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Abstract 

This examination project has been performed in collaboration with Husqvarna 
AB, one of the world’s leading manufacturers of both commercial and 
professional garden products such as chainsaws, trimmers and lawnmowers. 
Husqvarna AB always strive to develop and improve new and existing products 
and components to ensure an attractive product and a competitive position on 
today’s market 
 
One of these components is filled balances. This is a component unique to the 
company and is one of the parts in their fuel-powered chainsaws. This component 
is placed on the crankshaft to increase compression in the crankcase, hence 
increasing the power of the chainsaw. The problem with the product today is the 
constantly changing fit on the weights and the complexity of the manufacturing 
process.  
 
The examination contains the conceptual development of these filled balances 
with the goal to contribute with several realizable concepts that solve these 
problems and simultaneously increase the products durability. 
 
This report describes the conceptual process and walks the reader threw the 
necessary steps that finally leads to a finished concept. The report describes the 
theories and softwares used in this project and how they were used to end up with 
two finished conceptual solutions. 
 
The final results are presented at the end of the report with images of the final 
concepts, simulations and the conclusions this report lead to.  
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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts i samarbete med Husqvarna AB i Huskvarna som 
tillverkar utomhusprodukter för kommersiellt och professionellt bruk, såsom 
motorsågar, trimmers och gräsklippare. Husqvarna AB är idag ett världsledande 
företag som ständigt arbetar med förbättringar av deras produkter och dess 
komponenter för att garantera attraktiva produkter och en konkurrenskraftig 
position på dagens marknad.  

En av deras komponenter till deras bensindrivna motorsågar är den fyllda 
balansen. Komponenten monteras på balansvikterna inne i vevhuset på 
motorsågen och är till för att fylla ut de tomrum som finns runt balansvikten. De 
fyllda balanserna är till för att öka kompressionen i motorn vilket leder till att den 
ger en högre effekt. Dagens lösning är dock komplicerad att tillverka samt att 
toleransen skiftar vilket kan leda till att varje exemplar greppar olika runt 
balansvikterna.  

Examensarbetet omfattar en konceptutveckling på dessa fyllda balanser med mål 
att bidra med ett eller flera realiserbara koncept som uppfyller de krav som ställs 
på produkten.  

Rapporten beskriver hur projektet har genomförts från start till två färdiga 
koncept. I kapitlet Teoretisk bakgrund beskrivs de olika metoder och teorier som 
använts för det kreativa och innovativa tänkandet som sedan nyttjas i kapitlet 
Genomförande där alla idégenereringar och koncept presenteras.  

Resultatet pressenteras i slutet av rapporten i form av tredimensionella modeller 
av de koncept som framtagits under projektets gång. Läsaren kan här även ta del 
av den simuleringsdata som gjorts och vilka slutsatser de har lett till. 
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1 Inledning 

Examensarbetet  genomfördes genom ett samarbete med Husqvarna AB och 
inriktar sig mot att vidareutveckla produkten fyllda balanser som idag är en 
komponent i Husqvarnas professionella motorsågar. Projektet är en del i 
utbildningen Maskinteknik med inriktning produktutveckling och design och 
kommer genomföras inom utbildningens ramar.  

 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till projektet är att få testa de kunskaper som erhållits under 
studietiden i praktiken samt att få en inblick i hur det är att komma ut i arbetslivet 
efter en maskiningenjörsexamen.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att få en bättre inblick i produktutvecklingens olika 
steg och faser, hur det samarbete som existerar mellan projektbeställare och 
konstruktör/designer fungerar samt bli medveten om de problem som kan uppstå. 
 
Projektet omfattar kursens motsvarande 15 poäng och redovisas i slutet av maj år 
2012 i form av en rapport, muntlig redovisning samt mockup/prototyp. 
 

1.3 Mål 

Genom ett samarbete med Husqvarna AB hoppas författarna på att kunna bidra 
med ett kreativt tänkande och innovation som kommer resultera i ett eller flera 
realiserbara koncept som uppfyller de krav som ställs på produkten. 

 

1.4 Avgränsningar 

Slutprodukten ska vara ett eller flera olika koncept på fyllda balanser. På önskemål 
från Husqvarna AB ska ingen speciell hänsyn tas till produktens toleranser eller 
produktionsursprung men bör klara av de termiska och fysiska påfrestningar som 
beskrivs i kravspecifikationen (se bilaga 1).   

 

1.5 Disposition 

Rapporten är disponerad på så vis att den först introducerar läsaren i ämnet 
genom en snabb beskrivning av produkten och bakgrunden till de problem som 
idag kan uppstå. Därefter följer en förklarning av de teorier samt modeller som 
har använts under projektets gång. Avslutningsvis redovisas resultat och 
författarnas slutsatser och tankar runt projektet. 
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2 Fyllda balanser  

Nedan följer en beskrivning av produkten som används idag, de eventuella 
problem som kan uppstå samt kort information om de material som används och 
hur dessa tillverkas.   

 

2.1 Bakgrund 

Dagens motorer är i princip konstruerade på samma vis vad gäller vevaxel  
(se fig. 1), balansvikter och så vidare. När kolven rör sig upp och ner i 
förbränningskammaren uppbådar den en rotation av vevaxeln som gör att motorn 
driver. För att det inte ska bli någon vibration eller obalans i axeln justeras tyngden 
på vevaxeln med balansvikter.  

Problemet ligger i den tryckskillnad som uppstår i de tomma utrymmena som 
infinner sig vid vevaxelns balansvikter. Vid rotation uppstår över- och undertryck i 
dessa utrymmen vilket bidrar till ett motstånd då vevaxeln roterar.  

Komponenten fyllda balanser har den funktionen att fylla ut dessa utrymmen och 
på så vis öka kompressionen i vevhuset vilket i sin tur gör att vevaxeln roterar 
enklare och ger en högre uteffekt. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Vevaxel med fyllda balanser [1] 
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2.2 Problembeskrivning 

Dagens lösning är optimerad för vikt med tanke på att produkten främst används i 
Husqvarnas handhållna produkter. De föregående lösningarna hade en tjockare 
plåt, täckte hela balansvikten och dess utfyllnader var av solid plast. För att få ner 
vikten har plåten konstruerats med ribbor och onödigt material har stansats bort. 
Plasten är gjord i två delar och har sedan ultraljudsvetsats ihop för att få en ihålig 
konstruktion.  

Problemet idag ligger i att konstruktionen av produkten är väldigt invecklad och 
produktionen ligger hos två olika företag vilket leder till onödiga kostnader. Ett 
annat problem är att toleransvidderna kan skifta vilket innebär att varje exemplar 
greppar olika. Vid montering kan därför oönskade partiklar hamna mellan 
balansvikten och den fyllda balansen och ett glapp kan uppstå. [1] 

 

2.3 Material 

De fyllda balanserna består av två olika material, plast och stålplåt. Plastens 
uppgift är att fylla ut tomrummet runt balansen i vevaxeln, medan stålplåten är 
den som greppar tag och håller plasten på plats. Materialen är optimerade 
viktmässigt men utformningen av materialet bör förenklas samt förbättras, då 
robusthet är en relevant parameter för produkten. [2] 

2.3.1 Plast  

Polyamid typ 66, 15% Glasfiber 

Polyamid har en låg densitet med höga hållfasthetsegenskaper vilket gör att det är 
ett passande material till utformningen av fyllda balanser. I vanliga fall används  
polyamid 66 till bultar, lager, elektriska kontakter samt köksredskap. [3] 

2.3.2 Stålplåt 

Docol 350YP (340LA) 

Docol 350YP är en låglegerad stålplåt med goda mekaniska egenskaper till ett lågt 
pris. Stålet används i vanliga fall som förstärkning av pelare, balkar för chassidelar, 
hjul samt kopplingsskivor. [3] 

 

2.4 Tillverkning 

Idag tillverkas de fyllda balanserna i flera steg hos två olika underleverantörer. 
Först ska plåten bockas och stansas innan den fraktas till plasttillverkaren för att få 
en plastfyllnad. En ihålig plastkropp gjuts direkt i plåten och sedan ultraljudsvetsas 
ett plastlock över. Tillverkningsmetoden är komplicerad, dyr och toleranserna kan 
variera. [2] 
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3 Teoretisk bakgrund 

Nedan följer en kort beskrivning av de teorier och modeller som har använts 
under projektets gång.  

 

3.1 Designteorier 

För att kunna uppfylla det önskade slutresultatet i projektet har olika designteorier 
och designkoncept använts för att stimulera idéprocessen och det innovativa 
tänkandet. 

3.1.1 Kravspecifikation 

En kravspecifikation bör alltid diskuteras och dokumenteras tillsammans med 
beställaren i början av ett projekt. Här tas alla funktionella krav samt icke-
funktionella krav upp. En kravspecifikation ska bara innehålla vad som ska göras, 
inte hur. Med en bra kravspecifikation som grund underlättas eventuella 
missförstånd eller liknande i slutet av projektet då alla inblandade vet vad syftet 
och slutmålet ska vara. [4,5] 

3.1.2 Brainstorming 

Brainstorming är en enkel och effektiv idéskapande metod där en grupp sitter och 
diskuterar fram olika idéförslag till förbättringen. Alla idéer som kommer på tal 
dokumenteras för att senare kunna utvärderas. Ju fler och fantasifullare förslag 
desto bättre. [4,5] 

3.1.3 TRIZ 

TRIZ är ett idégenererings- och problemlösningsverktyg som skrevs av Genrich 
Altshuller [6]. Altshullers 40 olika principer för att lösa ingenjörsmässiga problem 
publicerades 1969 i Algorithms of inventing och används fortfarande av dagens 
ingenjörer. Principerna beskriver hur vissa egenskaper hos produkter kan 
förbättras utan att få oönskade försämringar. [5] 

3.1.4 Analogier 

Analogier är en metod som kan användas då produkten ifråga känns obekant. 
Genom att jämföra liknande lösningar och funktioner på välbekanta objekt kan 
flera olika lösningar utvecklas. [5] 
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3.1.5 Morfologi 

Morfologi är en metod som använts för att hitta helhetslösningar på ett problem. 
Genom att ta fram flera olika koncept på delfunktionslösningar och sedan 
kombinera dessa dellösningar kan ett helhetskoncept som löser det övergripande 
problemet skapas. Metoden genererar ofta en bred variation av helhetslösningar. 
[4,5] 

3.1.6 Go/No Go - matris 

Go/No Go - matrisen är en elimineringsmatris där varje lösningsförslag viktas 
med de krav man ställt upp på produkten. Uppfyller idén de uppsatta kraven går 
den vidare till nästa steg i produktutvecklingsprocessen. [4] 

3.1.1 ”Gut feel” – metoden 

”Gut feel” är en snabb och effektiv sållningsmetod, men kräver god erfarenhet 
och kunskap inom ämnet eftersom den går ut på att följa magkänslan. Saknas 
erfarenhet bör denna metod dock undvikas då det kan vara lätt att förkasta bra 
idéer. [7] 

3.1.2 Pugh - matris 

Pugh är en beslutsmatris där lösningarna jämförs med en referensprodukt, 
antingen den befintliga produkten eller en konkurrents produkt. Man jämför dessa 
lösningar med olika kriterier samt viktpoäng och ser om lösningsförslaget är 
likvärdig, bättre eller sämre än referensen. Summan av de positiva och negativa 
värdena summeras för att få en överskådlig blick över de viktade värdena. 
Differensen av dessa världen redovisas sedan som nettovärdet och är det som 
kommer styra huruvida konceptet går vidare eller inte. Nollvärdena räknas inte 
med utan beskriver en likvärdig vikt med referensen. [5,7] 

3.1.3 Konkurrentanalys 

Konkurrentanalyser används främst för att skaffa sig en bild av hur marknaden ser 
ut. Metoden är även ett verktyg som sätter igång idéprocessen genom att analysera 
konkurrenternas olika lösningar på liknande problem. [7]
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3.2 Programvara 

Under projektets gång har olika programvaror används för att analysera 
materialdata och visualisera utformningen av koncept. 

3.2.1 CES 

Programverktyget CES [3] är en mjukvara där avancerade materialval och 
tillverkning kan analyseras. Med hjälp av CES kan lämpliga material och 
tillverkningstekniker jämföras för produkten utifrån vilka parametrar som sätts.  

3.2.2 SolidWorks 

SolidWorks [8] är ett CAD-program som används för att utforma tredimensionella 
modeller med väldigt exakt måttriktighet. I mjukvaran går även att göra 
simuleringar av hållfasthetsegenskaper men även renderingar för en mer attraktiv 
presentationsmodell.  

3.2.3 CATIA 

CATIA [8] är ett även det ett CAD-program som används för tredimensionell 
modellering. I programmet går även mer avancerade simuleringar göras för att  
bland annat belysa materials och konstruktioners hållfasthetsegenskaper.  
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4 Genomförande 

Nedan följer en redogörelse av hur projektet har genomförts. 

 

4.1 Förstudie 

För att sätta sig in i tankeprocessen runt produkten samt fördjupa kunskapen om 
ett tidigare okänt område görs en förstudie runt produkten samt dess ställning på 
marknaden. Förstudien är även viktig för den kreativa processen.   

4.1.1 Patentsökning 

För att sätta sig in i produkten samt utvärdera liknande lösningar gjordes en 
sökning av redan existerande lösningar på Google patents[9] och patentverket  
(PRV) [10]. 

Endast ett patent kunde hittas vilket ägdes av Husqvarna AB (se bilaga 2). 
Eftersom patentet var den enda lösningen som hittades fortsatte förstudien med 
en konkurrentanalys. 

4.1.2 Konkurrentanalys 

För att analysera marknaden undersöktes sprängskisser på motorsågar för 
professionellt samt privat bruk hos ett flertal erkända konkurrenter.  

Konkurrentanalysen gjordes i det avseende att få inspiration vid konceptuell 
framställning av egna lösningar men även för att kunna vikta för- och nackdelar 
hos Husqvarnas lösning gentemot deras konkurrenter.  

Under konkurrentanalysen hittades ingen liknande produkt i konkurrenternas 
motorsågar, däremot existerade liknande lösningar i vägburna fordon (se bilaga 3) 
som användes som inspiration vid konceptframtagningen. 

 

De konkurrenter som undersöktes var följande:  

Stihl [11]     Craftsman [18] 

Stanley Black and Decker [12]   Homelite [19] 

Bosch [13]     Dolmar [20] 

Modern Tool and Die Company [14]   Al-Ko [21] 

TTI [15]     Makita [22] 

Stiga [16]      

Echo and Shindaiwa [17]     
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4.2 Definition av koncept 

För att få en bild av inom vilka gränser koncepten ska verka definieras dessa med 
hjälp av ett flertal verktyg som vanligen används vid produktutveckling.  

4.2.1 Kravspecifikation 

En kravspecifikation sammanställdes tillsammans med Husqvarna för att fastställa 
inom vilka ramar produkten skulle verka (se bilaga 1). Det som främst kom att 
styra hur produkten skulle utformas var de krafter som verkar på balanserna, de 
temperaturer som uppkommer, vikten och priset. I dagsläget väger produkten 17g 
och kostar 3.50 kr från leverantör, vevaxeln snurrar maximalt med 14000 rpm och 
temperaturen uppgår till 120ºC. 

Vad gäller tillverkningstekniska begränsningar samt tillverkningsort så var valet 
fritt. För att inte hämma den idégenererande fasen skulle det förutsättas att den 
uppskattade kostnaden inte blev avsevärt högre.  

Utformningen av kravspecifikationen gav en klar bild av produktens 
begränsningar både materialmässigt men även ekonomiskt. Med detta som 
underlag inleddes studier runt de parametrar som kommer styra produkten.  
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4.2.2 Material 

För att få en bild av de materiella egenskaper som eftersträvades gjordes en 
djupare analys av de material som används i dagsläget (Se bilaga 4 och 5). 
Husqvarna bidrog med de materialdata som var av intresse och med hjälp av 
mjukvaran CES kunde dessa analyseras. Med denna information och de krav som 
formulerades i kravspecifikationen som underlag utvärderades ett antal alternativ. 

För att få en rättvis elimineringsmatris (Se fig. 2 och 3) för materialvalet delades 
produkten upp i två dellösningar; grepp samt fyllning. På så sätt utvärderades varje 
material med avseende på de krav som gällde för varje enskild dellösning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Go/No-go matris 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

  Fig. 3 Go/No-go matris  
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Val av Material 

Skum var ett av de material för fyllning som undersöktes närmare. Det visade sig 
här att de skum som var värmebeständiga nog för uppgiften var nitrophyl [23] och 
aluminiumskum [24]. Tanken bakom att använda skum var från början att injicera 
skummet i hålutrymmena och sedan låta det stelna till önskad form. 

Nitrophyl är ett värmebeständigt skum som går att få i ett flertal olika densiteter 
med väldigt varierande hållfastegenskaper. Med tanke på att skummet är relativt 
sprött förutsattes det dock att materialet gick att ythärda för att det skulle kunna 
användas. Då vissa svårigheter uppstod med att få tag på information runt 
eventuella möjligheter att ythärda sållades alternativet bort.  

Aluminiumskum tillverkas genom att ett ämne tillsätts till smältan, resultatet blir 
stora aluminiumblock med porer som sedan får bearbetas till önskad form. På 
grund av de begränsningar som fanns hos formbarheten hos aluminiumskum samt 
behovet av att täppa dess porer sållades denna bort.  

Trä sållades bort på grund av att det är ett levande material och har därav inga 
konstanta mått vilket leder till dåliga toleranser. Materialet absorberar dessutom 
vätska och är inte värmebeständigt nog.  

Keram sållades bort på grund av dess vikt och pris. Materialet är extremt 
värmebeständigt och formbart vilket är väldigt goda egenskaper men med tanke 
de krav som specificerades i kravspecifikationen var detta inget alternativ.  

Efter materialundersökning och viktning togs beslutet att använda sig av plåt samt 
plast. Senare i projektet gjordes vidare undersökningar runt dessa material i det 
syftet att hitta alternativ med samma eller bättre mekaniska egenskaper och lägre 
densitet men som samtidigt var ekonomiskt försvarbara.  

4.2.3 TRIZ 

I syfte att vara en källa till inspiration och lösningsförslag gjordes korsjämförelser 
av materialdata med hjälp av TRIZ (se bilaga 6). De egenskaper som främst var av 
intresse var vikten och formens påverkan på konstruktionens hållfasthet. Efter 
utvärdering av de resultat analysen bidrog med drogs slutsatsen att 
konstruktionens enkelhet och vikt kunde förbättras genom att sammanslå 
dellösningar till en komplett lösning. Hållbarhetsegenskaperna kunde även 
förbättras genom att designa med kurvaturer istället för raka linjer och skarpa 
vinklar. [25] 

4.2.4 Analogier 

Ett flertal analogier samlades in som hade liknande funktionsmässiga lösningar på 
vilt skilda produktgrupper. En sammanställning av dessa analogier (se bilaga 7) 
gjordes sedan i det syfte att fungera som en källa till inspiration vid framställning 
av konceptuella lösningar.    
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4.3 Idégenerering 1 

Med den information som samlades in under definition av koncept inleddes 
idégenereringsfasen. Under denna fas genererades ett flertal koncept som sedan 
utvärderades av Husqvarna och författarna.  

4.3.1 Morfologi 

Med tidigare insamlad information som underlag upprättades en morfologi  
(se bilaga 8). Produkten delades här upp i ett flertal dellösningar för att uppnå en 
mångfald av kompletta lösningar och för att bidra till en djupare förståelse i de 
krav som ställdes på delsystemen. 

4.3.2 Brainstorming 

Efter att ha upprättat en morfologi användes brainstorming som ett verktyg för att 
generera så många teoretiska lösningar som möjligt. Vid det här skedet 
diskuterades möjligheterna att ändra ringen som greppar runt vikterna och därmed 
förbättra greppet. Ett alternativ som involverade att ändra materialet på 
fyllningarna från plast till plåt var även ett av de koncept som ansågs intressanta.  

De alternativ som ansågs genomförbara vidareutvecklades till konceptuella 
lösningar och utvärderades. 
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4.3.3 Konceptuella lösningar 

Koncept 1  

Eftersom ett av de stora problemen med den nuvarande fyllda balansen var själva 
greppet runt balansen utformades olika lösningar av spår runt balansen där 
plåtringen skulle kunna greppa. Dessa lösningsförslag involverar ej materialval och 
tillverkningsmetoder för själva fyllningen i balansen utan endast hur man kan lösa 
problemet med grepp.  

   Koncept 1.1 

    

   Fördelar 

   + Bättre grepp 

 

   Nackdelar 

   - Plåten kan deformeras och spricka 

 

 

 

   Koncept 1.2 

    

   Fördelar 

   + Bättre grepp 

 

   Nackdelar 

   - Plåten kan deformeras och spricka 

 

 

 

  Koncept 1.3 

 

   Fördelar 

   + Bättre grepp 

 

   Nackdelar 

   - Plåten kan deformeras och spricka 
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Fortsättning koncept 1  

Tanken med första konceptet var att göra spår i balansvikten för att förbättra 
plåtringens grepp. Olika analogier användes här som inspiration.  

  Koncept 1.4 

 

   Fördelar 

   + Bättre grepp 

 

   Nackdel  

   - Plåten kan deformeras och spricka 

 

 

 

   Koncept 1.5 

 

   Fördelar 

   + Bättre grepp 

 

   Nackdelar 

   - Plåten kan deformeras och spricka 

 

 

Koncept 2 

Konceptet handlar om att omplacera materialet på den fyllda balanasen.  

  Koncept 2.1  

  

   Fördelar 

  + Få bort material – låg vikt 

  + Kan greppa bättre 

   

   Nackdelar 

   - Behövs plåtringen för att ta upp krafterna? 
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Koncept 3  

En vidareutveckling av koncept 1 genomfördes och med hjälp av analogin 
”Buntbandet” utvecklades ett koncept med ett stålband. Tanken med buntbandet 
är att kunna dra åt stålet runt balansen samt plastfyllnaden som låses fast i spåren 
längs hela balansvikten.  

   Koncept 3.1 

   Fördelar 

   + Tar upp krafterna  

   + Låg vikt 

   + Plåten deformeras ej  

   Nackdelar 

   - Lösning för montering 

 

 

 

 

Koncept 4 

Efter en analys av olika materialdata kom idén om att byta materialet på den fyllda 
balansen till att endast använda stålplåt. Idén är att även här göra spår i 
balansvikternas sidor samt på plåtlådorna som sedan svetsas samman med en 
plåtring som går längs balansvikterna.  

   Koncept 4.1 

  Fördelar 

   + Bättre hållfasthet 

   + bättre greppmöjligheter 

   + Endast en underleverantör 

 

  Nackdelar 

   - Ökad vikt 
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4.3.4 Sållning 1  

Vid första utvärderingen diskuterades de genererade koncepten med Husqvarna 
för att ta beslut av vilka koncept som skulle vidareutvecklas och vilka som skulle 
förkastas. Vid utvärderingen användes ”gut feel” för att få en bild av vilka som var 
möjliga att genomföra.  

De koncept som var mest intressanta och skulle vidareutvecklas var koncept 2 och 
koncept 3 på grund av att de båda var nytänkande lösningar till produkten. 
De övriga koncepten med spår i balansvikterna förkastades på grund av att ringen 
kan spricka då spänningskoncentrationer uppstår vid montering. 
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4.4 Idégenerering II 

4.4.1 Brainstorming 

Vid andra idégenereringen vidareutvecklades de koncept som accepterades vid 
första sållningen. Ett alternativt koncept diskuterades även som involverade att 
gjuta solid plast runt balansvikterna och helt utesluta stålringen. Teoretiskt skulle 
detta leda till bättre toleranser och enklare konstruktion.  

En annan lösning som diskuterades var möjligheten att använda sig av de hål som 
genomlöper de båda vikterna och som är borrat i de bådas axlar. Teoretisk skulle 
detta leda till en lättare konstruktion.  

4.4.2 Konceptuella lösningar 

 

Koncept 5 

Lösningsförslag på olika balanser där gjutning av plast kan genomföras.  
Tanken är att gjuta plasten i en form tillsammans med balansen.  

  Koncept 5.1  

   Fördelar 

   + Bättre toleranser 

   + Enkel konstruktion 

 

   Nackdelar 

   - Hållbarhet? 

 

  

  

  Koncept 5.2  

   Fördelar 

   + Bättre toleranser  

    

   Nackdelar 

   - Komplicerad form på balansvikten 

   - Hållbarhet? 
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Fortsättning koncept 5 

De tre följande lösningsförslag med gjuten plast involverar en plåtkonstruktion 
som ska hålla plasten istället för att ändra på utformingen av balansvikten.  
 
   

  Koncept 5.3  

   Fördelar 

   + Minskar vikten 

   + Bättre toleranser 

   + Enkel konstruktion 

 

   Nackdelar 

   - Svårt att skära hål rakt igenom balansen 

 

 

  Koncept 5.4  

   Fördelar 

   + Enkel konstruktion 

   + Bättre grepp 

 

   Nackdelar 

   - Plåten får ej plats mellan lagret och balansvikten 

   - Plåten kan skada lagret 

 

    

  Koncept 5.5  

   Fördelar 

   + Enkel konstruktion 

 

   Nackdelar 

   - Plåten tar inte upp de stora krafterna 
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4.4.3 Sållning 2 

Den andra sållningen utvärderades tillsammans med Husqvarna med ”gut feel” 
och med hjälp av en Pugh-matris (se fig. 4). Detta för att vikta de egenskaper som 
ansågs relevanta att jämföra gentemot den nuvarande produkten. För att förenkla 
sållningen slogs koncept som byggde på samma princip samman till ett och 
utvärderades därefter.  

 

 

Fig. 4. Pugh-matris 
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4.5 Idégenerering III 

4.5.1 Brainstorming 

Inför den tredje idégenereringen samlades alla tidigare utvärderade koncept ihop 
för att lättare få en helhetssyn på de lösningsförslag och idéer som genererats 
tidigare i projektet. Detta gav inspiration till en vidareutveckling av de tidigare 
koncepten men även till helt nya koncept.  

4.5.2 Konceptuella lösningar 

Koncept 6 

Konceptet baserades på en kombination mellan koncept 2 och 4.  
Tanken bakom lösningsförslaget var att dra nytta av de positiva egenskaperna vad 
gäller material och vikt. På så sätt kan den fyllda balansen få bättre hållbarhet 
samtidigt som vikten blir oförändrad.  

                   Koncept 6.1 

                     Fördelar 

   + Lätt att montera på 
  + En underleverantör 

   + Hållbar 
 
                     Nackdelar 

   - Komplicerade svetsningar i plåten  
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Koncept 7 

Konceptet involverar gjuten solidplast med små hål utmed sidorna som ska 
fungera som fjädringar. Fjädringen är till för att kunna pressa in plasten mellan 
balansvikten och stålringen som går runt balansvikten. Fjädringen ska även hjälpa 
till vid vibrationer så att plasten håller sig på plats. 

                  Koncept 7.1 

                     Fördelar 

                      + Låg vikt 
                      + Lätt att montera 
                      + Bra passform 

                       Nackdelar 

                       - Hål i fyllningen 
                       - Utmattning av fjädring 
 
 
 

   

 

Koncept 8 

Koncept 8 baserades på en kombination mellan 3 och 5. Tanken bakom konceptet 
är att ha en välvd plåtring som sätts fast längs balansvikten. Sedan formsprutas det 
i plast så plåtringen töjs ut och greppar om både balansvikten och plasten.  

 

   Koncept 8.1 

   Fördelar 

   + Låg vikt? 
   + Bra toleranser 
   + Hållbar 
 
   Nackdelar 

   - Plasten kan krympa efter formsprutning 
   - Högre transportvikt (balansvikterna) 
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4.5.3 Sållning 3 

Vid Sållning 3 utvärderades de nya koncepten (koncept 6-8) tillsammans med 
Husqvarna. Eftersom dessa lösningsförslag mer eller mindre bygger på tidigare 
koncept så användes ”gut feel” – metoden denna gång.  

De koncept som valdes att vidareutvecklas var koncept 6 och koncept 8. Dessa 
koncept ansågs vara möjliga att genomföra samt uppfyllde de krav som sattes i 
kravspecifikationen.  
 
 

4.6 Framställning av koncept 

Nedan följer en redogörelse för de tillverkningsprocesser samt de material som 
används i de två utvalda koncepten från sållning 3.  

4.6.1 Koncept 8 

4.6.1.1 CAD-Modell 

En CAD-modell (se fig. 5) togs fram främst i det syftet att kunna simulera 
konceptet men även för att kunna visa en bild av den slutgiltiga produkten i form 
av renderade bilder, ritningar (se bilaga 9) samt sprängskisser. Modellen skapades 
med hjälp av mjukvaran SolidWorks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.CAD-modell Koncept 8 
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4.6.1.2 Materialval 

För att behålla samma låga kostnad och hållfasthetsegenskaper diskuterades det att 
använda sig av samma material som i dagsläget. Med syftet att minska vikten 
undersöktes även en variant av Polypropylen som hade liknande 
hållfasthetsegenskaper men lägre densitet.  

I förhållande till kostnad och densitet uppfyllde dessa material de önskvärda 
egenskaperna som specificerades i kravspecifikationen.  

Stål: High strength low alloy steel, LA350 (se bilaga 5) 

Plast alt 1: PA (type 66, 15% glassfiber) (se bilaga 4) 

Plast alt 2: PP (copolymer, impact, 30% glass fiber) (se bilaga 10) 

 

4.6.1.3 Tillverkning 

 

Balansvikt 

För att ring och plastfyllning ska sitta på plats bearbetar man balansen så att de får 
en välvd geometri längs ytterkanten. Detta gör att ring och plast både fixeras 
axiellt och radiellt.  
 
Ring 

För att ringen ska sitta fast krävs det att den har väldigt goda toleranser, för att 
uppnå detta kallrullas ringen till en välvd geometri och svetsas sedan ihop till ett 
stycke.  

Ett alternativ skulle vara att varmrulla stålringen vilket hade gjort att de inre 
spänningarna i plåten skulle reduceras. Nackdelen med denna process är dock att 
materialet expanderar vid uppvärmning och krymper när det svalnar vilket gör att 
toleranserna inte blir lika goda.  

 
Plastfyllning 

Plasten kan antingen formsprutas eller formblåsas beroende på vilka egenskaper 
som vill uppnås. Homogen plast vid formsprutning kommer bidra till ökad 
hållfasthet samtidigt som det kommer uppstå en viktökning. Genom att formblåsa 
plasten kommer en viktminskning uppstå men hållfasthetegenskaperna kommer 
försämras.   
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4.6.1.4 Montering 

Montering för koncept 8 kan ske på följande tre olika sätt. 

 

Alternativ 1, Formsprutning 

Plastfyllningen kommer på plats genom att placera balansvikten med monterad 
stålring direkt i verktyget och sedan spruta in plasten. Genom att använda sig av 
denna process kan extremt goda toleranser uppnås då plasten formas direkt efter 
balansvikten och stålringens geometrier. Teoretiskt skulle även trycket som plasten 
uppbådar vid insprutningen pressa stålringen utåt vilket skulle öka dess grepp runt 
balansvikten. 

 

Alternativ 2, Krympförband 

Plastfyllningar och stålring tillverkas separat och skickas till Husqvarna för 
montering. Genom att värma ringen expanderar den vilket gör det möjligt att 
placera den över balansen och plasten. Genom att sedan kyla ringen krymper den 
så att den uppbådar ett tryck runt balansen och plastfyllningarna.  

 

Alternativ 3, Svets 

Även här skickas plastfyllningarna och plåtring från tillverkare till Husqvarna för 
montering. Plåtringen är i detta fall öppen, det vill säga har inte svetsats ihop hos 
leverantör. Plåtringen monteras sedan runt balans och fyllning för att sedan 
svetsas ihop till en sluten konstruktion.   
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4.6.2 Koncept 6 

Under en diskussion med Husqvarna föreslogs det att konstruera om koncept 6 
till två olika dellösningar. Med målet att försöka reducera vikten uteslöts lösningen 
som involverade att konstruera konceptet i ren stålplåt och istället tillverka dem i 
plast och stålplåt. Diskussionen ledde till den slutsatsen att konceptet kunde 
utformas på två olika sätt, dels med ett ”lås” i plåt på ovansidan (se fig. 7)  
alternativt med ett i plast (se fig. 8). 

4.6.2.1 CAD-Modeller 

Två stycken CAD-modeller (se fig. 7 och 8) togs fram i syftet att kunna simulera 
koncepten, men även för att visa en bild av de slutgiltiga koncepten i form av 
renderade bilder samt ritningar (se bilaga 9).  
Modellerna skapades med hjälp av mjukvaran SolidWorks. 

 

Fig. 6. CAD-modell koncept 6.1 

 

 

Fig. 7. CAD-modell koncept 6.2 
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4.6.2.2 Materialval 

Materialvalet har även här analyserats. Bästa resultatet är att behålla de material 
som dagens lösning av fylld balans har. 

Stål: High strength low alloy steel, YS350 (se bilaga 5) 

Plast: PA (type 66, 15% glassfiber) (se bilaga 4) 

 

4.6.2.3 Tillverkning 

Stålplåt 

Stålplåten i koncept 6.1 tillverkas i fyra steg. Först bockas plåten till en kopp för 
att sedan stansas ur (se fig. 9). Armarna som sticker ut på framsidan av koppen 
viks sedan in mot mitten så de hamnar över det övre hålet på vevaxeln (se fig. 10). 
Med hjälp av en tryckkraft pressas armändorna in i hålet och klämmer åt runt 
hålets innerkanter.  
 

          

Fig. 8. Efter bockning och stansning        Fig. 9. Färdig detalj, koncept 6.1 

 

Stålplåten i koncept 6.2 tillverkas endast i två steg. Eftersom de övre armarna inte 
existerar i det här fallet så räcker det med att plåten bockas till en kopp och sedan 
stansas ur till önskad form. (se fig. 11).  
 

      

   Fig. 10. Färdig detalj, koncept 6.2 
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Plastfyllning 

Plasten i både koncept 6.1 och 6.2 formsprutas i solid plast tillsammans med 
ståldetaljen i en form, dock med den skillnaden att koncept 6.1 gjuts i två separata 
delar (se fig. 12). Ett annat alternativ är att formblåsa in plasten för att få en ihålig 
plastkonstruktion.  

Eftersom idén med koncept 6.2 var att få bort stålmaterial genom att ersätta med 
plast, gjuts dessa två plastfyllnader tillsammans i en och samma form så det bildas 
en plastbrygga över vevaxelns hål (se fig. 13). På så sätt ersätter 
plastkonstruktionen stålarmarna i koncept 6.1.   

 

                          

Fig. 11. Plastfyllning, koncept 6.1            Fig. 12. Plastfyllning, koncept 6.2 

 

4.6.2.4 Montering 

Monteringen av den fyllda balansen skiljer sig även här på båda alternativen.  
Vid konceptet 6.1 monteras produkten på balansen direkt vid tillverkningen 
eftersom stålplåten måste vikas över och med en tryckkraft sättas fast i vevaxeln. 
Koncept 6.2 monteras efter att detaljerna har tillverkas. Produkten monteras på 
balansvikten genom att vika den snett över och trycka till så både stålröret och 
plastpluggen pressas in i hålen från varsin sida av vevaxeln. Toleranserna är väldigt 
viktiga då greppassningen gör att komponenten sitter fast på vevaxeln.  
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5 Resultat och analys 

Projektet resulterade i två olika koncept som presenteras i form av SLS-prototyper 
samt hållfasthetssimulering av koncept 6.1. En redogörelse för de slutgiltiga 
konceptens utformning och egenskaper redovisas även under detta kapitel.  

 

5.1 Koncept 8 

Nedan följer en redogörelse för resultat och slutsatser runt koncept 8.  

5.1.1 SLS Prototyp 

 

Fig. 13. SLS prototyper koncept 8 

5.1.2 Material 

Till koncept 8 beslutades det att använda sig av Polyamid 66 med 15% glasfiber 
samt Docol (LA340). Alternativet att använda sig av Polypropylen med 30% 
glasfiber sållades bort då detta material riskerade att få försämrade egenskaper vid 
höga temperaturer och vid kontakt med bränsle.  

 

5.1.3 Montering 

Alternativ 2: Krympförband 

Alternativet att använda sig av krympförband valdes dels för de logistiska 
fördelarna men även för de tekniska fördelar som ett sådant förband har gentemot 
formsprutning och svetsning.  
De logistiska fördelarna är att axel och stålring inte behöver fraktas till 
plasttillverkare vilket medför en ekonomisk besparing. 
De tekniska fördelarna är att ringen kommer uppbåda ett tryck runt balans och 
plastfyllning vid svalning vilket kommer fixera och hålla fyllningen på plats.  
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5.1.4 Hållfasthet 

Vid diskussion med Husqvarna togs beslutet att inte simulera koncept 8 då dess 
konstruktion ansågs hålla för de krafter som uppkom vid rotation. 

5.1.5 Viktberäkning 

Nedan följer viktberäkningar för koncept 8. Solidernas volymer är analyserade 
med hjälp av SolidWorks. Materialens olika densiteter är hämtade från CES och 
beräkningarna är gjorda med deras genomsnittliga densitet.  

 

Formsprutning 

Volym homogen plastfyllning: 2*6234.50     

Volym ring (tjocklek=0.5 mm): 999.98     

Densitet Docol (LA340):  7.8e3 - 7.9e3 kg/m^3 

Densitet PA66:  1.22e3 - 1.24e3 kg/m^3  

Massa:             (
         

 
)            (

         

 
)             

 

Formblåsning 

Volym ihålig plastfyllning (tjocklek=2 mm): 2*3684,41     

Volym ring (tjocklek= 0.5 mm): 999.98     

Densitet Docol (LA340): 7.8e3 - 7.9e3 kg/m^3 

Densitet PA66: 1.22e3 - 1.24e3 kg/m^3  

Massa:             (
         

 
)            (

         

 
)             

5.1.6 Slutsats 

Då de tillverkningstekniska möjligheterna runt formblåsning inte hann undersökas 
kan inte någon slutsats dras runt dessa. Viktmässigt skulle formblåsning föredras 
då detta även bidrar till en minskad belastning på stålringen vid rotation.  

Det går inte heller att dra någon slutsats runt konceptets totala kostnad då hela 
processen runt frakt, tillverkning, materialkostnader etcetera inte skulle analyseras.  
 
Konceptet uppnår följande krav: 

 Klarar teoretiskt de krafter som uppstår vid rotation (14000rpm) 

 Värmebeständig (120 ºC) 

 Uppnår en viktminskning på 0.09 g (förutsatt att formblåsning är möjligt) 

 Minskning av de logistiska kostnaderna 

 Förenklad tillverkningsprocess 
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5.2 Koncept 6 

Nedan följer en redogörelse för resultat och slutsatser runt koncept 6.1 och 6.2.  

5.2.1 SLS Prototyp 

 

Fig. 14. SLS prototyper koncept 6.1 

 

 

Fig. 15. SLS prototyper koncept 6.2 

5.2.2 Material 

Likt koncept 8 valdes materialen Polyamid 66 med 15% glasfiber samt Docol 
(LA340) till koncept 6. 
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5.2.3 Hållfasthet 

Koncept 6 simulerades med hjälp av mjukvaran CATIA vid 14000 varv/min för 
att bekräfta att konceptet inte plastiserar vid acceleration. 

Spänningskoncentrationer uppstår vid undre hålinfästningen på grund av skarpa 
hörn och kanter (Se fig. 14) som uppgår till 234 MPa. Då dessa inte överstiger 
sträckgränsen som ligger mellan 340 - 420 MPa är detta acceptabelt. Det uppstår 
även spänningskoncentrationer på över och undersidan (Se fig. 15 och 16), dessa 
överstiger dock inte sträckgränsen.  

 

Fig. 16. Simulering hålinfästning undre 

 

Fig. 17. Simulering undersida/översida 

 

Fig. 18. Simulering hålinfästning övre 
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5.2.4 Viktberäkning 6.1 

Nedan följer viktberäkningar för koncept 6.1. Solidernas volymer är analyserade 
med hjälp av SolidWorks. Materialens olika densiteter är hämtade från CES och 
beräkningarna är gjorda med deras genomsnittliga densitet 

 

Formsprutning 

Volym stålplåt (tjocklek=0.5 mm): 2004.92     

Volym homogen plastfyllning: 2*5983.86     

Densitet Docol (LA340): 7.8e3 - 7.9e3 kg/m^3 

Densitet PA66: 1.22e3 - 1.24e3 kg/m^3  

Massa:              (
         

 
)             (

         

 
)   

                        

 

Formblåsning (överslagsräkning) 

Volym stålplåt (tjocklek=0.5 mm): 2004.92     

Volym ihålig plastfyllning (tjocklek=2 mm): 2*3536.46     

Densitet Docol (LA340): 7.8e3 - 7.9e3 kg/m^3 

Densitet PA66: 1.22e3 - 1.24e3 kg/m^3  

Massa:              (
         

 
)             (

         

 
)  

                        

 

5.2.5 Viktberäkning 6.2 

Nedan följer viktberäkningar för koncept 6.2. Samma metoder för att analysera 
volym och densitet har använts som för föregående koncept.  

Formsprutning 

Volym stålplåt (tjocklek= 0.5 mm): 1713.23      

Volym homogen plastfyllning: 12448.66     

Densitet Docol (LA340): 7.8e3 - 7.9e3 kg/m^3 

Densitet PA66: 1.22e3 - 1.24e3 kg/m^3  

Massa:             (
         

 
)             (

         

 
)            
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Formblåsning (överslagsberäkning) 

Volym stålplåt (tjocklek=0.5 mm): 1713.23      

Volym ihålig plastfyllning (tjocklek= 2mm): (12448.66 - 2*5983.86)+2*3536.46 

=7553.86      

Densitet Docol (LA340): 7.8e3 - 7.9e3 kg/m^3 

Densitet PA66: 1.22e3 - 1.24e3 kg/m^3  

Massa:           (
         

 
)             (

         

 
)            

5.2.6 Slutsats 

Även här hann inte tillverkningstekniska möjligheter runt formblåsning 
undersökas vilket gör att inga slutsatser kan dras runt dessa. Även här föredras 
formblåsning med tanke på den vikt- och kraftminskning den bidrar till.   

Vid utvärdering av simuleringsresultat dras slutsatsen att en viktminskning kan 
uppnås genom att stansa ur material samt att spänningskoncentrationer går att 
undvika genom att forma om skarpa kanter och hörn med kurvaturer. En 
vidareutveckling av koncept 6 är därav att föredra.  

Konceptet uppnår följande krav: 

 Klarar de krafter som uppstår vid rotation (14000rpm) 

 Värmebeständig (120 ºC) 

 Förenklad tillverkningsprocess 
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6 Diskussion och slutsatser 

Syftet med examensarbetet som fastställdes i början av rapporten var att få en 
bättre inblick i produktutvecklingens olika steg och faser, hur det samarbete som 
existerar mellan projektbeställare och konstruktör/designer fungerar samt bli 
medveten om de problem som kan uppstå.  

Syftet har uppfyllts med hjälp av de kunskaper som erhållits under utbildningens 
gång och genom ett nära samarbete med Husqvarna AB som väglett författarna 
genom projektet och agerat bollplank för det kreativa tänkandet och de frågor 
som uppstått. Under projektets gång har även nya kunskaper erhållits, främst har 
en djupare förståelse för hur omfattande ett produktutvecklingsprojekt är men 
även för dess olika processer, de verktyg som används samt vikten i en väl 
utarbetad projektplan.   

Målet med projektet att det skulle leda till ett eller flera realiserbara koncept anses 
ha uppfyllts. Två koncept som är realiserbara har presenterats, ett av dessa 
uppfyller alla krav som specificerats i kravspecifikationen och ett som till viss del 
uppfyller dessa.  

Två av de mål som sattes upp var att de nya koncepten varken skulle väga mer än 
17 gram eller kosta mer än 3.50 kr. Vid undersökning i CES konstaterades det att 
materialens hållfasthetsegenskaper och densitet låg i direkt relation till dess pris. 
Om materialet hade goda hållfasthetsegenskaper och vägde lite var kostnaden 
samtidigt väldigt hög. Alternativet var att byta till ett material med låg kostnad, 
goda hållfasthetsegenskaper men med hög densitet.  

Detta bidrog till vissa svårigheter att uppnå en prisminskning samtidigt som en 
viktminskning.  

Framtagningen av produktens utformning har direkt baserats på författarnas egna 
teorier runt en hållfastare konstruktion samt de kunskaper de erhållit under sin 
treåriga utbildning. Tidigt in i projektet bestämdes det att det inte skulle läggas 
någon större vikt på de produktionstekniska frågorna vilket gav en viss frihet i den 
konceptuella fasen. Längre in i projektet gjordes dock en studie runt huruvida 
koncepten var möjligt att genomföra vilket ledde till djupare analys av 
bearbetnings- och tillverkningstekniker vad gäller plast och stål. Med tanke på det 
djup som finns inom detta område var det svårt att komma fram till några 
specifika slutsatser huruvida koncepten var möjliga att framställa eller inte. Några 
skarpa tillverkningstester har inte gjorts i detta avseende men med den 
information som erhållits ska de slutgiltiga koncepten teoretiskt vara möjliga att 
genomföra.  

Vad gäller examensarbetets process kan den slutsatsen dras att detta borde 
påbörjats tidigare. Något som framförallt skulle vara av intresse är en djupare 
studie runt optimeringen av de slutgiltiga koncepten. Detta i sin tur skulle kunna 
leda till ett färdigt koncept som dessutom skulle kunna leda till en verklig 
förbättring av dagens produkt.  
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Även om koncepten är långt ifrån färdiga och mycket beräkningsarbete är kvar för 
att kunna dra en slutsats som avgör dess funktionalitet har projektet varit en 
väldigt lärorik resa och är något som författarna kommer bära med sig ut i 
arbetslivet.  
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8.1 Bilaga 1 -Kravspecifikation 

 

Introduktion och bakgrund 
 

Produkt: Fyllda balanser 

Beställare: Husqvarna AB 

Kund: Privatperson 

 

 

 

Översiktlig beskrivning av produkten 
Fyllda balanser monteras på vevaxeln i Husqvarnas motorsågar. Produkten existerar 

för att fylla de tomma utrymmen vid balansvikterna vilket leder till en ökad 

kompression i vevhuset och högre uteffekt hos motorsågen.  

 

Funktionella krav 
  l       te  e  tu             

 Klara maximala rotationshastigheter på 14000 rpm 

 Robust 

 

Icke funktionella krav 
 Bör inte väga mer en vad produkten gör i dagsläget (17 gram) 

 Lätt att tillverka 

 Bör inte kosta mer än vad produkten gör i dagsläget (3.5 kronor) 
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8.2 Bilaga 2 – Patent nr: 6,062,180 Fyllda balanser 
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8.3 Bilaga 3 - Konkurrentanalys 

Efter analys av de sprängskisser som hittats hos konkurrenter samt patentsökning på 

PRV och Google patents har inga liknande produkter/lösningar hittats.  

 

De företag som undersökts är följande. 

 

Stihl     Craftsman 

Stanley Black and Decker    Homelite 

Bosch      Dolmar 

Modern Tool and Die Company   Al-Ko 

TTI     Makita 

Stiga     Park 

Echo and Shindaiwa      

      

  

 

 

Vissa företag producerar endast elektriska produkter och analyserades därav inte 

djupare.  

 

Motorcyklar 

 

Liknande lösningar har hittats hos motorcyklar. Några exemplar följer nedan. 
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8.4 Bilaga 4- Materialdata Polyamid 

 
PA (type 66, 15% glass fiber) 
General properties 
Designation 
Polyamide (Nylon) (Type 66, 15% Glass Fiber) 
Density  1.22e3 - 1.24e3 kg/m^3 
Price * 31.9 - 35.1 SEK/kg 
Tradenames 
Radilon; Addinyl; Aklamid; Akromid; Akulon; Akuloy; Alamid; Albis; Alcom; Alfanyl; Anjamid; 
Arcomid; Ashlene; Baylon; BeetleNylon; Bergamid; Capron; Celanese; Chemlon; Compamid; 
Compodic; CTI; Dafnemid; Danamid; Denyl; Diaterm; Dicomp; Dilamid; Dinalon; Domamid; 
Durethan; Ecomid; Esamid; Espree; Frianyl; Gelon; Greenamid; Grilon; Heramid; Hylon; 
Kaifa; Kelon A; Kopa; Kopla; Latamid; Leona; Luvocom; Luxamid; Mapex; Maranyl; Minlon; 
Miramid; Murylon; Nevimid; NilamidA-B; Niretan; Nivionplast; Noryl; Nylafil; Nylatron; Nylind; 
Nyloy; Nymax; Nytron; Oxnilon; Plastimid; Plustek; Poler; Polypla; Radiflam; Reny; Rutamid; 
Scanamid; Schulamid; Sebimid; Seralon; Signy; Sniamid; Specialmid; Staramide; Sustamid; 
Synlon; Systemer; Tanagin; Taromid; Tecamid; Technyl; Teklamid; Tekmide; Tekumid; 
Thermylon; ToyoboNylon; Tylon; Ultramid; Veroplas; Vitamide; Vydyne; Wondel; Zytel 

Composition overview 
Composition (summary) 
(NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO)n + glass filler 
Base Polymer 
Polymer class Thermoplastic : semi-crystalline 
Polymer type PA66 
Polymer type full name Polyamide/nylon 66 
% filler (by weight)  15    % 
Filler type Glass fiber 

Composition detail 
Polymer  85    % 
Glass (fiber)  15    % 

Mechanical properties 
Young's modulus  5.85 - 6.15 GPa 
Compressive modulus * 5.85 - 6.15 GPa 
Flexural modulus  4.83 - 5.07 GPa 
Shear modulus * 2.13 - 2.24 GPa 
Bulk modulus * 7.61 - 7.99 GPa 
Poisson's ratio * 0.364 - 0.379  
Shape factor  5.7  
Yield strength (elastic limit) * 99.2 - 110 MPa 
Tensile strength  124 - 137 MPa 
Compressive strength * 119 - 132 MPa 
Flexural strength (modulus of rupture)  168 - 185 MPa 
Elongation  2.79 - 3.23 % strain 
Hardness - Vickers * 29.8 - 32.9 HV 
Hardness - Rockwell M  92.4 - 102  
Hardness - Rockwell R * 118 - 130  
Fatigue strength at 10^7 cycles * 45.8 - 59.5 MPa 
Fracture toughness * 2.83 - 6.47
 MPa.m^0.5 
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0.0112 - 0.0116  

Impact properties 
Impact strength, notched 23 °C  4.8 - 9.74 kJ/m^2 
Impact strength, notched -30 °C  4.37 - 10.5 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched 23 °C  30.7 - 50.9 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched -30 °C  31.9 - 49.3 kJ/m^2 
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Materialdata Polyamid 

Thermal properties 
Melting point  250 - 271 °C 
Glass temperature  54 - 66 °C 
Heat deflection temperature 0.45MPa  225 - 276 °C 
Heat deflection temperature 1.8MPa  225 - 276 °C 
Maximum service temperature  90 - 130 °C 
Minimum service temperature  -81 - -71 °C 
Thermal conductivity * 0.364 - 0.379 W/m.°C 
Specific heat capacity * 1.51e3 - 1.57e3 J/kg.°C 
Thermal expansion coefficient  91.8 - 95.4
 µstrain/°C 

Processing properties 
Linear mold shrinkage  0.364 - 0.44 % 
Melt temperature  226 - 302 °C 
Mold temperature  40 - 60 °C 
Molding pressure range * 48.1 - 138 MPa 

Electrical properties 
Electrical resistivity  2.6e21 - 5.5e21
 µohm.cm 
Dielectric constant (relative permittivity)  4 - 4.4  
Dissipation factor (dielectric loss tangent)  0.009 - 0.018  
Dielectric strength (dielectric breakdown) * 15 - 17 MV/m 
Comparative tracking index  300 - 600 V 

Optical properties 
Transparency Opaque 

Absorption, permeability 
Water absorption @ 24 hrs * 1 - 1.2 % 

Durability: flammability 
Flammability Slow-burning 

Durability: fluids and sunlight 
Water (fresh) Excellent 
Water (salt) Excellent 
Weak acids Unacceptable 
Strong acids Unacceptable 
Weak alkalis Acceptable 
Strong alkalis Acceptable 
Organic solvents Excellent 
UV radiation (sunlight) Poor 
Oxidation at 500C Unacceptable 

Primary material production: energy, CO2 and water 
Embodied energy, primary production * 102 - 113 MJ/kg 
CO2 footprint, primary production * 7.04 - 7.78 kg/kg 

Material processing: energy 
Polymer molding energy * 21.4 - 23.7 MJ/kg 
Polymer extrusion energy * 5.92 - 6.54 MJ/kg 
Coarse machining energy (per unit wt removed) * 1.44 - 1.59 MJ/kg 
Fine machining energy (per unit wt removed) * 10.2 - 11.2 MJ/kg 
Grinding energy (per unit wt removed) * 19.8 - 21.9 MJ/kg 

Material processing: CO2 footprint 
Polymer molding CO2 * 1.61 - 1.77 kg/kg 
Polymer extrusion CO2 * 0.444 - 0.491 kg/kg 
Coarse machining CO2 (per unit wt removed) * 0.108 - 0.12 kg/kg 
Fine machining CO2 (per unit wt removed) * 0.762 - 0.842 kg/kg 
Grinding CO2 (per unit wt removed) * 1.49 - 1.64 kg/kg 
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Materialdata Polyamid 
 
Material recycling: energy, CO2 and recycle fraction 
Recycle False 
Recycle fraction in current supply  0.1    % 
Downcycle True 
Combust for energy recovery True 
Heat of combustion (net) * 25.6 - 26.9 MJ/kg 
Combustion CO2 * 1.94 - 2.03 kg/kg 
Landfill True 
Biodegrade False 
A renewable resource? False 

Notes 
Typical uses 
Gears; cams; rollers; bearings; nuts and bolts; power tool housing; electrical connectors; 
combs; coil formers; fuel tanks for cars; kitchen utensils. 
Warning 
Polyamides absorb water.  The properties reported above are for the dry state.  In the wet 
state, strength and modulus (stiffness) are lower, while impact strength (toughness) and 
elongation are higher.  In general, the greater the % water absorption (see above), the greater 
the shift in properties from dry to wet. 

Links 
ProcessUniverse 
Producers 
Reference 
Shape 
No warranty is given for the accuracy of this data.  Values marked * are estimates. 
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8.5 Bilaga 5 - Materialdata Docol (LA340) 

 

High strength low alloy steel, YS350 (cold rolled) 
General properties 
Designation 
EN 10268:2006 HC340LA 
Density  7.8e3 - 7.9e3 kg/m^3 
Price * 5.37 - 5.85 SEK/kg 
Tradenames 
ArcelorMittal: HSLA 340, ThyssenKrupp: HC 340 LA, World Steel Auto: HSLA 350/450 

Composition overview 
Composition (summary) 
Fe/.015-.018Al/.05-.14C/.88-1.6Mn/<.09Nb/<.025P/<.025S/.32-.5Si/.12-.15Ti 
Base Fe (Iron) 

Composition detail 
Al (aluminum)  0.015 - 0.018 % 
C (carbon)  0.05 - 0.14 % 
Fe (iron)  97.5 - 98.6 % 
Mn (manganese)  0.88 - 1.6 % 
Nb (niobium)  0 - 0.09 % 
P (phosphorus)  0 - 0.025 % 
S (sulfur)  0 - 0.025 % 
Si (silicon)  0.32 - 0.5 % 
Ti (titanium)  0.12 - 0.15 % 

Mechanical properties 
Young's modulus  200 - 221 GPa 
Flexural modulus * 200 - 221 GPa 
Shear modulus * 77.1 - 85.1 GPa 
Bulk modulus * 167 - 184 GPa 
Poisson's ratio  0.286 - 0.315  
Shape factor  56  
Yield strength (elastic limit)  340 - 420 MPa 
Tensile strength  410 - 510 MPa 
Compressive strength * 340 - 420 MPa 
Flexural strength (modulus of rupture) * 340 - 420 MPa 
Elongation  21 - 27 % strain 
Hardness - Vickers * 134 - 162 HV 
Fatigue strength at 10^7 cycles * 197 - 230 MPa 
Fracture toughness * 42 - 60
 MPa.m^0.5 
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0.00104 - 0.00133  

Thermal properties 
Melting point * 1.42e3 - 1.51e3 °C 
Maximum service temperature * 473 - 502 °C 
Minimum service temperature * -63 - -35 °C 
Thermal conductivity * 42 - 50 W/m.°C 
Specific heat capacity * 447 - 500 J/kg.°C 
Thermal expansion coefficient * 11 - 13
 µstrain/°C 

Processing properties 
Strength coefficient, K  726 - 888  
Work hardening exponent, n  0.144 - 0.176  
Carbon equivalency * 0.25 - 0.49  

Electrical properties 
Electrical resistivity * 19 - 29
 µohm.cm 
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Materialdata Docol (LA340) 

 
Optical properties 
Transparency Opaque 

Durability: flammability 
Flammability Non-flammable 

Durability: fluids and sunlight 
Water (fresh) Acceptable 
Water (salt) Limited use 
Weak acids Limited use 
Strong acids Unacceptable 
Weak alkalis Acceptable 
Strong alkalis Limited use 
Organic solvents Excellent 
UV radiation (sunlight) Excellent 
Oxidation at 500C Acceptable 

Primary material production: energy, CO2 and water 
Embodied energy, primary production  29 - 35 MJ/kg 
CO2 footprint, primary production  2.36 - 2.61 kg/kg 
Water usage  22.9 - 68.6 l/kg 

Material processing: energy 
Extrusion, foil rolling energy * 6.11 - 7.39 MJ/kg 
Rough rolling, forging energy * 3.21 - 3.84 MJ/kg 
Wire drawing energy * 22.1 - 26.9 MJ/kg 
Metal powder forming energy * 37.2 - 41.7 MJ/kg 
Vaporization energy * 1.11e4 - 1.18e4 MJ/kg 
Coarse machining energy (per unit wt removed) * 0.936 - 1.03 MJ/kg 
Fine machining energy (per unit wt removed) * 4.86 - 5.82 MJ/kg 
Grinding energy (per unit wt removed) * 9.22 - 11.1 MJ/kg 
Non-conventional machining energy (per unit wt removed) * 111 - 118 MJ/kg 

Material processing: CO2 footprint 
Extrusion, foil rolling CO2 * 0.458 - 0.554 kg/kg 
Rough rolling, forging CO2 * 0.24 - 0.288 kg/kg 
Wire drawing CO2 * 1.66 - 2.02 kg/kg 
Metal powder forming CO2 * 2.97 - 3.34 kg/kg 
Vaporization CO2 * 835 - 882 kg/kg 
Coarse machining CO2 (per unit wt removed) * 0.0702 - 0.0774 kg/kg 
Fine machining CO2 (per unit wt removed) * 0.364 - 0.436 kg/kg 
Grinding CO2 (per unit wt removed) * 0.691 - 0.835 kg/kg 
Non-conventional machining CO2 (per unit wt removed) * 8.35 - 8.82 kg/kg 

Material recycling: energy, CO2 and recycle fraction 
Recycle True 
Embodied energy, recycling * 8.47 - 9.37 MJ/kg 
CO2 footprint, recycling * 0.66 - 0.73 kg/kg 
Recycle fraction in current supply * 39.9 - 44 % 
Downcycle True 
Combust for energy recovery False 
Landfill True 
Biodegrade False 
A renewable resource? False 
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Materialdata Docol (LA340) 

 
Notes 
Typical uses 
Automotive: rocker inners, pillar reinforcements, cross members longitudinal members for 
chassis parts, wheels, seats, airbag parts, headrests, safety belts, clutch plates; Carriages for 
conventional and high-speed trains; Light towers; Warehouse shelving; Silos and containers; 
Earth moving and agricultural machines. 
Other notes 
Precipitation hardening and grain size refining of High Strength Low Alloy (HSLA) steels result 
in high strength, good fatigue properties and enhanced weldability with low alloy content. 
They are particularly appropriate for automotive suspension systems, chassis and 
reinforcement parts. 
Standards with similar compositions 
JIS G3135 SPFC 440; SAE J2340 340 XF 

Links 
ProcessUniverse 
Reference 
Shape 
No warranty is given for the accuracy of this data.  Values marked * are estimates. 
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8.6 Bilaga 6 – TRIZ analys 

 
Förbättra vikt utan att påverka hållbarhet vid rörelse 
Självservice 
Använd egenskaper i miljön för att förbättra föremålets egna egenskaper  
Ex värme, olja, rotationskrafter 
 
Sammanslagning 
Reducera två objekt till ett för att genomföra samma uppgift 
 
Porösa material 
Använd porösa föremål och ta bort onödigt vikt. 
Använd porerna till något användbart. 
 
 

Förbättra vikt utan att påverka styrka 
Kompositmaterial 
Ändra till kompositmaterial 
Ex: golfklubba, stål till grafit. 
 
 

Förbättra form utan att påverka belastning och tryck 
Kurvaturer 
Istället för att använda raka linjer, ytor eller former bör kurvor och avrundningar 
användas.  
Ex: från kub till sfär, rak linje till båge. 
 

Förbättra form utan att påverka styrkan 
Flexibla skal och tun film 
Isolera föremålet från dess omgivning genom att använda skal eller film.  
 
Kurvaturer 
 
 

Förbättra form utan att påverka hållbarhet vid rörelse 
Kurvaturer 
 
Självservice 
 
 

Förbättra form utan att bli svårare att tillverka 
Segmentering 
Dela upp ett objekt i flera självständiga delar 
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8.7 Bilaga 7 – Analogier 

 

Kaffemugg   Kapsyl  Fälg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Slangkoppling  Kork  Snusdosa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buntband 
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8.8 Bilaga 8 - Morfologi 

 
 
Plåt 
 

Låsa 
Ribbor Spår Lås Centrifugalkraft Förstörande Värm/kyl Spänne 
Reflex Vik & snäpp     

 

Kraftupptagning radiell led 
Täckande 

sidor 
Lås Lim       

 

Kraftupptagning axiell led (svaga krafter) 
Lager Ribbor Spår Kopp       
 

Hålla fyllning 
Ribbor 

lock 
”Piggar” Sidor Lim Skruv Nit     

 
 

Plast 
 

Fylla 
Skum Plast Plåt Keram       
 

Fixera 
Ribbor Spår Expansion 

(värme) 
Form       

 

Fästa 
Ribbor Spår         
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8.9 Bilaga 9 – Ritningar 

Koncept 6.1 
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Ritningar 

 

Koncept 6.1 
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Ritningar 

 

Koncept 6.2 
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Ritningar 

 

Koncept 6.2 
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Ritningar 

 

Koncept 8 
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Ritningar 

 

Koncept 8 
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Ritningar 

 

Koncept 8 
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8.10 Bilaga 10 - Materialdata Polypropylen 

 

PP (copolymer, impact, 30% glass fiber) 
General properties 
Designation 
Polypropylene (Copolymer, impact, 30% glass fiber) 
Density  1.11e3 - 1.13e3 kg/m^3 
Price * 20.7 - 22.8 SEK/kg 
Tradenames 
Bergaprop; Acclear; Accpro; Acctuf; Achieve; Addilene; Adflex; Adpro; Akrolen; Alphacan; 
Aplax; Appryl; Aqualoy; Arcoplen; Armlen; Arpak; Arpro; Astryn; AtofinaPolypropylene; Azdel; 
Bapolene; Bicor; Borstar; Bras-Tec; Bynel; Capilene; Carboprene; Carmelstat; Cefor; Clyrell; 
Compel; Compotene; Comshield; Corton; Cosmoplene; Cotene; Cuyolen; DaelimPoly; 
Dafnelen; DaicelPP; Danapro; Daplen; Denilen; DEP; Dexflex; DigiLyte; Dow; EL-Pro; EltexP; 
Endura; Epsilon; EquistarPP; Escalloy; Esdash; Estaprop; Eticourt; Extron; Exxpol Enhance; 
Exxtral; FerrexNewfoamer; Ferrolene; Fiberfil; Finapro; Flametec; Formolene; Fortilene; 
Grand Polpro; Haiplen; Halene; Hi-Fax; Hi-Glass; Hishiplate; HMS; Hopelen; Hostacen; 
Hostacom; Hostalen PP; Hyosung PP; Hypro; Inertec; Inspire; Isplen; Jazz; Kelburon; 
Kopelen; Koylene; Latene; Lupol; Luvogard; Mafill; Magnacomp; Malen-P; Marlex; Maxbatch; 
Maxpro; Maxxam; Metallyte; Metocene; Microthene; Moplen; Mosten; Multipro; Neviprop; 
Newstren; Niplene; Nissen; Noblen; Nortuff; Novatec; Novolen; Oleform; Olehard; Olesafe; 
OPPalyteTrespaphan; Osstyrol; Palprop; Percom; Permastat; Petoplen; Petrothene; Piolen; 
Plastiflam; Polene; Polifor; Polycom; POLYfill; Polyflam; Polyfort; Polystone; Polyvance; 
Ponalen; Pre-Elec; Procom; Pro-Fax; Prolen; Propak; Propilven; Propylux; Protec; Proteus; 
Ranplen; Refax; Repol; Repolen; Reptol; Retpol; Rexene; Rotothon; Sanalite; Sanren; 
Saxene; Scolefin; Seetec; Sequel; Simona; Sinpolene; Spolen; StaMax; Stamylan; Starpylen; 
Strandfoam; Sunlet; Syntegum; Taboren; Taffen; Taipolene; Tairipro; Talcoprene; Tatren; 
Tecafine; Teknoplen; Terez; Thermolen; Tipplen; Topilene; Torayfan; Tracolen; Trapylen; 
Trilen; Trilene; Umastyr; Valmax; Valtec; Vamplem; Vylene; Vyon; Wintec; WPP; Xenopren; 
Yuhwa; Zeral; ACCUTECH; Albis PP; Thermylene; TECNOLINE; GAPEX; Primefin; Pro; 
Rhetech PP; RTP Compounds; Spartech Polycom 

Composition overview 
Composition (summary) 
copolymer of propylene (CH2-CH(CH3))n and up to 7% ethylene (CH2CH2)m or other 
comonomer + rubber such as EPM or EPDM + 30% glass filler 
Base Polymer 
Polymer class Thermoplastic : semi-crystalline 
Polymer type PP-copolymer 
Polymer type full name Polypropylene copolymer 
% filler (by weight)  30    % 
Filler type Glass fiber 

Composition detail 
Polymer  50 - 60 % 
Impact modifier  10 - 20 % 
Glass (fiber)  30    % 
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Materialdata Polypropylen 

 
Mechanical properties 
Young's modulus  3.27 - 5.12 GPa 
Compressive modulus * 3.27 - 5.12 GPa 
Flexural modulus  3.98 - 4.39 GPa 
Shear modulus * 1.47 - 1.51 GPa 
Bulk modulus * 5.18 - 5.31 GPa 
Poisson's ratio * 0.366 - 0.374  
Shape factor  13.3  
Yield strength (elastic limit)  53.3 - 67 MPa 
Tensile strength  47.9 - 59.3 MPa 
Compressive strength * 52.5 - 55.1 MPa 
Flexural strength (modulus of rupture)  72.3 - 93 MPa 
Elongation  4.81 - 7.73 % strain 
Elongation at yield  4.23 - 5.29 % strain 
Hardness - Vickers * 17.5 - 18.4 HV 
Hardness - Rockwell M  55.9 - 63.9  
Hardness - Rockwell R  85 - 95.1  
Hardness - Shore D  72.2 - 75.9  
Hardness - Shore A * 95.6 - 100  
Fatigue strength at 10^7 cycles * 20.8 - 21.8 MPa 
Fracture toughness * 2.75 - 2.89
 MPa.m^0.5 
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0.0146 - 0.0153  

Impact properties 
Impact strength, notched 23 °C  17.5 - 23.3 kJ/m^2 
Impact strength, notched -30 °C  4.59 - 4.82 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched 23 °C  54.5 - 66.3 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched -30 °C  19.5 - 20.5 kJ/m^2 

Thermal properties 
Melting point  162 - 171 °C 
Glass temperature  -25 - -17 °C 
Heat deflection temperature 0.45MPa  144 - 165 °C 
Heat deflection temperature 1.8MPa  127 - 147 °C 
Maximum service temperature  105 - 124 °C 
Minimum service temperature * -26 - -11 °C 
Thermal conductivity * 0.297 - 0.309 W/m.°C 
Specific heat capacity * 1.62e3 - 1.65e3 J/kg.°C 
Thermal expansion coefficient  37.5 - 38.4
 µstrain/°C 
Vicat softening point  143 - 164 °C 

Processing properties 
Linear mold shrinkage  0.176 - 0.38 % 
Melt temperature  215 - 240 °C 
Mold temperature  29.7 - 59.7 °C 
Molding pressure range  2.31 - 9.55 MPa 

Electrical properties 
Electrical resistivity  9.9e23 - 1.01e24
 µohm.cm 
Dielectric constant (relative permittivity) * 2.68 - 2.98  
Dissipation factor (dielectric loss tangent) * 9.8e-4 - 0.00102  
Dielectric strength (dielectric breakdown)  19.6 - 20.4 MV/m 
Comparative tracking index  600    V 

Optical properties 
Transparency Opaque 
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Materialdata Polypropylen 

 
Absorption, permeability 
Water absorption @ 24 hrs  0.0159 - 0.0441 % 

Durability: flammability 
Flammability Highly flammable 

note 
Currently NOT UL tested but expected to pass the HB test 

Durability: fluids and sunlight 
Water (fresh) Excellent 
Water (salt) Excellent 
Weak acids Excellent 
Strong acids Excellent 
Weak alkalis Excellent 
Strong alkalis Excellent 
Organic solvents Excellent 
UV radiation (sunlight) Poor 
Oxidation at 500C Unacceptable 

Primary material production: energy, CO2 and water 
Embodied energy, primary production * 93.1 - 103 MJ/kg 
CO2 footprint, primary production * 6.24 - 6.89 kg/kg 

Material processing: energy 
Polymer molding energy * 20.2 - 22.3 MJ/kg 
Polymer extrusion energy * 5.87 - 6.49 MJ/kg 
Coarse machining energy (per unit wt removed) * 0.931 - 1.03 MJ/kg 
Fine machining energy (per unit wt removed) * 5.04 - 5.57 MJ/kg 
Grinding energy (per unit wt removed) * 9.6 - 10.6 MJ/kg 

Material processing: CO2 footprint 
Polymer molding CO2 * 1.51 - 1.67 kg/kg 
Polymer extrusion CO2 * 0.441 - 0.487 kg/kg 
Coarse machining CO2 (per unit wt removed) * 0.0698 - 0.0772 kg/kg 
Fine machining CO2 (per unit wt removed) * 0.378 - 0.418 kg/kg 
Grinding CO2 (per unit wt removed) * 0.72 - 0.796 kg/kg 

Material recycling: energy, CO2 and recycle fraction 
Recycle False 
Recycle fraction in current supply  0.1    % 
Downcycle True 
Combust for energy recovery True 
Heat of combustion (net) * 30.8 - 32.3 MJ/kg 
Combustion CO2 * 2.14 - 2.25 kg/kg 
Landfill True 
Biodegrade False 
A renewable resource? False 

Notes 
Typical uses 
Furniture; Connectors; Electrical/Electronic Applications; Housings; Valves/Valve Parts; 
Automotive Under the Hood; Lawn and Garden Equipment; Closures; Battery Cases; Pump 
Parts; Automotive Interior Trim; Construction Applications; Buckets; bowls; general 
mechanical parts; bottle crates; toys; medical components; washing machine drums; pipes; 
bottles; bottle caps; bumpers; films for packaging; fibers for carpeting and artificial sports 
surfaces. 

Links 
ProcessUniverse 
Producers 
Reference 
Shape 
No warranty is given for the accuracy of this data.  Values marked * are estimates. 


