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Förord  

Föreliggande rapport redogör för examensarbete på Högskolan i Halmstad, framtagning av 

testutrustning till röjsåg. Kursen avslutar våra studier på CAD-teknikerprogrammet. Arbetet 

motsvarar 7,5 HP och har utförts mellan februari och maj 2011. Handledare var Håkan Petersson, 

verkstadschef på Högskolan i Halmstad och examinator var Johan Wretborn, studierektor på 

högskolan i Halmstad. Uppdragsgivare var Husqvarna AB och handledare Johan Hallendorff.  

Vårt syfte med detta arbete var att tillverka en testutrustning för kommande generationers 

röjsågsprodukter.   
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Husqvarna AB i Jönköping. Husqvarna är världens 

största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, gräsklippare, trimmers och röjsågar.  

Detta arbete beskriver hur man tar fram en produkt från skiss till färdig konstruktion.  

Vår uppgift var att ta fram en testrigg för stångsågshuvudet till röjsåg 535FBx. Syftet var att komma 

fram till en princip där man simulerande en arbetande röjsåg, det vill säga fullt varvtal på sågen som 

sedan huggs in och sågar genom ett mindre träd. Idén vi gick vidare med till 

tillverkningskonstruktionen var en vattenbromsprincip.  

Hela riggen har tillverkats i verkstaden på Högskolan i Halmstad och kommer efter redovisning att 

lämnas över till Husqvarna. Riggen kommer sedan placeras i deras testlaboratorium där den kommer 

utföra utmattningstester i upp till 400 timmar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

This Thesis has been carried out in collaboration with Husqvarna. Husqvarna is the world's largest 

manufacturer of outdoor products including chainsaws, lawn mowers, trimmers and brush cutters. 

This rapport describes how to generate a product from sketch to finished design. 

Our task was to develop a test rig for brush cutter 535FBx. Our goal was to come up with an idea that 

simulates a working brush cutter that cuts through a small tree at full speed. 

The idea we came up with was to use water as the braking force to simulate the cutting motion. 

The whole rig was manufactured in the workshop at the University of Halmstad and after 

presentation it will be handed over to Husqvarna. The rig will then be placed in their test laboratory 

where it will carry out fatigue tests up to 400 hours. 

 



  

Ordförklaring  

Företaget – Husqvarna AB 

Vi – Olle Wilhelmsson och Linus Johannesson  

535FBx - Modellbeteckning på röjsågen 

Stångsågshuvud - Kraftöverföring mellan drivaxel och kedja 

Rim - Delen i stångsågshuvudet som driver kedjan 

Hub - Adapter mellan rim och svänghjul 

Svänghjul - Del i stångsågshuvudet, till för att ta upp stötar 

Rigg/testrigg - Produkten som utvecklas i denna rapport för att testa röjsåg 535Fbx 

Pneumatik – Tryckluftssystem 

Rpm – Varv per minut 

Rps – Varv per sekund  

Nm – Newtonmeter  

Nmm – Newtonmillimeter  

Splince – tänderna på hubben 
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1 Inledning  

1.2 Projektbeskrivning  

Testrigg stångsågshuvud Husqvarna 535FBx 

Vi ska under detta examensarbete utveckla en testrigg till Husqvarna där man ska kunna utföra 

utmattningstester på ett antal delar i stångsågshuvudet på röjsågen. Dessa delar är rim, hub, 

svänghjul och kuggväxlar. 

Riggen ska till största mån simulera ett arbetande stångsågshuvud i fält. Detta innebär olika moment 

av inverkan på dess delar. Vi kommer utgå från värsta tänkbara scenario där motorn varvas upp till 

maxvarv och sedan huggs in i ett träd, som den sedan arbetar sig igenom. Det vi ska göra är då att 

iscensätta dessa moment så realistiskt som möjligt. 

1.3 Problembeskrivning 

Husqvarna 535FBx är en typ av röjsåg som till skillnad från traditionella röjsågar med klinga, istället 

har ett svärd med en kedja. Man skulle istället kunna kalla denna maskin för stångsåg. Den har 

samma princip som en motorsåg, men med en förlängd axel ut till stångsågshuvudet. Drivaxeln går 

inuti ett riggrör in i stångsågshuvudet i en kuggväxel där kraften vinklas 90 °. På nästa axel placeras 

ett svänghjul och inuti detta en hub där man fäster ett rim. Det är själva rimmet som sedan driver 

kedjan runt svärdet. Rimmet sitter fäst på hubben med ett antal splince och det är här problemet 

dyker upp.  

Det är dessa splince och rimmens fickor som slits ut oförklarligt fort. Detta bidrar till glapp mellan rim 

och hub som till sist blir helt utslitna, vilket leder till att kedjan börjar slira och delarna måste bytas 

ut. Dessa delar säljs redan nu som slitagedelar men det har kommit in extremfall där dessa delar har 

slitits ut på mindre än 50 timmar. Detta är inte acceptabelt och måste åtgärdas. Men innan det går 

att utföra några förändringar i stångsågshuvudet är man tvungen att lokalisera problemet. Detta gör 

man enklast genom bygga en testutrustningen där man simulerar samma förhållanden som maskinen 

utsätts för när den används. 

 

 

 



2 
 

1.4 Besök  

Efter att vi fått erbjudande om examensarbetet hos Husqvarna AB fick vi komma på besök hos dem i 

Jönköping för att få träffa Johan Hallendorf som är projektledare på röjsågsavdelningen. Han visade 

oss röjsågen och berättade om själva problemet. Vi fick även följa med på ett möte där vi träffade 

personal från laboration- och testriggsavdelningen. Tillsammans med dem diskuterade vi vad det 

fanns för möjligheter och vi fick ta del av deras erfarenheter och tidigare tester.  

Vi följde med till laboratoriet för att titta närmre på stångsågen 535Fbx och lite andra delar som 

kunde vara till vår hjälp. Vi fick med oss hem de delar som var inblandade i projektet så vi kunde 

börja skissa idéer, ta fram viktiga mått m.m. 

Vid andra besöket hos Husqvarna presenterade vi våra skissförslag och diskuterade fram ytterligare 

lösningar. Vi tog sedan med röjsågen till en ”stockhög” där vi fick känna på hur den betedde sig vid 

användning. Vi passade också på att mäta varvtal på motorn för att senare kunna räkna ut vilket 

motstånd vi ska ha i vår testrigg. Vi fick sedan tid att skissa på de idéer som dykt upp under dagen. Vi 

fick återigen med oss hem nödvändiga reservdelar från 535fbx som vi skulle kunde behöva till 

projektet. 

1.5 Tidigare försök 

Vid mötet med personalen från testriggsavdelningen beskrev dem för oss det tidigare försöket med 

en testrigg. De hade konstruerat en enkel rigg där de enbart simulerade trycket från kedjan på 

rimmet. De hade monterat stångsågshuvudet utan svärd och kedja i en rigg med ett kullager som låg 

mot rimmet med ett tryck. De använde sedan en liknande motor som på 535Fbx när de genomförde 

testet.  

Efter endast 20 timmar var rimmet utslitet och slutsatser drogs. Men denna riggen testade enbart 

hur kedjespänningen påverkade rimmet vid ett konstant tryck, vilket inte var helt realistiska 

förhållanden. Eftersom kunderna spänner sina kedjor olika hårt och sågar olika aggressivt så vill 

Husqvarna ha en ny rigg som kan motsvara detta. 

2 Metoder  

Vi började med att skissa idéer på olika lösningar. Dessa viktade vi senare mot vår kriterielista för att 

komma fram till vilken som är mest lämplig. När vi har kommit fram till en skiss att gå vidare med 

kommer vi att bygga och testa den i skolans verkstad. Riggen kommer även att tas fram i Catia V5 

efter att ett flertal tester har utförts. För att få bättre struktur på arbetet kommer vi att följa en 

metod av Fredy Olsson, som steg för steg visar hur en produkt växer fram.  
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2.1 Kriterier 

Vi gjorde en lista med kriterier för att kunna välja skiss och därefter gå vidare med lämpligast förslag.  

Inte överhettas K

Testet ska ske med stillastående rigg Ö

Utvecklingsbar testutrustning (framtidsaspekt) Ö

Anpassas för test av rimdrev K

Reglerbar kedjespänning K

Simulera hugg K

Simulera sågning K

Hållbar i 400 timmar K

Cykeltid max 20 sek K

Låg Kostnad Ö

Hög nogrannhet K

Tåla slitage K

Miljö/återvinning Ö

Vibrationstålig K  

2.2 Skissbeskrivning  

1. En oval axel roterar. När låset dras ihop bromsas axeln hastigt av dess ovala form. Hade den 

varit helt rund skulle den slirat vid broms. 

2. Axeln från rimmet är gängad i ena änden. När motorn varvar upp gängas staven in hastigt tills 

den tar stopp. Stoppet är i detta fall en planetväxel som fungerar som motstånd. 

3. Axeln från rimmet roterar upp i rätt varvtal. En andra axel med påkopplad planetväxel 

ansluts horisontellt. På de båda ändarna sitter låsningsspår vilket gör att axlarna fäster i 

varandra. När delarna sätts samman och låser skapas samtidigt ett kraftigt hugg. Därefter 

fungerar planetväxeln som motstånd 

4. En typ av huggande lås. Axel A och B roterar åt samma håll i önskat varvtal. Axel B har en 

kloss som vilar i ett spår i axel A där den är fastlåst av kil. När axel B bromsas kraftigt 

”hoppar” klossen över låset och vandrar snett uppåt i spåret. När klossen slår i översta spåret 

skapas ett kraftigt hugg. 

5. Riggen som är fäst i rimmet varvar upp till ca. 10000 rpm. Därefter bromsar bromsen kraftigt 

och det medför att rörelseenergin på den yttre ringen på ”hugganordningen” vill fortsätta 

runt och trycker på så sätt ihop fjädrarna till bottenläget och då skapas en smäll. Sen kan 

bromsen fortsätta lite lösare för att simulera motstånd och därefter varvas det upp igen. 

6. En centrifugalkoppling är fäst på axeln för att simulera ett hugg när rätt rpm är uppnått för 

den ska kunna expandera. Sedan höjs en behållare med vatten upp till vattenbromsen för att 

fungera som motstånd. 

7. På den här skissen tänkte vi använda en magnet för att skapa motståndet.  
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8.1 Här är en idé med elmotor, stångsågshuvud, axel och någon sorts pumphjul som vi tänkt 

använda som vattenbroms. Hela riggen är monterad vertikalt och för att skapa ”hugget” 

kommer vattenbaden hastigt föras upp och runt hjulet. Genom att sedan bara låta hjulet 

arbeta i vattnet skapas även ett motstånds som ska simulera ett sågande tillstånd.  

8.2 Detta är ett liknande alternativ, men skillnaden är att stångsågshuvudet sänks ner i ett 

vattenkar istället för tvärtom. 

9 För att skapa både hugg och motstånd så tänkte vi åter igen använda oss av ett 

fläkt/pumphjul och sedan blåsa med ett högt lufttryck i motsatt riktning som flänsarna 

snurrar. 

10 För att kunna skapa det tryck som en spänd kedja bidrar med på rimmet så vill vi använda oss 

av två kullager som ska ligga emot rimmet. Det ska även gå att justera trycket för att 

återskapa olika spända kedjor. 

 

2.3 Viktning av skisser 

Vi viktade alla skisser mot kravprofilen och fick fram följande resultat, där vi konstaterade att 

alternativ nr 8.1 blir det som vi går vidare med. 

Skisser 1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 9

Enkelhet 2 3 1 1 2 2 1 3 1 3

Få antal komponenter 3 3 2 2 2 1 1 3 2 3

Inte överhettas 1 1 1 1 1 5 1 5 5 4

Testet ska ske med stillastående rigg 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3

Utvecklingsbar testutrustning (framtidsaspekt) 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3

Anpassas för test av rimdrev 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

Reglerbar kedjespänning 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Simulera hugg 2 3 2 1 2 4 2 4 4 1

Simulera sågning 2 2 2 2 5 5 5 5 5 2

Hållbar i 400 timmar 1 1 1 1 1 4 1 4 4 4

Cykeltid max 20 sek 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3

Låg Kostnad 3 3 2 1 1 2 1 3 2 4

Hög nogrannhet 2 2 1 1 3 3 3 4 4 2

Tåla slitage 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3

Miljö/återvinning 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3

Vibrationstålig 1 3 2 3 2 4 4 4 2 3

Totalt 33 38 32 32 41 57 43 58 52 57
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2.4 Vald Skiss 

Som viktningen visade valde vi att gå vidare med idéskiss 8.1. Anledning till att vi valde detta förslag 

jämfört med de andra var främst att principen innefattade få antal delar, samt att det blir lätt att 

justera motståndet i bromsen. Ytterligare en faktor som gjorde att 8.1 utmärkte sig var att till skillnad 

från 8.2, kommer själva stångsågshuvudet på 8.1 ej att röra sig under testet vilket gör konstruktionen 

stabilare. 

2.5 Kriterieuppdatering  

Då vi valde att gå vidare med vattenbromsprincipen blev vi även tvungna att lägga till ett kriterie till 

riggen. Eftersom riggen kommer att innehålla delar med vatten så är det viktigt att den är 

korrosionsbeständig.   

 

2.6 Materialval 

Vi gjorde även en viktning av olika material och kom fram till att aluminium, rostfritt stål och stål 

verkar vara lämpliga material. Stålet förlorar flest poäng i vikt och vattentålighet.  

Material

Viktning 1-5

Aluminium Rostfritt stål Stål Titan Koppar Hårdplast

Kostnad 2 3 5 1 2 2

Bearbetning 3 4 5 3 3 1

Vattentåligt 4 4 2 5 3 5

Vikt 5 3 3 3 3 4

Totalt 14 14 15 12 11 12  

Efter resultatet av viktningen valde vi att bygga hela riggen i vanligt stål. Eftersom vi inte var 

beroende av någon speciell viktgräns spelade det heller ingen större roll att riggen fick ett otympligt 

utförande. Då vi även använde oss av vatten i konstruktionen behandlades de utsatta delarna med 

någon form av lack för att undvika korrosion. De delar som skulle innehålla direkt vattenmassa 

behandlades även med gummilister, silikontätning och zinkspray. 

Vi ser mycket positivt på stål som konstruktionsmaterial då vi hade stor möjlighet att bearbeta och 

sammanfoga alla komponenterna själva i skolans verkstad. Då det är ett relativt billigt och mycket 

vanligt konstruktionsmaterial hade vi möjlighet att få tag i de flesta delarna för mycket överkomliga 

priser.  
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Bilden visar vattenkaret i toppläge 

2.7 CAD-modell  

Vi ritade upp hela konstruktionen i Catia V5 för att bilda oss 

en bättre uppfattning om vilka dimensioner vi skulle 

använda. Av Husqvarna fick vi även en modell av 

stångsågshuvudet som vi kunde utgå ifrån. De färdiga 

komponenterna som vi har använt i modellen har vi laddat 

ner från Solid Components, samt Festos hemsida.    

Som modellen till höger visar sitter stångsågshuvudet 

monterat högst upp i konstruktionen. Rimmet som sitter i 

huvudet har som bekant åtta rotationssymmetriska hål och 

det är härifrån vi har utgått. Vi byggde en adapter som 

fäster i rimmets hål och från denna går en vertikal axel. För 

att bibehålla kontrollerad rotation av axeln sitter den 

monterad med kullager inuti ett yttre rör. Detta rör sitter i 

sin tur monterat i stålramen med hjälp av ställbara armar.  

Längst ner på den roterande axeln sitter ett bromshjul med fyra 

flänsar. Det är denna komponent som ska fungera som motstånd 

när den roterar i vatten.  

Karet som vi fyller med vatten kommer att röra sig upp och ner 100 mm med hjälp av en 

trycklyftcylinder. När karet är i toppläge arbetar hjulet i vatten och när karet är i bottenläge roterar 

hjulet fritt i luften. Pneumatiken är programmerad med timer och arbetar under en reglerbar 

intervall. 

Vi har även tillverkat en lösning som ska simulera ett ställbart kedjetryck. Denna detalj sitter längst 

upp i konstruktionen och har två kullager som ligger tryckta emot rimmet.  
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2.8 Beräkningar 

 

Det här är två kurvor av motorprovningen på en röjsåg 535FBx. För att räkna ut vilka krafter som 

uppstår i vår adapter har vi utgått från momentskillnaden vid maxvarv utan motstånd och maxvarv 

med motstånd. Hävarmen i från origo i adaptern till origo i stålstaven är 14.11 mm. Vi har följt den 

blå, streckade kurvan och resultatet framkommer nedan. 

Delta effekt: 1,6 - 1,22 = 0,38 kW 

Delta moment: 1,95 - 1,3= 0,65 Nm 

0,65 Nm = 650 Nmm 

650/14,11= 46,06 N 

46,06/8= 5,75 N 

Belastningen på varje stålstav blir 5,75 N, vilket är skillnaden mellan varvtalen 11 000 till 6000 rpm. 

För att få en mer realistisk uppfattning borde man även ta i beaktning att ju fortare den övergången 

sker desto större kan kraften beräknas bli. Det är dock mycket svårt att räkna ut ett exakt värde för 

att bevisa denna teori. Men enligt denna korta beräkning och analysen nedan kan man klart 

konstatera att dessa detaljer inte kommer deformeras.  
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2.9 FEM – analys 

Vi gjorde en analys för att se hur adaptern och axeln skulle bete sig vid påfrestning. Efter 

handberäkningarna och med hjälp av motorkurvan kunde vi konstatera att vridmomentet uppgick till 

endast 0,65 Nm och detta ser man i ett resultat av bilden till vänster. De största spänningarna blir 

5,61 MPa och visar sig i stålstiftet som håller ihop de båda delarna.  

Sedan gjorde vi ytterligare en analys där vi placerade punktlaster på 5,75 N i de åtta stålstavarna på 

adaptern. De högsta spänningarna visade sig fortfarande vara i stiftet och ungefär samma spänningar 

kvarstod.  

 

Nedan ser vi en bild av analysen i genomskärning där man återigen kan konstatera vart spänningarna 

uppkommer.  
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3 Tillverkning 

3.1 Detaljkonstruktion 

 

3.1.1 Ramkonstruktion 

Hela ramen är tillverkad med konstruktionsstål av fyrkantsprofil 

med dimensionerna 25x25x2 mm. Bearbetningen av dessa delar har 

varit kapning, borrning, gängning och svetsning. Längst ner i 

konstruktionen sitter en tvärgående stålplatta där vi fäster 

tryckluftcylindern. Plattan är borrad med olika dimensioner för att 

kunna fästa cylindern. Den är sedan sammansvetsad med 

bottenkonstruktionen. Längst ner på ramen har vi även tillverkat 

stödben från 10 mm plattjärn. På dessa monterades sedan 

vibrationsdämparna för att få ställningen stabil.  

Armarna innanför ramen är tillverkad av fyrkantsrör, kapade i metallsåg till rätt längd. Ena kortsidan 

är ursågad i V-form för att få ett bättre fäste diagonalt i ramkonstruktionen. Den andra änden är 

sammansvetsad med en liten bit vinkeljärn. I vinkeljärnet är det sedan ett avlångt hål som är borrat 

och ursågat med vinkelslip, för att kunna sänka ner de gängade stavarna från bussningarna. Detta för 

att kunna centrera mittaxeln och bestämma hur hårt den ska sitta.  

3.1.2 Vattenkar 

Lådan är tillverkad av stålplåt vinkeljärn 

samt plexiglas. Vattenkarets sidor är 

tillverkade i 2 mm plåt som är kapad med 

plåtsax och sedan sammanfogad med de 

övriga delarna genom svetsning. Urtagen 

för plexiglasen är gjorda med borrmaskin 

och sticksåg. Plexiglaset är även det utskuret med sticksåg och sedan fäst på plåten med silikon. 

Hörnen på sidorna är förstärkta med vinkeljärn som är kapade med stationär metallsåg.  

På vinkeljärnen sitter låsanordningar för att fästa locket. Botten och toppen av vattenkaret är 

tillverkad i 2,5 mm plåt för att klara större belastningar. Undersidan på bottnen är förstärkt med 

stödflänsar och i mitten av dessa sitter även en gängad cylinder för att kunna fästa tryckluftcylindern. 

Stödflänsarna är kapade i plåtsax, cylindern är svarvad, borrad och gängad och alla delarna är 

sammansvetsade med bottnens undersida.  



10 
 

På locket sitter fyra svetsade fästen till lås samt ett borrat hål i mitten till axeln.  Inuti vattenkaret har 

vi byggt en avskiljningsvägg för att minimera virveleffekten som uppkommer i vattnet när man kör 

test. Det sitter även en vattenkran på undersidan för att enklare kunna tömma ur vattnet.  

För att karet ska kunna glida smidigt utefter ställningens vertikala rör och undvika snedställningar har 

vi svetsat fast stålstavar med kullager mellan vattenkaret och ramkonstruktionen.   

3.1.3 Roterande axel och Ytterrör 

Axeln är standardkomponent som är 

kapad till rätt längd, borrad i båda ändarna 

för att kunna fästa adapter och vattenhjul.  

 

Är en standardkomponent som är kapad till rätt längd. Den är svarvad i ändarna för att kunna fästa 

kullager, den är även borrad och gängad där bussningarna ska sitta. 

3.1.4 Adapter 

Svarvad, borrad och gängad i flera steg och i de åtta små svarvade hålen har 

vi skruvat i M4 skruvar. Adaptern är riggens länk till stångsågshuvudet och 

det åtta skruvarna fäster perfekt i rimmet.  

 

3.1.5 Kedjespänning  

Till denna detalj använde vi oss av 10 mm plattjärn, fyrkantsrör 25x25x2 mm, 30x30x2 mm, stålaxel D 

12 mm. Vi sågade ut en platta 10 mm stål och svetsade samman den med det större fyrkantsröret. 

Därefter borrade vi hål och gängade M12 fingängat i stålplattan så den passar den fingängade staven. 

Den andra delen tillverkades av en bit mindre fyrkantsrör och en 

bit 10 mm platta. Två 6 mm axlar svetsades fast och på dessa 

placerades två kullager med dimensionerna 19x6x6 mm. Dessa 

kullager ska ligga mot rimmet och fungera som kedjespänning. 

 

 

3.1.6 Allmän bearbetning 

Efter att svetsningen är utförd, slipas alla vassa hör och kanter ner.  Därefter målas hela 

konstruktionen för att undvika korrosion. Insidan på vattenkaret behandlas även med zinkspray.   
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3.2 Färdiga komponenter  

3.2.1 Vattenhjul 

Vattenhjulet som vi använde är tillverkat av en rund stålplatta, 

en hålcylinder i mitten samt fyra aluminiumflänsar. Det är 

ursprungligen ett fläkthjul med åtta flänsar som vi har 

modifierat efter våra behov. Vi sparade endast fyra flänsar och 

kapade ner dem till hälften. Detta visade sig vara  
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5. 

3.2.2 Pneumatik 

Vi hade en del teorier om hur vi skulle få vattenkaret att skjutas upp och ner mot det roterande 

hjulet. Vår först teori var att använda hydraulik, men detta valdes bort då det skulle bli för 

komplicerat att installera då vi hade behövt ett stort antal komponenter som till exempel, pump, olja 

3-fasuttag.  

Vi kom ganska snabbt in på spåret med pneumatik, det var mycket intressant och nytt för oss och var 

dessutom mycket smidigt då det drivs av enbart luft. Skolan hade allt vi behövde och vi fick snabbt 

ihop ett system som var perfekt för vårt ändamål.   

1. Tryckluftcylinder- 163341 DNC-40-100-PPV-A 

Slaglängd: 100 mm  

Diameter: 40 mm 

Max lyftkraft vid 6 bar: 754 N 

2. 5/2 - koppling 

500 l/min 

Responstid: 6ms 

Kontrollerat tryckintervall: 200 till 1000 kPa (2 till 10 

bar)  

3. Tryckluftsregulator  

300 l/min  

Tryckfrekvens: 50 – 700 kPa (0,5 till 7 bar)  

4. Timer X 2 

Tryckintervall: 200 till 600 kPa (2 till 6 bar)  

Påslagstryck: >160 kPa (1,6 bar)  

Standardflöde: 50 l/min 

Tidsfördröjning: 0,2 – 10 s 

Inställningsprecision: ± 0,3 ms  

Återställningstid: >200 ms  

5. Snabbventil 

Tryck: 50 till 1000 kPa (0,5 till 10 bar)  

Standardflöde: 300 till 550 l/min  

6. T-koppling x 2 

4 mm 

 

7. Plastslang x 10  

4 mm 
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3.2.3 Industrianpassad Pneumatik  

De produkter som vi har använt till riggen kommer från skolans pneumatiklaboratorium. Dessa 

komponenter är speciellt anpassade för demonstration vilket gör dem enkla att montera och 

demontera. Om man istället vill ha ett fast system finns det liknande produkter som är 

industrianpassade och dessa skulle fungera utmärkt för vår uppdragsgivare att använda. Nedan föl jer 

förslag på sådana produkter från Festo.  

 

 

Artikelnr.    Benämning 

546724 1st  PNEUMATIKVENTIL VSPA-B-B52-A2 

161115 1st SINGELANSL.PL.  NAS-1/8-02-VDMA 

4616  1st  SNABBAVL.VEN    SEU-1/8 

153366 10st   T-INSTICKSKPL   QSMT-4 

150238  2st  TIMER           PZVT-30-SEC 

526263 1st  TRYCKREGULATOR  LR-1/8-D-7-MICRO 

163341  1st NORMCYLINDER    DNC-40-100-PPV-A 

159662   50 m  SLANG           PUN-4X0,75-BL 

153022  10st  INSTICKSKPL     QSF-1/8-4-B 

186106  10st INSTICKSKPL     QS-G1/8-4-I 
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3.2.2 Motor 

Under våra testar i skolan har vi använt oss av en borrmaskin som har en kapacitet på 2500 rpm. För 

att kunna göra tester med trovärdiga resultat måste vi använda oss av liknande motor som sitter på 

röjsågen idag. De värden som vi följer är: maxvarv: 10 000 rpm, 1,6 kW och 3,2 Nm vid 8400 rpm.  

Det har inte varit lätt att hitta elmotorer som har samma specifikationer, men efter att ha kontaktat 

ett antal olika leverantörer har vi kommit fram till två aktuella alternativ. Den ena är en spindelmotor 

från Solectro, modellen heter ISA 2200. Vårt andra alternativ är även den en spindelmotor men 

tillverkas av tyska Perske.  

Solectro spindelmotor ISA 2200  

 Vridmoment vid märkvarvtal 18 000 rpm: 1,26 Nm  

 Varvtal: 5 000 upp till 20 000 rpm  

 Hörnfrekvens: 280 Hz  

 Märkspänning: 230 V  

 Märkström: 7,6 A  

 Effekt: 2,2 kW  

 Vikt: 14,6 kg 

 Pris: 21 200:- + moms 

 

 

Perske spindelmotor KN 50 

 Varvtal: 3 000 upp till 

24 000 rpm 

 Frekvens: 50 upp till 

400 Hz 

 Vikt: 11 kg 

 Pris: 22 800:- + moms 
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3.3 Teorier/motgångar  

När det var dags att tillverka vattenkaret så var vår första tanke att använd plexiglas som väggar och 

plåt till tak och botten. Men efter att vi limmat ihop sidorna med silikon och låtit det torka över 

natten så var den alldeles för klen och nästan trillade ihop när vi kände på den dagen efter.  

Vi tänkte om och valde att bygga lådan helt i stålplåt, förutom två kvadratiska hål där vi limmade fast 

plexiglas. 

Vi skulle helst önska att göra testet med kedja och svärd, men då detta skulle innebära mycket stora 

mängder olja till kedjan var detta inte längre aktuellt. Vi räknade ut att det skulle behövas ca. 85 liter 

kedjeolja för att kunna göra ett test under 400 timmar.  

Efter vårt första test med hela konstruktionen så fick vi ett bra resultat men det var några punkter 

som vi behövde rätta till.  

När vi körde testet och hjulet gick ner i karet så uppstod det ganska snabbt en virvel i vattnet som 

bidrog med att motståndet som vi vill uppnå med vattnet inte uppfylldes på rätt sätt för att vattnet 

snurrade i samma riktning som hjulet. För att motverka virveln valde vi att sätta en liten plåtvägg 

vertikalt mitt i karet så att vattnet bromsas och på så sätt inte snurrar med hjulet. 

Efter vårt tredje besök hos Husqvarna då vi testade vår färdiga prototyp med den riktiga motorn 

tillhörande 535FBx som varvade 10000 rpm, så upptäckte vi att i och med den snabba hastigheten så 

skapade hjulet en luftvirvel ovanför vattnet och lyfte på så sätt vattnet och bromsades även då. Så vi 

var tvungna att använda mindre vatten i karet än beräknat.  

 

Vattenbehållaren höll nästan helt tätt, det kom endast några droppar på två ställen, men dessa 

förstärkte vi med ytterligare silikon.  

Det har inte varit något problem för oss hittills men vi har upptäckt att det kan vara svårt att centrera 

axeln så den sitter lodrät mot rimmet. Om det visar sig vara ett problem vid längre körningar så skulle 

man kunna sätta en elastisk länk mellan adaptern och axeln så den har en möjlighet att ha en viss 

snedställning. 
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4 Produktsammanställning  

 

Då vi inte kommer att tillverka fler testriggar i samma utförande, kommer vi heller inte ta fram 

fullständiga konstruktionsritningar. Detta var heller inget krav från vår uppdragsgivare. Vi kommer 

däremot att lämna in fullständiga CAD-modeller av hela riggen samt dess detaljer och från dessa 

kommer man att kunna få fram all nödvändig mått och data.  

Riggens torrvikt är 40,5 kg och vikt med vatten är 72,5 kg. Dess ytterdimensioner (HxBxD) är ca 

1000x500x500 mm.  
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4.1 Komponenter/Kostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riggdelar       

Komponent Dimension Antal Pris 

Skruv M8   4st 15 

Mutter M8   4st 12 

Bricka M8   8st 6 

Skruv M6 25 mm 8st 25,0 

Skruv M6 30 mm 4st  12,0 

Mutter M6   4st 10,0 

Bricka M6   8st 6,0 

Skruv M5   4st 10,0 

Bricka M5   8st 5,0 

Fyrkantsprofiler stål 25x25x2 mm 10 m 950,0 

Vinkeljärn stål 30x30x3 mm 1 m 52,9 

Plåt 820x410x2,5 mm   45,0 

Plåt 1600x250x2 mm   68,0 

Stålstav(adapter) D40x40 mm 1st 15,0 

Stålstav D15x380 mm 1st 21,2 

Stålstav  D12x500 mm 1st 14,3 

Stålrör 
ID 34mm YD 
40mm 1st 25,0 

Pumphjul   1st 50,0 

Stålplatta 500x80x10 mm 1st 25,0 

Gummikudde D22x30 mm 4st 139,5 

Plexiglas 180x230 mm 1st 80,0 

Kullager 34x15x8 mm 2st 116,0 

Kullager 28x12x8 mm 4st 242,0 

Kullager 19x6x6 2st 109,0 

KM1 Mutter   1st 35,9 

Zinkspray 400 ml 1st 69,9 

Excenterlås   4st 79,6 

Tätlist   1st 29,9 

Vibrationsdämpare M10 D45x30 mm 2x2st 160,0 

Kulventil   1st 90,0 

Varvtalsräknare   1st 369,0 

Sillikon  310 ml 1st 42,8 

Pris riggdelar     2 931,0 

Pneumatik/Motor     

Komponent Dimension Antal Pris 

Tryckluftcylinder  
D40, 100 
mm 1st 1207,8 

5/2-koppling   1st 514,4 

Tryckluftsregulator   1st 295,3 

Timer   2st 1976,3 

T-koppling   2st 72,7 

Snabbventil Ventil   1st 285,6 

Slang 4 mm 6 m 42,8 

Instickspassning 
hane 4 mm 11st 233,1 
Instickspassning 
hona 4 mm 2st 62,7 

Kopplingsplugg 4 mm 1st 85,0 

Pris pneumatik     4 775,8 

        

Elmotor ISA 2200 1st 21 200,0 

Pris elmotor     21 200,0 

Totalkostnad    29 471 
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4.2 Livscykelanalys 

 

Stål  

Riggen är till största delen konstruerad i vanligt konstruktionsstål som är ett material att föredra då 

det kommer till återvinning. Stålet kan med enkla medel smältas ner och gjutas om, men denna 

process kräver mycket energi då stål smälter först vid över ca 1500°C.  

Gummi 

Vi har även en del gummikomponenter som inte går att gjuta om som stålet. Istället förbränns 

gummit i stora ugnar och värmeenergi kan tas upp. Denna energi kan sedan säljas vidare av 

kraftbolagen.   
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5 Diskussion  

 

Efter att vi hade viktat skisserna mot våra kriterier kom vi fram till att vi skulle gå vidare med 

vattenbromsprincipen. Då hade vi en teori om att denna skulle innehålla färre delar än övriga 

idéskisser, men nu när hela riggen är tillverkad kunde man konstatera att så blev inte fallet. Riggen 

blev mycket mer komplex än va vi hade tänkt, samtidigt som vi blev tvungna att specialtillverka fler 

delar än vi räknade med från början. Men nu i efterhand har vi ändå en fungerande rigg med en 

enkel och justerbar princip som kommer prestera väl. 

När hela riggen var så gott som klar och efter samtal med Johan Hallendorff, bestämde vi oss för att 

åka upp till Husqvarna igen. Den här gången hade vi med oss hela riggen för att kunna testköra den 

med den vanliga motorn från 535FBx. Vi genomförde ett antal tester nere i testlaboratoriet och allt 

gick som förväntat. Vi noterade dock en del svagheter som måste justeras innan vi lämnar över en 

färdig produkt. Det är bland annat ytterligare tätning av vattenkaret, korrigera glapp mellan stödlager 

och ramen samt ge kedjespänningen ett annat utförande, om nu tid fanns till detta. Med oss hem 

fick vi en komplett röjsåg, samt fler delar att visa upp till utexpo. 

Då vi har haft mycket ont om tid för att genomföra examensarbetet är vi mycket glada över att kunna 

överlämna  en fungerande testrigg till Husqvarna. Hela projektet har varit mycket spännande och 

framförallt väldigt lärorikt. Vi har spenderat ca 100 h i verkstaden och detta har gett oss mycket god 

kunskap och inblick i vad som krävs för att ta fram en produkt. Vi har lärt oss att hantera en rad olika 

maskiner och verktyg vilket vi till högsta grad kommer att bära med oss till arbetslivet. 
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Pneumatik  
 

Art.nr.    Antal      Benämning                 Pris  

546724              1,000    PC       PNEUMATIKVENTIL VSPA-B-B52-A2                  514,36             SEK 

161115              1,000    PC       SINGELANSL.PL.  NAS-1/8-02-VDMA                 176,70             SEK 

4616                 1,000    PC        SNABBAVL.VEN    SEU-1/8                                  285,62             SEK 

153366              10,000  PC       T-INSTICKSKPL   QSMT-4                                   36,43                SEK 

150238              2,000    PC       TIMER           PZVT-30-SEC                                1.976,34            SEK 

526263              1,000    PC       TRYCKREGULATOR  LR-1/8-D-7-MICRO            295,30             SEK 

163341              1,000    PC       NORMCYLINDER    DNC-40-100-PPV-A             1.207,83           SEK 

159662              50,000  M         SLANG           PUN-4X0,75-BL                             7,14                  SEK 

153022              10,000  PC       INSTICKSKPL     QSF-1/8-4-B                              31,35                SEK 

186106              10,000  PC       INSTICKSKPL     QS-G1/8-4-I                               21,19                SEK 

Priserna ovan är /st. Vissa  produkter ligger i fasta förpackningar så som 10pack, eller 50m rullar.  

Alla produkterna går att hitta i Festos onlinekatalog. Där finns även tillgång till ritningar, 
tekniskinformation samt lätt att hitta liknande varianter av produkter.  

 Vad gäller kopplingar och slangar finns dessa i följande diametrar (mm); 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.  

 


