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1 Förord 

Arbetet är framställt av Robert Wessberg och Pontus Wigsten. Syftet med projektet var att 

skapa en nytänkande tätning som främst skall begagnas för motorsågsbruk. Dock är det 

alltid en ytterligare förmån att begagna denna produkt för flera maskiner, till exempel 

gräsklippare, trimmers, häcksaxar m.m. Därtill vore det en hänförande given renommé om 

denna produkt skulle kunna brukas i vidare perspektiv och inte bara inom motordrivna 

maskiner och liknande klasser. 

 

För att få ut det bästa av arbetet har det varit viktigt med ett starkt samarbete mellan båda 

parterna i grupperna. Det har varit öppen och ärlig kommunikation, vilket har visat sig ge 

ett mycket bra resultat. 

Vi har fått mycket stöd av kontaktpersoner och skulle därför passa på att tacka de olika 

företagen. 

 

Tack till vår handledare Hans Löfgren som alltjämt hänvisat oss i rätt riktning och 

uppmuntrat oss med bra idéer och stöd. 

Tack till House Of Engineers för uppdraget vi fick men också för den tid de avlagt för att 

hjälpa oss med konstruktiv kritik. 

Göte Nissinien på House of Engineers för hans vägledning inom projektet. Han har 

verkligen visat sig intresserad och visat oss vad dagens marknad har att erbjuda. 

 

Jesper Sandström på Halmstad Gummifabrik som mer ingående hänvisat oss genom en 

labyrint av olika material och dessutom fysiskt visat dessa material för att ge större inblick 

och visat hur materialen presenteras i tabeller och dess egenskaper. 

Tom Rössel som på National-gummi som bistod oss att orientera rätt bland olika 

gummiblandningar och dessutom hänvisade oss till andra mer lämpliga företag. 

 

Sabina Rebeggiani har varit ett bollplank vid tuffa beslut gällande plaster och instruerat 

oss inom databashantering. 

 

Tack! 
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2 Sammanfattning 

Målet med projektet var att utveckla en tätning till ett slutet tankningssystem som skulle 

ligga till grund för House of Engineers kommande lansering av produktion. Med hjälp av 

den frihet att välja metod samt mjukvaran Catia V5 och tidigare tillhandahållna kunskaper 

kunde projektet bli verklighet. 

Projektet har alltjämt framskridit utefter det utsatta schemat och har flutit på bra. Vägen 

fram till den slutgiltiga produkten har varit berikande och lärorik då vi har varit tvungna att 

söka upp företag och göra produktundersökningar tack vare dessa kunde vi sedan 

fastställa vilka ramar vi kunde arbeta inom. Produktundersökningen innefattade 

motorsågsvarumärken som STIHL, Husqvarna och Jonsered, som är bland de största 

märkena i Sverige. Detta gav oss en bred och övergripande översikt över det närliggande 

utbudet och dagens marknad men det kunde ha varit önskvärt om det hade  funnits fler 

motorsågmärken i närområdet. Med många medgångar och motgångar kunde vi slutligen 

komma fram till en bra lösning som både uppdragsgivaren och gruppen kunde enas om. 
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4 INLEDNING 

Har du någonsin tankat en motorsåg? Då har du säkerligen upplevt hur svårt det är att 

undvika att spilla eller skvätta bränsle, att det är lite omständligt med tratt och att fylla på 

tanken i allmänhet.  

 

Därför finns det slutna tankningssystem som är täta och förslutna vilket gör att det både 

blir ekonomiskt och miljövänligt att tanka motorsågen. Att inte behöva torka av och att 

dessutom slippa att sörja ned motorsågen mer än nödvändigt är alltid en fördel. 

Det är inte bara ekonomiskt försvarbart utan det är moraliskt rätt att ta vara på ett 

miljövänligt tankningssystem. 

För att alla motorsågsanvändare skall köpa detta smarta och extraordinära system krävs 

det att det är enkelt och att det passar alla motorsågar. Med endast ett klick är allt klart! 

Följ med här på resan till en bättre och säkrare Flutitevärld!  
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5 VAD ÄR FLUTITE? 

Flutite är en litet lock till bränsletankar på motorsågar, den ersätter bensinlocken på 

motorsågar. Det är en komponent som förenklar tankningen av motorsågar för en kund. 

Fördelen med Flutiten är att den vid aktiv och inaktivitet sitter monterad på tanken. 

Produkten skruvas på tanken, precis som ett vanligt bensinlock på en bil och en konträr 

produkt skruvas på bensindunken, påfyllningsenheten. De fungerar som nycklar för 

varandra, en smart lösning för att hålla rent och städat. När hanen sitter monterad på 

reservdunken och pressas mot honan(som sitter på motsvarande - motorsågstanken), 

förflyttas ett litet lock på vardera komponent och ett spelrum öppnas där bränsle kan flöda. 

Figurerna ovan visar hur Flutitefunktionen går till. Fig 1. är hona och hane ihopsatta. Fig 2. 

visar hur man lossar delarna. Fig 3. visar hur honan(övre del) är avmonterad från hane. 

Fig 4 och 5 visar hanen(sitter på reservdunk) resp. honan(motorsågstanken) i enskilda 

bilder. 

6 ADAPTER FÖR FLUTITE 

6.1 Mål 

Målet med projektet är att konstruera en tätning till Flutiten för att eliminera spillning. Varje 

företag som skapar munstycken till motorsågar använder en egen storleksstandard där 

dessa s.k. mynningar varierar mellan tillverkare. Detta försvårar framställandet av en 

universell modell, vilken skall lösa problemet vid påfyllning för användaren. Även om den 

spillmängd som genereras är liten och kan accepteras kommer det i det långa loppet vara 

en betydande och överflödig mängd. 

Arbetet skall innefatta anslutningar för motorsågars olika bränslepåfyllningar och reducera 

spillning till nollpunkt. 

  

Figur 4. Figur 2. Figur 5. Figur 1. Figur 3. 
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6.2 Syfte 

Syftet är förutom att anföra en problematisk ställning från dess begynnelse till avslut, skall 

vi också lära oss differenta metoder att nå fram till de olika resultaten. Givetvis är det bara 

ett fragment av vad hela projektet innebär, då det krävs att samspelet måste vara ytterst 

skickligt utfört för att nå slutlig redogörelse och resultat i tid. Detta för att både gynna oss 

studenter, men också tillföra värdefulla förslag till företaget i fråga som de vid senare 

tillfälle kan använda och utgå ifrån. 

6.3 Produktdefinition 

Produktens uppgift är att täta mellanrummet mellan Flutite och motorsågstankens mynning 

för att undvika bränslespill. Åsido att undvika spill, skall tätningen operera universalbricka 

vilket innebär att den skall passa de flesta mynningar på motorsågstankar. Detta är förstås 

en stor byggsten i hela projektet, eftersom de redan producerade Flutites finns i många 

olika storlekar och modeller, och att hitta endast en variant som kan användas till alla 

motorsågar vore gynnsamt för företaget men också för privatpersonen. 

 

Fördelen för privatpersonen med tätningslösningar är att dimensionerna blir irrelevanta 

och personen i fråga behöver inte längre hålla koll på mynningens storlek.  

Det vore bra att veta att Flutiten passar oavsett vilken motorsåg och kunden behöver 

längre inte hålla reda på vilken modell kunden har. 

6.4 Metod 

Under projektets gång har metoden varierat för att komma fram till idéer och propositioner. 

Att beständigt rita och få ned alla förslagen på bild har varit en viktig byggsten i idéstadiet. 

Att alltid avlägsna de momentana idéer från tankarna och istället fokusera vidare på att gå 

in i nästa fas varvid arbetet kan bära framåt istället för att förhalas genom att minnas 

koncept och förslag konstant. 

 

Metoderna har fungerat helt perfekt och passat utmärkt då alla idéer har ritats upp vilket 

gjort att önskade resultat tagits fram relativt omgående. Förutom att alltid rita ned förslag 

har vi via enkla lappar och uppsatta krav eliminerat överflödiga och onödiga idéer. Dessa 

har då lagts på is med hopp om att kunna anknytas med ett bättre förslag i framtiden för 

att kreera ett bättre förslag. Vi tror att tack vare en lämplig metod har vi kunnat få igång 

gruppens samarbete till önskad nivå. 
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Problem uppstod inom materielområdet och hjälp söktes därför hos olika gummifabriker 

där bemötandet varit gott. Halmstad Gummifabrik har varit till stor hjälp och vilket gjort att 

vi lyckats ta oss fram genom en labyrint av materialval. 

 

Förutom problemen med gummit har plasten varit en stor rival då vi inte har erfarenhet 

inom ämnet, och vi har haft svårt att proklamera information för att komma fram till en bra 

materialblandning. Vi har fått hjälp av lärare och lagt ihop pusselbitarna för att lära oss 

olika system, och sedermera använt detta för att slutligen nå ett bra resultat. 

 

Eftersom vi inte har haft lång tid på oss att göra examensarbetet har vi låtit idéer konstant 

strömma in. Eftersom vi heller inte har haft en vidare stor konstruktion att rekonstruera har 

vi tillåtit oss att ändra konstruktionen konstant. 

7 BAKGRUND 

7.1 Flutite & House of Engineers 

Vi har jobbat mot ett företag i Kalmar som heter House of Engineers. Det är ett 

produktutvecklingsföretag som mottager produkter och utvecklar dessa för den aktuella 

marknaden. Företaget har ingen egen produktion och rekvirerar produkterna via andra 

företag för framställning.  

Den produkt dem har bett oss att analysera och komplettera heter Flutite, vilket är ett 

slutet tankningssystem för motorsågar och gräsklippare. Det problem de har erfarit är att 

det finns många olika dimensioner på tanköppningar i motorsågstankar och 

gräsklippartankar. Det resulterar i att House of Engineers behöver ta fram olika storlekar 

på Flutite vilket i sin tur är en kostsam och onödig utgift. 

Företaget har således bett oss om att konstruera och gestalta en packning som kan täta 

mellanrummet mellan en Flutite och tanköppningarna. Denna tätning resulterar att 

företaget kan beställa endast en storlek på Flutite och därmed dra ner utgifterna på 

produkten, möjligtvis sänka produktkostnaden vilket gärna föredras. 

8 PROBLEMBESKRIVNING 

Det förekommer spillning genom att mynningar på motorsågstankar varierar stort och 

kunden kan köpa fel Flutite-modell till fel motorsåg. Eftersom Flutiten håller flera 

motorsågars brukstider måste kunden köpa ny Flutite eller se till att den gamla Flutiten 

passar. Det gör också att det blir för komplicerat för kunden, som kanske i sin tur väljer att 
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avstå från att köpa en Flutite. 

Det finns det många olika storlekar på Flutites vilket House of Engineers marknadsför. 

Detta är både opåkallat för kund och företag, då kunden måste veta vilken gänga och 

storlek på motorsågsmynningen denne innehar. För företagets del måste de kreera alla 

storlekar och ha dessa tillgängliga för kunderna, men också utgifterna för att skapa det 

stora spektrum som just nu fortgår, och är i största omfattning en helt onödig utgift. 

8.1 Användningsmiljö 

Produkten kommer att utsättas för en fuktig och vätskefylld miljö och ska användas 

utomhus och begagnas  i tuff påfrestande miljö. Dessutom kommer miljön vara 

påfrestande i en tryckförhållandevis aspekt men också ur ett smutsigt miljöperspektiv. 

Eftersom en motorsåg ofta placeras vid de andra utomhusverktygen där det finns 

kemikalier och dålig luft, syror som kan stänka, måste det vara en stor säkerhetsfaktor för 

att produkten skall vidhålla sin funktionalitet även då dessa fall uppstår. 
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9 KRAV OCH ÖNSKEMÅL 

9.1 Krav 

Produkten ska vara resistent mot aggressiva vätskor 

Produkten ska vara anpassningsbar för flera olika dimensioner 

Produkten ska klara av en temperatur skillnad mellan -30 grader till +70 grader, Celsius 

Produkten ska vara lätt att tillverka 

Produkten ska vara hållbar för utplacerade krafter 

Produkten ska vara tät 

 

9.2 Önskemål 

Produkten ska inte torka ut under inaktivitet 

Produkten ska klara av att hålla under 2-3 motorsågars livslängd 

Produkten ska ha billigast möjliga produktionskostnad, samt materialkostnad. 

Produkten ska innehålla få komponenter 

Produkten ska vara användbar 

Produkten ska ha stora komponenter för att underlätta framställning och montering 

Produkten ska monteras utav kunden för minimal monteringskostnad 

Produkten ska ha en livslängd på 2-3 år 

Produkten ska inte tappa grepp om tanken 
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10 PRODUKTFÖRSLAG 

Eftersom vi inte ville fastna enbart på gummimaterial och andra slags plaster till lösningar, 

gavs därför metall en chans att utvecklas till att bli en möjlig lösning. Eftersom gummi som 

förmodas att pressas in i munstycket, måste denna komponent vara mjuk. Detta för att 

plasten på tanken skall hålla, men också för att den inpressade biten skall formas efter 

munstycket och på så vis skapa en total täthet. 

 

* Produktförslagen ska innehålla en teknisk lösning, samt en enkel skiss på produkten för 

att ge en visuell bild av det hela. 

10.1.1 Produktförslag 1 

Det här förslaget består av en enkel gummipropp där Flutiten trycks 

eller skruvas ned och får gummit att expandera. Proppen är koniskt 

formad och övergriper många storlekar av mynningar. Eftersom hålet 

Flutiten skall monteras i är mindre, kommer den expandera och på 

så vis greppa om munstycket i motorsågen. 

10.1.2 Produktförslag 2 

Detta förslag liknar väldigt mycket föregående idé med en mindre 

korrigering. En metallring gjuts in i gummiproppen, denna har en 

gängad insida för att få Flutiten att fästas och på så vis integreras i 

proppen. Funktionen är densamma som föregående förslag, när 

Flutiten skruvas i proppen, expanderas denna och på så vis 

greppar om munstycket. 

 

10.1.3 Produktförslag 3 

Det här förslaget består av en cylindrisk gummibit, som är gängad på 

utsidan och insidan för att passa den aktuella tanken och även kunna 

skruva ner Flutiten i gummidelen. Eftersom denna gummibit är 

flexibel kommer den kunna skruvas ner i ett mindre 

hål(motorsågsmynningen) och när Flutiten skruvas ner i biten 

kommer det bli samma funktion som tidigare nämnda förslag, 

expandering av gummibiten. 

Figur 7. Visar stålbiten ingjuten i 
plastproppen 

Figur 6. Visar gummiformen i 
genomskärning 

Figur 8. Visar gängorna på insidan 
och utsidan 
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10.1.4 Produktförslag 4 

Den här produkten består i sin enkelhet av en plastkropp och en gummiring som tätning. 

Plastkroppen är formad till en bricka tillräckligt stor för att täcka de flesta 

motorsågsvarianter. I denna bricka skruvas Flutiten ned via en gänga. Vid insidan av 

brickan är ett par armar infästa som längsgående med Flutiten och greppar om insidan av 

mynningen på tanken. Via dessa armar skapas ett tryck mellan brickan och 

motorsågsmunstycket. Mellan fästbrickan och motorsågshöljet skall en gummiring sitta 

inklämd för att hålla helt tätt, detta skapar i sin tur ett ännu högre tryck. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

10.1.5 Produktförslag 4+ 

Denna konstruktion är en utveckling av fjärde förslaget. Eftersom en gänga gärna undviks 

då de tar alldeles för stor plats, eftersom produkten skall nyttjas för minimala glapp, finns 

det inte plats för gängor. Därför ingjuts en konträr hake för Flutiten som håller denne stabilt 

på plats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Figur 9. Visar förslag med Flutiten monterad 

Figur 10. Utveckling av fjärde förslaget, 
notera de konträra hakarna 
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10.1.6 Produktförslag 5 

Detta förslag liknar föregående koncept men innehåller dock flera komponenter och 

dessutom går att ställa in höjden. Istället för att inkludera 

armarna i samma komponent som föregående förslag 

kommer dessa istället vara lösa beståndsdelar. Dessa 

fungerar som stavar, skruvas fast i toppen av en bult, med 

hjälp av insektsnycklar eller liknande. Detta är för att kunna 

vrida armen i spänt läge samt att kunna ställa in höjden 

endast genom att skruva. 

 

10.1.6.1.1 Produktförslag 6 
Denna idé är grundad i föregående begrepp med ett fåtal 

korrigeringar. Till ersättning för att begagna ett skruvhuvud av ett 

slag, böjs en smal stav. Denna kan enkelt vridas på plats och 

skapa tryck mellan brickan och motorsågshöljet. 

 

 

10.1.6.1.2 Produktförslag 7 
Grundidén är väldigt liknande till fjärde upplägget. Det som gör denna säregen är att den 

har lösa armar som skruvas fast på brickan. Alltså monteras armen igenom 

gummipackningen. Detta medför att armen kan variera sin längd med några millimeter och 

på så vis kan denna arm anpassas efter djupet av motorsågshöljet, vilket är att föredra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Visar genomskärning av 
produktförslag 5 

Figur 12 Visar produktförslag 6 

Figur 14. Visar produktförslag 7 Figur 13. Visar sammansatt bild av 
produktförslag 7 
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10.1.6.1.3 Produktförslag 8 
Det här utkastet fokuserar på täthet, avsikten är att man 

spänner fast en bricka som är omsluten i gummi och denna 

fästes med gängade stänger. Dessa stänger har en 

utskjutande stång som är flyttbar i höjdled genom att två 

muttrar monteras på gängstången. Gummitätningen ger en 

fjädrande effekt som resulterar i att stången kan flexa och 

spännas åt. 

  

Figur 15. Visar produktförslag 8 
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10.1.6.2 Kravspecifikation – motivering 
Diagrammets fundamentala begrepp förklaras nedan då de är tvetydiga och möjligen 

missvisande. Eftersom dessa begrepp lätt kan missuppfattas mot vad vi egentligen avser 

att mena, förtydligar vi dom härefter. 

10.1.6.2.1 LIVSLÄNGD 
Livslängden för en motorsåg är normalt 2-3 år innan det är dags att byta svärd och andra 

vitala komponenter vilket gör det rimligt att Flutitetätningen förväntas hålla 2-3 år. 

10.1.6.2.2 UNIVERSAL 
Projektets grundidé är att hjälpa företaget att minska deras omfattning av 

produktvariationer och endast producera en enda storlek. 

Om tätningsbrickan passar flera dimensioner och resulterar i att produktvariationen 

halveras eller mer, anses problemet vara uppnått. Det nämnda problemet är det alldeles 

för stora spektrumet av olika Flutites, dessa som just nu är i väldigt många storlekar. 

10.1.6.2.3 TEMPERATUR 
Det får inte uppstå sprickor i produkten vid höga eller låga temperaturer. Produkten ska 

säljas över hela världen och ska därför klara av tuffa förhållande såsom Sveriges 20 

minusgrader eller Australiens 40 plusgrader. Därför har vi valt att ha en säkerhetsfaktor 

som resulterade i att kraven på temperaturskillnaden bör ligga mellan 30 minusgrader och 

upp till 70 plusgrader.  

10.1.6.2.4 PÅLITLIGHET – GREPP OM TANKEN 
Med pålitlighet menas det att produkten inte får lossna från motorsågen då det skulle 

resultera i att produkten känns opålitlig, och fullständigt oanvändbar. 

10.1.6.2.5 AGGRESSIVA VÄTSKOR 
Bränslet fräter på gummi och har en högre viskositet och normalt tränger igenom minimala 

utrymmen. Därför är det viktigt att gummit är resistent mot angrepp från aggressiva 

vätskor, såsom bensin. 
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10.1.6.2.6  2-3 MOTORSÅGAR 
Flutite är konstruerad för att hålla för flera motorsågar. En motorsåg är uppskattad att 

användas i 2-3 år och därför är önskemålet att tätningen håller i ca 10 år. Det är 

rekommenderat att byta tätningen oftare än Flutite då den inte ska vara lika stark som 

Flutiten. Den skall som nämnt innan operera som en propp - säkerhetspropp. 

10.1.6.2.7 HÅLLFASTHET/TÅLIGHET 
Produkten kommer att användas främst av skogshuggare och kommer att användas i en 

relativt krävande miljö. Produkten kommer att utsättas för både stora tryck och slag och 

andra påfrestande omständigheter. 

Gummipackningen kommer att hålla för 3 år, sedermera kommer det rekommenderas att 

den byts ut till ny, varav den brukade kommer vara slapp och möjligen sprucken vilket kan 

medföra läckage. 

10.1.6.2.8 KOMPONENTER 
Eftersom vi strävar efter få och billiga komponenter är denna faktor en betydande och 

vägledande del i projektet eftersom vi strävar efter att hålla liten budget för företaget som 

skall framställa bitarna. 

10.1.6.2.9 TILLVERKNING 
Strävan efter komplexa komponenter där missförstånd under montering och framställning 

och andra möjliga problem elimineras. 

10.1.6.2.10 ANVÄNDBARHET 
Denna faktor innebär användbarhet och hur lätt det är att montera produkten, dessutom 

om det är möjligt för kunden att montera på egen hand. 

10.1.6.2.11 KOMPONENTSTORLEK 
Eftersom Flutiten och motorsågtankens mynning inte tillåter några större delar är det viktigt 

att komponenterna är få och främst robusta. 
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11 TEST 

Eftersom det finns förfogande över en 3D-skrivare i högskolan skapades därför klämman 

för att både förbereda oss och framför allt varsko om möjliga problem, varav vi införde ett 

test. Testet gav oss insikt och inblick i produktens mer detaljerade utformning och gav en 

tydlig visuell bild av hur produkten skulle klara sig i vidare tester. I de kommande testerna 

är det viktigt att materialet är enligt materialvalen samt att det finns lämpliga testriggar.  

 

Det test som utfördes fallerade pga. materialet var sprött och gav vika(sprack vid höga 

böjningar) för krafterna som utsattes på produkten. 

12 MATERIALVAL FÖR FÄSTBRICKA & GUMMIRING 

12.1 Material 

Eftersom konstruktionen kommer variera och förändras konstant kommer materialet likaså 

förändras. Bränsle, utomhusbruk, värme, påfrestning såsom laster och stötar kommer 

förekomma i stor grad. 

12.2   Fästbricka 

Nedan inriktades en tabell för att selektera de ämnen som fanns tillgängliga. Genom att 

följa högskolans(fotnot) databas kunde en tabell över alla de material formuleras. 

Återvinning och energiåtgång för de olika huvudmaterialen är bland annat medtaget. 

Vissa av de uppställda kraven har högre status än andra och resulterar i att de får förmån 

och de poängen väger mer, detta markeras med en ” * ”. 

 

Column1 Metall Plaster Gummi 

Tillverkningskostnader* 1 3 1 

Materialkostnader 3 2 2 

Återvinningsmöjligheter 3 2 3 

Materialegenskaper* 3 3 3 

Tätningsegenskaper* 1 2 3 

Engeriåtgång/produkt 1 3 3 

    Summa 12+5* 15+8* 15+7* 

Figur 17. Visar materialvalens utfall, poängskala 1-3, varav 3 är högsta omdömet 
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Den presenterade tabellen visar förhållande till produktförslag fyra och de krav och 

förutsättningar som ställs på materialet. Plaster är det optimala.  

12.2.1  Plastblandning 

Genom databasen kunde material indelas och filtreras utefter de rekommenderade 

förslagen att konstruera fästbrickan av. Vi valde att följa den enkla metoden om att välja 

huvudkategorier först, där blandningar ligger i underkategorier och huvudämnet endast 

presenteras. Efter att huvudblandningen är selekterad kommer nästa steg av processen. 

Då det innebär att välja alla andra blandningar, då de procentuellt visar vilka ämnen som 

blandas in. För att få ut en ultimat ämnesblandning som har alla krav som ställs på 

fästbrickan. 

Nedan följer en presentation av de olika ämnen vi föredrog, utan dess procentuella halt av 

inblandade ämnen. 

 

Huvudämne 

 

POM PP ABS PA 

Blandning   

Copolymer, 

unfilled Bariumsulfat 

Flame 

retarded Typ 11, unfilled 

  Temperatur -50 till +97 -3 till +72,9 -35 till+67 -70 till +110 

  Vatten Utmärkt Utmärkt Acceptabel Utmärkt 

  Starka Syror Oacceptabel Utmärkt 

Begränsad 

anv. Oacceptabelt 

  Svaga syror Acceptabel Utmärkt Acceptabel Oacceptabelt 

  Alkaliska syror Utmärkt Utmärkt Acceptabel 

Begränsad 

anv. 

  

Organisk 

upplösning Acceptabel Utmärkt Oacceptabelt Acceptabelt 

  Flexibel* Utmärkt Acceptabel Bra Bra 

  Pris 25 kr/kg 10 kr/kg 24 kr/kg 116 kr/kg 

Figur 18. Visar mer ingripande över plasternas egenskaper 

12.3 Fästbricka resultat 

Materialvalet är grundat på produktförslag fyra och på de krav och förutsättningar som 

ställs på produkten. 

Kategorierna är en översikt över materialen som har överlagts. Det innebär att alla 

material i kategorierna inte har varit uppe för diskussion utan det är dem som är rimligast 

för projektet. 
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Efter experthjälp och en definitiv ledare i tabellen skulle plastämnet POM(copylymer, 

unfilled) bli den bästa plasten att använda. Dock blir detta som nämnt innan bara ett bra 

förslag till företaget som sedermera utkorar en plastsort de vill ha. 

12.4 Gummiring 

National-gummi hänvisade oss till ett företag som lämpade sig bättre för projektets 

ändamål, vilket var Halmstad Gummifabrik. 

Vidare på Halmstad gummifabrik kunde vi med experthjälp få en bättre förståelse över hur 

alla tabeller och egenskaper skall granskas. 

Nedan följer ett antal materialalternativ som ansågs bäst. 

Kolumn1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Best. mot oljor/bensin 3 4 3-5 5 5 3 4-5 2-3 3 2-3 3 

Lågtemperatur 

egenskaper 
-40 -90 -20 -20 -40 -90 -50 -40 -50 -60 -35 

Väderbeständighet 4 1-2 5 5 5 5 5 5 1-2 4-5 5 

Hårdhet 
30-

90 

40-

90 

60-

80 

60-

99 

65-

95 

50-

80 

40-

90 

40-

90 

20-

80 

40-

90 

50-

90 

Sättning 2-3 3 3 2-3 3 3-4 4 2 2-3 2-3 5 

Figur 19. Visar de olika gummiblandningarnas egenskaper 

Kolumn1 Kolumn2 

5 Kloroprengummi 

6 Nitrilgummi 

7 Akrylgummi 

8 Uretangummi 

9 Flourgummi 

10 Silikongummi 

11 Epiklorhydringummi 

12 Klorsulfonetengummi 

13 Norbornengummi 

14 Propenoxidgummi 

15 Etanakrylgummi 

Figur 20. Förespråkar figur 18 olika material 

Namn länkas ihop med siffror ifrån första tabellen. Genom att utläsa denna tabell skulle 

Etanakrylgummi passa bäst för produkten, både prismässigt, prestandamässigt och 
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formmässigt. Därav utföll Etanakrylgummit som bästa material. 

13 UTVÄRDERING AV PRODUKTFÖRSLAG 

13.1.1  Motiveringar till produktförslagen 

Tidigare nämndes princip och funktion i ett detaljerat komponentsammanhang. Följande 

kapitel behandlar dessa koncept i dess fördel- mot nackdelsfas för att framhäva de ideella 

propositionerna. Genom att begagna och lägga stor vikt på diagram och låta en 

poängskala styra stor del av det avlöpande resultatet, får vi ut produkten. Alla rubriker har 

förstås olika stort inflytande på utfallet, dock kommer alla förslag och utfall att noga 

granskas. 

13.1.2 Produktförslag 1 

Detta förslag kommer inte att fungera då expansionen i gummit inte är tillräcklig och att 

priset skulle skjuta i taket. Eftersom gummit inte skulle få tillräckligt grepp om mynningen 

kan förslaget kasseras då produkten inte uppfyller ett vitalt krav. 

13.1.3 Produktförslag 2 

Liknande till föregående modell fallerar denna likvärdigt. Eftersom alla mynningar har olika 

gängor är det dumt att förlita sig på att gummit skall expandera tillräckligt för att greppa tag 

om dessa, dessutom väldigt mycket besvärligare i flera storlekar. 

Är mynningen liten skulle proppen puta ut och därmed skapa en stor osäkerhet och 

instabilitet. Lossnar produkten går det viktigaste grundkravet förlorat, därför går vi inte 

vidare med detta produktförslag. 

13.1.4 Produktförslag 3 

Produkten är komplex och allt för svårt att greppa, dvs att den är svår att gänga ner i 

mynningen på motorsågen. Produkten skulle också kräva olika utformningar då det är 

troligt att endast en gänga skulle passa en motorsågstyp. Det finns dessutom ingen 

garanti att gummit skulle expandera tillräckligt för att packningen skulle bli 100% tät. 

13.1.5 Produktförslag 4 

Förslaget är robust, kompakt och är en enkel lösning. Därför har vi valt att gå vidare med 

produktförslaget.  

Förslaget växte fram när vi insåg att alla propositioner varit otillräckliga, och vi snöat in oss 

i samma förslag länge. Genom att ta fram en idé som inte grundar sig i gummi kom detta 

koncept fram när vi skissade på samma papper. 
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Efter denna idé uppstått kunde vårt projekt igen återgå och fortsättas och vi trampade inte 

längre på samma plats. 

13.1.6 Produktförslag 5 

Denna produkt fallerade i tidigt skede, redan vid brainstormningen insåg vi att den inte 

längre kunde hålla måttet. Eftersom vi använde konceptet av denna ursprungsidé till andra 

produktförslag, valde vi ändå att presentera denna. 

Eftersom modellen har många komponenter blir det väldigt många delar som skall 

samspela. Emedan dessa är väldigt små, kan de lätt gå sönder. 

Den främsta anledningen till att produkten inte kan gå vidare är för att det inte finns plats 

för dessa pinnar. Mellan Flutiten och mynningen på tanken är det ringa millimeter, om 

produkten skall klara av alla storlekar kommer detta lösningförslag inte att gå. 

13.1.7 Produktförslag 6 

Produktförslaget får avslag på pinnarna som går igenom gummit som är alltför klena och 

svårhanterliga för kunden. Pinnarna tar även för stor plats av det lilla utrymmet som finns 

att tillgå för att låsa fast produkten mot motorsågshöljet. Detta gör i sin tur att delarna 

måste vara väldigt små och leder till att modellen lätt kan gå sönder. 

13.1.8 Produktförslag 7 

Den här lösningen fallerar pga. att skruvarna som håller ihop konstruktionen är för små 

och klena. Detta ger i sin tur att kunden får svårigheter att montera produkten. 

Produktvänlighet är enormt viktigt för både oss såsom för kunden.  

Produkten har även stora fördelar såsom täthet och inställbarhet, men detta räcker inte då 

grundkraven inte uppnås. 

13.1.9 Produktförslag 8 

Det som gör modellen enastående och ett väldigt framstående förslag är den 

genomgående gummitätningen. Eftersom gummitätningen tätar både under över och 

gängvis kan den bli ultimat. Dock fallerar förslaget såsom de alla andra förslagen med 

skruvlösningen. Instabilitet och känslighet för stötar är endast inledningen av 

problematiken i detta förslag.  
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14 FEM-ANALYS 

14.1  Vad FEM-analys är 

FEM-analys är till för att på förhand kunna granska produktens hållfasthetsegenskaper 

innan den framställs. En FEM-analys kan skapas och analyseras med hjälp av 3D-

programmet Catia v5. 

14.2 FEM-beräkning 

Produkten utsattes för krafter från sidorna som bilden nedan visar(de gula pilarna 

representerar krafterna). Krafterna överdrevs och därför sattes kraften 25 N på varje fäste 

för att erhålla en säkerhetsmarginal på produkten. Materialets brottgräns är 57,2 MPa. 

 

FEM-beräkningen gav  maxspänningen 51,2 

MPa som indikerade att produkten klarar av de 

utsatta belastningarna, Se fig. 

 

 

 

 

 

Vidare beräknades det hur produkten klarade av 

en kraft som försöker slita ut produkten ur dess 

läge. Återigen överdrevs belastningarna för demonstruera hur stark produkten är, kraftens 

definition är 400 N. Återigen blev brottgränsen utgångspunkten och vidare resulterade det i 

en maxspänning på 53 MPa som gör att prdodukten klarar av krafterna.  

Figur 21. Simulerar kraften som produkten utsätts för 

Figur 22. Visar hur krafterna belastar produkten vid avmontering 
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Vidare gjordes två beräkningar på max och minimum temperaturer enligt kraven. Resultat 

blev som väntat lika mellan beräkningarna då vi vet sen tidigare att plasten klarar av dessa 

temperaturer utan problem.  

 

Vid de mest påfrestande tillfällena understiger maxspänningarna den utsatta brottgränsen. 
Både vid kylan och värmen, detta med ca 15 MPa. 

15 STATISTIK 

Produktundersökningen gav en bred och bra överblick av utbudet. Det som presenteras i 

tabellen nedan är de olika diameterskalorna som universalkonstruktionen skall täcka. 

Eftersom Flutiten skall passa i innerdiametern vilket resulterar i att detta är det mest 

relevanta måttet. För att det skall bli tätt måste brickan också täcka ytterdiametern. 

 

Varumärke Innerdiameter (mm) Ytterdiameter(mm) Typ av låsning Flutite 

Stihl 29,2 38,2 Bajonettfattning Passar 

  28,3 37,5 Bajonettfattning Passar 

  27,3 34,3 Bajonettfattning Ej Kompatibel 

Husqvarna 28,6 36,5 Gänga Passar 

  28,5 36,6 Gänga Passar 

  28,4 36,6 Gänga Passar 

  28 37,1 Gänga Passar 

  26,1 34,2 Gänga Ej Kompatibel 

Jonsered 28,4 36,6 Gänga Passar 

  23 29,2 Gänga Ej Kompatibel 

  23 28,7 Gänga Ej Kompatibel 
Figur 25. Visar marknadsundersökningen över varumärken samt Flutitens anpassningsbarhet 

Figur 24. Visar resultatet av högsta värdet för värme Figur 23. Visar resultatet av lägsta värdet för kyla 
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För att det ska bli möjligt att kunna få en slags universalprodukt att fungera med Flutiten 

måste denna skalas ned, eftersom Flutiten är anpassad efter de aktuella mynningarna. 

Vidare har inte produkten testats fullt ut eftersom ekonomin som behövs för ett sådant 

projekt inte finns tillgänglig. 

Denna tabell är grundstommen till alla värderingar och varvid dessa siffror och mått samt 

passningar kommit ifrån. 

16 RESULTAT 

Arbetet resulterade i att konstruktionen blev enkel och tålig – produktförslag 4. Konceptet 

är dessutom billigt att tillverka och är en universell bricka. Vidare har gummitätningen 

definierats och formgivits. Dessutom har materialen valts som varit både billiga, tåliga och 

återvinningsbara. 

Nedan visas en bild på det slutliga resultatet samt en sprängskiss av de två delarna som vi 

konstruerat samt Flutiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Figur 27. Visar den sammansatta uppsättningen av alla 
komponenter, även motorsågstanken i bild 

Figur 26. Visar sprängskiss över Flutiten 
och fästbrickan och gummiringen 
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Blandningen som valdes till fästbrickan var alltså POM(Polyoxymethylen) som enligt tabell 

och expertis utsågs till optimala materialet. 

Blandningen till gummit blev slutligen Etanakrylgummi som också via expertis och tabeller 

kunde utkoras till slutlig och lämplig blandning. 

Poängskala (1-5)   
 Column2 Column3 Förslag 4 

Klassificering Produktegenskaper   

Krav Täthet 5 

Krav Universal 4 

Krav Temperatur 4 

Krav Agressiva Vätskor 5 

Krav Hållbarhet 5 

Krav Tillverkning 3 

Önskemål Livslängd (2-3) 5 

Önskemål Pålitlighet – Grepp 5 

Önskemål 2-3 motorsågar 3 

Önskemål Kostnad 2 

Önskemål Få komponenter 4 

Önskemål Användbar 5 

Önskemål Komponentstorlek 5 

Önskemål Torka ut 5 

Önskemål Självmontera 5 

Summa   65 

Komponent Blandning 
Kostnader för material 

(kr/kg) 

Fästbricka 
POM(Copylymer, 
unfilled) 

25 

Packning Etanakrylgummi Fyra ggr naturgummi 
Figur 28. Visar utfallet av slutlösningen i kravspecifikationen 

Genom att utläsa ur tabellen ovan kan det konstateras att produkten får höga betyg och 

dessutom står sig bra i förhållande till de uppsatta kraven. För att universalbrickan skall 

kunna fungera efter utsatta krav måste House of Engineers skala ned produkten till ett mer 

lämpligt mått.  
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17 KÄLLOR 

Webbsidor 

http://lotsen.ivf.se/ 

http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Gummitabell.html 

 

Datorbas 

EDU Pac 2011 

 

Personliga referenser 

Tom Rössel, VD för National-gummi 

Jesper Sandström, Materialchef för Halmstad Gummifabrik – hjälpte uppställningen av 

möjliga gummiblandningar att välja. Samt hur tabeller och liknande skall utläsas. 

Sabina Rebeggiani, Doktorand i Maskinteknik på Halmstad Högskola – hjälpte till med 

att välja plaster och hitta runt i datorbasen samt avstämma med materialval inför produkt. 

Göte Nissinien, Konstruktionschef för House of Engineers – hjälpte projektets gång med 

att ge information om utbud, en prototyp av Flutite och sedermera läsa igenom dessa. 

Hans Löfgren, Handledare och Forskare i Maskinteknik på Halmstad högskola– bistod 

med många viktiga åsikter om hur textupplägg skall hanteras samt många väldigt bra 

åsikter och produktförslag. 
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18 BILAGOR 

18.1 Gantt-schema 

Kolumn1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Grundidé

Produktförslag

Utvärdering
Materialval & ritningar

FEM-analys

Felanalys

Produktutprovning

Redovisa

Inlämningar

 


