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Sammanfattning
Detta examensarbete är en konceptstudie gällande luftfilter till motorsåg, gjord
åt företaget Husqvarna Group AB. I arbetet undersöks alternativa och
förbättrade lösningar utifrån ett av de luftfilter Husqvarna använder sig av idag.
Examensarbetet är den avslutande kursen på maskiningenjörsprogrammet med
inriktningen teknisk design på Högskolan i Halmstad.
Befintliga luftfilter på Husqvarnas motorsågar läcker ofiltrerad luft och ger enligt
många inte ett förtroendeingivande uttryck. Målet med detta projekt är därför
att analysera och därefter komma med förslag på hur Husqvarna i framtiden kan
förbättra befintlig lösning. För att åstadkomma detta används relevant litteratur
och metoder som används under utbildningen.
Projektet resulterar i ett koncept kallat ”kassett”, vilket tillgodoser de krav som
byggs upp under arbetets gång.
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Abstract
This thesis is a concept study, done for the company Husqvarna Group AB,
concerning a chainsaw air filter. In this study, research is done regarding
alternative and improved solutions based on current construction.
The thesis is the concluding course for the mechanical engineer program at
Halmstad Högskola.
Existing air filters on Husqvarna chainsaw are leaking unfiltered air, and according
to the public, does not give a reliable impression. Therefore, the goal for this
project is to analyse and then make suggestions on how Husqvarna in the future
can improve the existing solution. To achieve this, relevant literature and
methods that have been used during education are applied.
The project results in a concept called “kassett”, which meet the requirements
that are built up during the way.
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1. Introduktion
Bakgrund
Motorsågen är ett kapverktyg som vanligtvis drivs av en förbränningsmotor.
Motorsågen har använts sedan 1930-talet vid manuella fällnings- och
upparbetningsarbeten av skog (www.ne.se). Även om mycket av upparbetningen
av skog idag sker med större maskiner, så kallade skördare, så används
fortfarande motorsågen flitigt runt om i världen. För den privata skogsägaren ses
ofta det manuella skogsarbetet som något fridfullt och en källa till god kondition.
Professionellt i Sverige används motorsågen främst till de träd som en skördare
inte klarar av eller kommer åt. Att vara arborist är ett arbete som kräver mycket
högpresterande motorsågar. Arborister är trädvårdsspecialister som bland annat
vårdar och fäller träd i bebyggda miljöer, vilket ofta kräver att de måste klättra
med motorsågen (arbetsförmedlingen.se).
Ett luftfilter skall rena den luft som i en förbränningsmotor blandas med till
exempel bensin. Den huvudsakliga problematiken med ett luftfilter är att det
samlas smuts som påverkar flödet av luft i motorn. Då motorer är byggda för ett
visst förhållande mellan luft och bensin, påverkas effektiviteten negativt av det
nedsatta luftflödet. Ett annat problem är att olika miljöer kräver olika filter. Olika
träslag avger varierande typer och storlek på damm. Ett filter med små hål samlar
upp små partiklar men får ett lägre luftflöde och vice versa.
Konkurrensen och ständigt växande miljökrav gör motorsågsbranschen tuff.
Därför krävs ständig effektivisering och nya lösningar.
Företagspresentation
Koncernen Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av produkter för
skog- park- och trädgårdsskötsel. Koncernens största division är Husqvarna AB
som främst tillverkar skogs- och trädgårdsprodukter. (husqvarnagroup.com)
Husqvarna började 1689 borra gevärspipor vid ett vattenfall i Huskvarna.
Företaget har fram till idag haft en enorm bredd i sitt sortiment, däribland
symaskiner, vedspisar, tvättmaskiner, motorcyklar och skogs- och
trädgårdsredskap. Vapentillverkningen pågick ända fram till 1988 men har idag
upphört (www.ne.se).
Syfte och mål
Arbetet kommer att innefatta en studie på hur Husqvarna i framtiden kan
förbättra rening av ingående luft på deras bensindrivna motorsågar. De lösningar
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Husqvarna har idag har funnits en längre tid och fungerar men det finns
utvecklingspotential.
Målet med detta examensarbete är att undersöka orsaken till läckaget av spån
och utifrån det, förbättra det befintliga filtret i följande rangordning:
1.   Minska läckage av ofiltrerad luft.
2.   Se över fastsättning av filter på filterhållare för ökad användarvänlighet.
3.   Förändra det kognitiva uttrycket, utan att öka det tryckfall som
uppkommer vid användning av ett befintligt filter.
Problemdefinition
Husqvarna har olika filter till olika marknader, men det absolut vanligaste är ett
delbart plastfilter med en spunnen nylonväv (bild 1). Detta filter läcker ofiltrerad
luft mellan filterhalvorna och i anslutningen till förgasaren. Troligtvis är detta
orsaken till att en del spån går in i filteranslutningen, blandas med den oljedimma
som uppkommer där, och fastnar på dess väggar. Små mängder fint träspån har
en obetydlig maskinell påverkan men tyvärr en större påverkan på den användare
som vid filterrengöring får se det svarta oljeblandade spånet som gått förbi filtret
(bild 2). Detta tillsammans med filtrets ”enkla” utseende gör att man förlorar en
del av användarens förtroende för produkten.

Bild 1Befintligt luftfilter

Skiss 1 Air Injection (husqvarna.se)
Bild 2 Filter och filterhållare
efter användning. Olja och spån
har bildat en svart massa.

Utöver själva filtret har Husqvarna en funktion de kallar Air Injection (skiss 1), en
förfiltrering som med hjälp av centrifugalkraften renar en del av den luft som
egentligen ska kyla cylindern och leder den fram till luftfiltret (husqvarna.com).
De har även en filterkompensation, som ställer om förgasaren då filtret börjar bli
smutsigt. Filterkompensationen är dock bara en nödlösning, motorns fulla
potential uppnås vid ett rent filter.
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Avgränsningar
Fokus kommer att vara Husqvarnas delbara standardfilter (bild1). Då arbetet är
en konceptstudie kommer ingen större vikt läggas på hållfasthetsberäkningar,
materialval eller exakt tillverkningsprocess. Även om eventuellt slutligt koncept
kommer byggas upp med en grundläggande ingenjörsmässig tankegång. Fysiska
och virtuella prototyper byggs för att få en känsla för framtagna koncept.

2. Teoretisk referensram
Plast
En plast är ett konstruktionsmaterial som är baserat på polymerer. För att ge
plasten olika egenskaper tillsätter man tillsatser. En polymer är uppbyggd av långa
kedjeformade molekyler, vilket ger plasten dess karaktäristiska hållfasthet,
styvhet och seghet. Plast kan delas upp i kategorierna härdplaster och
termoplaster. Fördelen med termoplaster är att de tack vare sin
kedjeuppbyggnad går att återvinna.
(Nationalencyklopedin, 2017)
Nedanstående information om plast är hämtad ur U.Bruders bok om plast.
Polypropen
Polypropen är en delkristallin volymplast och idag den näst mest använda plasten
på marknaden.
Fördelar med polypropen:
•  
•  
•  
•  
•  

Lågt materialpris.
Låg densitet.
Absorberar ej fukt.
Hög kemikaliebeständighet.
Hög utmattningsbeständighet.

Nackdelar:
•   Känslig mot ultraviolett strålning.
•   Spröd vid låga temperaturer.
Utmattningsbeständigheten gör att man kan göra enkla gångjärn av plasten direkt
i tillverkningen vid till exempel lådor och askar.
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Polyamid
Polyamid är en delkristallin konstruktionsplast. Denna plastvariant användes
främst till fiber i nylonstrumpor då den först kom till Sverige, idag används den
flitigt i formsprutade, extruderade och formblåsta detaljer. Plasten
slaghetsmodiferas ofta med glasfiber.
Fördelar med Polyamid:
•   Styvhet vid höga temperaturer (då den är armerad).
•   Användningstemperatur på 120 grader.
•   Kan flamskyddas.
Nackdelar:
•   Absorberar mycket fukt vilket kan påverka de mekaniska egenskaperna
och dimensionsstabiliteten.
•   Spröd vid låga temperaturer (ej armerad).
Filtration och andra former av separation
De senare behandlade typerna av fysisk separation kan delas upp i följande två
kategorier: Filtration och sedimentation.
Förklaringen av filtrering på Nationalencyklopedins hemsida är följande: ”metoden
att avskilja uppslammade (suspenderade) fasta partiklar ur en vätska eller gas genom
att pressa vätskan eller gasen genom ett poröst skikt (filter eller filtermedel), på vars
yta partiklarna fastnar och bildar en filterkaka”
Det finns en stor variation av material och struktur på filtermedel, för att
tillgodose det växande filtreringsbehovet i världen. För att förenkla filtrering för
läsaren som inte är insatt i ämnet kan man titta på ett av människans tidiga filter,
fiskenätet. Vi silar vatten(vätska) igenom ett nät (filtermedel), varvid de fiskar
(fasta partiklar) som är större än hålen(masker), fastnar i nätet. Om fiskaren vill
fånga mindre fiskar måste han göra nät med mindre hål.
Industrin började på grund av brandrisken använda luftfilter i början av 1900-talet
för att skydda värmeelement ifrån damm. Dessa filter bestod ofta av porösa
mattor av bland annat fiberglas, animaliska och syntetiska fiber, metallmesh och
andra porösa material (L. Edelman). Numera finns det mängder av olika
filtermaterial för alla tänkbara miljöer och användningsområden.
För att genomföra en filtration krävs ofta en tryckskillnad över själva filtermedlet.
Ett problem som uppkommer på grund av detta är den energiåtgång som krävs
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för att skapa tryckskillnaden. Variabler som spelar roll är såklart vad som skall
filtrerats, maskstorleken och filteryta men även filtermedlets struktur. Olika
strukturer på filtermedlet påverkar hur mycket turbulens som uppkommer och
större filteryta ger fler hål som luften kan gå igenom.
Sedimentation kräver till skillnad från filtrationen ingen tryckskillnad utan drivs av
partiklars skillnad i densitet kombinerat med till exempel gravitation eller
centrifugalkraft. Storleken på partikeln har också betydelse, en större partikel
med samma densitet, i samma omgivning, kommer att röra sig fortare än den
mindre på grund av dess större massa.
(K. Sutherland, Filters and filtration handbook)
Det är många parametrar att ta hänsyn till när tillverkarna ska välja ett filter som
filtrerar effektivt, är lätt att göra rent, alternativt billigt att byta ut och inte tar
upp för mycket plats.
Storlek
Storleken på partiklar som skall filtreras bestämmer vilken kategori av filtrering
som är lämplig.
•  
•  
•  
•  

Screening, >1mm
Macrofiltration, 1mm - 5µm
Microfiltration, 5µm - 0,1µm
Nanofiltration, <0,1µm

Vilken storlek och densitet av partiklar som stannar i luften är beroende av hur
turbulent omgivningen är.
Förseparator
För att öka livslängden på ett filter kan man använda sig av en förseparator. L.
Edelman skriver om följande fördelar med förfilter i sin artikel om filtermaterial:
Förfilter förlänger livslängden av det huvudsakliga filtret då det fångar upp de
stora partiklar som annars hade täppt igen det finare filtret och begränsat flödet.
Minskat flöde kräver mer energi och ökar risken för läckage av ofiltrerad luft i
skarvar.
Filtermedia
I boken Handbook of filter media i första kapitlet finner vi följande definition av
filtermedia: ”A filter medium is any material that, under the operating conditions of the
filter, is permeable to one or more component of mixture, solution of suspension, and is
impermeable to the remaining components.”
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Den typ av filtermedie som används mest till Husqvarnas motorsåg är en plan
nylonväv, spunnen i ett kvadratiskt mönster. Nylontrådarnas tjocklek och avstånd
ifrån varandra i vävens mesh bestämmer hur stor del av väven som är ”öppen”.
Öppen area kan bestämmas i procent med hjälp av följande formel:
A=100w^2/p^2, där w är avståndet mellan trådarna (den kvadratiska öppningens
sida) och p är avståndet mellan trådarna cc (centrum till centrum) (p=w+trådens
diameter).
Andra vanligt förekommande filtermedie är tillexempel papper, metallväv eller
stansad screen och olika typer av porösa naturliga och syntetiska material.
(K. Sutherland, Filters and filtration handbook)
Filteryta
Ett effektivt sätt att maximera filteryta i förhållande till volymen som filtret tar
upp är att vecka ytan, en metod som vi ofta ser i naturen, bland annat i
människans tarmsystem (Nationalencyklopedin).
Alternativa filterseparatorer
Cykolnseparatorn är en effektiv separationsmetod som ofta används som
förfiltrering i till exempel dammsugare.
Cyklonseparatorn är en dynamisk separation, som uppkommer då inkommande
luft sätts i en roterande rörelse. De partiklar vilka har högre densitet än mediet
som omger dem (luft) slungas av centrifugalkraften ut och kan samlas upp. Precis
som i sedimentation har partiklarnas densitet betydelse för hur snabbt den
slungas ut. En partikel med låg densitet tar lång tid eller mycket kraft för att
separera och vice versa.
(K. Sutherland, Filters and filtration handbook)
Motorsågens	
  uppbyggnad	
  	
  
Projektet börjar med att skapa en grundlig förståelse för motorsågar och dess
användare. Genom att besöka och delta i arbetet i verkstaden hos den
auktoriserade Husqvarnaåterförsäljaren Liljekvist motor AB, byggs en djupare
insikt upp i motorsågens delar och dess samspel. På verkstaden finns både nya
och äldre motorsågar vilket ger möjligheten att studera ytligt hur Husqvarnas
luftfilter förändrats genom åren (se bild 5).
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Bild 3 Demonterad Husqvarna 351

Bild 5 351 (äldre) till vänder och 550
(nyare) till höger

Bild 4 Två fungerande motorsågar monteras ihop från
tre defekta

Bild 6 Luftfilter på en motorsåg ifrån konkurrenten Stihl (stihl.se)

Ovan (bild 6) är lösning ifrån Stihl. Konstruktionen är radiellt tätad vilket har den
fördelen att det inte behövs hög kraft axiellt, för att hålla tätt. De har lyckats
skapa ett filter som är lätt att montera och demontera. Filtret har dessutom ett
förtroendeingivande utseende.
Tvåtaktsmotorn
Traditionell Tvåtaktsmotor
Tvåtaktsmotorn är om man jämför med andra förbränningsmotorer känd för sin
effekt kontra viktförhållande och enkla konstruktion. Motorn lämpar sig därför
till handhållna produkter och mindre fordon.
En tvåtaktsmotors arbete är som namnet antyder uppdelat i två takter, detta
arbete resulterar i att motorns vevaxel (2, skiss 2) snurrar ett varv. De två
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takterna kallas expansions- och kompressionsfas. Kolven (3) löper i en cylinder
(1). När kolven rör sig ner mot vevhuset (5), expanderar cylindervolymen som
avgränsas av TDC (top dead center) (4), cylinderns väggar och kolvens övre yta.
Detta är expansionsfasen. Kompressionsfasen börjar då kolven är i BDC (Bottom
dead center) (5) vid vilken den vänder och börjar röra sig ifrån vevhuset.
Volymen över kolven kommer då att minska. Kolvens linjära rörelse överförs till
en rotation av vevaxeln via en vevstake (6). För att kunna beskriva i vilket läge
vevaxel och kolv befinner i introducerar vi CAD (crank angle degree) (a). När
kolven är längst ifrån vevhuset alltså i TDC är CAD = 0°, halvägs in i
expansionsfasen 45°, i BDC 180° och så vidare. Slaglängden (8) är avståndet
mellan TDC och BDC.
1

8

4
9
3
5
6
10
∝
11

2
5

Skiss 2 Tvåtaktsmotor

Expansionsfasen startar strax efter de komprimerade färskgaserna antänds av ett
tändstift (8), placerat i cylinderns topp. Färskgaserna består av en blandning av
luft och bränsle. De kanaler och portar som i detta och följande stycke kommer
att behandlas nämns i singular, men antalet per cylinder kan variera.
Antändningen av färskgasen tvingar kolven mot vevhuset tills dess att den når
avgasportens (9) början. De förbrukade gaserna strömmar då tack vare
tryckskillnaden mellan cylinder och avgaskanalen ut ur motorn. Strax efter att de
förbrukade gaserna börjat strömma ut når kolven spolkanalen (10) ur vilken nya
färskgaser strömmar in. Dessa färskgaser har under den förgående
kompressionsfasen sugits in i vevhuset genom en insugsport (11). Växlingen från

8

de förbrukade gaserna och de färska i cylindern fortsätter ända tills kolven under
kompressionsfasen stängt de båda portona. Kolven komprimerar
luft/bränsleblandningen, och cykeln upprepas.
(M. Jönsson, 2010)
”Stratified charged” tvåtaksmotor
En Stratified charged tvåtaktsmotor är ur ett miljöperspektiv en effektiviserad
version av den traditionella tvåtaktsmotorn. Ovan beskrivet i kapitlet gällande
den traditionella tvåtaktsmotorn, är under gasväxlingsfasen både insugs- och
avgasporten öppna samtidigt. Detta leder till att en del av färskgaserna följer med
de förbrukade ut ur avgasporten. Dessa oförbrukade gaser ger ingen energi då
de ej förbränns men bidrar dessvärre till ökade emissionsutsläpp.
För att minska de ej förbrända gaserna introducerades en stratified charged
motor. Skillnaden från den traditionella är en extra kanal kallad Air-Headkanalen
(AH-kanalen), vilken förser spolkanalens slut med en ”ren” luftficka. Kanalen går
inte igenom förgasaren och är därför laddad med luft utan tillsatt bränsle, under
atmosfäriskt tryck. Denna luft leds igenom kanalen fram till kolven, som har
modifierats med en urgröpning längs sidorna. När kolven närmar sig TDC
öppnas därför en väg mellan spolkanalen vilken då har ett undertryck jämfört
med den atmosfäriskt trycksatta luften i Air-Headkanlen. Ren luft strömmar
under en kort tid in i spolkanalen och lägger sig som en ficka vid dess mynning.
Denna rena luft blir den som först strömmar in och ”spolar” ut de förbrukade
gaserna och därför främst de som läcker ut ur avgasporten. Gasväxlingen är
fortfarande inte perfekt men bättre än i traditionella tvåtaktsmotorer, och ger
därför en lägre bensinförbrukning och mindre emissionsutsläpp.
(M. Jönsson, 2010)
Husqvarna har sedan några år tillbaka delvis övergått till denna typ av motorer.
De kallar sin variant X-Torq. Den motorsåg som senare kommer behandlas i
denna rapport är av denna typ.
De ständigt skärpta kraven bland annat på sänkta emissioner, driver
motoreffektiviseringen framåt. Jag finner följande i Husqvarnas årsredovisning
från 2006: ”Sedan mitten av 1990-talet har regleringen av tillåtna utsläpp från
bensindrivna produkter skärpts stegvis och bedömningen är att denna utveckling
kommer att fortsätta. Koncernen har utvecklat nya motorer för sina bärbara,
bensindrivna produkter, som väl uppfyller dessa krav, och som samtidigt har bättre
prestanda. Avgasutsläppen, främst kolväten, från koncernens motorsågar har sedan
2001 minskats med cirka 25%. Koncernen har ett antal viktiga patent inom området
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och är väl förberedd inför framtida emissionskrav. Husqvarna deltar också aktivt i
förhandlingar med myndigheter om kommande emissionskrav.”

3. Metod
Denna konceptstudie kommer att byggas upp med hjälp av Kenneth Österlins
bok ”Design i fokus för produktutveckling” kombinerat med andra kända
metoder för produktutveckling. Nedan nämnda metoder är hämtade ur boken.
Designmetod enligt Kenneth Österlin
Begreppet design är lätt att misstolka och därför utesluta i ett
konstruktionsprojekt men ”Design är inget ”ytligt skal”” (K. Österlin, s3). I
utbildningen Maskiningenjör med inriktningen teknisk design i vilken denna studie
är skriven, lär man sig att kombinera teknik, ergonomi och formlära (hh.se).
Arbetsgången i ett designjobb kan delas upp i följande fem etapper:
•  
•  
•  
•  
•  

Uppstart informationsmöte, planering, program, offert och beslut
Analys informationsinsamling, designspecifikation och beslut
Skiss skissarbete, skissdiskussion och utvärdering
Bearbetning utveckling, detaljarbete, presentation och beslut
Uppföljning tillverkningsunderlag, uppcheckning och beslut

Valda metoder
Designmetoden enligt Kenneth Österlin har anpassats efter detta projekt (figur
1). Detaljerad uppföljning har exkluderats på grund av begränsningarna i
projektet.
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Uppstart

Planering.*Möte*
med*Husqvarna*
och*handledare.

Informationsinsamling/och/analys
Teoretisk*referensram,*personas,*
funktionsanalys,*kravspecifikation*och*
parvis*jämförelse.*

Koncept

Skiss/konceptgenerering.

Bearbetning

Finslipning*och*eventuellt*
kombinationer*av*koncept.*
Prototypbygge.

Uppföljning/av/detaljer

Testning*av*prototyper*och*
tillverkning*(förserie).*

Figur 1 Flödesschema över vald metod. Uppföljning av detaljer exkluderas.

Analys
Teoretisk referensram
En teoretisk referensram lägger grunden till det fortsatta arbetet. Att skapa
förståelse och lära sig grunderna i de ämnen som är relaterade till projektet,
krävs för att förstå problemdefinition och begränsningar.
Personas
För att tillgodose den potentielle köparen och användarens krav och
förväntningar av en produkt kan man leva sig in i deras värld. Att beskriva krav på
en produkt genom en personas ger torra fakta ett ansikte och en levande känsla
för målgruppen. För att skapa en användbar personas krävs att den är grundad på
marknadsinformation till exempel i form av intervjuer. I detta projekt använder
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jag mig själv som persona, då jag har erfarenhet av att använda motorsåg
professionellt.
Funktionsanalys
Funktionsanalysens funktion är i detta projekt att ge en förklaring till varför
luftrening finns och hur det skall åstadkommas. Utan funktionsanalysen är det lätt
att bygga upp krav som begränsar utrymmet för idéskapande.

Funktionsanalys,armbandsklocka

Huvudfunktion
Delfunktion
Stödfunktion
Stödfunktion

Funktion
Visa
Passa
Visa
Utrycka

Klockslag
Arm
Datum
Stil

Klass
Hf
Df
Sf
Sf

Funktionsgräns
Användare
Arm
Användare
Omgivning

Tabell 2En enkel funktionsanalys för en armbandsklocka

En huvudfunktion beskriver varför en produkt finns. För att huvudfunktionen
skall uppnås krävs delfunktioner, vilka samverkar till en högre funktion fram till
huvudfunktionen. Tar man bort en delfunktion uppfylls inte den högre
funktionen. Utöver dessa kan det finnas stödfunktioner. Stödfunktionens uppgift
är att stödja en högre funktion. De är inte ett krav för den högre funktionen men
kan förhöja dess kvalité och upplevelse. För att utveckla funktionerna vidare kan
de beskrivas kortfattat med ett verb och ett substantiv. ”Sättet funktionerna
beskrivs på lägger grunden för analysen. Det utgör både glasögon och byggstenar
för designarbetet” (K.Österlin s.43, 2012). För att definiera funktioner kan om
möjligt funktionsgränser sättas till varje funktion.
Kravspecifikation
För att enklare kunna arbeta och väga de olika funktionerna mot varandra skapas
en kravspecifikation utifrån funktionsanalysen. Det är en balansgång mellan
begränsningar och möjligheter. Ett arbete med otydliga krav och frågeställningar
blir förvirrat och mållöst, medan för strikt ställda begränsningar och krav dödar
den kreativa processen.
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2

2

1

5

55,6

%2

1

3

2

22,2

%3

5

2

22,2

Prioritering

Summa

0

Viktfaktor8%

Korrektionsfaktor

Chokladsås

Chokladsås

Strössel

Strössel

Vaniljglass

Vaniljglass

Parvis jämförelse
I en parvis jämförelse (tabell 2) jämförs på ett tidseffektivt sätt konkreta
egenskaper eller ting med varandra. Funktioner ifrån kravspecifikationen kan
vägas mot varandra och på så sätt skapa en prioriteringsordning.

1
2
2

Tabell 2 Parvis jämförelse för en efterrätt. Radvis jämför man egenskaper med varandra. Till
exempel på rad ett, vaniljglass mot strössel: Om vertikal sak/egenskap (vaniljglass) är viktigast
skrivs väldet 2, om lodrät sak/egenskap (strössel) är viktigast skrivs 1, är de lika skrivs 0.

Skiss
Konceptgenerering
I konceptgenereringen skissas koncept fram och utvärderas med hjälp av tidigare
ställda krav.
Att skissa är en snabb och enkel metod att visualisera sådant som är svårt att
beskriva med ord. Att på en kort tid kunna dokumentera olika koncept och idéer
ger senare möjlighet att hitta och välja ut guldkorn. De idéer som är värda att
arbeta vidare på kan man med datorns hjälp vidareutveckla med 3-D modellering.
Bearbetning
Detaljarbete
Koncept förfinas och kombineras till ett slutligt koncept. Form, ergonomi,
tekniska lösningar och tillverkningsteknik finslipas.
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Prototyp
Prototypbygge är viktigt för att få en känsla för färg, form och funktion. Visuella
3D-modeller byggs i CATIA v5 och renderas i renderingsprogrammet KeyShot.
Fysiska prototyper kan skrivas ut i Skolans 3D skrivare (Flashforce Finder och
Dreamer) i tillgängliga material.
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4. Resultat
Analys
Funktionsanalys
Luftfiltrets funktioner arbetas fram med brainstorming och resulterar i följande
funktionsanalys (tabell 3).
Funktionsanalys,filtersystem,Husqvarna,550
Funktion
Huvudfunktion Förse
Minimera
Leda
Behålla
Innesluta
Delfunktion Separera
Motverka
Kommunicera
Passa
Motstå
Motstå
Underlätta
Underlätta
Skapa
Stödfunktion Underlätta
Minska
Uttrycka
Styra

Luft/Bränsle
Tryckfall
Luft/Bränsle
Funktion
Luft/Bränsle
Partiklar
Skada
Hantering
Utrymme
Användning
Rengöring
Användning
Underhåll
Förtroende
Produktion
Kostnader
Kvalité
Luftmassans?frekvens

Klass
Hf
Df
Df
Df
Df
Df
Df
Df
Df
Df
Df
Sf
Sf
Sf
Sf
Sf
Sf
Sf

Funktionsgräns
Förbränningskammare
≤?Befintlig?lösning?25?mm?H2O
1500?timmar
>?40?μm
Cylinder,?kolv,?lager
Användaren
Befintlig?volym?i?filterkåpa
Olja?och?bensin
Thinner,?bensin?och?andra?eventuella?lösningsmedel
Montering?och?demontering?från?filterhållare
Lekmän?och?professionella?användare
Befintlig?lösning
Befintlig?lösning
Lekmän?och?professionella?användare
Avstämning/Beräkningar

Tabell 3 Funktionsanalys för filtersystem

För att enklare kunna arbeta och väga de olika funktionerna mot varandra skapas
en kravspecifikation (tabell 4) utifrån funktionsanalysen (tabell 3) ovan.
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Kravspecifikation
Kravspecifikation
Beteckning Specifikation
F"1
F"2
F"3
F"4
Funktion F"5
F"6
F"7
F"8
F"9
A"1
Användning A"2
A"3
Tillverkning T"1

Filtrera*bort*partiklar*större*än*40*μm
Underlätta*avstämning/beräkning*av*luftmassans*frekvens
Inte*ta*skada*av*lösningsmedel,*bensin*eller*olja
Inte*öka*befintligt*tryckfall*över*filtret
Luftspalt*runt*filter*på*4*mm
Filtrera*bort*partiklar*mindre*än*40*μm
Inte*släppa*igenom*filtrerad*luft
Hålla*längre
Minimera*ansamling*av*olja*och*partiklar*i*systemet
Lätt*att*göra*rent
Lätt*att*byta*ut
Förbättra*det*kognitiva*uttrycket
Billigt*att*tillverka

K
Ö
K
Ö
K
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

K*=*Krav,*Ö*=*önskemål

Tabell 4 En kategoriserad kravspecifikation skapas av funktionsanalysen

I kravspecifikationen kan vi kategorisera och döpa funktionerna från
funktionsanalysen. Beteckningen förenklar referering i konceptfasen, senare i
projektet.
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Parvis jämförelse
Önskemålen från kravspecifikationen vägs mot varandra i en parvis jämförelse
(tabell 5). Detta hjälper till att styra den kommande konceptgenereringen i rätt
riktning.

F"2

F"4

F"6

F"7

F"8

0

1

1

1

0

1

2

1

2

0

1

10

11,8

F"4

"1

2

0

2

0

1

0

2

1

3

10

11,8

F"6

"3

0

0

0

1

0

0

0

5

3

3,5

F"7

"1

2

1

2

1

0

0

7

12

14,1

F"8

"4

0

2

1

1

0

9

9

10,6

A"1

"2

2

1

2

1

11

15

17,6

A"2

"10

0

0

1

13

4

4,7

A"3

"4

2

1

15

14

16,5

T"1

"9

0

17

8

9,4

F"9

"3

19

16

18,8

A"1 A"2 A"3 T"1

F"9

Tabell 5 En parvis jämförelse väger alla önskemålen från kravspecifikationen mot varandra. Resultatet blir en
prioriteringsordning vilken underlättar konceptgenereringen.

Prioriteringsordning:
1.   Minimera ansamling av olja och partiklar i systemet
2.   Lätt att göra rent
3.   Förbättra det kognitiva uttrycket
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4.   Inte släppa igenom ofiltrerad luft
5.   Inte öka befintligt tryckfall över filtret
6.   Underlätta avstämning/beräkning av luftmassans frekvens
7.   Hålla längre
8.   Billigt att tillverka
9.   Lätt att byta ut
10.  Filtrera bort partiklar mindre än 40 μm
Processöverblick
En grovmejslad överblick för insugsprocessen och dess funktioner vilka bör
beaktas i denna studie, skapas genom att skissa upp en processöverblick (figur 1).
I denna kan man senare i konceptgenereringen laborera med moments position
och vägar mellan input (luft) och output (renad bränsleblandad luft och renad
luft).
Luft sugs in igenom filterduken, där större partiklar separeras bort, och vidare
ner i filterhållaren. I filterhållaren finns två kanaler. Den ena kanalen går via
förgasaren där den blandas med bränsle och den andra går direkt till
insugsgummit. De båda gaserna har på vägen passerat spjäll för att styra flödet.
Spjällen regleras av användaren med gasreglaget. Insugsgummit är tillverkat av
gummi och fungerar som vibrationsdämpare till hela insuget.

Flöde

Luft

Filter
Interaktion användare
Filterhållare

Krök 90 grader

Spjäll/mängdreglering

Krök 90 grader

Förgasare

Transportsträcka

Bensin

Spjäll/mängdreglering
Avvibrering

Insugsgummi

Renad bränsleblandad luft

Renad luft

Figur 2 Processöverblick för insuget på en Husqvarna motorsåg
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Beräkningar
För att få en förståelse för vilka luftflöden som kommer att tvingas igenom filtret
görs en beräkning (se bilaga 1). Portarna vilka luften skall passera är bara öppna
under ett visst vinkelintervall av vevaxelns rotation. Den tid som luften har på sig
att strömma in i cylindern bestäms av detta intervall tillsammans med varvtal.
Fyllnadsgraden (gasutbytet i cylindern per varv) antas vara cirka 50%. Övriga data
så som mått på vevaxel och portar hämtas ifrån en ritning på en Husqvarna
motorsåg i 50cc-klassen. Beräkningen resulterar i ett flöde på cirka10 liter i
sekunden. Detta stärker vikten av att ha en filtermetod med ett lågt tryckfall.
Undersökning befintlig lösning
En motorsåg plockades in för analys. Motorsågen hade gått cirka 100 tankar
bränsle sedan senaste rengöring. I filterhållaren fanns den svarta massa (träspån
och olja) som beskrivs tidigare i rapporten. Massan och filterduken undersöktes
närmare med hjälp av ett mikroskop. Mikroskopet som användes var ett DinoLite Edge 900x. Om en bild togs direkt ner i filterhållaren kunde man se de svarta
klumparna (bild 9). Massa samlades upp och breddes ut tunt på en ljus yta för att
kunna urskilja vad som var i. Partiklarna kunde då mätas (bild 8). Som bilden visar
är det uppenbart att alla de partiklar i bild skulle kunna passerat rakt igenom
filterduken (bild 7). Slutsatsen av denna analys är alltså att de partiklar som bildat
massan troligtvis har passerat rakt igenom filterduken och inte läckt in i de
skarvar som det förmodades.
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Bild 7 Filterduk i nylon

Bild 9 Svart massa

Bild 8 Spån och olja

Bild 10 Igensatt filterduk

Koncept	
  
I koncepten refereras det till funktionsanalysen på följande vis: (beteckning,
prioritet). Funktionsanalysen finns i förgående kapitel.
Principkoncept
Befintlig lösning
Följande stycke är en sammanställning av information ifrån T. Pettersson
Husqvarna. Husqvarnas befintliga filter på en 550 är ett delbart plastfilter med en
spunnen nylonväv (bild 1). Filtret är monterat på en filterhållare (bild 2). I
filterhållaren delas ingående luft upp i två kanaler, en till förgasaren och en till
AH-kanalerna.
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Befintlig filterduk är veckad på undersidan (se röd pil bild 11) och slät på
ovansidan. Veckningen ökar som tidigare nämnt filterarean i förhållande till
volym. Anledningen till att filtret inte är veckat på ovansidan är den ansamling av
damm, som troligtvis uppkommer på grund de tyngre partiklarnas (damm)
reaktion till gravitationskraften. Sågar med lägre specifikationer än de jag
behandlar i denna studie har av tillverkningstekniska skäl veckning på ovansidan.

Bild 11Befintligt filter till en Husqvarna motorsåg

Bild 12 Filter och filterhållare (blå)

Befintligt filter är delbart. Filterhalvorna hålls ihop med en ton i den övre halvan
och en not i den undre. Tonen i den övre halvan kan av tillverkningstekniska skäl
inte löpa hela varvet runt, utan saknas i filtrets fyra hörn. När verktyget, i vilken
filtret är gjuten i, ska släppa ifrån insidan krävs en flexion vid den negativa ytan
(tonen). Filtrets hörn är för styva för denna flexion. Dessa fyra hörn bidrar
sannolikt till läckage av ofiltrerad luft. Även de sträckor med not läcker ofiltrerad
luft på grund av toleranser vid tillverkning och svängningarna som uppkommer
vid drift. Läckage uppkommer främst när filterduken är igensatt med smuts, och
tryckfallet över filtret ökar (tester, Husqvarna AB).
Förgasare, filterhållare och filter är sedan en tid tillbaka ”avvibrerade”. Detta för
att undvika skada på komponenterna i förgasaren och för att inte begränsa valet
av eventuell elektronik mer än nödvändigt. Avvibreringen erhålls igenom att
använda sig av ett insugrör (länk mellan förgasare och cylinder) och upphängning
till filterhållare i gummi. Husqvarna kan med denna metod hålla
accelerationskrafter på insugsdelen under 10 G. Lösningen kräver ett visst
svängrum för hela insugsdelen, och för just luftfiltret innebär det en luftspalt på
minst 4 mm i alla riktningar.
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Cyklon
Cyklonsepareringen har behandlats tidigare i den teoretiska referensramen.
Husqvarna har en typ av cyklonseparator vilken de kallar Airinjection som
förfilter på deras motorsågar. Separeringen är effektiv men avlägsnar dessvärre
bara de allra största partiklarna. Motorer som används i mer krävande
förhållande till exempel betongkapmaskiner, vilka liknar motorsågen i många
avseenden, har betydligt mer avancerade filtersystem.
Husqvarnas konkurrent Stihl har utvecklat en cyklonseparering till sina
betongkapmaskiner. På deras hemsida finner jag följande: ”I cyklonfiltreringen
förfiltreras den insugna luften i ett speciellt system. När luften når luftfiltret är
redan 80% av smutspartiklarna bortfiltrerade. Smutspartiklarna samlas inte i ett

Skiss 3 Konkurrenten Stihls förfiltreringsystem till betongkapmaskiner (stihl.se)

skumfilter utan separeras och slungas ut ur maskinen. Tillsammans med vårt
långtids luftfiltersystem blir rengöringsintervallerna mycket långa och maskinen
skyddas effektivt.” (www.stihl.se, 2017). Separeringen sker i rör. Luften dras
igenom dessa rör i en roterande rörelse (skiss 3 A), den renare luftpelaren som
uppkommer i rörets mitt samlas upp och fortsätter till huvudfiltret (skiss 3 B).
Luften som befinner sig längs rörets kanter, som på grund av centrifugalkraften
har samlat på sig de tyngre partiklarna (smuts), slungas ut ur röret och bort ifrån
filtret. Läs mer om cyklonseparering i den teoretiska referensramen.
Fördelar:
En cyklonseparering skulle tillgodose önskemålet att filtret skulle hålla längre (F8, prio.5), då denna typ av separering till skillnad från traditionella filter ej samlar
på sig partiklar. Det kan även resultera i ett lägre tryckfall (F-4, prio.5) och att
det blir lätt att göra rent (A-1, prio.2), då filtret ej kan ”sätta igen”.
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Nackdelar:
Det begränsade utrymmet skulle göra att man troligtvis skulle behöva ett
traditionellt filter efter cyklonseparation. Små partiklar (F-6, prio.9) behöver
(beroende av luftens rotationshastighet) lång tid på sig att slungas ut. En enkelt
konstruerad cyklonseparator som ska klara separera små partiklar blir troligtvis
alldeles för stor för det utrymme som är tillgängligt, eller för komplext och
därför dyrt att tillverka (T-1, prio.7).
Fler steg i filtreringen leder till fler skarvar och större risk för att
konstruktionen kommer att läcka (F-7, prio.4).
Omvägar
Luftens väg från filter till cylindern ser lite olika ut på Husqvarnas olika modeller.
Att laborera med denna väg kan ge nya lösningar för luftreningen.

Filter
Filter

Förg.

AH-Kanal
Förg.

AH-Kanal
Figur 4 Flyttad AH-kanal med större filter

Figur 3 Befintlig lösning, underliggande
AH-kanal

Fördelar:
Den rena luften som går till AH-kanalerna på en Husqvarna 550 leds under
förgasaren (figur 2). Skulle denna kanal flyttas så finns det möjlighet att sänka
förgasaren och därigenom ge mer plats till filtret (figur 2 och 3). Större filter ger
ett mindre tryckfall (F-4, prio.5). En idé är att ansluta kanalerna direkt in bredvid
de utanpåliggande insugskanalerna på cylinderns sidor.
Den befintliga filterhållarens komplexa geometri gör att olja och spån fastnar
och bildar en svart massa i filterhållaren (F-9, prio.1), vilket bidrar negativt till det
kognitiva uttrycket (A-3, prio.3), då användarens förtroende för systemet sänks.
Att förenkla geometrin, ta bort hållaren eller bara dölja den, skulle delvis uppfylla
dessa önskemål.
Luftens väg mellan filter och cylinder har stor betydelse för motorsågens
effekt-, vrid- och emissionskurva. ”Vägar” med fel längd eller för komplexa
geometrier gör att avstämningen för motorn blir svår. Befintlig filterhållare ger en
för kort väg för färskgaserna och en komplex mycket varierande väg till den rena
luft som ska till AH-kanalerna. En möjlig förlängning av dessa vägar skulle vara i
det tomrum som på befintlig lösning uppkommer inne i filtret.
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Man vill dela de båda kanalerna så långt som möjligt för att undvika att de
bränsleblandade gaserna tar sig in i den ”rena” kanalen (F-2, prio.5).
Nackdelar:
Avvibreringen som idag sköts av insugsgummit är en bra lösning som kan fallera
vid omstrukturering.
En omstrukturering skulle leda till att man måste konstruera om mycket runt
omkring, vilket är kostsamt (T-1, prio.7).
Luften till AH-kanalerna regleras med ett spjäll, två rör kräver två spjäll.
Backventil
I moderna tvåtaktsmotorer används ofta backventiler, så kallade reedventiler,
mellan förgasare och vevhus, i stället för den tidigare beskrivningen av
tvåtaktsmotorn då öppningen mellan vevhus och förgasare bestäms av kolvens
position. Ventilen styrs av det under- och övertryck som uppkommer mellan
vevhus och det atmosfäriska tryck vilket omger motorsågen.

Figur 5 Processöverblick för insug med reedventil

Fördelar:
Ett fungerande system skulle kunna leda till en enklare motorkonstruktion.
En reedventil skulle kunna minska den rekyl av oljeblandad luft som tar sig upp
och blandas med spån i filterhållaren.
Nackdelar:
Problemet är att en motorsågsmotor till skillnad från de flesta andra motorer
behöver kunna rotera kring alla axlar utan att det påverkar driften. Användaren
vinklar vid användning till exempel sågen beroende på om kapning ska ske
vertikalt eller horisontellt. Husqvarna har tidigare testat reedventiler men
upptäckt att de kan samla på sig vätska ifrån färskgaserna då motorn roteras,
vilket stör driften.
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Reedventiler har svårt att klara av de höga varvtal som en motorsåg arbetar i.
Om inte ventilen hinner med att stänga eller öppna och kommer i otakt kommer
det störa driften.

Bild 2 En reedventil. De svarta kolfiberklaffarna kan
bara öppna på ett håll (backventil).
motocrossactionmag.com
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Primärkoncept
De primära koncepten byggs på principkoncepten.
Kombination
Att kombinera olika befintliga lösningar är ett effektivt sätt att skapa nya koncept.
Husqvarna har genom åren använt sig av en mängd olika filter. Genom att
studera och kombinera dessa kan nya koncept skapas, det är otroligt viktigt att ta
lärdom av allt arbete som är gjort på en så gammal produkt. Konceptet
kombination är ett filter till en större motorsåg som anpassats till ett mindre
utrymme.

Bild 13 Prototyp på konceptet kombination till höger, befintlig lösning till
vänster

Fördelar:
Man kan använda en modifikation av ett befintligt filter (Bild 1) som idag är
monterat på större ”högbyggda” sågar för att tillgodose önskemålet om att
förbättra det kognitiva uttrycket (A-3, prio.3).
Nackdelar:
Tillverkningstekniskt är det komplicerat att klippa duken vilket höjer
tillverkningskostnaden (T-1, prio.7).
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Vinkel
Vinkel är en variant av föregående koncept kombination men med en vinklad
filteranslutning. Detta koncept skapades utifrån hur man brukar blåsa rent filtret
med tryckluft. Genom att vinkla anslutningen mot filterhållaren är det lätt att få
in ett tryckluftsmunstycke och blåsa rent filtret inifrån, utan att behöva ha en
delning som i befintlig lösning.
Fördelar:
En vinklad anslutning mellan filter och filterhållare skulle möjliggöra rengöring
med tryckluft inifrån av filter, utan att behöva dela det (A-1, prio.2).
Nackdelar:
Tillverkningstekniskt är det komplicerat att klippa duken vilket höjer
tillverkningskostnaden (T-1, prio.7).

Skiss 4 Koncept ”vinkel”

Bild 14 Prototyp på konceptet ”vinkel”
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Gångjärn
En variant av det befintliga filtret med ett gångjärn på en av långsidorna.
Delar avstabiliserar
denna beskrivning
är borttagen,
då detta
kanbefintliga
påverka lösningen.
eventuell Det
Gångjärnet
och ger ett
jämnare tryck
än den
patentansökan.
finns en mängd varianter av gångjärn.
Ett billigt alternativ skulle vara att göra ett
så kallat naturligt gångjärn.
Enklare skisser och prototyper genereras med gångjärnskonceptet. På den
befintliga lösningen pressas filtret ner mot filterhållaren med en stålbygel. Under
arbetets gång byggs nya varianter av låsning fram.
Nackdelar:
Ett naturligt
görs ofta i är
PPborttagen,
vilket kan då
fås detta
att blir
nästan
outtröttligt.
Delar avgångjärn
denna beskrivning
kan
påverka
eventuell
Husqvarna använder sig idag av glasfiberarmerad
patentansökan. PA då filtret behöver klara höga
påfrestningar, denna plast är mindre lämplig för ett naturligt gångjärn.
Problemet med tätning mellan filterhalvorna kvarstår (F-7, prio.4).
Fördelar:
En mindre ändring av befintlig lösning är kortsiktigt och eventuellt långsiktigt
billigare (T-1, prio.7).
Filtret förblir lätt att rengöra och byta ut (A-1, prio.2 och A-2, prio.8).
Ett gångjärn kan stabilisera filtret och därmed minska den ofiltrerade luft som
läcker in (F-7, prio.4).

Skiss 5 Koncept ”gångjärn”

Delar av denna beskrivning är borttagen, då detta kan påverka eventuell
patentansökan.

Bild 15 Prototyp på koncept ”gångjärn”
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Kassett
Kassett är en vidareutveckling av det förgående konceptet gångjärn. Tanken är att
förlänga filterhållaren med en ram. I ramen ligger en filterkassett som även tätar
mellan halvorna. Locket hakas i ramen i framkant (skiss 6 vänster) och hålls sedan
på plats i bakkant liknande Husqvarnas befintliga system.
Fördelar:
Låsningen i framkant stabiliserar den främre långsidan.
Packningen tätar mellan filterhalvorna (F-7, prio.4).
Ramen behöver inte plockas av och kan därför limmas på och bli en del av
filterhållaren, detta resulterar i färre skarvar (F-7, prio.4).
Filterduken kan till skillnad ifrån befintlig lösning löpa upp i tomrummet mellan
halvorna, vilket ger större filterarea (F-4, prio.5 och F-8, prio.6).
Nackdelar:
Låsningen är komplex att tillverka (T-1, prio.7).

Skiss 6 koncept ”kassett”

Bild 16 Prototyp på koncept ”kassett”
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Vrid
Vrids förgasaren 90 grader kan kröken som numera finns i filterhållaren
monteras på andra sidan, mellan förgasare och cylinder. Förgasaren flyttas bak
vilket ger mer plats för Air head kanalerna. Filtret kan monteras direkt på
förgasaren (skiss 7).
Fördelar:
Den komplexa filterhållaren försvinner (F-9, prio.1).
Nackdelar:
Avstämning av motorn kan bli svårberäknad och förändringen medför mycket
omkonstruktion (T-1, prio.7).

Skiss 7

Figur 6 Processöverblick
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Slutgiltigt koncept

Rendering 1

Konceptet jag valde att arbeta vidare med blev det tidigare nämnda konceptet
Kassett.
Filtrets yttre geometri liknar den lösning Husqvarna har idag, för att passa in i det
utrymme som finns tillgängligt. Konstruktionen kan delas upp i följande fyra delar:
Lock, kassett, låsning och ram.
Ramen (underst i rendering1) fungerar
som en förlängning av den befintliga
filterhållaren. Tanken är att denna ram
skall limmas på filterhållaren och därmed
eliminera den skarv som tidigare fanns
där. Den stora öppningen i ramen gör att
man fortfarande kommer åt förgasaren.

Rendering 2

Kassetten filtrerar inkommande luft och
tätar mellan filtrets övriga delar.
Husqvarna använder olika färger för att
skilja filter med olika filtermesh. Detta
behåller jag men endast i plasten i
kassetten. Olika varianter av filterduk har
en specifik färg (rendering 2). Orange
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kassett har meshstorleken 25µm och gul har 40µm. Förslagsvis läggs en
vinterduk till med stora öppningar (Husqvarna har tidigare använt sig av den blå
färgen till vintertillbehör för motorsåg). Filtrets veckning maximerar filteryta
kontra volym, utan att överskrida veck på mindre än 20 grader då det kan
sträcka och skada duken vid tillverkning (erfarenhet ifrån tidigare tillverkning
enligt Husqvarna).
Kassettens tillverkning är aningen komplex men fullt
görbar. Filterduken kan löpa igenom verktyget och
gjuts in i plasten (rendering 3). Överflöding duk
klipps bort. Längs kanterna och kring låsningen finns
tack vare dubbelsprutning en både radiellt och axiellt
tätande list.

Rendering 3

Filterduken på lockets ovansida är kvar då den ger en viktig signal till användaren
när filtret behöver rengöras, även om den inte tillför speciellt mycket filteryta.
Tanken är att duken i locket alltid är den som sitter i den orangea kassetten som
har minst öppningar (25µm).
När man tar av locket sitter kassetten tack vare den radiellt tätande flänsen kvar
i locket (rendering 4). Tanken bakom detta är att användaren vid rengöring lyfter
av allt som behöver rengöras i ett paket och minimerar då risken för att det ska
ramla ner smuts i det då öppnade insuget.

Rendering 4
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Bild 17 Husqvarnas så kallade mohikan

Låsningen sitter med en sprint kring vilken den kan rotera fast i locket. I nedfällt
läge krokar den i bågen i ramen och håller på så sätt ihop delarna. Utseendet är
inspirerat
av den av
så låsmekanism
kallade ”mohikan”
som finns
Husqvarnas
filterkåpor
Beskrivning
är borttagen,
då på
den
kan påverka
eventuell(bild
17). Hålet som behövs i locket för
att
bågen
ska
gå
igenom,
tätas
av
kassetten.
patentansökan.
Hålet och bågen fungerar även som styrningar vid montering. Har inte låsningen
vikts ner går det ej att sätta på kåpan på sågen (rendering 5). Ett litet glapp finns
mellan lock och ram vid låsningen för att undvika att locket ”rider” på
kontaktytan där. Tack vare låsningens hävarm är den enkel att öppna och stänga.
Materialval förblir desamma som tidigare. Tyvärr är den glasfiberarmerade
plasten svår att återanvända då det är för kostsamt att separera glas och plast,
vilket gör det till ur ett miljöperspektiv dåligt val. Fördelen sett ur ett
miljöperspektiv med denna konstruktionen är att man endast behöver byta
kassetten vid service och inte hela filtret som man gjort tidigare.

Bild på låsmekanism är borttagen,
då denna kan påverka eventuell
patentansökan.

Bild på låsmekanism är borttagen,
då denna kan påverka eventuell
patentansökan.

Rendering 6

Rendering 5
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5. Diskussion
Metoddiskussion
Att använda sig av designmetodiken i Kenneth Österlins bok ”Design i fokus för
produktutveckling” i ett ur mångas perspektiv rent konstruktionsprojekt
fungerar, men kräver inslag av andra metoder. Luftfiltret är en av de få
komponenter inne i motorsågen som den typiska användaren fysiskt integrerar
med. Därför lämpar sig en metodik vilken tar hänsyn till det kognitiva uttrycket,
kombinerat med ren konstruktionsmetodik.
Resultatdiskussion
Syftet med mitt arbete var följande: ”Arbetet kommer att innefatta en studie på hur
Husqvarna i framtiden kan förbättra rening av ingående luft på deras bensindrivna
motorsågar. De lösningar Husqvarna har idag har funnits en längre tid och fungerar
men det finns utvecklingspotential.”
Koncepten vilka genererades i resultatet skiljer sig inte mycket ifrån de befintliga
lösningar som Husqvarna använt sig av genom åren. Det slutgiltiga konceptet
slutar i en utvecklad variant på den befintliga lösningen. Arbetet fram till slutgiltigt
koncept ger förslag och diskuterar alternativa metoder vilka skulle kunna
användas vid rening av luft.
Målet var att undersöka orsaken till läckaget av spån och utifrån det, förbättra
det befintliga filtret i följande rangordning:
1.   Minska läckage av ofiltrerad luft.
2.   Se över fastsättning av filter på filterhållare för ökad användarvänlighet.
3.   Förändra det kognitiva uttrycket, utan att öka det tryckfall som
uppkommer vid användning av ett befintligt filter.
Resultatet fastställer att läckaget av den ofiltrerade luften inte bara kommer ifrån
glappet mellan filterhalvorna utan även går igenom filterduken. Den radiellt och
axiellt tätade lösningen kombinerat med en finare filterduk i slutgiltigt koncept
tillgodoser detta delmål. Även förslag på fastsättningsmetod och utseende arbetas
fram. Ett mål som arbetades fram under projektets gång var att försöka att
visuellt spegla Husqvarnas framgångsrika utsida på insidan. Det är otroligt viktigt
att användaren har förtroende för produkten. Det är minst lika viktigt att
användaren tror att produkten ska hålla som att den faktiskt håller. Annars
lämnar den aldrig hyllan i butiken.
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Kritisk granskning
Samhälle och miljö
Två tredjedelar av Sveriges yta är täkt av skog. Skogsbruket har därför haft och
har stor betydelse för svensk ekonomi. Det är en förnybar resurs vilken kan
bidra till en klimat smartare värd förutsatt att den brukas på ett hållbart sätt.
Många runt om i värden är beroende av skogsbruket för att försörja sig. Då
skogsmaskiner fortfarande är för dyra i många länder är motorsågen det verktyg
som gör detta möjligt. Att fortsätta utveckla denna produkt gällande säkerhet,
användarvänlighet och miljö, främjar dessa användare.
Att arbeta med utveckling av förbränningsmotorer kan ur ett miljöperspektiv ses
som olämpligt. Men då den batteridrivna motorsågen ännu ej kan konkurrera
med den bensindrivna i vikt kontra effekt, behöver utvecklingen fortgå. Under
detta projekt har jag fått en inblick i hur Husqvarna arbetar för att producera, ur
ett miljöperspektiv, hållbara produkter. Stor vikt läggs bland annat på att utveckla
batteridrivna verktyg och att effektivisera förbränningsmotorn. Den stratosfäriskt
laddade tvåtaktsmotorn är ett resultat av just detta (se kap. 2 ”stratified charged”
tvåtaktsmotor), vilken ligger till grund för just detta projekt. På Husqvarna
Groups hemsida står följande: ”Husqvarna Group skapar värde för sina kunder och
andra viktiga intressenter samtidigt som strävan finns att hålla den negativa påverkan
till ett minimum. Vi tror att det bästa tillvägagångssättet är att integrera hållbarhet i
företagets processer. Inom vissa områden har detta pågått under en längre tid, såsom
att tänka på ergonomi och utsläpp när produkter designas.”
Resultat av projekt
Motorsågen är en mycket genomtänkt produkt med många begränsningar. En
stor del av den knappa tid projektet omfattade gick åt till att förstå motorsågen
och olika separeringsmetoder. Under arbetets gång har jag ett flertal gånger gått
för djupt in i smådetaljer istället för att arbeta bredare. Som tur är har allt
lärande lika värde för mig som författare, även om inte allt tillför något i detta
projekt.
Konceptstudien har undersökt några tänkbara koncept och förbättringar på
befintlig lösning. Jag är nöjd med resultatet även om jag är fullt medveten om det
arbete som kvarstår gällande miljö, beräkningar, material och utformning för att
få fram en fungerande produkt.

6. Slutsats
Projektet har resulterat i förbättringsförslag på den befintliga lösningen och
utifrån detta har ett slutgiltigt koncept arbetats fram. Nedan finner ni kortfattat
slutsatser som uppkommit i arbetet.
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•   Motorsågen är en komplex produkt vilken ställer höga krav på alla
komponenter som ingår i produkten.
•   Befintlig lösning är väl fungerande, men kräver förbättring för att
inte halka efter övriga komponenter gällande prestanda, kognitivt
uttryck och användarvänlighet i produkten som helhet.
•   För att undvika läckage av ofiltrerad luft och därigenom
ansamlingar av partiklar i filerhållaren, krävs inte bara en tät
konstruktion utan även en finare filterduk. Alternativt en
filterhållare med enklare geometri, där inte ansamlingar av spån
och olja kan bildas.
•   Användarens intryck av filtret förändras drastiskt med små
förändringar i uppbyggnad, färg och form.
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Formel 1 Beräkning luftflöde	
  

38

Bilaga	
  2	
  

Bild 18 Prototyp på slutgiltigt koncept
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