vid behov. Enligt handledaren på Husqvarna sker det väldigt sällan at 
locken behöver bytas. Med informationen given dras slutsatsen att funktionen att demontera 
locket inte är relevant.  

Vid användning av skruvförband krävs det skruvtorn för att fästa skruvarna i. Limning 
använder sig av ytan som ligger mellan locket och cylindern som fästyta.  
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Nitning 

Nitning är likt skruvförband då det använder sig av punktfästing och behöver en packning för 
att hålla tätt. Det Bildas spänningar vid appliceringen vilket gör att metoden är begränsad till 
att monteras innan heningen i produktionsflödet. Limning använder sig av ytfäste och laster 
kommer fördelas över hela ytan medan nitning använder sig av punktfäste och lasterna fördelas 
på punkterna. Vid nitning är risken att lasterna inte blir jämt fördelade och det är omöjligt att 
justera utan permanent förstöra nitarna.  

Svetsning 

Svetsning har liknande fästegenskaper som limning, för båda använder fästförmågan som en 
packning. Användningen av ytfäste är fördelaktig då lasterna fördelas jämt och håller tätt över 
hela locket. Svetsning kan lägga till material eller sammanfoga materialet från cylindern och 
locket. Ett problem som kan uppkomma vid svetsning och limning är att fogen blir för tunn och 
att den brister men eftersom appliceringen kommer ske automatiserat av en robot är risken 
väldigt liten att det inträffar.  

DFQ som beskrivs i 3.2.3 visar hur kvalitén påverkar produkten. Vid gjutningen av cylindrarna 
uppstår det vätegasporer som ligger kvar efter i materialet. Svetsningen kommer tillföra värme 
som gör att porerna expanderar och kan resultera till sprickningar i sammanfogningen.  

5.3.7 Pughs matris  

Nedan följer en analys om de olika kriterierna i Pughs matris och hur de är rankade samt 
utvärderade. Som beskrivet i 4.3 utgår kriterierna ifrån produktens funktioner.  

Monteringsvänlig 

Med metoden DFA som beskrivs i 3.2.1 observerar hur produkten är designad utifrån 
egenskapen att den ska vara monteringsvänlig. Monteringen kommer ske automatiserat i 
produktionsflödet vilket gör att designen av produkten kommer ske därefter. Robotarna som 
används i dagsläget går att programmera till att montera avancerade konstruktioner. 
Anledningen till att viktningen blir låg jämfört med andra kriterier är att monteringen sker 
automatiserat.  

Kostnad 

Kostnaden är en väldigt bred del som många faktorer kan vara med och påverka som om 
processtiden minskas kan fler produkter produceras och öka företagets vinst. I Pughs matris är 
kostnaden mest riktad till materialkostnader och antal artiklar som används till att applicera 
locket. Husqvarna har skruvar som köps från en leverantör vilken har därmed en kostnad som 
artikel, medan själva skruvarnas kostnad inte är hög bidrar en artikel till ökande administrativa 
kostnader. Vid användning av limning kan materialet på locken reduceras genom att ta bort 
delen där skruvarna sitter i nuvarande lösningen.   

Miljövänlig 

Som fästmetod har skruvförband liten påverkan med miljöhanteringen. Det är liknande 
material i skruvarna och locken som på cylindern, vilket gör att materialet inte påverkar 
miljövänligheten. Användningen med av lim kommer förändra då ett nytt materiel kommer 
tillföras till produkten. Limmet har kemiska egenskaper som kan vara irriterande vid mänsklig 
kontakt. Vid rätt hantering av limmet behöver ingen förändring i miljöväg ske.  

Arbetsmiljö 

Monteringen kommer ske automatiserat vilket gör att mänsklig kontakt aldrig sker med 
produkten under produktionsflödet. Vid svetsning uppstår gnistor och bländande sken, vid 
limning kan lukten uppfattas störande av arbeten som sker i närheten av appliceringen. Då 
viktningen baseras på produktens egenskaper kommer saker som skulle lösa problemen i 
produktionen inte finnas i åtanke, därmed blir resultat av viktningen ganska hög.  
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Livslängd 

Livslängden på locket är samma som på resten av cylindern. Med skruvförbandet finns 
möjligheten att byta locket då det är enkelt att demontera, dock är demontering av locket inte 
något krav därför att båda delarna har samma livslängd. Vid användning av limmetoden 
jämfört mot skruvförband finns risken att livslängden påverkas av brister i produktionsflödet, 
men då det är automatiserat är risken liten att det inträffar.  Som beskrivet tidigare i rapporten 
är det inget som företaget har som önskad egenskap och därmed hålls viktningen relativt låg.  

Tätning  

Slutningen är av kanalen är viktigt för att cylindern ska fungera. Vid bristningar i tätningen 
uppstår läckage och bränsleblandningen kommer att läckas ut som riskerar effekten på motorn. 
Tätningarna som används i dagsläget trycks ihop av skruvförbandet för att hålla tätt, då 
metoden använder sig av punktfäste finns läckagerisken om en punkt brister. Limmetoden 
använder ytfäste som packning, vilket gör att locket endast behöver en artikel vid tätningen 
mellan lock och cylinder. Svetsning och limmetoden använder också sin fästmetoden som 
tätning resulterar det i att koncepten är en förbättring jämfört med skruvförband.   

Vikt 

Reducering av vikt ses av Husqvarna som en förbättring av hela produkten. Varje gram som 
kan reduceras optimerar en handhållen produkt mycket. Vid användning av svetsning finns 
förbättringsmöjligheter då det använder sig av ytfäste kan gummipackningen, skruvarna och 
skruvtornen reduceras. Svetsningen sammanfogas genom att smälta samman locket och 
cylindern eller att tilläga material. Vid limning gäller samma som vid svetsning med reducering 
av packning, skruvar och skruvtorn. Att fästmetoden fungerar samtidigt som en packning ses 
som en förbättring då det finns möjlighet reducera vikten av hela cylinder då vissa delar blir 
överflödiga vid förändringen. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser, och 

rekommendationer. Följande av en diskussion gällande teori och metod. Kapitlet avslutas 

med förslag på vidare arbete eller forskning. 

 

 Slutsatser och rekommendationer 

 

Examensarbetets syfte har varit att utvärdera alternativa fästmetoder för locken som täcker 

kanalerna på cylinderns sidor. Metoderna undersöks huruvida de uppnår Husqvarnas 

kravspecifikationer samt möjligheten att implementeras i produktionsflödet. Projektet utfördes 

med syftet som möjlighetsundersökning och har därmed avgränsat sig från den materiella 

slutkostnaden på produkten. Däremot har viss hänsyn tagits till produktionskostnader men 

uteslutit processkostnaden.  

Rekommenderande fästmetoden blir limning, där appliceringen och tätningen blir ett och 

samma. Ett jämt fördelat tryck längst med fästytan minskar risker för läckage och utnötning 

som kan framkomma vid punktfäste. Skruvförband som är den nuvarande fästmetoden 

använder sig av skruvar som i sig inte är en stor kostnad. Skruvarna som en artikel bidrar 

däremot till en kostnad, limmet kan därmed ersätta dessa artiklar och gynna kostnaden. Vikten 

har stor betydelse i produkten där varje gram räknas, med limmetoden skulle inte bara 

skruvarnas vikt försvinna utan även de materialet till skruvtornen som behövs vid 

skruvförband. En investering på anpassning av den automatiserade monteringen samt 

härdningsugnar kan ge återbetalning vid effektivisering.  

Epoxilimmet rekommenderas då den uppnår kraven samt anses vara mest effektiv vid 

produktion. Silikonlimmet behöver inte de extra härdningsugnar men tar betydligt längre tid 

att härdas. Därför med sin snabba härdningstid i rätt temperatur anses det vara värt de 

investeringar som krävs för att använda epoxilim.   

 

 Teori och metod 

 

Stor vikt har lagts på den teoretiska delen eftersom examensarbetet har utformats som ett 

utredningsarbete. Teorierna som har används har i stor del tagits från handböcker gällande 

olika fogningstyper och mekanisk design. Störst har vikt har lagts på de teorierna gällande lim 

och limmetoder. Dessa teoretiska verk varierar från handböcker online som kan uppdateras vid 

behov när teknologi utvecklas. Dock har även fysiska böcker används där all information inte 

är aktuell. Därför har referenserna korsjämfört för att stärka validiteten.    

 

 Implikationer 

 

Om de rekommendationer som framtagits under examensarbetet skulle det betyda att 

Husqvarna blev tvungna att anpassa produktion efter konceptet. Vid byte av monteringssätt 
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kommer en omprogrammering av roboten ske och visa verktyg behöver införskaffas. Med 

företagets kompetens och stöd av Polymerteknik kommer denna process att vara möjlig att 

införa i produktion.  

Skillnad från nuvarande metod behövs ingen packning för att hålla tätt då limmet med hjälp av 

sin fästförmåga uppfyller dem funktionerna. Att limmet löser tätheten resulterar till att inga 

skruvar behövs. Metoden gör det möjligt att förändra produktionen då appliceringen inte 

behöver ligga innan heningen. Avgränsningarna har gjorts för att hinna med de aspekter som 

skolan kräver av examensarbetena för att bli godkända. 

 

 Vidare arbete eller forskning 

 

Vidare arbete efter studien är de delar som på grund av tidsbrist är att göra tester med limmet 

på cylindrarna. Om testningen visar goda resultat kan arbetet med att få in det i produktion 

börja. Studien har fokuserat på  limmetoden och utvärderat arbetet efter det, men under 

studiens gång har även konceptet svetsning varit lovande. Om det uppstår problem vid limning 

kan det vara värt att undersöka konceptet svetsning.  
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Flödeschema  

Bilaga 2  Tabell över olika limtyper 

Bilaga 3 Tabell över olika limtyper  

Bilaga 4 CAE beräkningar 
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       Bilaga 1 

 
Flödesschema av cylinderproduktionen.  

 

 

       Bilaga 2 

 

Tabell sammanställning av data för olika lim/limgrupper: [8, s.59]  
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 Bilaga 3     

 

Tabell sammanställning av data för olika lim/limgrupper: [8, s.60]                       

 

 

Bilaga 4 

 

CAE beräkningar olika typer av vibrationer 

 


