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Abstract

Abstract
This report presents a thesis done at Husqvarna Groups component department. The purpose
was to redesign an electrical test rig for a Husqvarna chainsaws so that it was robust enough to
withstand tests for at least 50 hours at a speed of 14 000 rpm. The electrical test rig is driven by
an electric motor that sets the rotating system in motion.
The current test rig is designed to demonstrate that the relevant load conditions are achieved
and the next step is to redesign the test rig so that it is robust enough to cope with component
testing. So far, the tests has lasted for at most 1 minute and the coupling has been creating
problems for the system since it opens up during tests because of the centrifugal forces. The
choice of coupling is therefore to be reviewed. In previous tests the test rig was noted to vibrate
more than expected during acceleration up to 14 000 rpm. The test rig is currently rigidly fixed
onto a steel table during tests and this reduce the recreation of the chainsaw natural movement.
The thesis therefore includes a review of the possibility of a vibration damping system.
Background for the choice of the coupling and vibration damping system was based on a study
containing analysis of current test rig and a previous thesis done on the test rig before its
development. Theories and data collection was done through literature study of relevant articles
about power of transmission and vibration. Interviews was carried through with knowledgeable
persons from Husqvarna with experience of test rigs. The study then continued with the
development of relevant calculations and by a concept study with creation of construction
criteria lists. The concept study was finished off with a Pugh’s matrix with a comparison of the
concepts.
The result from the concept study for the coupling which was recommended was a coupling
called flex shaft. This consists of a hard twisted spring and is beneficial for designs that require
nonlinear transmission, are capable of tests at high speed and can transfer the desired torque.
Flex shafts are specially ordered based on special criteria’s, making it suitable for structures
with multiple and complex requirements. The vibration damping system recommended from
calculations and the concept study consisted of four vibration damping elements of rubber.
These should be attached under the aluminum plate that the test rig is fixated on. Each vibration
damping element need to have a max stiffness of 20.55 N/mm and to be able to bear a weight
of 6.55 kg.
If the recommendations are followed to create a robust test rig with the flexible shaft coupling
and the proposed vibration damping system testing of components and analyzes will be more
easily implemented at Husqvarna. This will also help the research and development forward in
both a cost and time effective manner.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Denna rapport presenterar ett examensarbete utfört på Husqvarna Groups
komponentavdelning. Syftet var att omkonstruera en elektrisk testrigg för en Husqvarnas
motorsågar så att den blev tillräckligt robust för att klara av körningar i minst 50 timmar med
ett varvtal på 14 000 rpm. Den elektriska testriggen drivs av en elmotor som sätter det
roterande systemet i en motorsåg i rörelse.
Nuvarande testrigg är framtagen för att påvisa att relevanta lastfall uppnås och nästa steg är att
omkonstruera testriggen så att den blir robust nog för att klara komponentprovning. Hittills
har tester i max 1 minut genomförts och den koppling som används skapar problem för
systemet då klokopplingen öppnar sig vid körning på grund av centrifugallasterna. Valet av
koppling önskades därför att ses över. Vid tidigare körningar märktes även att testriggen
vibrerade mer än väntat vid accelerationen upp till 14 000 rpm. I nuläget är testriggen stumt
fastmonterad i ett stålbord vid körningar och dessa begräsningar tros försämra återskapandet
av motorsågens naturliga rörelsemönster. Examensarbetet innefattar därför även att se över
möjligheten för ett avvibreringssystem och hur detta skulle kunna utformas.
Bakgrund inför valet av koppling och avvibreringssystem baserades på en förstudie
innehållande analys av nuvarande testrigg och ett tidigare examensarbete som utförts på
testriggen innan dess uppkomst. Teorier och datainsamling gjordes genom litteraturstudie där
relevanta artiklar om kraftöverföring och vibrationer studerades samt att intervjuer med insatta
personer från Husqvarna med erfarenhet av testriggar genomfördes. Studien fortsatte sedan
med framtagning av relevanta beräkningar och genom en konceptstudie där
konstruktionskriterielistor skapades och koncepten sedan jämfördes genom Pugh’s matris.
Resultatet som framkom från konceptstudien för koppling och rekommenderades var en
koppling kallad flexaxel. Denna består av en hårt tvinnad fjäder och är fördelaktig vid
konstruktioner som har ickelinjär kraftöverföring. Flexaxeln klarar även av körningar på höga
varvtal samt att föra över det önskade vridmomentet. Denna typ av koppling specialbeställs
utefter ställda kriterier, vilket gör den lämplig för konstruktioner som ställer flera och komplexa
krav. Avvibreringsystemet som rekommenderades framkom från beräkningar samt
konceptstudie och bestod av fyra stycken avvibreringselemnet i gummi. Dessa ska fästas under
den aluminiumplatta testriggen är fastmonterad på och vardera avvibreringselement behöver
ha en maxstyvhetet på 20,55 N/mm samt kunna bära en vikt på minst 6,55 kg.
Om rekommendationerna följs för att skapa en robust testrigg med flexaxeln som koppling och
det föreslagna avvibreringssystemet kommer tester av komponenter och analyser lättare kunna
genomföras på Husqvarna. Detta kommer även kunna effektivisera forskningsarbete och
utvecklingsprocesser framåt på ett både kostnads- och tidsmässigt sätt.
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Introduktion

I den här rapporten presenteras ett examensarbete utfört på Jönköpings Tekniska Högskola
inom maskinteknik. Arbetet har utförts i sammarsbete med den globala
komponentavdelningen hos Husqvarna Group AB. Arbetet gick ut på att ta fram ett nytt
konstruktionskoncept för en motorsågstestrigg där vibrationer skapar problem för
testriggens arbete och livslängd. En mer robust testrigg efterfrågades och målet var att ta
fram ett koncept på en testrigg som kunde genomföra körning på minst 50 timmar.
I detta kapitel beskrivs företaget, bakgrunden till problemet, problembeskrivning, syfte och
frågeställningar som arbetet byggts upp kring. Även avgränsningar och rapportens
disposition presenteras i slutet av kapitlet.

1.1 Företagsbeskrivning
Husqvarna Group är ett ledande företag inom motordrivna skogs-, park- och
trädgårdsprodukter och har funnits i mer än 325 år. Idag är motorsågar, trimmers,
robotgräsklippare och trädgårdtraktorer bland de vanligaste produkterna och riktas främst mot
proffsanvändare. Husqvarna äger även dotterbolag så som Gardena, McCulloch och Flymo som
tillverkar allt från bevattningssystem, gräsklippare och motorsågar för vardagligt bruk. År 2015
omsatte Husqvarna 2015 36 miljarder kronor och hade då fler än 13 000 anställda i 40 länder.
Huvudkontoret är lokaliserat i Stockholm, Sverige [1].

1.2 Bakgrund

Idag förlitar sig Husqvarna till stor del av systemprovning av komplett såg. Det finns ett ökat
behov av komponentprovning och test av delsystem. Det ”Roterande Systemet” är ett av dessa
och innefattar; vevhalvor, ramlager, vevstake, vevstakslager, kolvbultslager, vevtapp, kolvbult,
koppling, kopplingstrumma och lager till kopplingstrumma.
Under 2015 genomfördes ett projekt där det togs fram en elektrisk testrigg för det ”Roterande
Systemet”, se figur 1, med hjälp av resultat från examensarbetet ”Elektrisk testrigg för
motorsågsmotor” som grund [2]. Testriggen drivs av elmotorn Perske D68167 Mannheim VS
50.09-2 och de komponenter som ska testas ingår i det ”Rotarande Systemet” i Husqvarnas
motorsåg 560XP, se figur 2. Med testriggen är det möjligt att återskapa relevanta lastfall för de
ingående komponenterna och har som längst körts i 1 min. Testriggen är nu i behov av
omkonstruktion inför den komponentprovning testriggen ska användas till där målet är en
körtid på minst 50 timmar.

Figur 1: Nuvarande testrigg, författarnas egen bild
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”Det roterande systemet”

Figur 2: Motorsågen Husqvarna 560XP, författarnas egen bild

1.3 Problembeskrivning
Nuvarande testrigg klarar att återskapa relevanta lastfall, dock är den inte tillräckligt robust för
att klara av de vibrationerna som bildas vid körning. I nuläget klarar inte heller testriggen av
målet för körningstiden i maxrotationshastigheten, som ligger på minst 5o drifttimmar i 14 000
rpm. Därför behöver val av koppling analyseras samt ett eventuellt behov av ett
avvibreringssystem. Detta för att kunna testa en av Husqvarnas komponentavdelnings utvalda
komponent och framkalla haveri på denna och inte testriggen.

1.4 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta projekt är att ta fram omkonstruktionsunderlag till den befintliga testrigg som
togs fram i tidigare projekt. Målet är att omkonstruera testriggen så att den klarar en drifttid på
minst 50 timmar.


Hur skall testriggen omkonstrueras för att uppfylla kravsättningen?



Vilken påverkan har ett avvibreringssystem för testriggen?

1.5 Avgränsningar

En bättre lämpad koppling för systemet behövdes tas fram samt ett avvibreringssystem. Vid
framtagningen av dessa system låg fokus på konceptgenereringsfasen där redan befintliga
konceptlösningar, som önskvärt var beprövade på Husqvarna, prioriterades. Lösningarna
avgränsades till färdiga maskinstandardkomponenter som skulle gå att beställa efter detta
examensarbetets utförande.

1.6 Disposition

Rapporten inleds med företagsbeskrivning, bakgrund och problembeskrivning. Rapportens
inledning fortsätter sedan med syfte, frågeställningar och valda avgränsningar. I varje kapitel
finns en koppling mellan frågeställning och avsnittet.
Under teoretiskt ramverk presenteras valda teorier för att lösa problemet och under metod kan
läsas vilka hjälpmedel som användes i arbetsprocessen. Arbetet fortsätter sedan med
Genomförande och Resultat där Förstudie med Nulägesanalys och Intervjuer, Beräkningar,
Konceptstudie och Slutliga koncept presenteras. Rapporten avslutas med en analys kring
frågeställningarna och diskussion om hur arbetsprocessen har gått och möjligheten till fortsatt
forskning. Referenser och bilagor finns att tillgå längst bak i rapporten.
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Teoretiska ramverket beskriver de teorier som ligger till grund för de metoder som används
i processen för att besvara frågeställningarna.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen beskrivs följande teorier i
ramverket, 2.2 Koppling och kraftöverföring, 2.3 Vibration och avvibrering, 2.4
Konstruktionskriterielista och 2.5 Pugh’s matris.
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen beskrivs följande teorier i ramverket
2.3 Vibration och avvibrering, 2.4 Konstruktionskriterielista och 2.5 Pugh’s matris.

2.2 Koppling och kraftöverföring
När en kraftöverföring mellan två olika maskiner önskas sammankopplas dessa med en
koppling. Kopplingens huvudfunktioner är kraftöverföring i form av vridmoment och
rotationsrörelse. Överföringen sker vanligtvis via en axel mellan de två separata maskinerna,
även kallad axelkoppling. Det finns flera olika varianter på kopplingar och de konstrueras med
en viss bifunktion. Bifunktionen är unika egenskaper för en viss koppling som är konstruerad
för att anpassas till en viss typ av ändamål, till exempel kopplingar som kan ta upp
vinkelskillnader [3].

2.3 Vibration och avvibrering

Vibration uppstår när ett system sätts i svängning. Komponenternas olika geometrier leder till
att varje enskild komponent i systemet får egna egensvängningar och hamnar i ojämna
frekvenser. Dessa olika frekvenser förstärker, resonans, eller dämpar i sin tur varandra vilket
upplevs som vibrationer. För höga vibrationer kan orsaka skador på systemet och i värsta fall
orsaka haveri. För att minska vibrationer tilläggs ofta ett avvibreringssystem i form av
resonansdämpare [4], [5].
Efter sökning i databaser fanns flera artiklar som förklarade vilka problem som kan uppstå vid
oönskade vibrationer. Via databasen Diva i artikeln “Vibration control for structural damage
mitigation” beskrevs hur viktigt det är att kunna kontrollera vibrationer för att minska
skadetillväxten som vibrationer skapar på omgivningen. Vibrationerna anses som en vanlig
orsak till skadetillväxt i konstruktioner. Om en konstruktion är felkonstruerad eller har en svag
punkt så finns risken att dessa områden påfrestas så pass mycket av vibrationerna att det kan
leda till brott och därmed haveri [6].
I boken ”Mekanik - Statik och partikeldynamik” förklaras vikten av att välja rätt styvhet på
avvibreringen för att förhindra resonans. Vid resonans blir amplituden högre än innan
avvibrering, vilket även kallas förstoringsfaktorn. Förstoringsfaktorn verkar vid en viss
frekvens, kallad 𝑓0 . I grafen i figur 3 beskrivs hur amplituden förändras över frekvensen. 𝑓0 är
den frekvens där förstoringsfaktorn är som störst, vilket skapar högst amplitud. Grafen visar
även hur olika hårdhet på dämpning påverkar amplituden samt över hur stort frekvensområde
som förstoringsfaktorn verkar i [7].

Figur 3: Graf över förstoringsfaktorn [8].

3

Teoretiskt ramverk
Det är viktigt vid avvibrering att välja en styvhet som leder till ett 𝑓0 -värde lägre eller högre än
den arbetsfrekvens som arbetet utförs på. Detta för att kunna försäkra sig om att arbetet sker
på ett frekvensområde där förstoringsfaktorn inte verkar [7].
Valet av avvibrering önskas vara så elastisk som möjligt, då det leder till ett mindre
frekvensområde, dock bör tänkas på att vald avvibrering även skall klara av att bära upp massan
utan att kollapsa [7].
Beräkningar som ligger till grund för val av avvibreringssystem baseras ekvationerna (1) – (7)
[3], [7].
Ekvation (1) används för att räkna ut Ss som är sektionsstyvheten för skjuvstyvhet. E är Emodulen, l är fria längden på fjädern, d är fjäderns tråddiameter, D är fjäderns medeldiameter
och n är antal fria varv på fjädern.
Ekvation (2) används för att räkna ut Sb som är sektionsstyvheten för böjstyvhet. E är Emodulen, d är fjäderns tråddiameter, 𝜐 är Poissons tal som brukar anta värdet 0,3, D är fjäderns
medeldiameter och n är antal fria varv på fjädern.
Ekvation (3) användes för att räkna ut skjuvstyvheten, kskjuv, på fjädrarna. Denna ekvation beror
på Ss, Sb och fjäderns fria längd l.
𝐸𝑙𝑑4

𝑆𝑠 = 8𝐷3 𝑛

(1)

𝐸𝑑4

𝑆𝑏 = 32(2+𝜐)𝐷𝑛
𝑙3

(2)
𝑙

𝑘𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 = (12𝑆 + 𝑆 )
𝑏

−1

(3)

𝑠

Ekvation (4) används för att räkna ut vinkelhastigheten, ω där k är total fjäderstyvhet och m är
massan på det fjädrarna bär upp.
𝑘

ω = √𝑚

(4)

Ekvation (5) används för att räka ut frekvensen, f, beroende på vinkelhastigheten
vinkelhastigheten beroende på frekvensen.

𝑓=

1
2π

∗ ω ↔ ω = 2𝜋 ∗ 𝑓

ω och

(5)

Ekvation (6) används för att räkna ut 𝑓0 , den frekvens där förstoringsfaktorn verkar på
avvibreringen. 𝑓0 bör vara minst 2-3 gånger mindre än den lägsta arbetsfrekvensen.
1

𝑓0 = 3 𝑓

(6)

Ekvation (7) används för att räkna ut transmissionskoefficienten T. Den säger hur två olika
vinkelhastigheter förhåller sig till varandra och används för att se hur stor
vibrationsöverföringen blir. ω𝑖𝑛 är vinkelhastigheten som går in i systemet och ω𝑢𝑡 är
vinkelhastigheten som går ut ur systemet.

𝑇=

1

(7)

2

𝜔
1+ 2𝑖𝑛

𝜔𝑢𝑡

När minsta möjliga frekvensen är uträknad bryts k ut ur ekvation (4) för att välja rätt styvhet,
kA, på avvibreringsystemet.
𝑘𝐴

ω𝑢𝑡 = √

𝑚𝑡𝑜𝑡

2
↔ 𝑘𝐴 = 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝜔𝑢𝑡

(4)

Beroende på antalet valda avvibreringselement divideras styvheten, kA, och den totala massan,
m, på antalet avviberingselement.
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2.4 Konstruktionskriterielista

Innan konceptprocessen påbörjas skapas en konstruktionskriterielista utefter resultat från
förstudien. Listan innehåller specifika krav som konstruktionen kräver. För att påbörja
framtagningen av listan analyseras konstruktionen av systemet och vilka begränsningar och
krav som ställs på koncepten med hjälp av en funktionsanalys. I funktionsanalysen värderas
varje krav som önskvärt, Ö, eller nödvändigt, N, beroende på hur avgörande de är för
konstruktionen. Utefter analysen skapas sedan en konstruktionskriterielista, för mall se figur
4, som används som grund vid framtagning av koncept [9], [10].

Komponent/Konstruktion
Krav 1
Krav 2
Krav 3
Krav 4
Krav 5

Krav
N/Ö
N/Ö
N/Ö
N/Ö
N/Ö

Figur 4: Konstruktionskriterielista mall, författarnas egen bild

2.5 Pughs matris

Pughs matris är en metod som används för att jämföra koncept, för mall se figur 5. Metoden
togs fram av Stuart Pugh och går ut på att olika koncept viktas mot varandra med ett
referenskoncept som utgångspunkt. Utefter bestämda kriterier viktas koncepten för att se hur
dem förhåller sig till referensen. Om ett koncept uppfyller ett krav bättre än referensen
markeras den med ett plus, motsvarande ett minus för en sämre värdering, ett L för likvärdighet
samt ett X för okänd data. Referenskonceptet är alltså alltid värderat till noll i samtliga kriterier.
Kriterierna kan i sin tur värderas olika högt beroende på hur viktiga de är för konstruktionen
med exempelvis en siffra från 1-3, där 1 motsvarar den lägsta ranken och 3 är den högsta.
Avslutningsvis summeras viktningen där ett positivt resultat värderas som bättre än referensen
[10].

Figur 5: Pugh's matris mall, författarnas egen bild
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Metoderna som användes för att komma fram till resultaten var litteraturstudie, förstudie,
beräkningar och konceptstudie. Nedan beskrivs vilken metod som applicerades för att
besvara varje enskild frågeställning samt hur metoderna genomfördes. För att arbetet skulle
fördelas jämnt under arbetets gång skapades ett GANTT-schema, där planeringen av olika
moment skrevs ned och en tidsuppskattning för när varje moment skulle påbörjats och
genomförts, se bilaga 1.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
För att besvara studiens båda frågeställningar används metoderna som finns att ta del av under
rubriken 3.2 Litteraturstudie, 3.3 Förstudie, 3.4 Beräkningar och 3.5 Konceptstudie.

3.2 Litteraturstudie
En litteraturstudie gjordes genom databasen Diva. Där genomfördes artikelsök efter artiklar
med vetenskaplig bakgrund angående problem som kan uppstå vid höga vibrationer. Även
sökningar kring avvibreringsmöjligheter utfördes och bibliotek användes för lån av litteratur
inom ämnet.

3.3 Förstudie
Som grund för förstudien användes examensarbetet, ”Elektrisk testrigg för motorsågsmotor”
som genomfördes innan framtagningen av testriggen påbörjades. Detta behandlar en analys
och konceptframtagning av alternativa kopplingar, smörjningssystem samt lastfall. Även analys
av nuvarande testrigg gjordes genom att ta del av dess framtagningsprocess samt resultat och
insamlad data av tidigare körningar. Förstudien fortsatte sedan i form av intervjuer med
Husqvarnas experter inom test-, labb- och riggavdelningar, se bilaga 2 för ställda frågor.
Slutligen användes litteratur om maskinelement samt kopplingsleverantörers internetsidor för
att söka efter alternativa lösningar som Husqvarna inte testat tidigare.

3.4 Beräkningar
Produktdata om motorsågen 560 XP som presenteras på Husqvarnas hemsida, se figur 6, samt
genomförda beräkningar i det tidigare gjorda examensarbetet analyserades och ligger till grund
för val av koppling. Relevanta beräkningar för avvibreringar togs fram för att skapa en grund
och förståelse för problemet inför val av avvibreringsystem.

Figur 6: Specifikationer för Husqvarna 560 XP [11].
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3.5 Konceptstudie

Konceptstudien i denna rapport är en begränsad del av produktframtagningsprocessen. Då
testriggen redan fanns, men slutkonceptsvalet av koppling behövde korrigeras samt behovet av
ettavvibreringssystem behövdes ses över begränsades produktframtagningsprocessen till
konceptfasen med konstruktionskriterielista och utvärderingsmetoden Pugh’s matris [9], [10].
Från resultat av förstudien valdes de mest lämpade koncepten som sedan analyserades mer
grundligt och all väsentlig fakta insamlades. Med hjälp av analysen skapades en
konstruktionskriterielista. Kopplingskoncepten ställdes sedan mot varandra genom Pugh’s
matris där koncepten viktades mot den befintliga kopplingen som i nuläget används på
testriggen. Det mest lämpade konceptet valdes utefter viktningens resultat. En förenklad
konceptstudie av Pugh’s matris utfördes också för avvibreringssystemsalternativen [9], [10].

3.6 Validitet och reliabilitet
All framtagen fakta i rapporten anses vara väsentlig för problemet och har hjälpt till i
framstegen i utförandet av arbetet. Arbetet utfört i rapporten är baserat på erhållen kunskap
från tidigare lästa kurser och Husqvarnas kunskap om nuvarande testrigg, kopplingsalternativ
och expertis om avvibrering. Denna kunskap har styrks upp med teori samt bakgrund som
trovärdig. Även beräkningar har utförts med dels Husqvarnas hjälp samt formler inom
mekanik. Vissa antaganden, uppskattningar och avrundningar har förekommit då testriggen är
unik. Därför har viss överdimensionering skett för att kunna säkerhetsställa att de slutgiltiga
alternativen lever upp till kravsättningen. Resultat från beräkningar utförda i tidigare
examensarbete har använts som källa. Beräkningarna har ansetts ha hög trovärdighet då
samma handledare på Husqvarna medverkat även under detta arbete.
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Under genomförande och resultat presenteras först vilka åtgärder som rekommenderades för
att kunna besvara frågeställning 1 samt lösningen på frågeställning 2. Sedan fortsätter
kapitlet med hur det utfördes med hjälp av teorier och metoder. Kapitlet är upplagt genom att
visa arbetsgenomförandet i kronologisk ordning för att lätt kunna följa arbetets gång.
Under förstudien presenteras en granskning av det tidigare genomförda examensarbetet om
testriggen, nulägesanalys samt intervjuer med insatta personer på Husqvarna. Efter förstudien
fanns tillräcklig grund för att föra arbetet framåt mot en problemlösning med hjälp av valda
metoder.

4.1 Resultat frågeställning 1
För att omkonstruera testriggen så att den uppfyller kravsättningen behövde en koppling som
inte tillåter axiell förflyttning användas samt ett avvibreringsystem tilläggas. Kopplingen
behövde vara konstruerad så att vevhuskroppen kunde arbeta fritt och återskapa en
verklighetstrogen körning.

4.2 Resultat frågeställning 2

Ett avviberingssystem underlättar arbete som utförs i testriggen och förlänger testriggen
livslängd på grund av att skadliga vibrationer elimineras. Minskade vibrationer kommer även
leda till att upptagningen av mätdata förbättras.

4.3 Resultat Förstudie
För att få relevans och grund i arbetet analyserades det tidigare examensarbetet som utförts på
testriggen. Även en nulägesanalys genomfördes för att få en uppfattning om testriggens
konstruktion samt varför den inte klarar av en körning på minst 50 timmar. Efter detta
intervjuades insatta personer på Husqvarna om alternativa sätt att driva testriggen. De
intervjuade personerna hade kunskap om flera väl beprövade metoder som troddes kunna
fungera för detta fall.

4.3.1

Tidigare examensarbete

I examensrapporten ”Elektrisk testrigg av motorsågsmotor” analyserades möjliga
kopplingsalternativ för denna testrigg dessutom tog fram ett smörjningssystem. Testriggen var
ännu inte byggd i detta läge och examensarbetet baserades därför på förstudier om
motorprovning och teoretisk fakta. Genom beräkningar i beräkningsprogrammet Matlab och
analyser togs flera viktiga aspekter fram för val av koppling samt hur olika parametrar påverkar
det roterande systemet vid olika varvtal. En konstruktionskriterielista skapades för att lista de
krav som ställs på kopplingen. I rapporten beskrevs vikten av att välja en koppling som kunde
överföra moment och samtidigt agera dämpare så att de ojämna rörelser och vibrationer som
det roterande systemet skapar inte överförs tillbaka till elmotorn [2].
Från examensarbetet kunde avläsas ur diagram, se figur 7, att vinkelförändringen förändrades
över varvtalet. Vid låga varvtal skapades stora vinkelförändringar mellan elmotor och det
roterande systemet vilket ledde till att kopplingen inte fick vara för styv. Den maximala
vinkelförändringen skapades vid cirka 500 rpm och var ungefär 1,4 grader [2].

Figur 7: Graf över vinkelskillnad [2].
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Ur analysen från Matlabberäkningarna kunde även avläsas att om kopplingen i testriggen skulle
klara kraftöverföringen över de olika varvtalen behövde en koppling med en vridstyvhet mellan
30-120 Nm/rad väljas. För en varvtalsvarierande körning var det önskvärt med en vridstyvhet
närmare 30 Nm/rad, men om körning endast skulle ske på högre varvtal kunde en högre
vridstyvhet väljas. Däremot var en lägre vridstyvhet att föredra då det är skonsammare för
elmotorn eftersom denna utsätts för samma moment som kopplingen [2].
Slutsatsen rapporten drar från sina analyser var att kopplingens vridstyvhet bör vara närmre
30 Nm/rad för att klara hela varvtals variationen, men rimligen något högre för att inte utsätta
kopplingen för maxbelastande vridning under hela körningen [2].

4.3.2

Nulägesanalys

I nuläget är testriggen och elmotorn sammankopplade med en klokoppling, som är uppbyggd
av två kloformade delar som sluts samman med en gummibussning mellan sig, se figur 8 och
9. Gummibussningen förekommer i olika styvhet och är tänkt att fånga upp varvtalsvariationen
och eventuella vibrationer. Klokoppling tenderar i detta fall att stöta ut eller framkallar haveri
på gummibussningen på grund av kaströrelsen som bildas genom den centrifugalast som
uppstår. Dessa laster leder till att testriggsmotorkroppen förflyttar sig och klokopplingen
öppnas upp på grund av att kopplingen består av två delar som endast sitter samman med hjälp
av geometrin i ändarna, se figur 9. Enligt figur 10 kan även ses att klokopplingen är känslig för
axiella vinkelskillnader och icke linjär konstruktion. Klokopplingen klarar inte heller större
vinkelskillnader än 1 grad, vilket konstruktionen av testriggen inte uppfyller då testriggen enligt
det tidigare examensarbetet har en maximal vinkelskillnad på 1,4 grad [2], [12], [14].

Figur 8: Nuvarande testrigg, författarnas egen bild

Figur 9: Klokoppling [13].

Figur 10: Uppriktningsfel för klokoppling [14].
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Från början användes en styvare solid gummibussning än vad som används i klokopplingen i
nuläget. Den styvare gummibussningen ansågs för styv och dämpade kraftöverföringen, vilket
bedömdes som negativt och en mindre styv och ihålig gummibussning valdes att användas
istället. Denna gummibussning tenderar istället att drivas ut på grund av centrifugallasterna
och därför behöver valet av koppling studeras vidare [12].
Den höga varvtalsvariationen och vibrationer ställer höga krav på infästningar så som
infästningen för sensorerna på vevhuset som samlar upp mätdata vid körning. I nuläget upplevs
infästningarna inte klara av kraven, vilket leder till att sensorerna vibrerar och därför minskar
insamlingsförmågan och mätresultaten blir missvisande. Sensorerna läser av data genom att
registrera kuggarna på ett tandat hjul. Det tandade hjulet sitter på vevaxeln och roterar i samma
hastighet som det övriga systemet. På hjulet finns ett område där tre stycken kuggar saknas för
att sensorn ska uppfatta att ett varv har utförts. När infästningen vibrerar finns risken att
sensorn missar att avläsa en kugg eller avläser en kugg flera gånger [12].
Avvibreringsystemet i testriggen är i nuläget ofullständigt då målet tidigare endast var att
återskapa lastfallen och se om teorin om en testrigg fungerar. I nuläget är därför motorkroppen
och det roterande systemet som ska testas upphängt i det avvibreringselement som
motorkroppen normalt är upphängd i bensintanken och på handtaget. Dessa
avvibreringselement består av två fjädrar i stål som normalt används i Husqvarnas motorsåg
372XP och en standard stålfjäder från 560XP. Anledningen till att fjädrar från 372XP används
och inte 560XPs egna är för att 560XP fjädrarna ansågs för mjuka och utbytet var ett sätt att
dämpa vibrationerna i testriggen. Dessa två fjädrar är också förkortade för att passa i testriggen
som redan var byggd när ändringen gjordes. Den fjäder som sitter på handtaget behölls för att
den styvare fjädern inte passade på handtaget. Även två gummidämpningar är fästa på SLSfixturen för att förhindra klokopplingen att förskjuta testriggsmotorkroppen. Dessa påverkar
vevhusets rörelsemönster och önskas tas bort vid omkonstruktion. Klokopplingen anses också
vara en del av avvibreringsystemet då tanken är att kopplingen ska kunna fånga upp
varvtalsvariationer och vibrationer. Då vibrationerna trotts dessa avvibreringselement ändå
anses vara för stora behöver möjligheten för ett avvibreringssystem för hela testriggen
ytterligare ses över [12].

4.3.3

Intervjuer

Genom intervju med insatta personer på Husqvarna togs tre olika varianter på kopplingar upp.
Samma personer intervjuades även om deras erfarenhet av avvibreringssystem. De
intervjufrågor som ställdes finns i bilaga 2. Nedan följer en sammanfattning för
varje kopplingsalternativ som togs upp i intervjuerna, flexaxel, momentaxel och remdrift samt
en sammanfattning för intervjuerna om avvibreringsalternativ.

4.3.3.1

Flexaxel

En flexaxel är en axel bestående av en hårt tvinnad fjäder som övergår i till exempel fyrkantiga
infästningar i ändarna, se figur 11. Den hårt tvinnade fjädern bidrar till upptagning av
eventuella moment vid kraftöverföring, då fjädern vid åtdragning kan spännas åt, och vid
mindre påfrestning är mindre styv. Det kräver dock att noggrann kontroll på
rotationsriktningen eftersom en fjäder går sönder och tvinnas upp vid rotation åt fel håll [15].

Figur 11: Flexaxel [16].
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Fördelar med denna typ av axel är att den klarar höga varvtal och vibrationer, inte är beroende
av linjäritet, en väl beprövad metod och kan användas till många olika ändamål. Nackdelar är
att axeln kan hamna i stor egensvängning och i värsta fall vid för hård vridning föra över
momentet åt fel håll och framkalla haveri i den drivande motorn. Flexaxeln har även upplevts
vara stötkänslig och har inte klarat av abrupta ändringar vid körning, så som extrema
varvtalsändringar [15].
Denna typ av koppling finns i befintliga produkter på Husqvarna, så som i röjmotorsågar med
böjt skaft, och används i tester där en stor vinkelförändring behövs vid överföringen. Flexaxeln
har även används i ett liknande fall där den ena delen av konstruktionen är fast inspänd och
den andra rör sig fritt. Dock fanns inte utrymmet för en tillräckligt lång flexaxel som önskades,
endast 10 cm inklusive infästningar, men tros ha fungerat om flexaxeln hade fått vara längre
[15].
Husqvarna rekommenderade denna typ av axel till den aktuella konstruktionen, då utrymmet
finns för en tillräckligt lång axel samt att flexaxeln är bra på att ta upp stora vibrationer vilket
är fördelaktigt då testriggen som undersöks skapar mycket vibrationer [15].

4.3.3.2

Momentaxel

En momentaxel består av en axel med gummibussningar i vardera ända. Gummibussningarna,
som är av vulkaniserat gummi, är ingjutna i kåpor med ett triangulärt ihåligt nav av metall i
mitten, se figur 12. I och med att de triangulära ihåliga naven är fästa på axeln och sedan i
gummit kan gummit dämpa eventuella vibrationer och förskjutningar [17].

Figur 12: Momentaxel [18].
Den momentaxel som används på Husqvarnas motorlabb används som koppling mellan
motorsåg eller trimmerkropp till en reduceringsväxel, alltså en maskin som används för att
bromsa systemet. Denna typ av koppling har använts till dessa testriggar sedan 80-talet och
Husqvarnas motorlabb har valt denna typ av koppling genom praktisk prövning och varit så
pass nöjda med lösningen att den aldrig funderats på att bytas ut [17].
Momentaxel är beställd från en underleverantör och är specialbeställd med en diameter på
60mm. I underleverantörens produktkatalog kan avläsas att kopplingen normalt har en
diameter på 85mm och att den storleken på kopplingen rekommenderas köras med en
maxhastighet på 7500 rpm. På Husqvarna har dem använt kopplingen till högre hastighet utan
problem och att de har begränsat sin hastighet mer på grund av att förhindra skada på
reduceringsväxeln än att kopplingen inte skulle klara av hastigheterna [17].
Fördelaktigt med denna typ av koppling är att momentaxeln tar upp vinkelfel och vibrationer
och därmed inte är beroende av att testriggen och motorn är helt linjerade. Denna koppling är
även hållbar och byts endast ut en gång per år på Husqvarnas motorlabb. Nackdelar är att
produktfakta inte kan styrka att kopplingen klarar av de höga varvtal som den används till på
Husqvarna [17].
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Husqvarna ansåg att kopplingen skulle kunna fungera i testriggens fall men kan inte med
säkerhet säga att kopplingen klarar av varvtal på 14 000 rpm då den endast körts i max 12 000
rpm [17].

4.3.3.3

Remdrift

Remdrift drivs genom att en rem spänns upp mellan två spårade hjul, se figur 13. Ena hjulet
fästs på den motor som ska driva och det andra på den delen av testriggen som ska drivas.
Remmen kan vara av gummi alternativt en metallkedja. Effekten som ska överföras påverkar
val av rem och tjocklek. Denna typ av koppling är inte så beprövad på Husqvarna och befinner
sig fortfarande i testfasen, men man vet att den används i många andra miljöer och är en effektiv
metod. I nuläget när rem har testas har den endast klarat körning på cirka 5 timmar, sedan
havererade remmen på grund förslitning. Detta tros ha skett på grund att remmen låg emot en
vass kant vid körning, vilket skadade remmen [19].

Figur 13: Remdrift [19].
Fördelar med denna typ av koppling är att den inte sätter krav på linjering, då den är flexibel
mot förskjutningar i flera led. Det finns möjlighet för utväxling genom att använda olika
storlekar på hjulen. Motorn är frikopplad från systemet vilket gör att motorns masströghet inte
påverkar körningen. Frikopplingen leder även till att vid haveri av remmen skadas inte motorn
[19].
Nackdelar som finns vid ett icke avvibrerat system blir att ena delen av systemet rör på sig och
den andra inte, vilket skapar en ojämn rörelse. Vid val av gummirem kan väljas mellan PolyVrem, som har v-formade spår längs med remmen, och kuggrem, som har v-formade kuggar
vinkelrätt med remmens längd. PolyV-remmen linjeras upp på hjulen med hjälp av spår, men
slits ifall spåren är vassa eller hjulen har vassa kanter. Vid kuggrem är det viktigt att tänka på
att den är klenare på vissa ställen på remmen, klarar inte så höga varvtal och kan inte överföra
så hög effekt. Kuggrem är även i behov av styrning på grund av kuggarna som finns. Vid val av
drift med kedja så dämpas varvtalet vid körning och det krävs kontinuerlig smörjning [19].
Husqvarna ansåg att remdrift är möjligt i testriggens fall om ett avvibreringssystem läggs till,
samt att en spännrulle kan användas för att spänna upp remmen vid körning eftersom
vibrationerna kommer leda till att remmen ibland måste spännas upp och ibland släppa lite på
spänningen [19].
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4.3.3.4

Avvibrering

Den gemensamma rekommendationen som framkom från intervjuerna för avvibrering av en
testrigg var att använda gummidämpningar, se figur 14. Gummit är fördelaktigt på grund av att
olika hårdhet på gummit kan väljas. Flera stora leverantörer har utvecklat avancerade varianter
av gummifötter som vanligtvis används att sätta under större maskiner för att undvika att
vibrationerna går ned i golvet [15].

Figur 14: Avviberingselemet [20].
För att undvika vibrationer gavs ett antal andra rekommendationer för hur man kan tänkas
omkonstruera testriggen. Thomas Elm, som använder momentaxeln i sina riggar, använder två
separata avvibreringssytem. Detta för att motorn och reduceringsväxeln skall få kunna svänga
fritt. I intervju med handledaren Josef Emme, som arbetat med framtagning av nuvarande
testrigg, rekommenderades däremot att avvibrera plattan som testriggen och elmotorn är
monterad på som ett system istället. Detta för att undvika att de olika systemen hamnar i
ojämna egensvängningar som påverkar kraftöverföringen från elmotorn till
testriggen. Ytterligare en rekommendation som stärker att hela plattan skall avvibreras som ett
system var att då kan även plattans tyngd utnyttjas vid avvibreringen. Detta för att beräkningar
som används vid val av avvibreringssystem beror på frekvens och massa, därför bidrar en högre
massa till effektivare avvibrering [12], [15], [17].

4.4 Resultat Beräkningar
För att ta reda på vilka krav som skulle ställas på kopplingen analyserades resultatet från det
tidigare examensarbetet som genomförts på testriggen. Även beräkningar genomfördes för att
få fram krav på avvibreringssystemet. Gemensamt för koppling och avvibreringssystem är att
de ska hålla för en körning på minst 50 timmar. Resultaten från beräkningarna
sammanfattades sedan i en konstruktionskriterielista och användes som krav vid
konceptgenereringen, se kapitel 4.7.

4.4.1

Koppling

De parametrar som styrde valet av koppling baserades på ställda krav från Husqvarna,
beräkningar från det tidigare genomförda examensarbetet samt specifikationer för motorsågen
560 XP från Husqvarnas hemsida.
Hastighet:
Då elmotorn går upp i en hastighet på 14 000 rpm måste kopplingen klara av att köras i den
hastigheten [12].
Styvhet:
Från tidigare beräkningar i beräkningsprogrammet Matlab ansågs styvheten på kopplingen
behöva ligga mellan 30-120 Nm/rad, dock är en styvhet närmare 30 Nm/rad att föredra för
denna typ av konstruktion [2].
Vridmoment:
Det maximala vridmomentet är 3,65 Nm därför måste en koppling som klarar av detta
vridmoment väljas [11].
Vinkelskillnad:
De vibrationer som uppstår vid körning bidrar till viss axiell vinkelskillnad. Denna uppgår till
maximalt 1,4 grader och därför måste en koppling som klarar av denna vinkelskillnad väljas
[2].
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4.4.2

Avvibreringssystem

De tre bärande avviberingselementen på 560XP består av tre fjädrar. Dessa fjädrar är placerade
enligt figur 15.

Figur 15, Motorsågens fästpunkter [21].
Ekvation (1) – (7) användes för att räkna ut skjuvstyvheten i fjädrarna och för att räkna ut den
styvhet som avviberingselementen behövde ha.
De två fjädrarna som är fästa fram, front, och bak, rear, har samma storlek och E-modul.
E=206 kN/mm2
𝜐= 0,3
d=3,4 mm
D=18,2 mm
n=6 st
l=(n*d)=20,4 mm
Ekvation (1), (2) och (3) gav:
𝐸𝑙𝑑4

𝑆𝑠 = 8𝐷3 𝑛 =

206 000 000 000∗0,0204∗0,00344
8∗0,01823 ∗6

𝐸𝑑4

𝑆𝑏 = 32(2+𝜐)𝐷𝑛 =

206 000 000 000∗0,00344
32∗(2+0,3)∗0,00182∗6

𝑙3

𝑙

𝑘𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡,𝑟𝑒𝑎𝑟 = (12𝑆 + 𝑆 )
𝑏

𝑠

−1

= 69 873,5 𝑁𝑚𝑚2

= 1940,7 𝑁

0,02043

0,0204

−1

= (12∗1940,7 + 69 873,5)

(1)
(2)

= 48,46 𝑁/𝑚𝑚

(3)

Den tredje fjädern som är fäst mellan handtaget och cylindern, cylinder, har en mindre storlek
och en högre E-modul.
E=208,5 kN/mm2
𝜐= 0,3
d=2,5 mm
D=14,6 mm
n=6 st
l=(n*d)=15,0 mm
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Ekvation (1), (2) och (3) gav:
𝐸𝑙𝑑4

𝑆𝑠 = 8𝐷3 𝑛 =

208 500 000 000∗0,015∗0,00254
8∗0,01463 ∗6

𝐸𝑑4

208 500 000 000∗0,00254

𝑆𝑏 = 32(2+𝜐)𝐷𝑛 =

32∗(2+0,3)∗0,00146∗6

𝑙3

𝑙

−1

𝑘𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = (12𝑆 + 𝑆 )
𝑠

𝑏

0,0153

= 18 948,5 𝑁𝑚𝑚2

(1)

= 817,8 𝑁

(2)

0,015

−1

= (12∗817,8 + 18 948,5)

= 30,13 𝑁/𝑚𝑚

(3)

När k-värdet i varje fjäder var uträknat användes ekvation (4) och (5) för att räkna ut
motorsågen i testriggens vinkelhastighet, ω𝑚 , och egenfrekvens, 𝑓𝑚 . Här antogs vikten på
motorsågen i testriggen vara 4,5 kg och ktot är totala styvheten från fjädrarna.
𝑘𝑡𝑜𝑡

ω𝑚 = √

𝑚

𝑘𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 +𝑘𝑟𝑒𝑎𝑟 +𝑘𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟

=√

1

𝑓𝑚 = 2π ∗ ω𝑚 =

𝑚
1
2π

48460+48460+30130

= √

4,5

= 168 rad/s

∗ 168 = 26,7 Hz

(4)
(5)

Ekvation (6) användes för att räkna ut den frekvens, 𝑓0 , där förstoringsfaktorn verkar. Ett
avvibreringsystem med låg 𝑓0 valdes för att säkerställa att resonans undviks vid körning av
testrigg. Vid tomgångskörning, 40Hz, skapas mest vibrationer på grund av det låga varvtalet
och detta är därför den mest kritiska frekvens för testriggen. Därför vill ett avviberingsystem
med ett 𝑓0 långt ifrån denna frekvens väljas. Om ett avvibreringsystem med ett 𝑓0 tre gånger
så litet som egenfrekvensen, 𝑓𝑚 , väljs kommer systemets 𝑓0 vara cirka en femtedel av
tomgångsfrekvensen. Detta ger god marginal för att undvika förstoringsfaktorn och resonans.
1

𝑓0 = 3 𝑓𝑚 =

1
3

26,7 = 8,9 Hz

(6)

För att räkna ut avvibreringsystemets vinkelhastighet,
(5).

ω𝑠 = 2𝜋 ∗ 𝑓0 = 2𝜋 ∗ 8,9 = 56 rad/s

ω𝑠 , baserat på 𝑓0

användes ekvation

(5)

För att styrka att det valda systemet ger tillräcklig avvibrering med den valda 𝑓0 och i sin tur
om ω𝑠 kan väljas som ω𝑢𝑡 räknas T, transmissionskoefficienten, ut. ω𝑢𝑡 är den
vinkelhastighet som genereras ut ur systemet och ω𝑖𝑛 är vinkelhastigeten som genereras in i
systemet. I detta fall används tomgång då det är vid denna vinkelhastighet som motorsågen
vibrerar mest. Om T är lågt betyder det att det är låg överföring av vibrationer ut till
omgivningen. Ett T-värde på max en femtondel valdes för att styrka att vibreringen ut ur
systemet var försumbar. T räknades ut med ekvation (7).

𝑇=

1
𝜔2
1+ 2𝑖𝑛
𝜔𝑢𝑡

=

1
(40∗2𝜋)2
1+
562

= 0,047 ~0,05 =

1
20

(7)

Då T var lägre än en femtondel ansågs detta som ett bra val av avvibreringsystem och styvhet,
𝑘𝐴 , för detta räknades ut med hjälp av ekvation (4) och baserat på ω𝑠 som ω𝑢𝑡 och 𝑚𝑡𝑜𝑡 ,
testriggens totala vikt inklusive elmotor och platta på 26,2 kg.

𝑘𝐴 = 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝜔2𝑢𝑡 = 26,2 ∗ 562 = 82,2 𝑁/𝑚𝑚

(4)

Den totala styvheten på avvibreringsystemet var 82,2 N/mm, men då vikten har valt att fördelas
på fyra avvibreringselement divideras även 𝑘𝐴 på motsvarande sätt.

𝑘𝐴 =

82,2
= 20,55 𝑁/𝑚𝑚
4

Därför behöver avvibreringselement med styvhet på max 20,55 N/mm som klarar av att bära
en vikt på minst 6,55 kg väljas om fyra avvibreringselement skall användas.
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4.5 Alternativa kopplingskoncept
Trots att detta examensarbete främst syftar på att analysera beprövade metod er användes även
litteratur om maskinelement samt kopplingsleverantörers internetsidor för att söka efter
alternativa lösningar som styrks från beräkningarna för att inte gå miste om potentiella
koncept.
Då de alternativa koncepten inte är beprövade ställdes extra höga krav på dessa och det var
viktigt att alla beräknade parametrar uppfylldes med viss marginal. Flera koncept föll efter
sökning på att de inte uppfyllde alla kriterier som efterfrågades så som varvtal, styvhet,
vinkelskillnad samt det maximala vridmomentet.
Ett koncept som uppfyllde alla kriterier var Sungils högpresterande gummikoppling, se bilaga
3. Denna kopplings konstruktion påminner om klokopplingen, men är fördelaktigt inte
tvådelad, se figur 16 och 17. Likt klokopplingen består kopplingen av gummi i mitten som kan
ta upp varvtalsskillnader och är flexibel för förskjutningar i flera led. Kopplingen kan enligt
specifikationerna ta upp vinkelskillnader upp till 1,5 grader, klarar av varvtal upp mot 33 000
rpm, max vridmoment på 3,8 Nm och har en styvhet på 84 Nm/rad, se figur 18.

Figur 16: Gummikoppling, se bilaga 3.

Figur 17: Gummikopplingens flexibilitet, se bilaga 3.

Figur 18: Produktdata för SHR-18C, se bilaga 3.
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4.6 Resultat Konceptstudie

Baserat på resultaten från litteraturstudie, förstudie, beräkningar samt Husqvarnas krav
skapades två konstruktionskriterielistor, en för kopplingen och en för avvibreringsystemet.
Utefter kraven i konstruktionskriterielistorna gjordes en konceptgenrering för att få fram det
bästa konceptet för koppling samt avvibreringssystem. För konceptval av koppling användes
Pughs matris där alla koncept ställdes mot den nuvarande kopplingen, klokopplingen. För
avvibrering ställdes gummiavvibrering mot fjäderavvibrering i en förenklad Pugh’s matris. Då
båda alternativen kunde leva upp till kraven i konsttruktionskriterielistan listades andra krav
för avvibreingssystemet istället. Detta för att kunna avgöra det mest lämpliga valet av
avvibreringsalternativ.

4.6.1

Konstruktionskriterielista

Efter resultat från förstudie och beräkningar listades vilka krav som ställdes på kopplingen och
avviberingsystemet. Kraven analyserades med hjälp av en funktionsanalys huruvida de var
nödvändiga, N, eller önskvärda, Ö, och samanställdes sedan i två separata
konstruktionskriterielistor, en för koppling och en för avvibreringssystem, se figur 19.
Koppling

Krav

Inte vara beroende av linjär överföring

N

Kunna fästas i både elmotor och vevaxel

N

Stå emot överföring av egensvängningar och moment in i elmotorn

N

Överföra önskvärd rotationshastighet

N

Klara en körning på minst 50 timmar

N

Kunna användas mer än 1 gång

Ö

Praktiskt beprövad lösning

Ö

Ha en styvhet på minst 30Nm/rad och ej högre än 120Nm/rad

N

Klara av en axiell vinkelskillnad på 1,4 grader

N

Avvibreringssystem
Klara att bära upp massan av testrigg, inklusive elmotor och platta (26,2 kg)
Avvibrera egensvängningar som skapas vid körning
Klara en körning på minst 50 timmar
Kunna monteras ihop med testrigg

Krav
N

Kunna användas mer än 1 gång

Ö

Praktiskt beprövad lösning

Ö

Ha en egenfrekvens på 8,9 Hz

N

Ha en styvhet på högst 82,2 N/mm

N

N
N
N

Figur 19: Konstruktionskriterielistor, författarnas egen bild
Merparten av kraven för både koppling och avviberingssystem var nödvändiga för att uppfylla
kravsättningen för en robustare testrigg som klarar körningar på minst 50 timmar. Endast de
två kraven ”Kunna användas mer än en gång” och ”Praktiskt beprövad lösning” ansågs som
önskvärda på grund av att de inte är nödvändiga utan mer fördelaktiga för en hållbar lösning.
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4.6.2

Pugh’s matris, Koppling

För att välja det mest lämpliga kopplingskonceptet för testriggen användes Pughs matris. Där
listades kraven från konstruktionskriterielistan och viktades från 1-3. De krav som ansågs
viktigast att uppfylla viktades med en trea och de krav som ansågs mindre prioriterade viktades
med en etta. Alla koncept listades, flexaxel, momentaxel, remdrift och gummikoppling, och
ställdes sedan mot en referens, den nuvarande klokopplingen. Om ett koncept uppfyllde ett
krav likvärdigt, eller om fakta saknades, mot klokopplingen markerades denna med ett S
(samma) vilket motsvarar noll poäng i resultatet. Uppfylldes kraven bättre markerades den med
ett + och uppfyllde den kravet sämre markerades den med ett -. När jämförelsen hade
genomförts för alla koncept räknades en slutsumma ut för vardera koncept, de positiva
resultaten minus de negativa resultaten. För resultat se figur 20.

Figur 20: Pugh's matris över kopplingskoncept, författarnas egen bild
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4.6.3

Pugh’s matris, Avvibrering

De alternativ som är lämpliga för avvibrering för denna testrigg är gummiavvibrering eller
fjäderavvibrering. Då båda alternativen finns i alla möjliga storlekar och hårdhet uppfyller de
kraven i konstruktionskriterielistan och är därför svåra att ställa mot varandra i Pughs matris.
För att komma fram till det bästa alternativet gjordes istället en lista med andra krav som kan
avgöra valet av avvibrering. Gummi ställdes mot fjäder och uppfylldes ett krav markerades ett
+ och om inte så markerades ett -. Sedan sammanställdes resultaten för att läsa av vilket
alternativ som fick flest +. För resultat se figur 21.

Figur 21: Pugh's matris över avvibreringskoncept, författarnas egen bild
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4.7 Slutligt resultat och koncept

Efter beräkningar och konceptstudie valdes ett alternativ för lämplig koppling samt ett
alternativ för lämpligt avvibreringssystem baserat på resultaten från rapportens alla delar.

4.7.1

Koppling

Efter konceptgenereringen kunde avläsas att alla koncepten värderades som bättre än
klokopplingen och det koncept som fick högst poäng och värderades som bäst var flexaxeln, se
figur 22.

Figur 22: Slutligt koncept koppling, flexaxel [18].
Flexaxeln värderades som bättre än klokopplingen på kriterierna ej beroende av linjäritet,
klarar hög rotationshastighet, klarar körning i minst 50 timmar, en väl beprövad metod, kan
väljas med styvhet nära 30 Nm/rad samt klarar av en axiell vinkelskillnad på minst 1,4 grader.
Flexaxeln var inte sämre än klokopplingen i några avseenden och vann över gummikopplingen
på grund av att den både är beprövad och har möjlighet att anpassa styvheten till nära 30
Nm/rad.
Denna koppling finns att beställa från bland annat Suhner Transmission Expert, se figur 23,
som har levererat flexaxlar till Husqvarna tidigare. Axeln specialbeställs utefter krav från kund
och därför kan en unik axel som anpassas efter denna testriggs krav framtas. Vid beställning är
det viktigt att ha koll på rotationsriktningen så att en fjäder vriden åt rätt håll beställs. Då
elmotorn till testriggen körs moturs ska denna flexaxel vara vänstervriden.

4.7.2

Avvibrering

Beräkningar och konceptstudien resulterade i att det bästa alternativet är ett
avvibreringssystem i gummi. Avvibreringen som väljas ska ha en maxstyvhet på 20,55 kN/mm
och kunna bära 6,55 kg om 4 avvibreringselement används.
Då Husqvarna ofta använder Trelleborg AB som underleverantörer och är nöjda med dem
valdes en avvibrering från dem, även om det finns många leverantörer av
avvibreringslösningar. Så länge kriterierna uppfylls finns många olika alternativ att välja. För
testriggen valdes att rekommendera Novibra typ M, M25A, se figur 23.

Figur 23: Slutligt koncept avvibrering, gummielement [22].
Novibra typ M är en robust lösning som är utformad för att ge stor fjädring vid låg belastning
och är vanlig för elmotorer, fläktar, pumpar, kompressorer och kyl- och komfortaggregat.
Avvibreringen är utformad för att ge bra isolering mot låga störfrekvenser, se bilaga 3.
Enligt bilaga 3 kan avläsas i diagram att den varianten som är fördelaktig vid låg vikt är M25A.
Denna har ett frekvensintervall på 8,5–14 Hz, och kan bära en vikt på 20 kg per element vilket
ger en god marginal och gör detta till ett lämpligt alternativ då avvibreringssystemets 𝑓0 önskas
ligga på 8,9 Hz och totalvikten är 26,2 kg.
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Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt
teorin från det teoretiska ramverket genom analys.

5.1 Frågeställning 1: Hur skall testriggen omkonstrueras för att uppfylla
kravsättningen?
Då konstruktionen i nuläget inte uppfyller kravsättningen att vara robust nog för att klara
körningar i minst 50 timmar behövde testriggen omkonstrueras. Detta löstes genom att ta fram
nytt konstruktionsunderlag för en alternativ koppling samt ett passande avvibreringssystem.
För att förstå problemet och hur det skulle lösas analyserades teorier kring kopplingsalternativ
och vad kraftöverföring har för inverkan på systemet. Även teori om vibrationers påverkan på
ett system samt möjligheter till avvibrering analyserades.
Från analysen av teorier kom flera viktiga aspekter fram, så som valmöjligheterna gällande
kopplingar och dess bifunktioner samt att resonans bör undvikas vid val av avvibreringssystem.
Detta gav förståelse för problemet och insikt i vilka krav som skulle ställas på de valda
koncepten. Ny kunskap kring resonans och egenfrekvenser skapade en uppfattning kring vikten
av att välja rätt och anpassat avvibreringssystem för att undvika förstoringsfaktorn som istället
förvärrar vibrationerna än att dämpa dem, se kapitel 2.3.
Husqvarnas krav på konstruktionen var få och för att förenkla utsållningsprocessen av koncept
skapades konstuktionskriterielistor, se kapitel 4.6.1. Dessa listor baserades på resultaten från
teorianalys, förstudie och beräkningar. Detta gav en tydlig och strukturerad bild av vilka krav
som skulle ställas på vardera valda koncept och underlättade vidarearbetet.
Valet av koppling valdes att baseras på siffror från det tidigare examensarbetet i kombination
med resultatet från intervjuerna. Då Husqvarna tidigare fick rekommendationer från det
tidigare examensarbetet att tillverka en egen konstruktion på en koppling och detta i efterhand
ansågs som svårt att genomföra valdes istället att fokusera på väl beprövade kopplingar. Flera
på Husqvarna har stor erfarenhet av avancerade konstruktioner liknande testriggen och dessa
personer intervjuades för att få en inblick i deras framtagningsprocesser och hur deras val av
koppling valts.
Den koppling som valdes att rekommenderas var flexaxeln. Fördelar med flexaxeln var att den
tillåter stora axiella vinkelskillnader samt att maxvarvtal, längden, vridstyvheten och
vridmomentet var anpassningsbart och specificeras vid beställning. Detta var önskvärt i
testriggens fall då den hade många krav som behövde uppfyllas.
Valet av avvibrering baserades främst på fjäderberäkningar samt resonemang kring
vibrationers beteende. Detta kompletterades med svar från intervjuerna kring möjliga
avvibreringsalternativ. Även här valdes att fokusera på beprövade avvibreringsalternativ.
Beräkningarna genomfördes i samarbete med Husqvarnas beräkningsavdelning vilket ingav
bättre förståelse och ett trovärdigt resonemang.
Det avvibreringssystem som valdes att rekommenderas var fyra avvibreringselement i gummi
som placeras i vardera hörn på undersidan av plattan som testriggen är monterad på. Gummi
valdes på grund av dess många fördelar som framkom genom Pugh’s matris, se avsnitt 4.6.3.
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5.2 Frågeställning 2: Vilken påverkan har ett avvibreringssystem för
testriggen?
För att förstå vilken påverkan ett avvibreringssystem kan ha för en konstruktion analyserades
teorier om vibrationer. Som nämns i delkapitel 5.1 gav analysen av teorierna kunskap kring
vikten av att välja ett avvibreringssystem anpassat för konstruktionen för att undvika
förstoringsfaktorn. Vibrationer kan vara skadligt för en konstruktion då skakningar ställer höga
krav på komponenternas utformning och dess infästningar. Därför ansågs att
avvibreringssysyem nödvändigt för denna konstruktion för att kunna uppfylla kravsättningen.
Ett avvibreringssystem kan därmed förlänga livstiden för en konstruktion och underlätta
uppsamlingsförmågan för sensorerna i denna testrigg som tidigare ansågs ha risk att samla upp
fel data på grund av infästningarnas påverkan av vibrationerna, se delkapitel 4.3.2. Ett
avvibreringssystem kan därför bidra till att sensorernas insamlade data kan anses som mer
pålitlig än tidigare och bättre uppfyller testriggens funktion.
Rätt val av koppling kan bidra till att undvika att vibrationer förs in i elmotorn, om en koppling
som är både flexibel och elastisk väljs. Därför är flexaxeln även fördelaktig ur denna aspekt.

5.3 Reliabilitet och validitet

Insamlingen av fakta inför valet av kopplingsalternativ skedde genom intervjuer med insatta
personer från Husqvarna. Då dessa är muntliga källor kan deras reliabilitet ifrågasättas. Dessa
källor har i detta examensarbete ansetts som trovärdiga då utgångspunkten har varit att
intervjua personer med erfarenhet från väl beprövade lösningar med eget intresse att främja
företagets utveckling. Husqvarna är ett stort företag med kunskap inom de aktuella områdena
och därför valdes att utnyttja deras kunnande och på så sätt undvika säljande partiska åsikter
från kopplingsleverantörer.
Valet av avvibereringssystem styrktes upp med beräkningar från litteratur som sedan
granskades av beräkningsavdelningen på Husqvarnas för att säkerhetsställa att beräkningarna
var korrekta. Resultatet från beräkningarna anses därmed pålitliga och reliabiliteten var hög.
All insamlad data från intervjuer och muntliga källor ansågs föra examensarbetet framåt och
var därför av hög validitet.
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Diskussion och slutsatser

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser),
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning.

6.1 Implikationer
Konsekvenserna av resultatet leder till är en ombyggnation av den nuvarande testriggen då
detta examensarbete endast presenterar ett förslag på hur testriggen kan omkonstrueras för att
uppfylla kravsättningen. Väljer Husqvarna att följa de nya koncepten behöver flexaxeln och
avvibreringssystemet beställas och nya kopplingsinfästningar tas fram samt infästningar för
avvibreringselementen skapas. Det nya konstruktionsunderlaget leder till att
gummidämpningarna som är infästa på SLS-fixturen kan tas bort på grund av att flexaxeln inte
kommer att förskjuta vevhuset. Detta är önskvärt för att vevhuset ska kunna röra sig fritt och
återskapa dess naturliga rörelsemönster.

6.2 Slutsatser och rekommendationer
Om den omkonstruktion som rekommenderas genomförs kommer teoretiskt sätt testriggen
klara av kravsättningen, vilket var en robust testrigg som klarar körningar i minst 50 timmar.
Även om testriggen uppfyller kravsättningen teoretiskt rekommenderas ändå att tester
genomförs och dokumenteras för att säkerhetsställa att testriggen ska kunna genomföra en
säker körning.
Flexaxeln var den koppling som enligt Pugh’s matris, se delkapitel 4.6.2, är bäst lämpad för
denna konstruktion. Flera av de andra kopplingsalternativen tros kunna fungera för
omkonstruktionen om testkörningar genomförs. Momentaxeln hade många fördelar, men föll
på att leverantören inte kunde rekommendera körningar över 7500 rpm även om Husqvarnas
eget motorlabb redan använder kopplingen för körningar på 10 000 rpm och inte ser några
begränsningar för körningar i högre hastighet. Gummikopplingen var också en koppling som
ansågs lämplig för denna konstruktion, men då den inte är praktiskt beprövad hos Husqvarna
och har en styvhet närmre 120 Nm/rad än 30Nm/rad är den inte idealisk. Remdrift är inte att
rekommendera i detta fall då den kräver en större omkonstruktion samt är känslig för
vibrationer.
Avvibreringsystemet som valts att rekommenderas var ett gemensamt system för hela
testriggen inklusive platta och el-motor bestående av fyra avvibreringselement i gummi som
monteras på undersidan av plattan i dess fyra hörn. Gummi är fördelaktigt mot fjädrar, se
Pugh’s matris delkapitel 4.6.3, på grund av att gummi är underhållsfritt, enkel att fästa på
plattan och i golvet samt att Husqvarna rekommenderat gummi över fjädrar. En annan fördel
med gummi är dess förmåga att dämpa ljud. Anledningen till att avvibrera allt som ett system
och inte två separata, ett för motorsågen och ett för el-motorn, var att få ett kontrollerat system
där allt avvibreras tillsammans. Konsekvenserna med två separat system var att motorsågen
och el-motorn kan komma att hamna i olika egensvängningar vilket ställer högre krav på
kopplingen och att plattans vikt inte skulle kunna utnyttjas och tas med i
avvibreringsberäkningarna.
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Diskussion och slutsatser
6.3 Metoddiskussion
Datainsamling skedde genom intervjuer och en litteraturstudie och även en förstudie
genomfördes för att få en uppfattning av nuvarande testrigg och de resultat som framkom från
ett tidigare examensarbete som utförts innan testriggens uppbyggnad. Då examensarbetet är
en del av en produktutvecklingsprocess på en redan existerande produkt avgränsades
konceptstudien till en konstruktionskriterielista och Pugh’s matris utfördes.
Valet av metod ansågs lämpligt för den här typen av arbete. Företagets kompetens drogs nytta
av och den existerande testriggens problem analyserades för att utveckla en bättre
konstruktion.
En utvecklingsprocess där konstruktionsunderlag för en helt ny testrigg skulle kunnat tas fram
där hela produktutvecklingsprocessens alla steg genomförs. I detta arbete ansågs det som för
tidskrävande och kostsamt. Därför valdes att utnyttja delar i den befintliga testriggen i så god
mån som möjligt. All tidigare insamlad fakta gällande beräkningar på kopplingar användes för
att kunna lägga fokus på beräkningar gällande avvibreringssytem, då detta inte genomförts
tidigare. För att styrka valet av koppling utökades datainsamlingen med fler intervjuer om
kopplingsalterntiv än för avvibrering.
Ett steg i processen som hade kunnat tas med vid beräkningar för avvibrering var att i CAD
simulera hela testriggen för att få exakta värden på vid vilka olika frekvenser det skapas mycket
vibrationer. Istället valdes att utgå från tomgång där det skapas som mest vibrationer för att
försäkra att avvibreringen blev tillräcklig. Avvibreringssystemet blev på så sätt möjligtvis något
överdimensionerat, detta för att vara säkra på att tillräcklig dämpning sker och om vikten på
testriggen ändras vid till exempel kopplingsbyte finns marginal för detta. Valet att göra endast
beräkningar gjordes på grund av att det ansågs som mer tidseffektivt.

6.4 Svårigheter
En svårighet som uppkom under arbetets gång var att teoretiskt förklara val av koppling på
Husqvarnas testriggar. Valen har tidigare tagits fram med hjälp av praktiska tester då teorin
inte alltid upplevs följa verkligheten. Ett exempel var momentaxeln som är en koppling som
fungerat bra i flera decennier på motorlabbet och inte ifrågasatts även om den enligt
produktblad inte skulle klara av varvtal högre än 7 500 rpm.
En annan svårighet var att förstå vilka beräkningar som var relevanta för uträkningar gällande
avvibreringssystem. Många nya formler framkom bland annat för belastningar på fjädrar i flera
riktningar, så som skjuvstyvhet och böjstyvhet. Med hjälp av litteratur om maskinelement och
Husqvarnas beräkningsavdelning sållades relevanta formler fram.

6.5 Vidare arbete eller forskning
Ett fortsatt arbete med testriggen kan genomföras i form av vidare utveckling av andra delar av
testriggen så som smörjsystem och sensorers infästningar. Omkonstruktionen som
examensarbetet rekommenderar leder däremot till att tester på komponenterna inom de
roterande systemet kommer kunna genomföras och analyseras och därmed föra Husqvarnas
forskningsarbete framåt. Detta kommer underlätta utvecklingen av motorsågen då
komponenterna i det roterande systemet kommer kunna testas i ett tidigt skede och utan att
hela motorsågen behöver tas med. På detta sätt ligger fokus på den komponent som testas och
eventuella fel kan upptäckas på ett tidseffektivt sätt.
Om mer exakta beräkningar önskas rekommenderas att skapa simulationer, där hela systemet
och dess laster räknas med. Detta för att få en bättre uppfattning av hur testriggens arbete och
rörelsemönster ser ut. Om dessa simulationer finns att tillgå tros val av andra delar i testriggen
lättare utförs och att återskapandet av motorsågens rörelse blir mer pålitligt.
Tester där mindre styva fjädrar används som infästning av vevhus i SLS-fixturen kan också
genomföras eftersom dessa tros låta motorkroppen arbeta friare och på så sätt efterliknar
motorsågens naturliga rörelsemönster ännu mer. Detta kan komma att ställa nya krav på
kopplingen som i så fall behöver undersökas och nya beräkningar med de mindre styva
fjädrarnas styvhetskoefficient måste genomföras.
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Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor.
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

GANTT-schema
Intervjufrågor
Produktblad Alternativ Koppling
Produktblad Slutligt resultat Avvibering
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Bilaga 1
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Bilagor
Bilaga 2

Intervjufrågor

1. Vilka typer av kopplingar/avvibreringssystem har ni erfarenhet av?
2. Vad skall man tänka på vid val av koppling/avvibreringssystem?
3. Vad har valet av koppling/avvibreringssystem baserats på?
4. Utefter er erfarenhet skulle ni rekommendera i vårt fall?
5. Vad är livslängden på ert val av koppling/avvibreringssystem?
6. Vilka för- och nackdelar finns det med den typ av koppling/
avvibreringssystem ni har valt?
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Bilaga 3
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Bilagor
Bilaga 4
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