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Förord 
För att färdigställa projektets arbetsmoment har vi tillämpat våra kunskaper i 
maskinteknik och CAD, Catia V5 vilket har resulterat till projektet 
”Tanklock med förbättrat grepp” vid Högskolan i Halmstad. 
 
Vi vill börja med att tacka vår uppdragsgivare Husqvarna AB och våra handledare  
Pär Martinsson och Thomas Englund, då de har hjälpt oss samt visat stort intresse och 
kunnande under projektets gång. 
 
Även vår handledare Lars G Johansson, Universitetslektor Maskinteknik, på Högskolan i 
Halmstad vill vi tacka för hans stora kunnande, entusiasm och engagemang. 
 
Likaså ett varmt tack till följande personer: 
 
Christer Dalman, Inköpsavdelningen, Husqvarna AB 
Gunnar Weber, Universitetsadjunkt Maskinteknik, Högskolan i Halmstad 
Viktor Asp, Trelleborg Sealing Solutions 
Rune Wiktorsson, EWES stålfjäder AB 
Bengt, Bengts motor i Skeppshult 
Per Johansson, Industriplast i Malmö 
 
 
Andreas Backström & Örjan Westerberg 



Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Husqvarna AB som har sitt säte i Jönköping. 
Syftet med arbetet har varit att med en ny konstruktion förbättra och vidareutveckla det 
befintliga tanklocket som återfinns på i stort sett hela Husqvarnas AB nuvarande 
motorsågsserie, detta för att göra det mer användarvänligt. 
 
Dagens tanklock ger ett dåligt grepp vid öppning och förslutning, speciellt vid 
användning med handskar och under påfrestande förhållanden. Detta leder till ett 
försvårat tankningsmoment vilket bidrar till förlängd påfyllningstid. 
 
Genom att konstruera ett grepp som kan förflytta sig i axiell led och en förändring av 
greppets form, har vi lyckats förbättra greppet och förenkla tankningsmomentet. 
Projektet har med utgångspunkt från marknadsundersökningar, olika prototyper och 
utförda tester resulterat i en konstruktion med ett ergonomiskt förbättrat grepp. 



Abstract 
This degree project was conducted in collaboration with Husqvarna AB, the headquarters 
of which are located in Jönköping. The aim was to further develop the filler cap found on 
more or less the whole of the company’s range of chain saws, in order to make it more 
user friendly. 
 
The present filler cap is not easy to open and close, especially when wearing gloves, and 
under difficult conditions, which creates problems and prolongs filling time.  
 
On the basis of market surveys, different prototypes and tests, we have created an 
ergonomically improved cap of a new shape, which can be moved in the axial direction, 
thus making filling easier. 
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1. Inledning 

1.1 Företagspresentation 
Husqvarna AB1 är ett företag med lång tradition. De etablerade sig redan 1689 som 
vapenfabrik i staden Huskvarna, vilket gör dem till ett av världens äldsta företag. Deras 
varumärke återfinns på en mängd olika produkter som exporteras över hela världen. 
 
Husqvarna är idag ett aktiebolag med sitt säte i Jönköping och är världsledande vad 
beträffar utveckling och tillverkning av till exempel motordrivna produkter för skog, park 
och trädgård såväl för privat som professionellt bruk.2  

1.2 Projektbeskrivning 
I samarbete med Husqvarna fick vi till uppgift att vidareutveckla det befintliga tanklocket 
på deras motorsågsserie. 
 
Dagens tanklock ger ett dåligt grepp vid öppning och förslutning, speciellt vid  
användning med handskar och under påfrestande arbetsförhållanden som exempelvis 
kyla, stress och väta. Detta leder till ett försvårat tankningsmoment med längre 
påfyllningstid av bränsle som följd. Tankning sker kontinuerligt med 30 till 50 minuters 
tidsintervall, beroende på användning. 
 
Husqvarna önskar ett förbättrat ergonomiskt grepp som underlättar öppning och 
stängning av tanklocket för användaren. Dagens tanklock försluts oftast med en för stor 
kraft eftersom det inte finns någon indikation att tillräcklig förslutning har uppnåtts. Detta 
leder i sin tur till försvårad öppning av tanklocket. 
 
Projektet är uppdelat i tre delar; principkonstruktion, primärkonstruktion samt 
tillverkningskonstruktion. Dessa kommer att förklaras mer ingående senare. 

                                                 
1 Hädanefter kommer vi att endast skriva Husqvarna och relaterar då till Husqvarna AB. 
2 2007-03-20 www.husqvarna.se samt    
  2007-03-20 http://corporate.husqvarna.com/index.php?p=corp&afw_lang=en 
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1.3 Problemformulering 
Vid arbete med en motorsåg används oftast yttersidan av låret som stöd för att manövrera 
motorsågen, då detta underlättar arbetsmomentet. Tanklockets placering på motorsågen 
är dock på det stället där låret anligger. Det blir därför en balansgång mellan att man vill 
ha ett stort tanklock som medger ett bättre grepp vid tankning, och att försöka göra 
tanklocket så litet som möjligt så att det ej trycker och skaver mot låret. 
 
Husqvarna vill alltså utveckla ett tanklock som vid användning av motorsågen skall vara 
så litet som möjligt i axiell-led3 och följa motorsågens form, samtidigt som de vill att 
greppet skall vara tillräckligt stort för att underlätta öppnings- och stängningsmomentet. 
 
Tanklocket skall även vara utformat på ett sådant sätt att risken för ofrivillig öppning 
elimineras. 

1.4 Målsättning 
Projektets mål är att utveckla en ny tanklockskonstruktion med ett förbättrat grepp 
anpassat till Husqvarnas motorsågsserie. Det nya tanklocket skall förenkla öppning och 
stängningsmomentet i exempelvis ogynnsamma förhållanden. 
Projektet skall resultera i en fungerande prototyp, framställd med SLS-maskin, redo för 
produktionstillverkning. 

1.5 Avgränsningar 
Tanklocket skall vara utformat till att passa Husqvarnas nuvarande motorsågsserie, vad 
beträffar både gänga och form. Bränsletanken är tillverkad i PA6 och standardtanklocket 
i POM.  
 
Av alla de framtagna idéförslagen från brainstormingen har vi avgränsat oss till att enbart 
analysera och gå vidare med åtta stycken förslag.  
 
Vi har i första hand fått till uppgift att ändra det nuvarande bränsletanklocket. Om denna 
lösning blir bra kan man eventuellt även implementera den till oljetanklocket för 
kedjesmörjningen på motorsågen. 
 
Enligt överenskommelse med Husqvarna skall arbetet resultera i en prototyp i skala 1:1 
framställd med en SLS-maskin. Tanklocket skall då innefatta alla de komponenter 
konstruktionen består av. 
 
Husqvarna har relativt nyligen lanserat en ny typ av tätning. De vill därför gärna att 
denna tätning används som utgångspunkt vid konstruktion av det nya tanklocket. 
 

                                                 
3 Med axiell riktning eller axiell led relaterar vi hädanefter till samma riktning som en roterande 
axel. 
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1.6 Nulägesanalys 
Husqvarna använder sig idag av i stort sett 
samma typ av tanklocksmodell på hela deras 
motorsågsserie. Utseendemässigt liknar 
greppet en stående halvcirkel i mitten på 
tanklocket. Sidorna på greppet är 
timglasformade, i mitten av greppet är 
tjockleken cirka 7 mm och cirka 9 mm i 
ändarna. Greppet står i en på en skålformad 
yta. Greppet är förhållandevis litet om man 
jämför med den kraft som krävs för att öppna och försluta tanklocket. Det finns en skåra i 
mitten av greppet som ger alternativa öppningsmöjlighet, exempelvis med kombiverktyg. 
 
Konstruktionen är solid och har inga ingående delar, om vi bortser från fästanordningen.  
Fördelen med denna konstruktion är att det inte finns några delar som kan kärva eller gå 
sönder samt att tillverkningskostnaden är låg. En väsentlig nackdel är att greppytan på 
tanklocket förblir densamma vid användning av motorsågen som vid öppning och 
stängning. Vid öppning och stängning önskas ett större grepp.  

1.6.1 Gänga 
Tanklockets gänga är av typ ACME, denna har en hög stigning och god precision. 
Gängan som används har bara en ingång och det krävs cirka 400 – 420 graders vridning 
av tanklocket för att det skall sluta tätt. 

1.6.2 Packning 
Packningen som tätar mellan tank och tanklock är, sett i genomskärning, formad som ett 
”T”. Taket på ”T:et” pressas mot tankmynningens sidor och sluter tätt. 
Materialet som används i packningen är flourgummi. Denna elast som även kallas för 
Viton, är känd för sin förmåga att inte expandera. Den är även kemikaliebeständig vilket 
gör den till ett ypperligt val som tätning till exempelvis bränsle. 

1.6.3 Fästanordning 
Tanklocket är sammankopplat till bränsletanken med en fästanordning. Ett snöre är 
fastsatt i ett paströr vilket är placerat i mitten av insidan på tanklocket. Plaströret har 
rörlighet i sitt fäste med tanklocket. Snöret fäster sedan i en plastgalge som pressas in i 
bränsletanken och förhindrar därmed tanklocket att skiljas från tanken. 
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1.6.4 Material 
Locket är gjort av acetalplast, POM. 
Packningen är gjord i flourgummi, Viton. 
Plastklykan är gjord i acetalplast, POM. 
Bränsletanken är gjord i polyamid, PA6. 

1.6.5 Bra och dåliga egenskaper 
Bra 
٠ Tät förslutning. 
٠ Robust konstruktion. 
٠ Tillverkad i ett stycke. 
٠ Få delar som kan gå sönder. 
٠ Många öppningsmöjligheter, exempelvis kombiverktyg. 
٠ Lättförståelig funktion. 

 
Dåligt 
٠ Svår att öppna och försluta. 
٠ Dåligt grepp. 
٠ Svår att greppa med handskar. 
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1.7 Arbetsmetod 
Projektet är utformat efter de arbetsmetoder som finns beskrivna i Principkonstruktion 
och Primärkonstruktion, skriven av Fredy Olsson, (1995) Lunds tekniska högskola samt 
Tillverkningskonstruktion, skriven av Åkesson A, (1981).4 
 
Principkonstruktion avser det tidiga inledande projektarbetet. Genom att utföra en 
undersökning på behovet av produkten, skapas på så sätt underlag för att utveckla 
principkonstruktionslösningarna. Produktens krav och önskemål definieras även under 
denna fas, dessa kommer man i ett senare skede rätta sig efter. 
I principkonstruktionen tas även olika idéförslag fram. Av de olika metoder som används 
vid idéframtagning har vi valt att använda oss av brainstorming. 
Det är viktigt att inte krav och önskemål får påverka idéförslagen i början, då detta kan 
hämma nyskapandet. 
Idéförslagen som tagits fram viktas sedan mot de uppställda krav och önskemål som 
fastställts, för att på ett metodiskt sätt komma fram till den slutliga principkonstruktionen. 
Produkten skall då vara fastlagd vad det avser funktionssättet och de komponenter som 
innefattar produkten. 
 
Därefter går man vidare till primärkonstruktionen som innefattar det huvudsakliga 
konstruktionsarbetet. Produktens delar skall där bestämmas preliminärt och även 
klassificeras som färdig respektive unik. De färdiga delarna är redan befintliga 
standardiserade komponenter och de unika komponenterna konstrueras efter önskad 
konstruktion. Slutligen går man även igenom de krav och önskemål som tidigare 
upprättats för att se ifall dessa kräver komplettering eller korrigering. 
 
För att färdigställa produkten skall den även gå igenom en tillverkningskonstruktionsfas. 
Denna innebär val av tillverkningsmetod, hur den skall framställas samt att fastställa de 
olika arbetsmoment som krävs. Tillverkningskonstruktionsfasen innefattar även 
monteringsanvisning och kostnadsberäkning. Redan från projektets början har vi haft 
tillverkningsfasen i åtanke då vi är medvetna om de begränsningar tillverkningen kan 
innebära. Detta har inneburit att den primära konstuktionsfasen har skett parallellt med 
tillverkningskonstruktionsfasen. 

                                                 
4 Ohlsson F, (1995), Principkonstruktion, Lund, Institutionen för Maskinkonstruktion Lunds Tekniska 
Högskola. samt 
Ohlsson F, (1995), Primärkonstruktion, Lund, Institutionen för Maskinkonstruktion Lunds Tekniska 
Högskola. samt 
Åkesson A, (1981), Lund, Tillverkningskonstruktion, Institutionen för Maskinkonstruktion Lunds 
Tekniska Högskola. 
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1.8 Teoretisk referensram 
För att lättare förstå och ta till sig av innehållet i denna rapport har vi sammanställt och 
förklarat olika förekommande begrepp. 

1.8.1 Fjädrar 
I detta arbete kommer endast fjädrar med en linjär karaktär att användas, vilket innebär 
att kraften som utvinns är proportionerlig mot deformationen. Vid beräkning av fjädrarna 
kan då formeln som visas i figur 1.8.8:1 användas. 5 
 
 Ffj = k * x         [8:1] 
  

där: 
 Ffr = fjäderkraften. 
 k = fjäderkonstanten (det finns kända data). 
 x = deformationen (dvs. sträckan som fjädern komprimeras). 

1.8.2 Framställningsmetod 
Formsprutning möjliggör tillverkning av komplicerade plastdetaljer och är därför en 
betydelsefull bearbetningsteknik, speciellt för termoplaster. Processen går ut på att man 
smälter samman plast i en cylinder. En matningsskruv transporterar sedan fram den 
smälta plasten genom ett munstycke och ned i en form. Plasten stelnar i formen och stöts 
sedan bort, processen upprepas sedan.6 

1.8.3 Friktion 
Friktion uppstår när två ytor som anligger mot varandra, oberoende av storlek, där den 
ena ytan vill förflytta sig relativt till den andra. Om en låda står på ett lutat plan kommer 
den av gravitationskraften att vilja glida ned för planet. Detta förhindras emellertid 
eftersom då det uppstår en motriktad kraft, en friktionskraft, mellan underlaget och lådan. 
Denna friktion kallas för vilofriktion. Om vinkeln α på det lutande planet successivt ökas, 
(se bilaga 9), kommer lådan, trots den motriktade friktionskraften, glida ned för planet, 
man har då övervunnit vilofriktionen. Friktionen finns fortfarande kvar, men är inte 
tillräckligt stor för att hålla tillbaka lådans tyngd. När lådan glider nedför planet är den 
motriktade kraften, friktionen, ej lika stor som vilofriktionen vilken nämndes innan. Man 
pratar då om glidfriktion. 
Vid beräkning av friktionen använder man den vedertagna formeln som visas i figur 
1.8.8:2. 

                                                 
5 Red. Eva Bonde-Wiiburg, (2000) Karlebo Handbok s.256f. 
6 Ibid. s.180f. 
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Ffr = µ * N         [8:2] 

  
där: 

  Ffr = friktionskraften. 
  µ = friktionskoefficienten (är konstant och finns uppmätt för olika material). 
  N = normalkraften (den kraft som verkar vinkelrätt mot underlaget). 
 
Som vi ser i formeln som visas i figur 1.8.8:2 är friktionskraften proportionerlig mot 
normalkraften, det vill säga: desto tyngre låda desto större friktionskraft.7 

1.8.4 Klimat 
Material- och konstruktionsegenskaperna blir påverkade av olika klimatförhållanden. Det 
som kan påverka termisk nedbrytning är till exempel solljus, temperaturer och väta. 
 
När plasten kommer i kontakt med syre, UV-ljus eller värme påbörjas en process som 
successivt bryter ner plasten. Detta resulterar i en spröd plast med försämrade egenskaper 
på grund av att de kovalenta bindningarna i molekylkedjan bryts ned.8 
 
Vår konstruktion skall tåla allt ifrån kalla till varma klimat i påfrestande miljöer. Detta 
kan påverkar materialet i konstruktionen och då inte fungerar optimalt. De kalla klimaten 
med väta kan frysa samman komponenter, till exempel om konstruktionen placeras 
utomhus mellan arbetstillfällena. Vid varma klimat mjuknar plasten och dess 
hållfasthetsegenskaper försämras. 
 
Den lägsta och högsta användningstemperatur av POM-plast, utan att någon större 
förändring av plastens egenskap påverkas, ligger mellan -60 och 110 grader. Om plasten 
befinner sig i temperaturer utanför det rekommenderad intervallet blir plasten spröd 
respektive mjuk och konstruktionsegenskaperna sjunker drastiskt. De olika plastsorternas 
arbetstemperatur visas i (bilaga 6). 

                                                 
7 2007-04-25 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=175327 samt 
2007-04-25 http://lotsen.ivf.se/cbr/yt/friktion_Help.html 
8 Klason C och Kubát J, (2001), Plaster Materialval och Materialdata, Stockholm Utgåva 5 s. 250 
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1.8.5 Moment 
Moment uppkommer när kraften ej är centrerad kring den punkt den faktiskt arbetar 
kring. Ett exempel på detta kan vara ett dörrhandtag. Den kraft som anbringas på 
handtaget är ej centrerad kring den axel vilken handtaget vrider sig kring. 
Det vill säga ju längre ut på handtaget man håller desto lättare blir det att trycka ned 
handtaget. Detta beror på att momentet som krävs för att öppna handtaget är 
proportionerligt mot sträckan, hävarmen, och kraften. Momentet kan beskrivas med 
formeln som visas i figur 1.8.8:3.9 
 

M = F * L         [8:3] 
 
där: 
 M = momentet. 
 F = kraften som angriper hävarmen. 
 L = längden på hävarmen. 

1.8.6 Skjuvning 
Skjuvning uppstår till exempel i papper när man klipper det med en sax. Det vill säga när 
två parallella ytor förflyttar sig i förhållande till varandra. Utmärkande för skjuvning är 
att volymen ej ändras. 
Is har god förmåga att motstå skjuvning. Om man på ett bord ställer en låda som får 
frysas fast, är det lättare att bryta bort lådan från borden än att knuffa, skjuva, bort den.10 

1.8.7 Lasersintringsmetoden 
Lasersintringsmetoden, eller SLS som det förkortas, är en typ av friformsframställnings- 
metod. Friformsframställning medger att man adderar material till detaljen istället för att 
ta bort material. Med denna metod kan komplexa geometrier tillverkas. Man kan alltså 
schematiskt säga att det är en 3D-skrivare. Detaljerna man får ut från en SLS-maskin har 
en kornig yta och byggmaterialet kan till exempel vara nylon.11 
 

                                                 
9 2007-04-27 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=258116 
10 2007-04-25 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=307852 
11 2007-04-15 http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/appendix2/appendix2.htm#SLS 
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1.8.8 Plaster 

1.8.8.1 Acetalplast 

Polyoximetylen eller POM som det även kallas, är en högkristalin termoplast med goda 
mekaniska egenskaper. Detta eftersom plasten bland annat har en hög ythårdhet och goda 
slitegenskaper, vilket gör den till ett bra val att använda som konstruktionsplast. 
Plastsorten har ett lågt friktionstal vilket i kombination med den höga ythårdheten och 
goda slitegenskaperna även gör den lämplig för att användas till exempel glidlager och 
kugghjul. Materialet har även låg absorptionsförmåga och låg krypresistens. Acetalplast 
kan färgas i nästan vilken färg som helst.12 
 
Många av våra konstruktionsdetaljer kommer att vara konstruerade i acetalplasten, POM. 
När man konstruerar i detta material, som är mycket brottkänsligt, är det viktigt att alla 
hörn är avrundade för att minska den annars föreliggande risken för sprickbildning.13 
 
Användningsområdena för acetalplast är till exempel: kugghjul, snäppen, pumphus och 
propellerar.14 
 
Materialdata för POM (homopol) 
 
٠ Elasticitetsmodul: 2,8*103 N/mm2. 
٠ Sträckgräns: 72 MPa. 

 
Materialdata för POM (sampol) 
 
٠ Elasticitetsmodul: 3,1*103 N/mm2. 
٠ Sträckgräns: 75 MPa. 

                                                 
12 2007-04-17 http://lotsen.ivf.se/?path=/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Polymerer.html 
13 Berggren K, Jansson J-F, Nolsson L-Å, Strömvall H-E, (1997) Konstruera i Plast s. 206ff. 
14 Klason C och Kubát J, (2001), Plaster Materialval och Materialdata s. 113ff. 
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1.8.8.2 Amidplast 

Polyamid är en delkristallin termoplast som förekommer i många olika varianter, till 
exempel PA-6, PA-66, PA-11 och PA-12. Det som främst skiljer de olika sorterna åt är  
smälttemperatur och glasomvandligstemperatur. Glasfiberhalten kan varieras i plasten 
och en högre glasfiberhalt ökar hållfastheten i plasten. Dess goda beständighet mot 
bensin och breda användningsområde har gjort den till en av de vanligaste 
konstruktionsplasterna. Plasten har bra mekaniska egenskaper och är nötningsbeständig. 
 
Användningsområdena för amidplast är till exempel: kugghjul, maskinkåpor, handtag och 
lager.15 
 
Materialdata för PA66  
 
٠ Elasticitetsmodul: 2.0*103 N/mm2. 
٠ Sträckgräns: 80 GPa. 

 
Olika plasters arbetstemperatur finns i (bilaga 6).  

1.8.9 Gummi 

1.8.9.1 Flourgummi 

Flourgummi, (FPM), är ett samlingsnamn för gummipolymerer med hög flourhalt. 
Materialets polymermolekyl är uppbyggd av flouratomer istället för väteatomer, vilket 
ger materialet en god värme- samt olje- och kemikaliebeständighet. Materialet har särskilt 
god väder och ozonbeständighet samt kan användas kontinuerligt i temperaturer + 200 
grader Celsius. Ett vanligt namn för Flourgummi är Viton.16 
 
Nomogram över hårdhetsberäkning på gummi finns i (bilaga 8). 

1.8.9.2 Nitrilgummi 

Nitrilgummi, (NBR), är en blandning av akrylnitril och butadien. Den främsta 
egenskapen för materialet är att det är resistent mot alifatiska, aromatiska kolväten och 
mineraloljor samt vissa syntetiska smörjoljor. Materialet är resistent mot en mängd 
kemikalier och ett flertal syror med undantag för de kraftigt oxiderande. För att öka 
resistensen justeras akrylnitrilhalten i materialet. 
 
Materialet har även goda beständigheter mot värme men dock är ozon och 
väderbeständigheten dålig. För att förbättra väderbeständigheten använder man tillsatser 
som polyvinylklorid, (PVC), i materialet.17 

                                                 
15 Klason C och Kubát J, (2001), Plaster Materialval och Materialdata s. 117ff. 
16 2007-05-10 http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Polymerer.html#Gummi 
17 2007-05-11 http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Polymerer.html#Gummi 
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2. Principkonstruktion 

2.1 Produktdefinition 

2.1.1 Produkten 
Tanklocket är monterat på bränsletanken till Husqvarnas motorsågsserie. Produkten skall 
bestå av ett förbättrat grepp vilken skall förenkla öppnings och stängningsmomentet. Där 
skall även finnas en fästanordning till bränsletanken. Konstruktionen skall innefatta så få 
delar som möjligt. För att skapa enhetlighet och igenkännande är viktigt att tanklocket ger 
samma robusta uttryck som Husqvarnas övriga sortiment. 

2.1.2 Process 
Produktens huvuduppgift är att sluta tätt mellan bränsletank och tanklock. Produktens 
deluppgift är att förenkla öppningen och förslutningen av tanklocket, speciellt i de 
påfrestande klimat som kan råda. Kyla kan påverka konstruktionen och då frysa samman 
dess komponenter. 

2.1.3 Omgivning 
Användningsområde för produkten är i såväl trädgårdsmiljö som i professionell 
skogsarbetesmiljö. 

2.1.4 Människan 
Produkten kommer att användas vid privata och yrkesmässiga arbeten.  

2.1.5 Ekonomi 
Produkten kommer innefatta få antal komponenter vilket ger en enkel framställning med 
låg tillverkningskostnad som följd. 
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2.2 Konkurrensundersökning  
I början av projektet utfördes en konkurrensundersökning av de motorsågar som finns 
etablerade på marknaden. Konkurrenterna som undersöktes var både nationellt och 
internationellt tillverkade. 
 
Stihl valdes att analyseras närmare eftersom de är Husqvarnas största konkurrent, och då 
även eftersom Stihl har en ny typ av tanklockskonstruktion vilken ansågs vara intressant 
att undersöka. Grundidén med denna konstruktion är att man fäller upp ett bågformat 
grepp, som sedan skruvas ett kvarts varv för att öppna tanklocket. När greppet är i sitt 
nedfällda läge är konstruktionen låst och kan då ej öppnas. Stihls konstruktion är en bra 
lösning eftersom greppet fälls in och därmed döljs.  
Problemet med Stihls konstruktion är att komponenterna kan frysa samman vid skiftande 
kalla klimat. En annan nackdel är att det endast finns en öppningsmöjlighet av tanklocket. 
  
Även Partner och Stiga motorsågar undersöktes men deras lösningar ansågs ej vara 
tillräckligt konkurrentkraftiga. 

2.2.1 Möte med Bengt på Bengts Motor 
För att erhålla ett bra underlag till projektet krävdes en noggrann fältstudie. Detta gjordes 
genom kontakt med en av Husqvarnas distributörer, Bengts Motor i Skeppshult.  
 
Bengt anser att det nuvarande tanklocket är väl utformat men för litet för att ge det 
önskade greppet som krävs vid öppning och stängning. Problemet enligt Bengt är att man 
ofta stödjer låret mot sidan av motorsågen för att enklare manövrera motorsågen. Detta 
kräver att tanklocket är litet och följer motorsågens form för att inte göra arbetet 
obekvämt. Tanklocket bör även vara ordentligt åtskruvat för att minska risken för 
självöppning vid till exempel kvistning, då grenar och dylikt stöter emot tanklocket. 
Bengt tycker att den nuvarande tätningen av Viton är bättre än den föregående O-
ringspackningen som fanns på Husqvarnas motorsågar förut, eftersom O-ringen kunde 
sätta sig. För att lösa problemet överspände man då oftast tanklocket, vilket i sin tur 
medförde att den blev svår att öppna. Vidare anser Bengt att fästanordningen Husqvarna 
använder sig av är till stor nytta, då risken minskas för att tanklocket skiljs från 
bränsletanken. 
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2.2.2 Patentsökning 
För att få en överskådlig bild över vilka patent som i dagsläget finns vad beträffar olika 
slaga lock, grepp, handtag och så vidare började vi redan innan brainstormingen att söka 
på ”Espacenet:s” hemsida18, som är ett av världens största patentregister. Detta gjordes  
för att vi inte av misstag skulle komma på och använda en redan patenterad lösning, men 
även för att få inspiration till nya idéer. Sammanställning över olika sökta nyckelord finns 
i (bilaga 3). 
Det utfördes även en undersökning på befintliga tanklock, genom att göra besök i olika 
affärer för att få inspiration till brainstormingen Exempel på produkter som studerades 
var tanklock till diverse bränsletankar, kemikaliebehållare och grepp till olika slags 
handtag. 

2.3 Brainstorming 
Innan projektet påbörjades utfördes en enklare typ av brainstorming för att kontrollera om 
arbetsuppgiften kunde lösas. Genom att diskutera våra egna erfarenheter av olika slags 
tanklock, ansåg vi att det fanns en rimlig möjlighet att lyckas med projektet. 
 
När det fanns tillräckligt med underlag för projektet påbörjades skissritning av egna 
idéer. För att inte hämma fantasin rättade vi oss inte efter de krav och önskemål som 
ställts upp i projektets början. Brainstormingen ledde till cirka 40 produktidéer med 
vikten på nytänkande. Produktidéerna omformades sedan för att kunna möta Husqvarnas 
krav och önskemål. 
Idéerna var till en början enkla skisser som sedan utformades till mer detaljerade skisser. 

2.3.1 Primär utvärdering 
Efter brainstormingen visades idéförslagen sedan upp och gicks igenom tillsammans med 
handledarna på Husqvarna. Efter genomgången viktades idéerna mot de uppställda 
kraven och önskemålen, för att på ett organiserat sätt sortera bort de idéer som skulle bli 
alltför komplicerade att lösa rent praktiskt. Viktningen ledde fram till 8 idéer som sedan 
gick vidare till den mellanliggande utvärderingen. 

                                                 
18 http://se.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=se/SE/home.hts 
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2.4 Krav och Önskemålsspecifikation 
Upprättad 2007-02-08 

2.4.1 Krav 
٠ Enhandsgrepp 
٠ Ergonomisk 
٠ Fästanordning 
٠ Greppvänligt 
٠ Kemikaliebeständig 
٠ Kompatibel med bränsledunk 
٠ Lång livslängd 
٠ Läckagebeständigt 
٠ Motverka smutsansamlingar 
٠ Platsbesparande 
٠ Säker låsning 
٠ Tåla extrema klimat 

2.4.2 Önskemål 
٠ Behålla tanköppning 
٠ Enkel funktion 
٠ Genomtänkt funktion 
٠ Kostnad 
٠ Öppningsmöjlighet 
٠ Snabb öppning 
٠ Tilltalande funktion 
 

 
Högskolan i Halmstad den 2007-02-23. 
Krav och Önskemålsspecifikation godkänd av: 
 
 
 
 
 
Pär Martinsson      Thomas Englund 
 
 
 
Andreas Backström      Örjan Westerberg 
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2.5 Kravspecifikation 
I projektets inledningsskede ställdes en kravspecifikation upp i samråd med Husqvarna, 
denna skulle vår konstruktion senare uppfylla. 
 
٠ Enhandsgrepp 
٠ Ergonomisk 
٠ Fästanordning 
٠ Greppvänligt 
٠ Kemikaliebeständig 
٠ Kompatibel med bränsledunk 
٠ Lång livslängd 
٠ Läckagebeständigt 
٠ Motverka smutsansamlingar 
٠ Platsbesparande 
٠ Säker låsning 
٠ Tåla extrema klimat 

2.5.1 Förklaring till kravspecifikationen 
För att sortera alla idéförslag som brainstormingen gav användes en viktningsmatris, där 
viktades krav och önskemål för att ge en uppfattning om vilka idéer som är mest 
relevanta att arbeta vidare med. 
 
Enhandsgrepp 
Det är viktigt att tanklocket går att öppna med en hand, eftersom man med den andra 
handen oftast håller fast motorsågen. 
 
Ergonomisk 
Tanklocket skall vara ergonomiskt utformat för att till exempel eliminera kontaktstressen 
som annars kan uppstå i fingrarna. 
 
Fästanordning 
Dagens tanklock har en fästanordning som består av en fästlina och en plastgalge, 
anordningen fäster samman tanklock med bränsletanken. 
 
Motverka smutsansamlingar 
Under arbete med motorsågen ansamlas det ofta smuts i tanklocksmynningen, som sedan 
kan komma in i bränsletanken. Konstruktionens utformning skall förhindra möjligheten 
till smutsansamling.  
 
Greppvänligt  
Greppet skall vara tillräckligt stort att öppning och förslutning med vinterhandskar 
möjliggörs. 
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Kemikaliebeständig 
Tanklocket är i ständig kontakt med bränsle och olja. Det är därför av stor signifikans att 
tanklocket ej reagerar vid kontakt med dessa typer av vätskor. 
 
Kompatibel med bensindunk 
Husqvarna har ett speciellt munstycke till deras bränsledunk som är anpassat till 
tankmynningen. De ser därför helst att bränsletanken även i fortsättningen använder sig 
av denna.  
 
Lång livslängd 
Tanklocket skall ge ett gediget intryck med en god kvalitet under hela sin livslängd. 
 
Läckagebeständig 
Tanklockskonstruktionen skall vara läckagebeständig, detta innebär även att 
konstruktionen skall kunna motstå stötar och vibrationer som uppkommer under arbete 
med motorsågen. 
 
Platsbesparande 
Arbetet med motorsågen kräver att det inte får sticka ut några delar som till exempel kan 
trycka och skava mot låret vilket även öka risken för självöppning. 
 
Säker låsning 
Tanklocket skall ej ofrivilligt öppnas under arbete med motorsågen, vilket innebär att det 
måste finnas någon typ av låsanordning. 
 
Tåla extrema klimat 
En motorsåg används i kraftigt varierande klimat, det är därför av stor betydelse att även 
tanklocket vidhåller sin önskade funktion vid dessa klimat. 
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2.6 Önskemålsspecifikation 
En önskemålsspecifikation ställdes även upp för att få en bra bild över vilka önskemål 
Husqvarna ansåg att vår konstruktion skulle inneha. 
 
٠ Behålla tanköppning 
٠ Enkel funktion 
٠ Genomtänkt funktion 
٠ Kostnad 
٠ Öppningsmöjlighet 
٠ Snabb öppning 
٠ Tilltalande funktion 

2.6.1 Förklaring till önskemålsspecifikationen 
Behålla tanköppning 
I samråd med Husqvarna har vi valt att använda den befintliga lösningen på 
tanköppningen med dess dimensioner samt ACME-gänga.  
 
Enkel funktion 
Tanklockets funktion skall enkelt kunna identifieras, användaren skall direkt förstå hur 
öppning och stängning skall ske. 
 
Genomtänkt funktion 
Tanklocket skall vara konstruerat på ett sådant sätt att funktionen är optimerad. 
 
Kostnad 
För att tanklocket skall bli kostnadseffektivt skall det dels vara enkelt att tillverka med få 
ingående delar, samt dels enkel att montera.  
 
Öppningsmöjlighet  
Om tanklockets komponenter mot all förmodan skulle sammanfrysa är det önskvärt att 
det även finns alternativa öppningsmöjligheter, till exempel med kombiverktyg. 
 
Snabb öppning 
Tanklocket skall om möjligt kunna öppnas och stängas på få varv, eftersom detta minskar 
den totala påfyllningstiden. 
 
Tilltalande funktion 
Tanklocket skall med sin funktion och form väcka intresse för användaren. 
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2.7 Framtagning av produktförslag 

2.7.1 Mellanliggande utvärdering 
De idéer som fick bäst betyg från viktningen, (återfinns i bilaga 4), analyserades vidare 
för att ta fram varje idéförslags för- och nackdelar. 
Skisserna är illustrerade av Andreas Backström och Örjan Westerberg.  

2.7.1.1 Idé 1 

Denna skiss visar hur man kan göra handtaget mer greppvänligt och ergonomiskt genom 
att göra handtagets grepp S-format. S-formen medger en lättare öppning än stängning 
eftersom det ger ett bättre stöd för fingrarna vid öppning. Formen kan enkelt 
implementeras på flera olika lösningar av tanklock. Det finns en skåra i tanklocket som 
medger öppning med ett så kallat kombiverktyg ifall tanklocket kärvar. 
 
Fördelar 
Tanklocket är utformat som standardtanklocket med undantag från greppets form. 
Greppet är ergonomiskt och minskar därmed kontaktstressen. Konstruktionen är solid 
vilket innebär att risken för att den ska gå sönder är minimal. Det finns även möjlighet att 
öppna tanklocket med ett kombiverktyg. 
 
Nackdelar 
Greppet har samma storlek som standardtanklocket vilket innebär att greppet fortfarande 
trycker och skaver mot låret. Storleksmässigt har tanklocket inte det önskade förbättrade 
greppet. 
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2.7.1.2 Idé 3 

Idén bygger på att greppet skruvas motsols och förflyttar sig då i axiellt-led utåt. Detta 
ger ett förbättrat grepp vid öppning av tanklocket. När greppet är i sitt översta läge 
skruvas sedan tanklocket ut från bränsletanken. 
Vid stängning skruvas greppet först medsols till sitt nedre läge och därefter skruvas 
tanklocket in i tanken. 
Under greppet sitter det en kolv, i kolven finns det ett radiellt19 fyrkantshål. I detta 
fyrkantshål finns det placerat två stycken tappar, som pressas utåt i tanklockets axiellt 
stigande spår av en tryckfjäder. När greppet vrids förflyttar sig tapparna i dessa spår och 
greppet förflyttar sig då axiellt. 
 
Fördelar 
Greppet är i sitt nedre läge mindre än standardtanklocket, och då det skruvas ut i axiell-
led förbättras greppet avsevärt. Konstruktionen är uppbyggd med få komponenter vilket 
ger en låg tillverkningskostnad och en hållbar konstruktion. I greppet finns en skåra som 
möjliggör öppning med till exempel kombiverktyg. 
 
Nackdelar 
Öppningen medför ett extra kvartsvarv vid öppning och förslutning eftersom greppet 
skall förflytta sig i axiell-led. Det föreligger risk för sammanfrysning av komponenterna 
då väta kan tränga in i konstruktionen. 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Med radiell riktning eller radiell led, relaterar vi hädanefter till vinkelrätt ut från rotationsaxeln. 
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2.7.1.3 Idé 5 

Grundtanken med idéförslaget är att greppet skall vara infällt vid användning av 
motorsågen, eftersom man då vill ha planast möjliga yta. När man skall öppna tanklocket 
fälles greppet upp skruvas motsols ett kvartsvarv. Vid nedfällt läge är konstruktionen låst 
och kan därför ej öppnas. 
 
Fördelar 
Greppet fälls in och är därmed ej i vägen under arbete med motorsågen. I infällt läge är 
konstruktionen låst och det finns då ingen risk för självöppning. Det krävs endast ett 
kvartsvarv vid öppning och förslutning, detta leder till snabbare öppningsmoment. 
 
Nackdelar 
Konstruktionen består av många komponenter vilket leder till ökad frysrisk och fler 
ställen där konstruktionen kan gå sönder. Konstruktionen erbjuder ej flera 
öppningmöjligheter och kan därför inte öppnas om någon av komponenterna går sönder. 
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2.7.1.4 Idé 8 

Med denna idén görs den axiella funktionen så enkel som möjlig. Greppet skruvas ett 
kvarts varv för att sedan röra sig axiellt rakt utåt, vilket gör greppet större. När arbetet är 
utfört trycks greppet in axiellt och vrids tillbaka till sin ursprungliga läge med ett 
kvartsvarv. 
 
Fördelar 
Greppet är i sitt innersta läge mindre än standardtanklocket, när greppet är i sitt översta 
läge är det avsevärt förbättrat. Konstruktionen är uppbyggd med få komponenter, detta 
medför en låg tillverkningskostnad och en hållbar konstruktion. I greppet finns en skåra 
som möjliggör öppning på flera sätt, till exempel med ett kombiverktyg. 
 
Nackdelar 
Konstruktionen kräver ett extra kvartvarv för att greppet skall skjutas ut i axiell-led. 
Greppet är fjäderbelastat och kan därför ofrivilligt skjutas ut om man stöter till det vilket 
kan leda till självöppning av tanklocket. På grund av konstruktionens uppbyggnad finns 
det risk att väta tränger in i konstruktionen och fryser samman komponenterna. 
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2.7.1.5 Idé 12 

Ett handtag med gafflar, inskjutna från sidan av tanken pressar tanklocket mot tanken. 
Vid öppning drar man ut handtaget tills gafflarna är helt borta från tanklocket, och drar 
sedan ut tanklocket ur tanken. Vid förslutning trycker man in tanklocket i tanken och 
trycker därefter in handtaget med gafflar. För att skapa det tryck som behövs för att 
tillsluta tanklocket ska gafflarna antingen vara fjäderbelastade eller gå på ett lutande plan 
och därmed skapa en kilfunktion. 
 
Fördelar 
Konstruktionens grundidé är att man på ett snabbt sätt skall kunna öppna och tillförsluta 
tanklocket. Ytan som anligger mot låret är slät och skaver därför inte mot låret. 
Konstruktionen har få ingående delar. 
 
Nackdelar 
Stor risk för frysning eftersom det finns stora anliggningsytor. Den ursprungliga 
tanköppningen måste modifieras för att passa konstruktionen och så även sidan på 
tanken. Detta leder till en hög tillverkningskostnad samt att bränslevolymen minskas. 
Konstruktionen möjliggör öppning endast på ett sätt. 
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2.7.1.6 Idé 13 

Inspiration hämtat från ett svänghjul. Tryckplattorna som fingrarna anligger mot skall 
röra sig i radiell riktning utåt för att skapa längre hävarm till centrum, och därmed göra 
öppnandet av tanklocket lättare. Tryckplattorna skall vara återfjädrande för att minska 
storleken i radiell riktning vid arbete med motorsågen. Tanklocket medger öppning med 
kombiverktyg. 
 
Fördelar 
Greppet förbättras i radiell led vilket ger en längre hävarm och större moment, dock 
enbart vid öppning av tanklocket. Konstruktionen medger flera öppningsmöjligheter, till 
exempel kombiverktyg. 
 
Nackdelar 
Konstruktionen är kantig och har flera utstickande delar som kan skava mot användaren. 
Konstruktionen är lika stor i axiell-led som standardtanklocket. 
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2.7.1.7 Idé 14 

Inspirationen hämtades från en jeepdunk för att se om det fanns möjlighet att använda sig 
av denna typ av förslutningslösning på motorsågen. 
Konstruktionen består av ett lock med två hävarmar vilka försluter tanklocket. 
Hävarmarna är placerade på vardera sida om locket och trycker ner locket med ett 
moment. Tanklocket är monterat med ett gångjärn i ena sidan av locket så att det ej kan 
skiljas från tanken. 
 
Fördelar 
Konstruktionen medger att man kan öppna och stänga tanklocket relativt snabbt eftersom 
man endast behöver dra respektive trycka ned greppet. Idén bygger på en enkel 
konstruktion med få ingående delar. Bygeln arbetar kring en axel vilket ger en liten 
frysrisk. 
 
Nackdelar 
Det finns stor risk för läckage då tanklocket bara sluter tätt när bygeln är helt stängd, och 
eftersom bygeln är relativt stor är risken för självöppning stor. Konstruktionens funktion 
erbjuder ej fler öppningmöjligheter. Det finns stor risk att smuts tränger in i hålen för 
bygeln vilket då leder till att tanklocket ej kan tillförslutas ordentligt. Det kan vara svårt 
att få ett tillfredställande grepp kring bygeln vid öppning. 
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2.7.1.8 Idé 19 

Greppet är monterat på en kolv som skruvas ut för att göra det axiella greppet bättre. När 
kolven skruvats ut delar greppet på sig med hjälp av en fjäder, vilket göra att även det 
radiella greppet blir bättre. I botten av kolvens cylinder finns det en fjäder placerad. 
Denna fjäder drar tillbaka greppet till sitt nedersta läge och gör även kolvens rörelse mer 
stabil. Vid förslutning kommer greppets delar att tvingas samman av en fasning i 
cylinderns öppning, vilket gör greppet mindre. 
 
Fördelar 
Greppet förbättras både i axiell och radiell riktning vilket är den ultimata lösningen. 
 
Nackdelar 
Konstruktionen består av många ingående komponenter. Det finns även stora 
anliggningsytor vilka ökar risken för att komponenterna skall frysa samman. Idén medger 
inga alternativa öppningsmöjligheter. 
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2.7.2 Slutlig utvärdering 
Efter presentationen för Husqvarna av de åtta högst viktade idéförslagen från den 
”mellanliggande utvärderingen”, kom vi gemensamt fram till att använda idéförslag 
nummer tre. Detta för att den erhöll den högsta viktningspoängen och att idén var mest 
intressant enligt Husqvarna. 
 
Under projektets gång tillkom det två nya önskemål ifrån Husqvarna. De önskade att 
greppet inte skulle förflytta sig till sitt nedre läge förrän tanklocket var tillräckligt 
förslutet mot tanken. När greppet således är i sitt nedre läge skall det indikera att 
tanklocket är tillräckligt stängt.  
 
Husqvarna önskade även att greppet skulle stabiliseras 
ytterligare. För att göra detta placerades en kolv med 
mindre diameter under huvudkolven. Denna kolv förflyttar 
sig i en stabiliseringscylinder som är en förlängning av 
huvudcylindern. Förbättringen gör att greppet är mer 
fixerat i sin axiella rörelse och då mer stabil. Den förlängda 
stabiliseringskonstruktionen kan påverka bränslevolymen 
något. Pilen på bilden till höger pekar på stabiliseringscylindern. 
 
Greppets S-form vidareutvecklades för att erbjuda ett mer ergonomiskt grepp. 

2.7.3 Mätdata 
Konstruktionen innefattar rörliga delar. Det är då viktigt att varje komponent i 
konstruktionen är dimensionerad för att motstå de krafter som uppkommer vid öppning 
och stängning av tanklocket. 
För att få kunskap och förståelse om dessa krafter utfördes diverse tester på befintligt 
system, detta för att erhålla mätdata över exempelvis åtdragnings- och öppningsmoment 
på tanklocket.  
 
Testerna har utförts i fyra olika scenarier tanklocket kan tänkas utsättas för, dessa 
beskrivs nedan. Varje test har utförts upprepade gånger för att erhålla ett noggrant 
resultat. Vid varje test drogs tanklocket 3,2 Nm eftersom det var det högsta värdet vi 
förmådde att stänga tankloket med. 
 
Torrt: Tanklock och tankmynning har varit helt rena och torra. 
Vått: Tanklocket och tankmynning har fuktats kraftigt med vatten. 
Bensin: Tanklocket och tanken har badat i en oljeblandad bensin (2 %) i tre dygn. 
Olja: Tanklocket och tanklocksmynningen har smörjs in med olja. 
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Tillvägagångssättet vid mätningen. 
 

1. Spänn upp tanken i ett skruvstäd. 
2. Skruva åt tanklocket så hårt man förmår i tanken. 
3. För in hävarmen i det förborrade hålet som finnes i tanklocket. 
4. Fäst dynamometern i fästet på hävarmen. 
5. Drag försiktigt och observera det högsta värdet dynamometern visar. 
6. Skruva av tanklocket och förbered scenariet, skruva sedan dit tanklocket igen. 

 
Tester har även utförts för fastställande av det ”normala” stängningsmomentet, det vill 
säga det moment som normalt förkommer vid stängning. Vi drog då inte åt tanklocket så 
mycket som vi förmådde utan tills vi kände att det var tillräckligt förslutet.  
 
Mätdata över utförda tester finns i (Bilaga 2). 
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2.7.4 Momentlösningar 
En ny brainstorming genomfördes för att lösa den önskade momentförslutningen. 

2.7.4.1 Moment-idé 1 

När greppet är i sitt översta läge är tapparna i de översta radiella facken, (se illustration 
nedan). När greppet sedan skruvas medsols för att försluta tanklocket mot tanken trycks 
tapparna mot en kraftig radiell stigningsvinkel. Denna stigning tvingar in tapparna och 
pressar då samman tryckfjädern som finns belägen mellan tapparna. Stigningen 
kombinerat med friktionen som uppstår mellan tapparna och spåret, skapar det önskade 
stängningsmomentet. Tanklocket är således förslutet när fjädern är sammanpressad och 
tapparna förflyttat sig upp för planet. Därefter skruvas greppet ner mot tanklocket och tar 
då liten axiell plats utåt vid arbete. Bilden nedan är sedd i genomskärning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.7.4.2 Moment-idé 2 

Konstruktionen bygger på samma idé som idéförslag nummer 3. En fjäder placeras i 
botten av huvudkolvens cylinder. Fjädern skall vara dimensionerad till att bromsa kolven 
från att anlända till sitt nedersta läge. Kraften som krävs för att komprimera fjädern skall 
överensstämma med det moment som krävs för att försluta tanklocket mot tank. 
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2.7.4.3 Moment-idé 3 

Greppets kolv är ovalformat i sin nedre del. Tallriksfjädrar monteras i insidan av 
huvudcylindern. När kolven förflyttar sig mot sitt nedersta läge trycker tallriksfjädrarna 
mot kolvens nedre form med en kraft. Denna kraft skall överensstämma med det moment 
som krävs för att försluta tanklocket mot tank.  
Alternativ till denna konstruktion är att montera fjädrarna i kolven, som då istället trycker 
mot cylinderns vägg. 
 
 
 
 

 

 

2.7.4.4 Moment-idé 4 

Greppets kolv är ovalformat i sin nedre del. I botten av huvudcylindern placeras en 
specialtillverkad fjädrande metallhylsa. När kolven förflyttar sig mot sitt nedre läge 
pressas hylsan ut mot cylinderväggarna på grund av kolvens ovala form. Kraften som 
krävs att pressa ut hylsan skall överstämma med det moment som krävs för att försluta 
tanklocket mot tank. Kan liknas med moment-idé 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.4.5 Moment-idé 5 

Greppets kolv är ovalformat i sin nedre del. I tanklockscylindern finns det placerat två 
kilar. Dessa kilar klämmer mot kolvens ovala nedre del när kolven förflyttar sig till sitt 
nedre läge. När tapparna skjuts ut i de nedre radiella facken skall den kraft som 
kilkonstruktionen skapar överstämma med det moment som krävs för att försluta 
tanklocket mot bränsletank. 
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2.7.5 S-form 
För att göra greppet ergonomiskt och även mer tilltalande, utformades greppet med 
formen liknande ett utdraget ”S”. Detta medför att öppning av tanklocket blir enklare då 
man får ett bättre och mer behagligt grepp av de bågformade ändarna. 
 
Ett antal olika ”S”-formade grepp analyserades för att utveckla en lösning med en 
ergonomisk och tilltalande form. 

2.7.5.1 S-idé 1 

S-formens ändar är svagt bågformade vilket medför att det ger det önskade greppet vid 
öppning. 

 

 

 

 

2.7.5.2 S-idé 2 

Lösningen har en kraftigare bågformat S-grepp vilket ger ett bättre grepp vid öppning av 
tanklocket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De båda S-greppen är svagt avsmalnande i axiell-led och i radiell-led för att göra greppen 
mer ergonomiskt och bättre följa motorsågens form. 
 
Efter analys av de olika momentlösningarna diskuterades i samråd med Husqvarna vilket 
idéförslag som skulle användas till konstruktionen. Gemensamt valdes moment-idé 
nummer 1 kombinerat med S-idé nummer 2. Vi kom även fram till att göra greppet något 
längre i radiell-led. Konstruktionens princip ansågs intressant och enligt 
överenskommelse skulle konstruktionen optimeras vidare. 
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2.8 Presentation av valt produktförslag 
Det valda idéförslagets funktion innebär ett grepp med en kolv som kan förflytta sig i 
axiell-led förhållande mot tanklocket, och erbjuder då ett bättre grepp. Greppet skall 
förflytta sig 4,5 mm, vilket är tillräckligt för att ge det önskade greppet vid öppning och 
stängning av tanklocket. För att säkra greppets position i tanklocket innefattar 
konstruktionen radiellt rörliga tappar. Dessa tappar skall röra sig i ett axiellt stigande spår 
som finns beläget i tanklocket. Tapparna pressas i radiell riktning ut i spåret av en 
tryckfjäder. I spårets övre och nedre läge finns det radiella fack och när greppet vrids till 
respektive fack kommer tapparna att skjutas ut och skapa ett indikerande ”klick”-ljud. 
Detta ljud bekräftar att greppet befinner sig i sitt övre eller nedre läge. 
När tapparna är utskjutna i facken får de en större anliggningsyta mot tanklockets 
stigande spår och stabiliserar därmed greppet. Tapparna har även till funktion att överföra 
vridmomentet från greppet vidare till tanklocket för att öppna och stänga tanklocket. 
 
Konstruktionen innefattar en vridfjäder som är monterad under huvudkolven för att vid 
vridning återfjädra och stabilisera greppet. 
 
För att skydda konstruktionen från väta och smuts samt stabilisera greppets kolv, finns 
det en O-ring vid den övre kanten av huvudcylindern.  
 
Konstruktionsidéen som valdes att arbeta vidare med, ser ut som på bilden nedan.  
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3. Primärkonstruktion 

3.1 Produktutkast 
Produkten består av sex ingående delar. 
(1) Tanklock med yttre gänga  för montering i tank samt inre kolvcylinder med (1a) 
skruvspår för (3) tappar. (2) Grepp med kolv (b, h,  d) 42 mm, 39 mm, 17 mm och (2a) 
fyrkants hål som medger fixering av (3) tapparna (b, h, l) 5,9 mm, 5,9 mm, 8,4 mm  i 
kolven. Greppet stabiliseras upp av en (2b) stabiliseringskolv (l, d), 8,1 mm, 5 mm. 
Tapparna trycks ut från kolven och pressat mot spåren i kolvcylindern av en (4) 
tryckfjäder (l, d) 20,57 mm, 4,57 mm. Tapparna håller således samman huvuddelarna och 
möjliggör greppets upp- och nedskruvning. 
Dessa komponenter kommer efter montering att arbeta tillsammans för att lösa 
funktionen, ett förbättrat axiellt grepp. 

 

 

 

1 

1a 

2 

2a 

3 

4 

2b 
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3.2 Komponentval 

3.2.1 Konstruktionskomponenter  
 
Konstruktionskomponenter är färdiga komponenter som redan finns standardiserade och 
dess egenskaper är kända, dessa behöves således ej konstrueras. 
 

3.2.1.1 Fästanordning 

Tanklocket är fäst i tanken med ett snöre förankrat i en galge. 
 

 

3.2.1.2 Packning 

Förslutningspackning mellan tanklock och bränsletank. 
 

 

3.2.1.3 O-ring 

O-ring av flourgummi, Viton till huvudcylindern. 
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3.2.1.4 Stabiliseringsstag 

Stag av rostfritt stål av typ SS 2333-02 placerad inuti tapparnas fjäder. 
 

 

3.2.1.5 Tryckfjäder 

Tryckfjäder av pianotråd typ DIN 17223 monterat i tapparna. 
 

 

3.2.1.6 Vridfjäder 

Vridfjäder av rostfritt stål typ 302 monterat under huvudkolv. 
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3.2.2 Konstruktionsdetaljer 
Konstruktionsdetaljer är unika komponenter som ej finns standardiserade, utan måste 
konstrueras till varje enskild produkt. 
 

3.2.2.1 Grepp  

Grepp med huvud och stabiliseringskolv samt fyrkantshål. 
 

 

3.2.2.2 Tanklock 

Tanklock med en yttre gänga för infästning i bränsletank och en inre kolvcylinder med 
spår för tappar. 
 

 

3.2.2.3 Tappar 

Tappar som finns monterade i huvudkolven. 
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3.3 Detaljkonstruktion 

3.3.1 Konstruktionskomponenter 
Konstruktionen kommer använda sig av två olika typer av fjädrar, en tryckfjäder och en 
vridfjäder. 

3.3.1.1 Tryckfjäder 

Tryckfjädern, som är en skruvfjäder, är till för att trycka ut tapparna i spåren som finns i 
tanklockscylindern. Tryckfjädern är dimensionerad efter den kraft som krävs att pressa ut 
tapparna och stabilisera greppets funktion. 
Vi har valt att använda oss av en tryckfjäder med artikelnummer: C0180-035-0810M, 
enligt nedanstående kriterier. 
 
Kriterier 
Fjäderkonstant som överstiger 10 N/mm och understiger 10,5 N/mm. 
Komprimeras till mindre än 13,6 mm. 
Obelastad längd på minst 20 mm. 
Maximal ytterdiameter på 4,6 mm. 

3.3.1.2 Vridfjäder 

Vridfjäderns funktion är att ge konstruktionen en återfjädrande effekt av greppet, detta 
när man vrider greppet i tanklocket för öppning och stängning. När greppet är i sitt nedre 
läge och tapparna är utskjutna i de radiella facken säkras greppets position av vridfjädern, 
vilket gör att det inte finns risk att greppet skruvas ut vid arbete med motorsågen.  
Vi har valt att använda oss av en vridfjäder med artikelnummer: T035-180-281, enligt 
nedanstående kriterier. 
 
Kriterier 
Motverka ofrivillig öppning av tanklock. 
Axelstorlek, 7,14 mm. 
Vridning på minst 150 grader, eftersom den skall förspännas. 
Vridmoment på minst 80 Nmm. 
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Vi har valt att använda dagens fästanordning till tanklocket, bestående av en galge med 
ett snöre. Snörets ena ände är fäst i tanklocket och den andra är fäst i galgen.  

3.3.1.3 Galge 

Galgens uppgift, efter att den har blivit intryckt i tanklocksmynningen, är att förhindra 
tanklocket att skiljas från motorsågen.  
 
Kriterier 
Fjädrande galge.  
Kemikaliebeständig. 

3.3.1.4 Snöre 

Snöret har till uppgift att fungera som en länk mellan tanklocket och galgen.  
 
Kriterier 
Kemikaliebeständig. 
Flexibel. 
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O-ringen är tillverkad i Viton, eftersom materialet har goda egenskaper vad beträffar 
kemikalie- och klimatbeständighet. Vid O-ringsdimensioneringen  valde vi en mjuk 
Viton O-ring, som har en hårdhet på 70 IRHD20. O-ringen valdes att användas på grund 
av dess låga pris och tillgänglighet. Kraften som skapas vid komprimering av O-ringen 
kan utläsas från (bilaga 8). 

3.3.1.5 O-ring 

O-ring har till uppgift att förhindra smuts och väta från att tränga in i konstruktionen samt 
att centrera greppets position i tanklocket. O-ringen medger även en stabilare rörelse vid 
öppning och stängning av tanklocket. 
För att greppet skall få största möjliga stigning är O-ringen placerad 0,5 mm från kanten 
på huvudcylinderns öppning. 
 
Kriterier 
Skall klara dynamiska helixformade21 rörelser, med en fixerad placering i O-ringsspåret. 
Vara kemikaliebeständig och formstabil, även i mycket kalla klimat, -30 grader till cirka 
60 grader. 
Maximal komprimering, 20 %. 
Hårdhet, 70 IRHD. 

3.3.1.6 Packning 

Packningen är av samma typ som finns på det befintliga tanklocket. Det vill säga en 
Viton packning. Denna packning tätar mellan bränsletank och tanklock så att bränsle ej  
läcker ut. Packningen är konstruerad på ett sådant sätt att den tätar både axiellt och 
radiellt. 
 
Kriterier 
Skall klara dynamiska helixformade rörelser, med en fixerad placering i packningsspåret. 
Vara kemikaliebeständig och formstabil, även i mycket kalla klimat, -30 grader till cirka 
60 grader. 
 

                                                 
20 The International Rubber Hardness Degrees 
21  Skruvrörelser. 
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3.3.2 Förklaring till konstruktionsdetaljer 
Vid val av plastmaterial och arbetsmetod har vi hämtat inspiration från Plaster 
materialval och materialdata, Klason C och Kubát J.22 
 
Med utgångspunkt från vilka termiska förhållanden och vilken kemisk miljö motorsågen 
kommer att användas i, har de material som är direkt olämpliga för varje applikation 
grovsållats bort. Efter grovsållningen fanns det fyra typer av plastsorter kvar vilka var 
lämpliga för konstruktionen; POM med två olika varianter, homo- och sampolymerer och 
PA, med PA6 och PA66.  
Av de två olika POM-varianterna har sampolplasten en högre draghållfasthet och högre 
E-modul. Av de två olika PA varianterna har PA66 högre värmekoefficient samt högre 
draghållfasthet och högre E-modul. PA6 och PA66 har en glasfiberhalt på cirka 30 
procent.23 
 
Vi utförde även en tribologiskanalys24 av de material som skall användas i 
tanklockskonstruktionen. Detta för att få förståelse över hur olika material påverkar 
varandra. 
 
När två olika plastmaterial anligger varandra uppstår en glidyta eftersom det ena 
materialet är fetare än det andra materialet. Däremot vid användning av två likadana 
material som anligger varandra uppstår inte den önskade glidytan mellan materialen. 
Detta leder istället till en förhöjd friktion och så kallad stick-slip-effekt. Stick-slip-
effekten skapar gnissel samt vibrationer och fenomenet uppstår när fjädrande element 
som anligger varandra växlar mellan att glida och fastna.25 Detta leder till ett ogynnsamt 
förhållande och det finns risk för att materialen skär samman och fastnar i varandra. 
Mätdata över friktionskoefficienter mellan olika plastmaterial finns ej utarbetat, endast 
mellan metall och plast kan erhållas från olika plastföretag. Detta har gjort det svårt att 
fastställa rätt friktionskoefficient mellan PA66 och POM. Vid beräkning har vi därför 
uppskattat friktionstalet genom samråd med olika experter. 
 
Det ofärgade plastmaterialet blandas med ett färgpigment, denna tillsats kommer att ge 
konstruktionsdetaljerna samma grå nyans som det befintliga tanklocket. Blandnings 
förhållandet är cirka två procent färgpigment.  
 
Plastsorterna valdes efter varje komponents kriterier som följer. 

                                                 
22 Klason C och Kubát J, (2001), Plaster Materialval och Materialdata, Stockholm Utgåva 5 
23 Klason C och Kubát J, (2001), Plaster Materialval och Materialdata, Stockholm Utgåva 5 s. 408 
24 Läran om friktion, nötning och smörjning. 
25 2007-05-13 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=315376 
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3.3.2.1 Grepp 

Konstruktion 
Greppets syfte är att möjliggöra öppning och stängning av tanklocket. Greppet är 
ergonomiskt utformat för att medge den bästa möjliga kraft, och utformningen möjliggör 
enklare öppning än stängning av tanklocket. Greppets kolv skall överföra krafterna från 
greppet ned till tapparna, och skall därför vara dimensionerad att både motstå de vrid- 
och böjspänningar som uppkommer vid användning av tanklocket.  
 
Kriterier 
Ergonomisk utformning. 
Gedigen känsla. 
Erbjuda flera öppningsmöjligheter. 
Materialet skall klara en skjuvning > 12 MPa. 
Erbjuda friktion. 
 
Materialval 
Med utgångspunkt från de uppställda kriterier har vi valt att använda POM-plasten 
sampol till greppet. Detta på grund av att POM (sampol) har en högre draghållfasthet och 
högre E-modul än POM (homopol). Anledningen till att vi har valt den starkare POM-
plasten är att greppet skall tåla kraftiga stötar och vara nötningsbeständigt. 

3.3.2.2 Stabiliseringsstag 

Konstruktion 
Staget tillsammans med tryckfjädern stabiliserar tapparna så att de blir fixerade i kolvens 
fyrkantshål och skapar ett stadigt intryck av greppet. Staget är belägen i mitten av 
tryckfjädern som finns i tapparna. 
 
Kriterier 
Hög hållfasthet. 
Ej påverka konstruktionens övriga funktioner. 
Ej korrodera. 
Maxlängd på 13,5 mm. 
Maxdiameter på 2,75 mm. 
 
Materialval 
För att det inte skall finnas någon risk för korrosion mellan tryckfjäder och 
stabiliseringsstag är det valda materialet ett rostfritt stål. Materialet är ett Austenitiskt stål 
med en halt på 17-19 procent krom och 10-12 procent nickel, vilket ger det en god 
korrosionsbeständighet och är även omagnetiskt. Materialstandarden är EN-1.4301 vilket 
motsvarar den äldre SS 2333-02. 
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3.3.2.3 Tanklock 

Konstruktion 
Tanklocket har till uppgift att försluta tanklocksmynningen. Det har även till uppgift att 
skydda alla de ingående delarna som konstruktionen består av. Tanklocket använder sig 
av samma gängtyp som det nuvarande tanklocket, det vill säga den amerikanska ACME-
gängan. 
Tanklocket stängs på samma antal varv som standardtanklocket, cirka 1,5 varv. 
 
Tanklocket har två inre cylindrar. Den ena är huvudcylinder för greppets kolv med en 
diameter på 17,2 mm, det är även i denna cylinder som spåret för tapparna återfinns. Den 
andra cylindern verkar som stabilisering för greppet och har en diameter på endast 5,2 
mm. Stabiliseringscylindern har en längd på 8,1 mm för att kunna motsvara den axiella 
förflyttningen av greppet. 
 
Tanklocket har även en invändig kvartvarvsgänga som tapparna förflyttar sig längs. 
Denna gänga har en stigningsvinkel på 18 grader i axiell-led. För att uppnå 
stängningsmomentet är den radiella stigningsvinkeln 48,5 grader i tapparnas översta läge. 
 
Tanklocket är, precis som dagens tanklock, urgröpt i den övre ytan på tanklocket, 
eftersom man då får en större greppyta utan att behöva göra greppet större i axiell-led. 
 
Kriterier 
Tanklocksgängan skall vara identisk med den befintliga, detta för att ej behöva modifiera 
tanklocksöppningen. 
Den radiella stigningsvinkeln får ej överstiga 49 grader, eftersom konstruktionen då 
självlåser. (se bilaga 9). 
När tanklocket är stängt skall tanklocket vara i nivå med bränsletanken för att ej skapa 
obehag för användaren. 
Tanklocket skall vara av liknande material som tanken. 
 
Materialval 
Med hänsyn till den utförda tribologiskanalysen har vi valt att inte tillverka tanklocket i 
samma material som bränsletanken. Tanklocket kommer att tillverkas i POM (sampol), 
detta eftersom tanklocket innehar flera nötningsytor och kräver snäva toleranser. För att 
det inte skall ske självlåsning mellan tapparna och tappspåren blandas materialet med 
tillsatser, Molybdensulfid (MoS2), vax eller olja. 
Tanklocket har även samma krav som greppet vad beträffar draghållfasthet och E-modul. 
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3.3.2.4 Tappar 

Konstruktion 
Tapparnas huvudfunktion i konstruktionen är att överföra momentet från greppet vidare 
till tanklocket för att på så sätt kunna öppna och stänga tanklocket. Tapparna skall således 
motstå det moment som uppstår vid öppning och stängning. De verkar även som stigning 
för greppet då de förflyttar sig längs det invändiga tanklocksspåret. Greppets placering i 
tanklocket säkras i övre och nedre läget eftersom tapparna, med hjälp av fjäderkraften, 
trycks ut i spårets övre respektive nedre fack. Tapparna har även till funktion att centrera 
och sammanhålla greppets placering i tanklocket. 
Friktionen mellan tappar och spår, som skapas av fjäderkraften, skall tillsammans med 
den radiella stigningen i tanklocksspåret skapar det önskade stängningsmomentet, detta 
vid förflyttning från övre- till nedre fack.  
 
Kriterier 
Nötningsbeständighet. 
Friktionstal, 0,2. 
Motstå skjuvkraft, > 18 MPa. (se bilaga 9). 
Tapparna skall vara i liknande material som resterande konstruktion. 
 
Materialval 
Enligt utförd tribologiskanalys väljer vi att tillverka tapparna i polyamid. Av de två olika 
PA varianterna valde vi PA66 eftersom denna har högre draghållfasthet och E-modul än 
PA6. Enligt beräkningarna, (se bilaga 9), skall materialet minst tåla en spänning på 18 
MPa. 
PA-66 har en friktionskoefficient på 0,4, vilket leder till självlåsning i vår konstruktion. 
För att sänka friktionstalet blandas PA66-plasten med Molybdensulfid. Detta för att sänka 
friktionskoefficienten från 0,4 till 0,226, och därmed uppnå det önskade friktionstalet. 
 
I (bilaga 9) finns även beräkningar för konstruktionens självlåsning. 

                                                 
26 Enligt kontakt med Per Johansson på Industriplast i Malmö. 
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3.4 Produktsammanställning 
Kontroll av den totala kriterieuppfyllelsen av ”Tanklock med förbättrat grepp”. 
 
(Se bilaga Ritningar, blad 1 Produktsammanställning). 

3.4.1 Kravkriterier 
Enhandgreppet 
Greppet nyttjas på samma sätt såsom standardgreppet. 
 
Ergonomisk 
Greppets form är ändrad för att ge ett mer behagligt grepp. 
 
Fästanordning 
Vi använder oss av den befintliga fästanordning, en galge fäst i ett snöre. 
 
Greppvänligt 
Greppet är förbättrat då det förflyttar sig utåt i axiell-led. 
 
Kemikaliebeständig 
Komponenterna är valda efter de kemikalier materialen är i kontakt med.  
 
Kompatibel med bränsledunk 
Den ursprungliga tanklocksmynningen är kvar, vilken är kompatibel med befintlig 
bränsledunk. 
 
Lång livslängd 
Komponenterna är valda i slitstarka material med lång livslängd. 
 
Läckagebeständigt 
Packningen mellan tanklocket och bränsletanken är densamma som den nuvarande, 
denna ger samma goda läckagebeständighet. 
 
Motverka smutsansamlingar 
Konstruktionen mellan tanklock och bränsletank är anpassat så att smuts följer med ut när 
tanklocket öppnas. 
 
Platsbesparande 
Det nya greppet är förminskat i axiell-led gentemot standardtanklocket. 
 
Säker låsning 
Kraften från fjäderbelastningen låser konstruktionen i sitt nedersta läge. 
 
Tåla extrema klimat 
Funktionen skyddas av gummitätningar, detta gör att det ej föreligger risk för frysning. 
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3.4.2 Önskemålskriterier 
Behålla tanköppning 
Förslutningsmetod mellan bränsletank och tanklock är densamma. 
 
Enkel funktion 
Konstruktionen är begränsad till en axiell förflyttning av greppet för att göra funktionen 
enklast möjlig. 
 
Genomtänkt funktion 
Förbättrat grepp utan att behöva förändra bränsletankens konstruktion. 
 
Kostnad 
Konstruktionen har få ingående delar, vilket gör att tillverkningskostanden blir låg.  
 
Öppningsmöjlighet 
På greppet återfinnes samma skåra som på standardtanklocket. 
 
Snabb öppning 
Det krävs samma antal varv som standardtanklocket och ytterligare ett kvartsvarv för den 
axiella förflyttningen av greppet. 
 
Tilltalande funktion 
Funktionen väcker intresse hos användaren. 



   
 

Högskolan i Halmstad, 2007-05-29  45 
Maskiningenjörsprogrammet, 
Konstruktion & Design 

4. Tillverkningskonstruktion 

4.1 Tillverkning 

4.1.1 Tillverkningsmetod 
Tanklocket skall tillverkas i långa serier, och formsprutning har därför valts som 
tillverkningsmetod eftersom det är en relativt billig framtagningsmetod vid långa serier. 
Detta eftersom det är verktygen till formsprutning som är dyra att framställa. Vid 
formsprutning kan mycket snäva toleranser uppnås vilket är önskvärt vid 
precisionsdetaljer. Formsprutning sker vanligtvis med termoplaster.27 

4.1.2 Godstjocklek 
Konstruktionen skall i största möjliga mån vara konstruerad i samma genomgående 
godstjocklek, detta eftersom ojämnt gods kan orsaka till exempel skevning och 
svårigheter att hålla toleranser. 
 
POM är en sprickkänslig plast, vilket innebär att det ej får finnas några vassa hörn i 
konstruktionen då sprickbildning oftast börjar i dessa. Vi har valt att den minsta radien vi 
kommer använda oss av skall motsvara godstjockleken, då detta är rekommenderat.28 

4.1.3 Släppning 
Plaster tenderar till att krympa vid exempelvis formsprutning, det är därför av stor 
signifikans att man implementerar släppning på konstruktionen för att det lättare ska gå 
att avlägsna konstruktionen från formen efter avsvalning. Vi kommer att använda oss av 
ett släppningsförhållande mellan 1:100 och 3:100, det vill säga 1-3 procent beroende på 
komponentens komplexitet29, då detta även är rekommenderat enligt Husqvarna. 

4.1.4 Toleranser 
I samråd med Husqvarna har vi gemensamt kommit fram till att vi kommer anpassa 
konstruktionen till ett toleransförhållande på 1/10. 
 

                                                 
27 Klason C och Kubát J, (2001), Plaster Materialval och Materialdata s. 231ff. 
28 Berggren K, Jansson J-F, Nolsson L-Å, Strömvall H-E, (1997), Konstruera i Plast s. 206ff. 
29 Klason C och Kubát J, (2001), Plaster Materialval och Materialdata s. 258f. 
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4.1.5 LCA – Livscykelanalys 
Produktens konstruktionsdetaljer, tanklock, grepp med kolv, tappar och galge till 
fästanordningen tillverkas genom formsprutning. Tillverkningen av komponenterna 
kommer att ske hos underleverantörer till Husqvarna. Konstruktionskomponenterna 
beställs in ifrån underleverantörer och monteras sedan med konstruktionsdetaljerna i 
fabriken Husqvarna, beläget i Huskvarna. Därefter kommer produkten att monteras 
samman med tillhörande motorsåg och paketeras inför leverans till distributör. 
 
Husqvarnas produkter har en bestämd garantitid på 2 år, dock är livslängden svår att 
uppskatta då inverkan från solljusexponering, hantering, höga temperaturer och 
aggressiva kemiska miljöer påverkar livslängden betydligt. Huskvarna uppskattar den 
normala livslängden av motorsågen med detaljer till 450 arbetsdagar. 
 
Materialen i produkten är miljöanpassade och kan återvinnas, vilket leder till besparing 
av råmaterial. Innan återvinningen demonteras produkten för att skilja på de olika 
komponenterna. Därefter sorteras komponenterna och smälts ner var för sig, plaster och 
metaller. Plasterna som används i konstruktionen är termoplaster vilket innebär att de 
enkelt kan smältas ner och återvinnas. Den nedsmälta plasten är klar för förnyad 
bearbetning, dock med en lägre kvalitet. Detta leder till en kortare livslängd. De 
komponenter som inte kan återvinnas är packningen och O-ringstätningen av Viton på 
grund av dess material. 

4.1.6 Kostnadsberäkning 
I samarbete med Christer Dalman från Husqvarnas inköpsavdelning, arbetat fram en 
överskådlig kostnadsberäkning vid framställning av ”Tanklock med förbättrat grepp”. 
 
Konstruktionsdetaljerna (tanklock, S-grepp med kolv, tappar och fästanordning) kommer 
att beställas in ifrån underleverantörer. Tillverkningen sker genom formsprutning i 
formverktyg med 8-kavitet30. Det kommer att krävas olika formverktyg för de olika 
komponenterna. Tanklocket kräver ett komplext formverktyg då detta har en inre gänga 
och som försvårar  
framställningen. Den uppskattade kostnaden för framtagning av formverktyg är  
80´000-100´000 kr för greppets konstruktion och cirka 150´000 kr för tanklocket. 
  
Konstruktionskomponterna  (tryckfjäder, vridfjäder, stabiliseringsstag, O-ring, packning 
och snöre) beställs in ifrån olika underleverantörer för att sedan monteras samman med 
konstruktionsdetaljerna. Monteringskostnaden är svår att uppskatta då det är en enkel 
montering som ej är tidskrävande. 
 
I kostnadsberäkningen redovisas styckpris för de olika konstruktionsdetaljerna som sedan 
summeras för att ge en uppfattning av den totala kostnaden. 
Kostnadsberäkningen redovisas i (bilaga 5). 

                                                 
30 Formverktyg med 8 stycken hålrum. 
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4.1.7 Montering 
De olika komponenterna kommer att monteras utan behov av specialverktyg. Tanklocket 
är konstruerat så att demontering är omöjligt. 
  

1. En yttre packning ”id.no 53722150” placeras i 
spåret ovanför tanklocksgängan 

 
2. Tanklocket placeras i ett provisorisk 

tankmynning för stabilisering inför montering 
av tanklocket. 

 
3. Vridfjädern ”Art.no T035-180-281” monteras 

i mellancylindern och fjäderarmarna förs in i 
rätt position.31 

 
4. I det övre spåret i huvudcylindern placeras O-

ringen ”Art.no ORAR00017-V70GA.32 
 
Tanklockets stomme är nu färdig monterad. 

 
5. Placering av ett stabiliseringsstag inuti 

tryckfjäder. 
 

6. Tryckfjäder ”Art.nr C0180-035-081M” och 
stabiliseringsstag monteras i en av tapparna.33 

 
7. Tappen med fjäder och stabiliseringsstag förs 

sedan in i huvudkolvens fyrkants hål. 
 

8. Den andra tappen monteras från motsvarande 
öppning i kolven. 

 
Nu är de två olika detaljkomponenterna redo att 
monteras. 
 

9. Grepp med huvud- och stabiliseringskolv 
placeras i öppningen av huvudcylindern. 

 
10. Tapparna trycks sedan samman och greppet trycks ned i tanklocket. 

 
Produkten är nu färdig monterad och redo för användning. 
                                                 
31 EWES stålfjäderkatalog s. 71 
32 2007-05-17 http://tss.trelleborg.com/com/www/media/downloads/catalogs/o_ring_gb.pdf s.56 
33 EWES stålfjäderkatalog s. 17 
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4.2 Prototyp 
Under projektets gång har flera olika prototyper tagits fram för att på så sätt erhålla ett 
bra resultat. Dessa har framställts hos Husqvarna med SLS-metoden i plastsorten PA6 
och har sedan monterats av oss. Prototypen har sedan testats och stämts av mot de krav 
och önskemål som fastställts på konstruktionen.  
I prototypen finns det hål i tanklockets sidor för att man på ett enkelt sätt skall kunna 
pressa samman tapparna, med till exempel don, och därefter demontera 
tanklockskonstruktionen. 
De ingående delarna samspelas bra, och funktionen är tydlig och stabil. Vid öppning och 
stängning känns formen behaglig. 
 
Prototypen får dock i framställningen med SLS-metoden en något kornig yta. Detta leder 
till att prototypens friktionstal ej stämmer överens med den slutgiltiga produkten. Detta 
gör att prototypen ej kan jämföras till 100 % med den slutgiltiga produkten, utan ger bara 
en riktlinje. Vad beträffar momentförslutningen fungerar konstruktionen, men är ej lika 
tillfredställande som en produkt med rätt material. 
 
Nedan visas bilder på prototyper, framställda med SLS-metoden. Greppet är i sitt översta 
läge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Prototyp under arbetets gång. 

Slutgiltig prototyp. 
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4.3 Resultat 
Examensarbetet har med utgångspunkt från olika prototyper och genomförda tester, 
resulterat i en konstruktion med ett ergonomiskt förbättrat grepp som har anpassats till 
Husqvarnas nuvarande motorsågsserie. Detta har uppnåtts genom en axiell rörelse och en 
förändring i greppets form. 
 
Greppet har förminskats i axiell-led och förlängts i radiell-led för att på så sätt följa 
motorsågen form, vilket medför att tanklocket blir mer behagligt när det anligger mot 
låret. Vid öppning av tanklocket skruvas greppet 90 grader moturs och förflyttar sig då ut 
4,5 mm i axiell-led. När greppet nått sitt yttersta läge fortsätter man att skruva moturs och 
öppnar på så sätt tanklocket. Detta tillsammans med den radiella förlängningen erbjuder 
ett bättre grepp med en ergonomisk form. Den ergonomiska formen minskar även 
kontaktstressen.  
 
Vid stängning av tanklocket stannar greppet i sitt yttersta läge tills ett visst moment har 
uppnåtts från användaren. Vid detta moment skall tanklocket sluta tätt mot bränsletanken. 
Greppet skruvas då ned i tanklocket för att indikera att tanklocket är tillräckligt förslutet. 
 
Vridfjädern som finns placerad i tanklockets botten, håller tillbaka greppet i sitt nedersta 
läge vid arbete med motorsågen. Detta minskar risken för självöppning. 
 
Konstruktionen består av få antal komponenter vilket innebär att tillverkningskostnaden 
hålls nere och tillsammans med O-ringen, som tätar mot väta, minimeras även frysrisken. 
Konstruktionen uppfyller alla de krav och önskemål som gemensamt ställdes upp med 
Husqvarna i början på projektet. 
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4.4 Slutsats 
S-formen på greppet erbjuder ett betydligt bättre grepp än det befintliga och möjliggör 
även ett ergonomisk behagligare öppningsmoment än standardtanklocket. Vad beträffar 
lösningen på den axiella urskruvningen av greppet uppskattas även den av Husqvarna, 
detta eftersom den möjliggör ett betydligt förbättrat grepp samt att konstruktionen 
innefattar få delar. 
 
Under projektets gång har det från Husqvarnas sida vuxit fram ett kompletterande 
önskemål, vilket innebar att tanklocket skulle stängas vid ett visst moment. Tyvärr var 
tiden för att fördjupa sig i detta önskemål begränsad vilket bidrog till att en enklare 
lösning av stängningsmomentet valdes. 
Momentlösningen vi kom överens med Husqvarna om att använda, är både vi och 
Husqvarna osäkra över om det var just den momentlösningen som var den mest optimala. 
Detta eftersom lösningen bygger på friktion. Delarna kommer med tiden att förslitas och 
därmed förlora sin förmåga att motstå stängningsmomentet. 
Det skulle därför vara intressant att titta vidare på en annan typ av momentlösning vars 
funktion ej är beroende av friktion. 
 
Till sist anser vi att vi har uppnått syftet med projektet, att skapa ett tanklock med ett 
förbättrat grepp. 
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