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Sammanfattning 

 
Ett livsmedelsföretag har manuell kylning av pasta mellan deras kokningsmaskin och deras 

kylningsmaskin. Kylningen är viktig för att avbryta kokningen av pastan. Detta examensarbete 

behandlar konstruktionen av ett koncept vars uppgift är att automatisera kylningen av pasta inom 

detta livsmedelsföretag. Konceptets uppgift är att sköta transporten mellan kokdelen och 

kyldelen samt att kyla pastan från 100 till 40 °C. Uppgiften har åtagits av TB svets och 

rörmontage. Via detta företag har ett examensarbete skapats för att komma fram till ett koncept 

som löser uppgiften. 

 

Denna rapport är skapad för att förklara hur det valda konceptet tagits från ett embryo i 

konceptgenereringen, till att under processens gång utvecklas till ett detaljerat koncept. Den 

tekniska grunden lades i den tekniska referensramen. I samband med konceptgenereringen 

skapades ett antal delkoncept. Dessa slogs samman till hela koncept. Genom dimensionerande 

och prestanda relaterade beräkningar undersöktes deras realiserbarhet. Under arbetets gång 

minskades antalet koncept till att slutligen bli ett. Detta vidareutvecklades genom att bestämma 

konstruktionslösning och tekniska komponenter. 

 

Det valda konceptet kan delas upp i två delar. En del som kopplas till kokmaskinen och som 

består av ställdon, en knuffande stång och en tippande kant. Dess funktion är att ”knuffa” korgar 

med färdigkokt pasta över till nästa del. Denna del består av ett transportband som är monterat i 

ett kar. Till denna del hör även ett vattenspolningssystem och galler. Korgarna landar ”upp och 

ned” vända på gallret vilket innebär att pastan faller ned på transportbandet. I och med detta 

startar vattenspolningssystemet vars uppgift är att kyla ned pastan. När pastan nått rätt 

temperatur transporteras pastan till kylmaskinen. 

 

Om konceptet vidareutvecklas och implementeras innebär det att ett arbetsmoment som är hårt 

och slitsamt kan försvinna. Detta leder både till ökad hälsa och ekonomiska vinster. Kylningen 

kommer att ske med en högre jämnhet vilket kommer att öka kvalitén. 
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Abstract 

 
A food company has a manual cooling of cooked pasta between their cooking machine and their 

cooling machine. Cooling of the pasta is important to stop the cooking process. This final thesis 

deals with the design of a concept whose function is to automate the cooling of pasta in the food 

business. The concept is to handle the transportation between cooking part and refrigerator 

compartments and to cool the pasta from the 100 to 40 °C (212 °F to 104 °F). TB Rör och 

Svetsmontage has undertaken the task. Through this company this thesis was created to come up 

with a concept that solves the task. 

 

This report is intended to explain how the selected concept was taken from an embryo in the 

concept generation, which during the process became a developed detailed concept. The 

technical basis was given in the technical frame of reference. In connection with the concept 

generation a number of sub drafts were made. These were merged into the whole concepts. By 

design and performance-related calculations the realization of the concepts were examined. In 

the process, the numbers of concepts was reduced to eventually become one. That concept was 

further developed by determining the design solution and technical components. 

 

The chosen concept can be divided into two parts. One part is linked to the cooking machine and 

is consisting of actuators, a pushing rod and a tipping edge. Its function is to "push" baskets of 

cooked pasta to the next part of the concept. This part consists of a conveyor which is mounted 

in a vat. In This part also includes water flushing systems and grids. Baskets lands "upside 

down" on the grid so that the pasta can fall on the conveyor belt. This will start the water 

flushing system whose function is cooling the pasta. When the pasta has reached the right 

temperature the pasta will be transported to the cooling machine. 

 

If the concept will be further developed and implemented, it means that an operation which is 

hard and wear may disappear. This leads to increases in both health and economic benefits. 

Cooling will occur with a higher smoothness which will increase the quality. 



 



Förord 
Vi fick ett erbjudande om examensjobb från TB rör och svetsmontage våren 2009. När vi först 

fick problemet snurrade många tankar i huvudet om hur detta skulle genomföras. Slutligen 

lyckades vi ändå åstadkomma något och det är mycket tack vare följande parter: 

 

Tomas Bengtsson: För att han gav oss möjligheten att få arbeta med detta intressanta projekt. 

 

Anders Ohlsson och Anders Lindblom på företaget: För att de lyssnade på våra idéer och idéer.  

 

Övriga arbetare på företaget: Som tillät att vi var i vägen och tog mått.   

 

Fredrik Solberg på Rotab: Som delade med sig av sina examensarbetserfarenheter och visade oss 

transportband. 

 

Jan Sjöberg på FSB: För att vi fick se hur professionell automation går till. 

 

Michael Persson och medarbetare på EIE: Gav oss förslag på konceptförändringar, samt tog fram 

värdefulla skisser och information. 

 

Kjell Anderson: För hans handledning. 

 

Akbar Bahar: För hans idéer om vattenförsörjning. 

 

Alex Mercanton: För hans vägledning inom kylteknik. 

 

Övriga vänner och bekanta: Allmänt stöd och uppiggande samtal som har fått långa dagar att 

kännas kortare. 

 

 

Tack! 





Nomenklatur 

Ord och begrepp 
ADAMS   Datorprogram där CAD-modellers dynamiska rörelser analyseras  

ANSYS   Datorprogram där CAD-modellers hållfasthet analyseras 

Automation   Metoden att göra en process självstyrande 

Beslutsmatris   Metod för att välja koncept att arbeta vidare på 

CAD    Datorbaserad ritning 

Elimineringsmatris  Metod för att eliminera bristfälliga koncept 

IP65    Standard för elektriska komponenter 

Kontaminering   Förekomst eller införande av fara 

Kylsteg    Nytt kylbad innan det nuvarande kylbadet 

Medbringare   Monterade i transportbandet. Driver på korgar 

PATERNOSTER  Konstruktion för transport 

PLC    Elektrisk enhet som sköter styrning med signaler 

Solid Edge   Datorprogram för att skapa CAD-modeller 

Variabler 
A    Area, m

2
 

δ    Isoleringstjocklek, m 

W    Kyleffekt, W 

m    Massa, kg 

cp    Specifik värmekapacitet, J/(Kg∙K) 

T    Temperatur, °C eller höjd på fack 

     Temperaturdifferens, K 

t    Tid, s 

Q    Värme, J eller flöde, m
3
/s 

Ф    Värmeflöde, W 

 λ    Värmeledningstal, W/(m·K) 

U    Värmegenomgångstal W/m
2
K 

R    Värmemotståndet, m
2
K/W, Radie, m eller Reaktionskraft, N 

α Värmeöverföringskoefficienten, W/(m
2
K) eller vinkel, ° eller 

värmeutvidgnings koefficient, 1/K 

 

P    Effekt, W 

F    Kraft, N 

N    Normalkraft, N 

S    Kraft, N 

M    Moment, Nm 

p    Tryck, Pa 

L    Längd, m 

s    Sträcka, m 

B    Bredd, m 

H    Höjd, m 

h    Höjd, m eller Värmeöverföringskoefficienten, W/(m
2
K) 

v    Hastighet, m/s 

a    Acceleration, m/s
2
 eller höjd, m 

g    Tyngdacceleration, m/s
2
 

r    Radie, m 



β    Vinkel, ° 

θ    Vinkel, ° eller rad 

ω    Vinkelhastighet, rad/s 

     Vinkelacceleration, rad/s
2
 

η    Verkningsgrad 

ρ    Densitet, kg/m
3
 

V    Volym, m
3
 

Izz    Tröghetsmoment, m
2
·kg 

 

af    Area faktor, dimensionslös 

μ    Friktionskoefficient, dimensionslös 

d    Diameter, m eller karaktäristisk längd, m 

D    Karaktäriskt längd, m 

τ    Kyltid, s 

Nu    Nusselts tal, dimensionslös 

Pr    Prandtls tal, dimensionslös 

Re    Reynolds tal, dimensionslös 

k    Termisk konduktivitet, W/(m·K) eller fjäderkonstant, N/m 

 

E    Elasticitetsmodul, N/m
2
 

δ    Förlängning, m 

σ    Spänning, N/m
2
 

ε    Töjning, dimensionslös 

I    Yttröghetsmoment, m
4
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Inom matindustrin finns ett företag som vill förändra en del i sin processkedja. Företaget tillagar 

pasta i en specialtillverkad maskin. Processen är indelad i kokning, kylning och kryddning. 

Anledningen till kylningen är att kokningen av pastan måste upphöra för att den inte ska bli 

överkokt och få en felaktig smak. För att kylningen ska fungera bra får inte pastan vara för varm 

när den kommer till detta steg. Kyleffekten på den befintliga kyldelen är inte tillräcklig. Därför 

krävs först ett externt kylsteg. Detta utförs för hand i nuläget. 

Pastan transporteras i metallkorgar. Mellan systemets delar krävs tunga lyft. För att göra en 

första kylning av pastan flyttas korgen till en större låda. I denna låda sprutas vatten på pastan för 

att kyla den. Risken finns då att pastan klibbar ihop och måste därför sönderdelas för hand. Detta 

gör processen ineffektiv och slitsam, vilket gör en alternativ lösning högst nödvändig. 

Ett företag som heter ”TB Svets och Rörmontage AB” har fått i uppdrag att lösa problemet. 

Företaget har i sin tur tagit hjälp från studenter på KTH som gjort det till ett examensarbete.  

1.2. Uppgift 
Uppgiften består i att skapa en modul som snabbt kyler ned pasta tillräckligt inför fortsatt 

kylning och länkar samman denna del med en kokdel. Kyl och kokdelen är ortogonala mot 

varandra, vilket det måste tas hänsyn till. Utseendet på nuvarande tillagning av pasta visas i 

Figur 1. En tom korg väger 1 kg, fylls på med ungefär 7 kg torr pasta som under kokningen 

expanderar till 14 kg. Nuvarande kapacitet är ungefär två korgar per 90 sekunder och detta 

medför 20 kg pasta per minut. 

 
Figur 1. Kok- och kyldelen 

Första steget i uppgiften går ut på att förstå problematiken och göra en förstudie. Avsikten med 

detta är att välja lämpliga lösningar och använda befintlig teknik. Litteraturstudien består av bl.a. 

kylning, automation, matindustri och olika analysverktyg. Även inhämtning av kunskap om 

produktutveckling ingår i förstudien. Därefter består uppgiften i att framställa ett flertal koncept 

för en modul som kopplar samman kyl- och kokdelen. 

Den slutgiltiga lösningen för det extra kylsteget ska kyla pastan på ett effektivt sätt och medföra 

att ingen personal behöver sköta det tunga arbetet som krävs i nuläget. För att komma till denna 

lösning skapas ett flertal koncept som utgångspunkt. Dessa analyseras med metoder som t.ex. 

mekanik, hållfasthetsberäkningar, dimensionering och termodynamik. Koncepten presenteras i 

form av schematiska skisser och CAD-modeller. De färdiga koncepten kommer att redovisas för 

pastatillverkaren samt TB Svets och Rörmontage AB. 
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1.3. Syfte 
Syftet med detta projekt är att skapa innovativa koncept som kopplar samman kok- och kyldelen, 

samt automatiskt kyler pastan. Viktigt är att koncepten fungerar i livsmedels- och 

industrisammanhang. Projektet ger lärdom i att lösa problem, söka rätt på nödvändig 

information, samt att tillämpa ingenjörskunskaper i verkliga sammanhang. Ett ytterligare syfte är 

att skapa en projektplan och följa den i bästa möjliga mån samt att motivera 

konceptutvecklingens förlopp. 

1.4. Mål 
Målet med projekt är att ta fram en detaljerad konceptlösning som automatiserar företagets 

process. Konceptet ska uppfylla företagets kravspecifikation och önskemål. Lösningen 

presenteras med ett detaljerat koncept, denna slutrapport och en presentation. Ett av koncepten 

väljs som anses mest fördelsaktigt och som passar kundens önskemål. Det konceptet studeras 

mer ingående och utvecklas vidare. Som delmål finns en utförlig förstudie, kreativ 

konceptgenerering och att använda analysverktyg på ett förnuftigt sätt. 

1.5. Kravspecifikation 
 Företagets krav 

o Jämn kvalitet 

o Hög driftssäkerhet 

o Låg driftskostnad 

o Ergonomi 

o Tillverkningsbar 

 

 Storlek: 

o Tillgänglig yta för modulen är upp till 2 meter gånger upp till 1,5 meter. 

o Tillgänglig höjd är upp till 2 meter. 

o Ska vara fungera ihop med kyl och kokdel. 

 

 Kylning: 

o Pastan ska kylas ned från ungefär 100 °C till ungefär 40 °C. 

 

 Kapacitet: 

o Hantera två korgar med vikten 30 kg på 90 sekunder. 

 

 Matkrav: 

o Konstruktionen måste uppfylla livsmedelsverkets krav för hantering av livsmedel, 

bl.a. får korrosion inte förekomma. 

o Modulen får inte påverka smaken negativt. 

o Pastan får inte skadas. 

 

 Ekonomi: 

o Lösningen får inte bli för dyr jämfört med dagens kostnader. 

o Även driftskostnader av modulen ska minimeras. 
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 Säkerhet 

o Människor får inte kunna komma till skada. 

o Maskindirektivet kommer att tas i beaktning. 

1.6. Metod 
Upplägget för detta arbete är att ta fram ett antal koncept. Till detta används en litteraturstudie 

och en kreativ konceptgenerering. Koncepten konkretiseras genom att beräkningar avgör 

nödvändig prestanda och dimensioner. Detta görs med enkla mekanik- och fysikberäkningar. 

Under arbetets gång rensas de minst brukbara koncepten ut. Metoder för detta är bl.a. 

eliminerings- och beslutsmatriser. När antalet koncept har minskats tillräckligt utförs en analys 

för att avgöra mekanik och hållfasthetsegenskaper. Därefter väljer kunden vilket koncept som är 

mest intresserant. Detta koncept förbättras passa kundens önskemål. Det valda konceptet 

analyseras med avseende på konstruktion, miljö, värmetålighet, material och kostnader. 

Dessutom väljs ingående komponenter. 

1.7. Avgränsningar 
Förbättring av pastamaskinen innefattar endast det kylsteget. Därmed kommer förändringar för 

resterande delar att undvikas. I utvärderingen kommer dock en diskussion finnas med förslag för 

hur systemets grunduppbyggnad kan ändras. Syftet med denna är mest som jämförelse och 

kommer inte studeras lika djupt som det huvudsakliga arbetet. 

Arbetet inriktas på den mekaniska konstruktionen. I den mån mekatroniska lösningar krävs 

kommer detta behandlas mer översiktligt.  
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2. Teoretisk referensram 
Syftet med denna förstudie är att belysa de olika områdena som kan vara av intresse för 

förståelsen av uppgiften. Detta kan delas upp i transport och kylning av livsmedel. Kylningen tas 

upp under rubriken Praktisk kylteknik och transporten delas upp i styrteknik, PLC, automation, 

val av material, korrosion och transportband. För att lösningen ska vara säker i samband med 

matlagningsprocess tas maskindirekt upp samt föreskrifter från Livsmedelsverket. För att 

underlätta arbetets gång med att ska skapa en lösning hämtas inspiration från ämnet 

produktframtagning. Dessutom beskrivs lite allmänt om pasta som är det aktuella livsmedlet. De 

olika texterna i denna förstudie är ofta sammanfattningar av litteratur inom respektive område. 

2.1. Praktisk kylteknik 
I samband med kylningen av pasta är värmeöverföringen, beräkningen av kylanläggningen och 

isolering av intresse. Frågor som berörs är ”Hur stor värmeöverföring krävs för att pastan ska 

kylas till rätt temperatur”, ”Vilka krav ställs på kylanläggningen för att detta ska kunna uppnås” 

och ”hur isolering fungerar”. De tre texterna är sammanfattningar av (Nydal, 1998) och 

(Granryd, A, 2005). 

2.1.1. Värmeöverföring 

Värmeöverföring sker alltid i riktning från högre temperatur till lägre. När temperaturen 

utjämnats upphör värmeöverföringen. Temperaturdifferensen är den drivande kraften vilket visas 

med nedanstående analogi: 

Två kärl står bredvid varandra. De är förbundna med ett rör i vilket det sitter en 

avstängningsventil. Det ena kärlet är fyllt med vatten och det andra är tomt. Vatten rinner från 

det fyllda kärlet in i det tomma när ventilen öppnas. Det som får vattnet att strömma över är 

nivåskillnaden och inte vattenmängden. I detta fall kan nivåskillnaden liknas vid 

temperaturskillnaden och mängden vatten värmeinnehållet vilket gör exemplet till en bra 

jämförelse. 

En bra beskrivning av värme ges med följande formel: 

pQ m c T    

Detta innebär att värmeinnehållet i ett föremål beror av dess massa, specifika värmekapacitet och 

temperaturskillnad. Ovanstående ekvation används till att beräkna den värmemängd som behöver 

avges samt även hur mycket och vilken temperatur kylmediet bör ha. Hur lång tid τ som krävs 

för att något ska kylas ned beräknas genom nedanstående ekvation. 

0

pm c d
d

A





 

 
 

   

Den specifika värmekapaciteten är cp för det som ska kylas ned, m är dess massa och   är 

temperaturskillnaden mellan det som ska kylas ned och kylmediet. 

Värmeöverföringskoefficienten α kan beräknas genom att använda en lämplig definition av 

Nusselts tal. 

2.1.2. Beräkning av kylanläggning 

Vid konstruktion av en kylanläggning måste först kyleffekten fastställas. I beräkningen används 

antingen kända eller antagna uppgifter om hur och till vad anläggningen ska användas. Totala 

kyleffektbehovet fås som summan av ett antal delaster. Exempel på dessa är kyleffektbehov 
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p.g.a. värmeinläckning genom isolerade ytor, kylbehov p.g.a. utväxling, kylbehov p.g.a. 

värmeavgivning från maskiner och personer, kylbehov för varukylning/frysning samt kylbehöv 

för processer. 

Efter att kyleffektbehovet fastställts bestäms hur systemet ska utformas kyltekniskt för att uppnå 

diverse krav för teknik, ekonomi och miljö. Detta innefattar val mellan direkt och indirekt 

kylanläggning, bestämning av isoleringstjocklekar, val av kylaggregat/kylmaskineri, val av 

köldmedium, optimering av rördimensioner, samt val av kylelement, kondensorer, styr och 

reglerutrustning.  

Vid bedömning av detta finns olika handlingar till hjälp som t.ex. svensk kylnorm och kyl AMA.       

2.1.3. Isolering 

Isoleringstjockleken optimeras ur både teknisk och ekonomisk synpunkt p.g.a. att 

transmissionsförlusterna är en av de tyngre dellasterna. Värmeflödet genom en vägg är 

proportionell mot arean, temperaturskillnaden och tiden. Värmeflödet minskar proportionellt mot 

tjockare isolering och ett lägre värmeledningstal. Värmeledningstalet anger hur stort värmeflödet 

som passerar genom en skiva. 

En ekvation för värmeflödet genom en vägg kan skrivas som ekvationen nedan: 

A T t
Q





  
  

Alternativt 

Q A T

t





 
    

Q = värmemängd (J) 

Ф = värmeflöde (W) 

 λ = värmeledningstal [W/(m·K)] 

A = area (m
2
) 

ΔT = temperaturskillnad (K) 

t = tid (s) 

δ = isoleringstjocklek (m) 

Vid isolering finns förutom inner och yttervägg ofta ett hölje. Denna kan dock försummas vid 

beräkningar eftersom bidraget är litet till isoleringsförmågan.  

För att uppnå önskad effekt är isoleringsmaterial dåliga värmeledare. De har högt 

Värmemotstånd R vilket definieras nedan. 

R



  

R = värmemotståndet  2m K /W 
 

 

Totala värmemotståndet Rtot visas nedan: 

Rtot = ΣR = R1 + R2 + … + Rx 

Värmegenomgångstalet U anger hur stort värmeflödet är genom en vägg vilken kan beräknas 

med följande ekvationer: 

U = Σ 1/R 

U A T     

  = värmeflöde (W) 

U = värmegenomgångstal  2W m K 
 

 

A = den area (m
2
), varigenom värmeflödet (Ф) passerar 
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ΔT = den temperaturskillnad (K), som driver värmeflödet (Ф). 

Med hjälp av ovanstående formler kan temperaturdifferensen räknas mellan var sida om en vägg.  

2.2. Styrteknik 
Styrteknik handlar om hur styrningen av en process sker, vilka sorters signaler som bearbetas 

och vilken kategori av system som ingår för att sköta processen. En process kan skötas med hjälp 

av olika system, t.ex. manuellt mekanisk, automatisk mekanisk, elektromekanisk och 

elektroniskt. När val av system görs undersöks behoven för processen. På senare delen av 1900 – 

talet började datoriserade styrsystem tillämpas där PLC ofta är praktiskt. 

2.2.1. Funktionsbeskrivning 

För att klargöra vad ett system ska åstadkomma används funktionsbeskrivningar (Alm, 1991). 

Den som konstruerar systemet måste veta hur användaren tänkt använda systemet för att göra det 

optimalt. Oftast börjar en funktionsbeskrivning med att göra en verbal beskrivning av problemet 

för att senare övergå till mer systematiska metoder för beskrivning av funktionen. Funktionen 

kan beskrivas i tabellform, olika diagram och flödesscheman. Först skapas en bild av den tänkta 

funktionen med nödvändiga symboler. Sedan delas funktionen in i olika steg/moment. Dessa kan 

beskrivas med en text eller i tabellform. För att mer detaljerat beskriva rörelserna kan väg-tid-

diagram användas. Tiden visas på x-axeln medan de olika lägena för de aktiva delarna visas på 

y-axeln. Denna typ av diagram kan användas för att räkna på delarnas hastighet i olika skeenden 

av processen. Ett följddiagram är en förenkling som delar upp händelseförloppen i steg istället 

för tid. I ett flödesschema visas pilar mellan olika moment för att beskriva funktionen. Ett 

funktionsdiagram liknar ett flödesschema, men påminner mer om programmering. För att ett 

funktionsdiagram ska fungera bra behöver den beskriva funktionen exakt. Dessutom ska den 

vara neutral vad gäller komponenter och göra det möjligt för både konstruktörer och användare 

av systemet att gemensamt förstå dess funktion på ett enkelt och överskådligt sätt.  

2.2.2. Automation 

Begreppet innebär minskning av mänskligt ingripande vid kontroll av industriella maskiner och 

processer genom användning av kontrollsystem tillsammans med andra applikationer av 

informationsteknologi (Automation, 2009). 

Automation är ett steg utöver mekanisering inom industrialisering. Medan mekanisering ger 

mänskliga operatörer maskiner för att assistera med ”muskulärt arbete”, reducerar automation 

behovet av mänsklig registrering. 

Många uppgifter för människor i industriella processer ligger dock för närvarande utöver 

automatiseringens omfång. Iakttagelser av mänskliga mönster och språkförståelse ligger utanför 

moderna mekaniska och datasystems förmåga. Uppgifter som kräver bedömning av data såsom 

ljud och doft kräver mänskliga erfarenheter. I många fall kan det vara mer kostnadseffektivt med 

användning av människor. 

 

Mänskliga maskingränssnitt används oftast för att kommunicera med PLC och andra datorer. 

Detta kan exempelvis vara att föra in och reglera temperatur eller tryck. Detta för att få 

ytterligare automatiserad kontroll eller gensvar vid en nödsituation. Personal som övervakar 

detta benämns som ”stationära ingenjörer”. 

 

De viktigaste fördelarna med automation är följande: 

 Byter ut mänskliga operatörer vid enformiga uppgifter 

 Byter ut mänskliga operatörer vid uppgifter som utförs i farliga miljöer 
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 Kan utföra uppgifter som är bortom mänsklig förmåga. Exempel är att hantera tunga 

laster, stora objekt, extremt varma eller kalla ämnen 

 Ekonomiska fördelar 

 

De viktigaste nackdelarna med automation är följande: 

 Teknologins gränser 

 Oförutsägbara utvecklingskostnader 

 Begynnelsekostnad är relativt hög 

PLC (Programmable Logical Controller) 

Ett PLC är en dator med industriellt anpassad teknik, funktioner för att styra maskiner/processer 

samt ett enkelt programspråk (Bengtsson, 1992). PLC kan huvudsakligen användas till att styra 

maskiner med digitala signaler. Dessutom kan det användas till att styra en process även med 

analoga signaler. I maskinstyrning används endast två signallägen, medan det i processtyrning 

kan handla om flera tusen. 

Maskinstyrning delas in i två olika metoder. Antingen ges en order utan att kontrollera 

utförandet, vilket kallas Centralstyrning. I den andra metoden krävs en kvittens på att ordern är 

utförd vilket kallas Följdstyrning. Kvittensen sker vanligen via sensorer. Figur 2 visar en 

sammanfattande skiss för skillnaden mellan de två varianter av styrning.  

 
Figur 2. Definition av Centralstyrning och Följdstyrning 

IP65 

IP innebär att det är en klassning av kapslingen som skyddar de elektriska komponenterna. 

Denna standard är utvecklad av European Committee for Electro technical Standardization 

(Industrial Computer Solutions, 2009). Den första siffran står för vilken skyddsnivå kapslingen 

har mot fasta föremål och den andra siffran står för vilken skyddsnivå kapslingen har mot vätska. 

Skyddet mot fasta föremål kan variera mellan inget skydd till dammtätt. Skyddet mot vätska 

varierar mellan inget skydd till vattentätt under högre tryck. IP65 innebär att en kapsling är 

dammtätt och spolsäker. 

2.3. Val av material 
För att bättre förstå materialvalets betydelse har denna text skrivits med inspiration från 

(Örnevall, 1985). 

Vid val av material är det viktigt att kravspecifikationen tillfredställs. Vilka egenskaper ett 

material bör ha beror på vilka laster och miljöer materialet kommer att utsättas för. En annan 
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viktig aspekt i materialval är kostnaden. För konstruktioner med höga prestationskrav (t.ex. 

flygindustri, rymdindustri och forskning) är det dock mindre viktigt. 

Materialegenskaper är viktiga i samband med att en detalj konstrueras. Dimensionering och 

materialval är två processer som överlappar varandra. Vissa material klarar högre spänningar och 

har en högre styvhet än andra material. Dessa starkare material kan med mindre dimensioner 

klara samma laster som material med lägre mekaniska egenskaper och större dimensioner. 

För att enkelt kunna välja material bör en materialdatabas användas. I en materialdatabas förs 

olika mekaniska egenskaper in. Även andra egenskaper kan vara av vikt och därför vara 

intressanta att ha med i materialdatabasen. I denna databas bör det vara möjligt att söka efter 

material som klarar de kraven som ställs på en konstruktion. 

Material kan delas in i materialgrupperna: metaller, polymerer, keramer och kompositer. Inom 

varje grupp har materialen en del gemensamma egenskaper. 

Vanliga konstruktionsmaterial är metaller. Fördelen med metaller är att de oftast klara höga 

laster, höga temperaturer och är oftast tillräckligt duktila för att undvika sprödbrott. Nackdelen är 

att vissa (oftast billigare) metaller korroderar. 

2.3.1. Korrosion 

Matlagningsindustrin är en känslig miljö för material, speciellt då inga främmande ämnen får 

komma i kontakt med maten. När ett material korroderar finns risken att lite av detta material 

utsöndras och faller ned på maten. Följande texter är sammanfattningar från (Matsson, 1992). 

Korrosionen kan delas upp i Rostfria stål, Passivt och aktivt tillstånd, Gropfrätning och 

spaltkorrosion, Interkristallin korrosion eller korngränsfrätning, Svetskorrosion och 

Spänningskorrosionssprickning. 

Rostfria stål 

Rostfria stål är järnlegeringar med 12 % krominnehåll och även ibland ett nickelinnehåll på runt 

10 %. Detta ger god korrosionsbeständighet i många olika miljöer. I vissa ogynnsamma fall kan 

stålet dock angripas av jämn korrosion, gropfrätning, spaltkorrosion, interkristallin korrosion 

eller spänningskorrosion.  

Exempel på de viktigaste kategorierna av rostfritt stål är ferritiska, austenitiska och 

ferritaustenitiska. Detta avgör stålets korrosionsegenskaper, svetsbarhet, härdbarhet, samt 

magnetiska egenskaper.  

Gropfrätning och spaltkorrosion 

Gropfrätning kan uppstå då rostfritt stål befinner sig i kloridhaltig miljö. Detta kan leda till 

genomfrätning av rörväggar eller spaltkorrosion.  

Motverka lokal korrosion kan göras på följande vis: 

- Katodiskt skydd 

- Val av lämpligt rostfritt stål 

- Minskning av kloridhalt 

- Höjning av pH-värde 

- Tillsats av inhibitorer 

- Förbättrad konvektion 

- Undvika spalter och avlagringar 
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Interkristallin korrosion eller korngränsfrätning  

Detta kan förekomma hos rostfria stål som har hög kolhalt. Risken finns då stålet 

värmebehandlats och därefter exponerats för sur lösning eller havsvatten. Konsekvensen blir att 

korngränserna blir utarmade på krom, vilket leder till att stålet tappar sin rostfria karaktär. 

Problemen kan undvikas på följande sätt: 

- Val av stål med låg kolhalt 

- Stabilisering med titan eller niob 

- Kort hålltid 

- Släckglödning 

Svetskorrosion 

Efter svetsning krävs betning och slipning av svetsarna. Detta görs för att rengöra från oxider 

och ytzoner med kromutarmning för att undvika korrosion. Vid ogynnsamma förhållanden finns 

dock fortfarande risk för svetsgodskorrosion, svetszonskorrosion, samt knivsnitskorrosion. 

Spänningskorrosionssprickning 

Detta kan uppkomma vid kombination av mekaniska dragspänningar och ett specifikt 

korrosionsmedium. Dragspänningar kan förekomma vid exempelvis svetsning och bearbetning. 

De två typerna av denna korrosion är interkristallin spänningskorrosion och transkristallin 

spänningskorrosion.  

Problemet kan undvikas genom följande: 

- avspänningsglödning 

- kulblästring 

- konstruktiv utformning 

- val av beständig legering 

2.4. Maskindirektivet 
Denna text om maskindirektivet är en sammanfattning av de viktigare delarna av 

(Maskindirektivet, 2009). 

För att samordna regler och olika standarder inom EU har olika direktiv tillkommit, bl.a. 

Maskindirektivet. Genom att undvika inre gränser garanteras fri rörlighet för varor, personer, 

tjänster och kapital. Maskindirektivet tar upp säkerheten för människor i närheten av maskiner 

(operatörer och underhåll/service). Detta görs för att undvika de sociala kostnader som uppstår 

p.g.a. olyckor vid användning av maskiner. Därför bör säkerheten beaktas redan i konstruktions- 

och tillverkningsfasen genom att underlätta för korrekt installation och underhåll. I Sverige är det 

SIS som tar hand om detta direktiv och översätter till svensk standard. Maskindirektiv 98/37/EG 

antogs 1998 inom EU och är det maskindirektiv som sammanfattas nedan. 

Tillverkaren är skyldig att identifiera alla risker för den aktuella maskinen.  Maskinen ska 

därefter konstrueras och tillverkas med hänsyn till den bedömningen. 

För att undvika infektioner, sjukdom och smitta ska maskiner som hanterar livsmedel vara 

konstruerade och tillverkade enligt följande punkter: 

 Material som kan antas komma i kontakt med livsmedel måste uppfylla de krav som 

livsmedelsverket ställer. 

 För att undvika att organiskt material kan fastna i maskinen ska ytor och fogar mellan 

dessa vara släta (varken upphöjningar eller sänkningar). 



14 

 

 Med avseende på förgående punkt är skruvar och nitar olämpliga att använda om det inte 

finns andra möjliga tekniska lösningar. För att foga samman olika delar av maskinen bör 

detta ske med svetsning eller kontinuerlig sammanfogning. Resterna från dessa metoder 

bör slippas ned för att få en jämn yta. 

 För att undvika risker ska alla ytor som kan tänkas ha kontakt med livsmedel vara enkla 

att rengöra och desinficeras. För att underlätta detta bör delar vara enkla att demontera i 

fall de skymmer delar som kan vara svåra att rengöra. För att lättare tillåta noggrann 

rengöring ska invändiga hörn undvikas och invändiga radier göras tillräckligt stora. 

  Maskinen ska vara enkel att tömma på vätskor och gaser från livsmedel samt även för 

rengörings-, desinfektions- och sköljmedel. 

 För att undvika att vätskor och skadedjur tränger in bör maskinen vara konstruerad och 

tillverkad för att undvika detta. Möjligheten att organiskt material fastnar på ställen där 

det inte går att rengöra bör konstrueras bort. Detta kan göras genom olika tätningar. 

 Inga bisubstanser såsom smörjmedel och liknande får komma i kontakt med livsmedel. 

Det bör vara möjligt att fortlöpande kontrollera att detta krav efterlevs. 

Maskinen bör märkas med olika ljudnivåer som orsakas vid användning.  

När maskin klarar direktiven kan den CE-märkas. 

2.5. Livsmedelsverkets föreskrifter  
Vid arbete med maskiner som hanterar livsmedel är det viktigt att följa regler för att hålla god 

hygien, inte skada varan eller kunden m.m. Därför har följande föreskrifter hämtats från 

livsmedelsverket (Livsmedelsverkets föreskrifter, 2004). 

Allmänna regler för livsmedelslokaler: 

Denna paragraf säger att livsmedelslokaler ska hållas i gott skick. Detta görs genom en sådan 

konstruktion och utformning att bra underhåll är möjligt, samt att skydda mot ansamling av 

smuts och kontakt med giftiga ämnen. En temperaturreglering som passar livsmedlet ska 

dessutom erbjudas.  

Paragrafen tar även upp att toaletter inte får vara förbundna med livsmedelsutrymmet. Dessutom 

får inte rengöringsmedel och desinfektionsmedel förvaras där livsmedel hanteras.  

Dock ska det finnas utplacerade handtvättställ, god ventilation, lämplig belysning samt 

omklädningsrum för personal om det är nödvändigt. Ett avlopp ska konstrueras lämpligt för 

lokalens ändamål.  

Särskilda regler för lokaler där livsmedel bereds, behandlas 

eller bearbetas 

I denna typ av lokaler ska god livsmedelspraxis kunna utföras vilket först och främst innebär att 

dörrar, golv, väggar och andra ytor (även utrustning) ska hållas i gott skick samt vara lätta att 

rengöra.  Dessutom ska innertak, installationer fästa i tak, fönster och andra öppningar vara 

konstruerade på ett sådant sätt att ansamling av smuts förhindras. Om det är nödvändigt ska de 

olika områdena även desinficeras. 
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För att detta ska hållas krävs att släta, tvättbara, korrosionsbeständiga och giftfria material 

används.  Dessutom ska det finnas anordningar för denna typ av rengöring av arbetskap och 

utrustning. 

Möjlighet att skölja livsmedel ska även finnas om detta är nödvändigt. 

Utrustningskrav 

All utrustning, tillbehör och föremål som kommer i kontakt med livsmedel ska rengöras effektivt 

och desinficeras om nödvändigt. Utrustningen ska dessutom vara konstruerad, bestå av sådant 

material, vara installerad och hållas i tillräckligt gott skick, vilket gör att denna renlighet kan 

följas.  

För att garantera att förordningar följs ska utrustningen vara försedd med kontrollanordningar 

om det anses nödvändigt.  

Paragrafen säger slutligen att användning av kemiska ämnen för att förhindra rostskador ska 

användas enligt god praxis. 

Vattenförsörjning 

Vid hantering av vatten är det viktigt att kontaminering (förekomst eller införande av fara) av 

livsmedel ej uppstår. Detta görs genom att använda lämpliga anordningar och förfaranden. 

Bearbetning av återanvänt vatten får inte utgöra någon risk för kontaminering. 

Dricksvattenkvalitet ska hållas. Dock finns undantag om behörig myndighet anser att livsmedlet 

inte kan påverkas negativt. 

Personlig hygien 

God personlig renlighet ska hållas genom att använda lämpliga, rena och vid behov skyddande 

kläder när personer arbetar med livsmedelshantering. 

Bestämmelser om livsmedelsprodukter 

Livsmedel som efter upphettning skall förvaras kylda måste snarast efter värmebehandling kylas 

ned till en temperatur som inte medför en hälsorisk. 

Tillräckligt stora och separata kylrum måste finnas på företag som hanterar livsmedel. Även 

ändamålsenliga lokaler för lagring av råvaror och beredda råvaror måste finnas. 

För att förhindra förskämning och skydda mot kontaminering skall alla råvaror och ingredienser 

som förvaras på ett livsmedelsföretag förvaras under lämpliga förhållanden. 

2.6. Produktutveckling 
I samband med att ett behov uppstår finns mängder av olika möjliga lösningar. Hur dessa 

lösningar bearbetas visas i (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004) och denna text är en 

sammanfattning av de viktigare delarna från denna. Beroende på hur prioriteringarna ser ut 

(funktionella, tekniska, ekonomiska, användarvänliga, miljövänliga och etc.) väljs ett 

lösningsförslag. Det är mycket viktigt att problemet är uppdelat i dess beståndsdelar för att en 

lämplig lösnings ska hittas. Bakom detta ligger ett bra specifikationsarbete. Produktutveckling 

handlar om steget från idé till tillverkade exemplar och kan lösas på en mängd sätt. 

Det finns olika metoder för att generera koncept. Dels finns de mer fria och kreativa och dels de 

mer systematiska och rationella. 

 En fri och kreativ metod för konceptgenerering är en brainstormingsession. Denna bör gå 

till genom att ett flertal deltagare har läser på om problematiken i förväg. Dessa träffas på 

en session och under en begränsad tid kommer fram till olika förslag och lösningar. Målet 
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är att få fram högsta möjliga antal lösningar, att ingen kritik får förekomma samt att dessa 

koncept klassificeras och bearbetas i efterhand. 

 En mer strukturerad och rationell metod är att en lösningssökning görs. Denna kan med 

fördel göras med hjälp av litteratur, studiebesök, kataloger och även patent. En annan 

källa att hämta inspiration från är naturen med dess variation på olika lösningar. 

 

Det finns möjligheter att kombinera dessa metoder. I konceptgenerering är det funktionerna som 

är viktiga istället för olika tekniska komponenter och teknologier. Det finns ofta flera olika 

tekniska lösningar till en funktion och de ”bästa” tekniska lösningarna väljs genom en 

konceptutvärdering. Ett första steg i en konceptutvärdering är att eliminera koncept som inte 

löser huvudproblemet, uppfyller alla krav, är realiserbara, är inom kostnadsramarna, är säkra 

eller ergonomiska. Koncept som inte passar företaget och som det inte finns tillräckligt med 

information om elimineras. En elimineringsmatris ställs upp och de olika koncepten undersöks 

utefter dessa kriterier. När ett koncept klarar ett kriterium markeras ett plustecken i aktuell ruta. 

När kriteriet inte klaras av läggs ett minustecken i aktuell ruta. I konceptstadiet kan det vara svårt 

att veta om ett koncept klarar kriterierna. Vid dessa fall läggs ett frågetecken i aktuell ruta. 

Antalet frågetecken bör minskas med tiden. 

Efter att olämpliga koncept tagits bort är det rimligt att avgöra vilka av de kvarvarande 

koncepten som det är lämpligare att arbeta vidare på. Detta görs i en beslutsmatris. I denna 

matris ställs de olika koncepten mot varandra på i förväg valda punkter. Dessa punkter utgörs 

mestadels av olika kundkrav. Ett koncept sätts som referenskoncept. Referenskonceptet bör vara 

ett bekant koncept. Eventuellt kan en nuvarande produkt väljas. Mot detta jämförs de andra. Är 

ett koncept bättre på en punkt får detta koncept ett plus, är det sämre får den ett minus och är de 

likvärdiga sätts en nolla. Därefter räknas plus och minus samman och bildar en differens. De 

koncept som har högst positiv differens tas vidare till nästa steg och de koncepten med lägre 

differens läggs ned. 

2.7. Pasta 
I detta kapitel kommer pasta att beskrivas allmänt, hur kokning sker samt pastans mekaniska 

egenskaper. Information om detta är tagen från (Pasta, 2009), (Lär dig koka pasta, 2009) och 

från studentprojekt (Anerud, 2006). 

2.7.1. Allmänt 

Pasta är ett samlingsnamn för produkter som makaroner, spaghetti och liknande. Ordet är 

italienskt och betyder deg eller gröt. Pasta har dock kinesiskt ursprung från 2000 f.kr.  Pasta görs 

vanligen på durumvetemjöl, ägg och vatten. Billigare sorter görs ofta utan ägg och av vetemjöl 

med lägre proteinhalt. Pasta finns som både färsk, torkad, med fullkorn och glutenfri. I det 

sistnämnda fallet byts vetemjöl ut mot bovete eller majsmjöl. 

2.7.2. Kokning av pasta 

Vid tillagning av pasta kokas först vatten upp som pastan sedan tillsätts i. Används torr pasta ska 

den kokas livligt, medan färsk pasta ska kokas på svag värme. 

 

För bästa tillagning ska pastan cirkulera, eftersom den jämna kokningen minimerar risken för att 

pasta klibbar ihop. För omrörning av spagetti rekommenderas en ”spagettiklo” för detta.  

 

Konsistens på pastan rekommenderas att ha ett visst tuggmotstånd och spänst utan att smaka 

okokt. För att styra detta är det därför bra att använda ett tidur som startar efter att kokvattnet 

börjar bubbla. Koktiden för pastan står på dess förpackning och brukar vara ca 7-10 minuter.  
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Efter kokning hälls pastan över i ett durkslag för att sila bort resterande vatten. Viktigt är att 

servera genast p.g.a. av att pastan fortsätter mjukna efter att kokvattnet hälls av. Om den ska 

användas i sallad rekommenderas att snabbt kyla ner den under rinnande kallt vatten. 

2.7.3. Pastans egenskaper 

Följande resultatdiagram är tagna från ett studentprojekt som gjordes 2006 på KTH. Endast 

resultat vid koktid på sex minuter har ansetts relevanta och därför tagits med. Figur 3 visar 

resultat av dragprover på pastan. 

 
Figur 3. Dragprov på pasta. IWC-värdet visar vattenmängden i pastan 

2.8. Transportband 
Ett transportband har till uppgift att förflytta ett objekt från en punkt till en annan. Under resans 

gång är det möjligt att objektet bearbetas eller monteras samman. Ett enkelt transportband består 

av två rullar (ändrullar) som ett band är monterat på. Ett band är vanligen tillverkat i metall 

(vanligen rostfritt stål) eller i någon polymer. Bandet kan även varieras genom att det kan vara 

heltäckande eller att det kan vara ihåligt för att släppa igenom något medium men inte objektet. 

Ena rullen drivs mekanisk medan den andra rullen har till uppgift att styra bandet. Om objektet 

väger för mycket krävs det förstärkningar av flera rullar mellan ändrullarna och eventuellt 

drivning av dessa. Ett exempel på detta visas i Figur 4. I detta exempel är det två drivande rullar 

(röda) och två stödjande rullar (blåa) och ett objekt (grönt) som transporteras åt vänster. 

 
Figur 4. Exempel på transportband 
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2.8.1. Paternosterverk 

Ett paternosterverk kan antingen vara en pump eller en grävmaskin. Det är en äldre typ av 

konstruktion uppbyggt av ett löpande band varpå ett stort antal skopor är monterade. 

Uppfinningens namn har sitt ursprung i den katolska bönen fader vår. Figur 5 visar hur ett sådant 

verk ser ut.  Information om paternosterverk är tagen från (Paternosterverk, 2009). 

 
Figur 5. Två exempel på paternosterverk 
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3. Konceptframtagning 
Konceptframtagning är steget från idéer till mera förädlade koncept. Idéerna utvecklas med enkla 

beräkningar, resonemang och genom olika processer till bearbetade koncept. 

3.1. Framtagning av idéer 
Uppgiften kan delas upp i transporten av pasta mellan systemets delar och ett sätt att kyla pastan 

innan den hamnar i kyldelen. Steget mellan kok- och kyldelen kommer att benämnas kylsteg. För 

att ta fram idéer till dessa delfunktioner görs en ”brainstorming”. I samband med dessa idéer kan 

lösningar uppstå som kombinerar delfunktionerna, vilka beskrivs separat. 

3.1.1. Kylning 

Kylningen kan utföras på två sätt. Antingen med ett kallt bad som pasta placeras i. I detta fall 

kan problem uppstå med att hålla vattnet kallt eftersom det värms av pastan. Dessutom måste 

vattnet bytas ut med jämna mellanrum för att inte bakterierisk ska uppstå. 

Den andra lösningen är att via en duscha spola vatten på pastan. Denna lösning används i 

nuläget, men görs manuellt. 

Vid båda dessa lösningar krävs en funktion som gör att pastan separeras. I nuläget görs detta 

genom att operatören rör runt i pastan med sina händer. 

3.1.2. Transport 

Transporten kan lösas på flera sätt, vilket resulterar i följande koncept. I de flesta fall kan 

rörelsen i koncepten användas för att transportera pastan till eller från kylsteget. För vissa 

lösningar är rörelsen mest praktiskt för ett av fallen, vilket kommer att betonas. 

Skenor 

Transportbandet vid kokdelen driver korgen med pasta mot en bana av skenor. En halvloop i 

denna bana kommer leda till att pastan töms ur korgen och hamnar i kylsteget. Skenorna kommer 

slutligen att föra tillbaka korgen till startpunkten. Halvloopen består av drivskenor och 

stödskenor. På drivskenorna finns kedjor som drar fram korgarna. Stödskenorna finns för att inte 

korgarna ska falla ned. Resterande del är uppbyggd av glidskenor som korgarna glider på. Detta 

visas i Figur 6. Konceptet med skenor fungerar bäst för rörelsen mellan kokdel och kylsteg, men 

skulle även kunna modifieras för att användas mellan kylsteg och kyldel. 
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Figur 6. Skiss för koncept ”Skenor” 

Robotarm 

Roboten transporterar korgar med pasta från kokdelen till kylsteget. Därefter hälls den avkylda 

pastan i kyldelen och korgarna läggs i en hållare för korgar. Detta visas i Figur 7. Robotarmen är 

praktisk eftersom den löser hela transportrörelsen mellan kok- och kyldel. 

 
Figur 7. Skiss för koncept ”Robotarm” 

En snabb undersökning visar att en robot som lösning ligger utanför företagets prisklass. Därför 

tas den bort från vidare studie. 

Vajrar 

Korgen är fäst i vajrar, vilka är dragna genom kokdelen och styrda med rullar. Vajrarnas rörelse 

förflyttar korgen genom kokningen. Fästpunkterna på korgen gör att den befinner sig i upp och 

nedvänt läge ovanför kylsteget och tömmer pastan där. Figur 8 visar en skiss för konceptet. 
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Konceptet löser ursprungligen transporten till kylsteget, men kan via omkonstruktion stå för hela 

transporten. 

 
Figur 8. Skiss för koncept ”Vajrar” 

Rondell 

Konceptet bygger på ett rondelliknande hjul som placeras mellan kok- och kyldel, vilket visas i 

Figur 9. Hjulet är indelat i fack som rymmer mängden pasta från två korgar. Hjulet roterar 

moturs. Den rörelsen tillsammans med att hjulet är vinklat gör att pastan rinner till kyldelen med 

hjälp av gravitationen. Stänkskydd vid sidan om hjulet gör att pastan inte faller ut. Detta koncept 

är mest praktiskt att kombinera med en vattenkran placerad ovanför hjulet som med jämna 

mellanrum kyler pastan med kallt vatten. Rondellen är endast tillämpad för att förflytta pastan till 

kyldelen. Det behövs därför en annan lösning för att pastan ska hamna i ”rondellen” från 

kokdelen. 

 
Figur 9. Skiss för koncept ”Rondell” 

Pressa mot kant med cylinder 

Korgarna pressas över en kant med hjälp av en cylinder. När korgen pressas mot kanten roteras 

korgen mot kylsteget. Detta bidrar till att pastan töms från korgen. Konceptet visas i Figur 10. 

Cylindern kan användas för att få pastan i eller ut ur kylsteget. Lösningen kan dock endast 
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tillämpas vid ett av tillfällena. Efter att korgen har vänts och pastan fallit ut kan inte proceduren 

upprepas. Transporten måste därför kombineras med en annan lösning.  

Kylningen kan utföras med antingen vattenbad eller dusch i det kylsteg som placeras mellan 

kok- och kyldel. 

 
Figur 10. Skiss för koncept ”Pressa mot kant med cylinder” 

Slunga 

En gaffelformad slunga tar en pastakorg och slungar korgen med pasta till kylsteget. Där finns i 

sin tur en gaffel kopplad till en korg som kastar pastan till kyldelen efter att pastan kyls ned till 

40 °C. Konceptet visas i Figur 11. Antingen kan dusch eller vattenbad användas till kylningen. 

 
Figur 11. Skiss för koncept ”Slunga” 

3.1.3. Kombinerad transport och kylning 

Förutom att genera koncept som endast utför kylning eller transport kan koncept vara en 

kombination av dessa funktioner. Dessa är svåra att separera och tas istället upp i detta kapitel. 

Fem sådana lösningar visas nedan.  
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Förlängd kyldel 

Detta koncept kombinerar transport från kylsteget till kyldelen med kylfunktion av både dusch 

och bad. I kylsteget finns ett rullband som transporterar pastan efter att den kylts. Det nuvarande 

kyldelen och förlängningen kan eventuellt kopplas samman, men fördelen med separata rullband 

är att kylsteget kan gå snabbare än kyldelen. Detta medför att pastan inte är i luften för länge 

mellan kylsteget och kyldelen. Efter kylsteget ska det finnas möjlighet för avrinning. Konceptet 

visas i Figur 12.   

 
Figur 12. Skiss för koncept ”Förlängd kyldel” 

Sugledning med korg 

När korgen med pastan är klar i kokdelen sugs pastan upp i en suganordning som visas i Figur 

13. Pastan kommer till en sluss och kyls därefter ned innan den åker ned i kyldelen. Konceptet 

kan användas för att förflytta pastan till och från kylsteget. Kylsteget består av ett rör där pastan 

sakta glider ned till kyldelen. Runt detta rör finns ledningar med kylmedium som tar hand om 

pastans värme. Med andra ord behövs inte de kylmetoder som nämnts tidigare.  

 

 
Figur 13. Skiss för koncept ”Sugledning med korg” 

Realiserbarheten i detta koncept värderas tidigt som låg. Det är dessutom svårt att avgöra hur 

denna exakt ska studeras. Därför kasseras den innan beräkningskapitlet. 
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Sugledning utan korg 

Både kokdel, kylsteg och kyldel är ett tätt slutet rör fyllt med vatten. Kylsteget fungerar som en 

sluss som dränerar bort det varma vattnet och tillför kallt vatten som kyler ner pastan till 40 °C. 

Därefter dräneras denna vätska bort och slussen transporterar pastan till kyldelen. Konceptet 

visas i Figur 14. 

 
Figur 14. Skiss för koncept ”Sugledning utan korg” 

Spola underifrån 

En stråle med kallt vatten för med pastan från kokdelen till kyldelen, vilket visas Figur 15. 

Pastan kyls ned under tiden den är i luften. Spolmunstycket bör kunna förflyttas automatiskt för 

att transportera all pasta. Detta koncept medför att inget extra kylsteg krävs samt att 

transporteringen sker direkt från kokdelen till kyldelen. 

 
Figur 15. Skiss för koncept ”Spola underifrån” 

Hiss med Flippanordning 

När korgarna kommer till kylsteget sänks de ner med ett hissliknande golv i ett kylbad, vilket 

visas i Figur 16. När pastan nått rätt temperatur höjs golvet igen. Pastan kommer till kyldelen 
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genom att golvet vänder korgen. Kylsteget har dessutom en vibratorfunktion vilket gör att pastan 

inte klibbar i kylbadet. Detta koncept löser endast transport från kylsteg till kyldel. Det behövs 

en extern lösning för att pastan ska hamna i kylsteget från kokdelen. 

 
Figur 16. Skiss för koncept ”Hiss med flipp” 

Flippanordning med skenor 

En korg med varm pasta kommer till kylsteget. Där sker en dusch av pastan. Alternativt är 

plattan som korgarna står på nedsänkt i ett vattenbad. Korgen vänds och hamnar på stödskenor 

medan pastan åker ned i kyldelen. Detta koncept påminner om ”Hiss med Flippanordning”, men 

har en enklare konstruktion. En skiss för konceptet visas i Figur 17. 

 
Figur 17. Skiss för koncept flipparm i slutet av kokdel 

3.2. Beräkningar och analys innan modeller 

skapas 
Följande kapitel har två syften. Det ena är att med enkla handberäkningsmetoder bestämma mått 

och form på koncepten. Detta används som ett hjälpmedel när idéerna senare skapas med CAD 

(Solid Edge, 2009). Om det är svårt att studera ett koncepts form kommer beräkningarna istället 

undersöka lösningarnas prestanda. 
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Det andra syftet med kapitlet är dessutom att försöka utvärdera realiserbarheten för vissa koncept 

om det är möjligt. Studiernas syften är spridda, men de olika perspektiven ger en bra bild av 

konceptens funktionsområden.  

3.2.1. Kylning 

Först är det viktigt att beräkna mängden kylmedium som är nödvändig för att sänka temperaturen 

på pastan till 40 °C. Denna beräkning är grundläggande för alla koncept. 

För att förenkla beräkningarna approximeras den totala massan som summan av korgens och 

pastans massa. Denna mängd kommer att behandlas som om det vore endast pastans massa. 

Detta eftersom att den specifika värmekapaciteten för pasta (som innehåller vatten) är större än 

för stål. Detta innebär att den beräknade värmekapaciteten blir större än den verkliga, vilket 

medför en liten säkerhetsmarginal. 

 korg :1kg,pasta :14kg 15kgm    

De önskade temperaturerna visas i Tabell 1: 

Tabell 1. Temperaturen på pastan efter följande steg 

Kokdel 100 °C 

Kylsteg 40 °C 

Kyldel 4 °C 

Den nödvändiga kylenergin som behövs är hämtad från tekniska referensramen och visas nedan: 

 b pQ m c T    (3.1) 

Där Qb är kylenergin som krävs för att kyla ned en massa m med temperaturskillnaden ΔT och att 

materialet har den specifika värmekapaciteten cp. 

Pastan ska kylas ned från 100 till 40 °C. Detta innebär att ΔT = 40 – 100 °C = – 60 °C. 

Pastans värmekapacitet är okänd, men kan antas ha lägre värmekapacitet än vatten trots att 

pastan till stor del består av vatten. Därför antas att pastan har liknande värmekapacitet som 

vatten: 

cp=4∙10
3
 J/(Kg∙K) 

 315 4 10 60 3,6MJbQ       (3.2) 

Med de antagna värdena blir den nödvändiga kylenergin Qb = 3,6 MJ per korg. 
Pastan kommer att värma kylvattnet och därmed ge upphov till Qa. Denna energi kommer att 

vara lika stor som Qb men med motsatt tecken. 

 a bQ Q   (3.3) 

För att bestämma mängden kylvatten används följande uttryck: 

 a
a p

p

Q
Q m c T m

c T
    


 (3.4) 

En varm sommardag kan kallt kranvatten antas uppnå till nästan 20 °C. Vattnet värms upp av 

pastan till ungefär 40 °C. Därför går det att utnyttja en temperatur differens på 20 °C. 

Den mängd vatten som krävs för att kyla en korg uppgår till 45 kg vatten, vilket motsvarar 45 

liter vatten. Korgarna kommer parvis, vilket innebär att det krävs 90 liter vatten att kyla pastan. 

Mellan varje kylning kommer det att ungefär ta 90 sekunder. Genom att kyla vattnet kan 

mängden vatten minskas. 

Om vattnet ska återanvändas beräknas den nödvändiga kylenergin med följande formel: 

 bQ
W

t
  (3.5) 
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I snitt kyls en korg på 45 sekunder, vilket kräver följande kylenergi: 

 
6

33,6 10
80 10 kW

45
W


    (3.6) 

3.2.2. Rondell/Hjul 

Det grundläggande för att kunna skapa en modell av detta koncept är att dimensionera hjulets 

dimensioner samt vinkeln den ska placeras i. När pastan åker genom rondellen kommer 

centripetalkraften medföra att pastan vill åka utåt kanterna. En större radie (vid samma hastighet) 

på hjulet motverkar detta och en kraftberäkning är därför relevant för att bestämma detta mått. 

En förenklad friläggning visas i Figur 18. 

 
Figur 18 Till vänster visas hjulet ovanifrån. I mitten visas en bild snett från sidan. Till höger visas en 

friläggning med krafterna på hjulet. 

Om jämvikt råder och pastan inte dras ut av centripetalkraften ges följande: 

    : cos sin 0centripetalF N       (3.7) 

    : sin cos 0centripetalF N mg        (3.8) 

2

, N, centripetalkraft pga hjulets rotation

30kg,pastans massa

9,81 m/s , tyngdacceleration

, rad,hjulets vinkel

centripetalF

m

g






 

(3.7) tillsammans med (3.8) ger följande: 

  sincentripetalF m g     (3.9) 

Följande ekvation är grundläggande för att beräkna centripetalkraft. 

 
2

centripetal

m v
F

r


  (3.10) 

, rotationshastighet

,hjulets radie

v

r
 

(3.9) tillsammans med (3.10) ger följande: 

 
 

2

sin

v
r

g 



 (3.11) 

Uttrycks periferihastigheten som vinkelhastigheten ges följande: 
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2

sin

r
r

g









 (3.12) 

Denna ekvation kan användas till att dimensionera radien om hastigheten och lutningsvinkeln på 

hjulet är given. Hjulets hastighet ges av följande formel: 

 
t


   (3.13) 

3
, vinkeln hjulet rör sig

2

, tid från att pasta kommer från kokdel tills att det hamnar i kyldel

rad

t

  
 

(3.12)tillsammans (3.13) med ger: 

 
 

2
2

2

sin

r
tr

g










 (3.14) 

Vilket kan utvecklas till följande: 

 
 

2 2

sin

/

g
r

t






  (3.15) 

Instoppat värde på vinkelrörelsen från tidigare ger: 

 
     2

2 2
2 2

2

sin sin 16 sin

9 93 //
164

g g t g
r

tt

  



    
  

   
 

 (3.16) 

Krav på hjulets radie kan räknas ut genom att välja hur lång tid det ska ta för hjulet att 

transportera pastan från inlopp vid kokdel till utlopp på kyldelen, samt vinkeln hjulet lutar. 

Om tiden antas vara 10 sekunder och vinkeln på hjulet 20 grader ges följande: 

 
 2

2

16 10 9,81 sin / 9
60m

9
r





  
 


 (3.17) 

Med andra ord finns inga större krav på hjulets radie och vid dessa låga hastigheter påverkar inte 

centripetalkraften pastan nämnvärt. Radien väljs för vidare beräkningar till 0,5 m. 

 

Förutom detta måste även hänsyn tas till att två korgar ska få plats i ett fack. Med andra ord 

måste den sammanlagda bredden på två korgar vara mindre än bottenbredden på ett fack. Måttet 

på bottenbredden ges med ekvation (3.18): 

 sin
2 2

fackL
r

 
   

 
 (3.18) 

Vilket kan utvecklas till följande: 

 2 sin
2

fackL r
 

    
 

 (3.19) 

, m,bottenbredden på ett fack

, rad, vinkeln på ett facks väggar

fackL
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Om exempelvis fyra stycken fack väljs blir β = 2π/4. Om dessutom radien väljs till 0,5 m ger 

ekvation (3.19) följande: 

 
2 / 4

2 0,5 sin 1 sin 0,71m
2 4

fackL
    

        
   

 (3.20) 

Volymen på ett fack måste vara större än två korgars volym för att få plats. Detta ger följande 

krav: 

 
2

fack

T r
V

n

 
  (3.21) 

 korg korg korg korgV B H L    (3.22) 

3

3

, m , olym på ett fack

, m , olym på en mängd pasta som ryms i en korg

,m, höjden på ett fack

4,antalet fack

fack

korg

V v

V v

T

n 

 

 0,325m,korgens bredd

 0,2 m,korgens höjd

 0,5 m,korgens längd

korg

korg

korg

B

H

L







 

 

Eftersom volymen på ett fack ska rymma volymen av två korgar ges följande: 

 
2

2 korg korg korg

T r
B H L

n

 
     (3.23) 

Höjden bryts ut: 

 
2

2 korg korg korgB H L n
T

r 

   



 (3.24) 

Instoppade värden ger minsta krav på hjulets höjd: 

 
2

2 0,325 0,2 0,5 4
0,33m

0,5
T



   
 


 (3.25) 

3.2.3. Pressa mot kant med cylinder 

De är två delar att dimensionera i detta koncept. Dels är det cylindern som pressar mot korgen 

och dels är det utseendet på den kant som ska fälla korgen ner i kylsteget. För korgens rörelse 

finns två viktiga fall. Det ena tillfället är precis i början när korgen får första knuffen av 

cylindern och kommer åt kanten. Andra fallet är då korgen står rakt mot kanten och trycker mot 

hela dess yta. En stor skillnad mellan dessa fall är att korgen ändrar stödpunkt som den vrider sig 

kring. För dimensioneringen är det till en början intressant att ta reda på vad som krävs för kraft 

på cylindern samt vilken höjd på kanten för att rubba korgen ur sitt jämviktsläge. Detta ska i sin 

tur medföra att korgen roterar framåt. Dessa krav kan beräknas med en kraftekvation för varje 

läge, vilket visas med kommande beräkningar. 

Fall 1: 

En friläggning av detta fall visas i Figur 19 
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Figur 19. Friläggning av det första fallet. Korgen har precis fått kontakt med kanten. 

Variablerna i bilden definieras som: 

 

, N, kraft från kant som korgen stöder emot

, N,kraft från cylinder som knuffar korgen

0,2m,korgens höjd

 , m,  avstånd mellan korgens övre kant och cylinderns angreppspunkt

0,53m,korgens längd

15kg ,

kant

cylinder

F

F

H

h

L

m







2

massa för en korg med pasta

9,81m/s ,gravitationg 

 

 

I läget precis innan korgen släpper från rullbandet råder kvasistatisk jämvikt. Med andra ord sätts 

krafterna från underlaget och momentet vid punkten A till noll. 

Momentjämvikt kring punkten A för fall ett ger följande: 

    : sin 0cylinderA F H h m g        (3.26) 

Detta ger kraften som behövs från cylindern som knuffar korgen: 

 
 sin

cylinder

m g
F

H h

 



 (3.27) 

Om det antas att cylindern trycker på korgen med avstånd 5 cm från kanten och att vinkeln α är 

20 grader ges följande cylinderkraft: 

 
 15 9,81 sin 20

336 N
0,2 0,05

cylinderF
 

 


 (3.28) 

Fall 2: 

En friläggning av detta fall visas I Figur 20 

 
Figur 20 Friläggning av andra fallet. Korgen trycker mot hela kantens yta 
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Där 

2

, m,kantens höjd

, , vinkelkraften somcylindern trycker med

,m, nytt avstånd från cylindernsangreppspunkt till korgens kant

kantS

h

   

 

När korgen ska föras över kanten antas som innan kvasistatisk jämvikt. Momentjämvikt ställs 

upp men nu har momentet flyttats till punkt B. 

  , 2 ,: 0
2

cylinder x kant cylinder y

L
B F H h S F L mg        (3.29) 

Kraften från cylindern verkar i detta läge i en obestämd riktning. Detta uppstår p.g.a. att korgen 

har förflyttats i förhållande till cylindern under rörelsen. Resultanten kan beskrivas med vinkeln 

β, vilket visas med följande ekvationer: 

  , coscylinder x cylinderF F    (3.30) 

  , sincylinder y cylinderF F   (3.31) 

(3.30) och (3.31) tillsammans med (3.29) ger följande: 

     2: cos sin 0
2

cylinder kant cylinder

L
B F H h S F L mg          (3.32) 

I detta fall kan det vara intressant att undersöka vilken höjd som krävs på kanten om samma kraft 

används som beräknades vid fall 1.  

 

(3.32) används för att beräkna höjden på kanten: 

 
 

 
2

sin
2

cos

cylinder

kant

cylinder

L
L F mg

S h H
F





   

  


 (3.33) 

Vinkeln sätts som exempel till 15 grader och h2 till 2 cm, vilket ger följande: 

 
 

0,53
sin(15) 0,53 336 15 9,81

2 0,02 0,2 0,2m
336 cos 15

kantS
    

   


 (3.34) 

För att göra en överslagsberäkning för vilken slaglängd cylindern behöver används skissen i 

Figur 21. 
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Figur 21 Skiss för att beräkna cylinderns slaglängd 

 

Där sträckan l är från punkten som cylinderkolven först angriper till mitten av korgens sida då 

den står uppe på kanten. Koordinatsystemet placering visas i Figur 21. X-axeln har samma höjd 

som nedre kanten på korgens första läge och Y-axeln skär punkt A. Punkternas koordinater kan 

beskrivas på följande sätt: 

   0, sin kantA L S L    (3.35) 

     cos sin , cosB L H h H h          (3.36) 

Längden l ges med Pythagoras sats: 

        
2 2

0 cos sin sin coskantl L H h L S L H h                (3.37) 

Om det åter antas att cylindern trycker med avstånd 5 cm från kanten, samt att vinkeln på 

rullbandet är 20 grader ges följande: 

              
2 2

0,53 cos 20 0,2 0,05 sin 20 0,53sin 20 0,2 0,53 0,2 0,05 cos 20 0,57ml             (3.38) 

Cylindern behöver därmed en slaglängd på 6 dm.  

3.2.4. Slunga 

I detta tidiga skede kan främst banan studeras som slungan kastar utefter. Fallet stämmer bra 

överens med den klassiska kastparabeln. Denna kan visa vilket avstånd som behövs mellan de 

olika delarna beroende på pastans tyngd, kastkraft, tid och hastighet. Nedan i Figur 22 visas 

kastparabeln för slungans bana. 

 
Figur 22. Kastparabel för kastning av pasta med slunga 
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För att kunna räkna med kastparabeln behövs först ett utryck för tiden. Detta görs genom att utgå 

från uttrycket för acceleration, vilket visas nedan. 

 
y

y y y

dv
a a dt dv

dt
    (3.39) 

2, m/s ,acceleration i y-led

, m/s, hastighet i y-led

, s, tid

y

y

a

v

t

 

Integreras uttrycket ges tiden, vilket visas nedan: 

 
2 2

2 1

1 1

2 1( )

y

y

vt

y y y y y

t v

a dt dv a t t v v       (3.40) 

1

2

, s, starttid

, s, sluttid

t

t
 

Eftersom hastigheten i y-axelns riktning är liknande men omvänd vid start och slutskedet ges 

följande: 

 
2 1 1 1 12 1( ) 2y y y y y yv v a t t v v v          (3.41) 

P.g.a. att endast tyngdacceleration g verkar på pastan i höjdled ges följande:  

 ya g   (3.42) 

(3.41) tillsammans med (3.40) ges nedanstående: 

 1 1 1

2 1

2 2 2
( )

y y y

y

v v v
t t

a g g


    


 (3.43) 

Längden L räknas ut via hastigheten i x-axelns riktning enligt nedan. 

 
2 2

1 1

2 1 2 1( )

t x

x x x

t x

dx
v v dt dx v t t x x L

dt
          (3.44) 

1

2

, m/s, hastighet i x-led

, m, startposition i x-led

,m, slutposition i x-led

, m,kastlängd

xv

x

x

L

 

 

(3.42) i (3.43) ger följande: 

 
2 y

x

v
L v

g


   (3.45) 

Hastigheterna i x- och y-led kan beskrivas med den resulterande hastigheten och en vinkel på 

följande sätt: 

  cosxv v    (3.46) 

  sinyv v    (3.47) 

(3.46) och (3.47) tillsammans med (3.45) ger följande: 
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 sin 2

L g
v







 (3.48) 

Denna formel kan nu användas för att bedöma hastigheten som krävs om kastet sker med en viss 

vinkel samt att avståndet är känt mellan kokdel, kyldel och kylsteg. 

Utrymmet som pastamaskinen befinner sig i är litet. Därför sätts avståndet som pastan behöver 

kastas till 3dm. Om vinkeln dessutom antas vara ca 45 grader ges följande hastighet: 

 
 

0,3 9,81
1,7 m/s

sin 2 45
v


 


 (3.49) 

3.2.5. Vajrar 

För att studera rimligheten i detta koncept ritas möjliga idéer på olika banor som korgarna åker 

med vajrarna. Ett exempel på en sådan bana visas i Figur 23. 

 
Figur 23. Exempel på en bana för korgarna i profil sett från sidan 

För att därefter studera vilken vajerbana som behövs för detta markeras två punkter på korgarna. 

Förhållandet mellan dessa visar hur korgen vrider sig under rörelsen. Placering av dessa punkter 

visas i Figur 24. 

 
Figur 24. Punkter sätts ut för att tydligare illustrera korgens rörelse.  

Dessa punkter är tänkt att vajerbanorna ska fästas i. Syftet med infästningen i två olika punkter är 

att skapa vridningen. I följande steg dras linjer mellan närliggande punkter av samma färg. Detta 

visar hur vajerbanorna ska formas, se Figur 25. 
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Figur 25. Linjer har dragits mellan punkterna. En möjlig bana för vajrarna har därmed ritats upp.  

Vid skapande av skissen tas det i beaktning att avstånden ska vara konsekventa mellan varje steg 

samt röda och svarta punkter. Ojämna avstånd mellan stegen skulle innebära att hastigheten på 

vajrarna varierar, vilket vore omständigt att konstruera.   

I Figur 26 syns dock att linjerna korsar varandra mellan två punkter. Detta innebär problem när 

vajrarna ska dras. Oavsett hur vajrarna dras visar det sig att en korsning är nödvändig för att 

korgen ska vändas upp och ner. Exempel på detta visas i Figur 26. 

 
Figur 26. Linjerna korsar varandra när korgen vänds 

Som en lösning på detta måste därför vajrarna löpa genom banor i olika plan. För att föra korgen 

genom dessa banor monteras ett yttre och ett inre fäste på utsidan av korgen. Korgen är i sin tur 

tänkt att föras med vajrarna kopplade till dessa utan att en korsning innebär problem. Denna 

konstruktionsidé visas ovanifrån i Figur 27. 

 
Figur 27 Korgen med inre och yttre infästning visas ovanifrån. De två banorna i planen är ämnade att 

minska risken för korsning av vajrarna. Bilden visar en korg sett uppifrån. 

Några slutsatser kan dras efter denna studie. Den yttre fästpunkten hakar in i den inre vajerbanan. 

Därmed har realiserbarheten i detta koncept minskat avsevärt. Ett radikalt förändringsförslag 

behövs för att gå vidare till fortsatt arbete. 

3.2.6. Hiss med flipp 

Konceptet Hiss med flipp kan konstrueras på en mängd olika sätt, men här behandlas bara en 

variant. Grundkonceptet för denna variant är att fyra cylindrar lyfter en platta som korgarna ska 
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stå på. Denna platta är ihålig för att lättare låta kylvatten genomströmma till korgarna som är 

placerade ovanpå. En profilbild på detta visas i Figur 28. 

 
Figur 28. Tre lägen för plattan 

Det finns tre lägen som plattan kommer att växla emellan. Det första läget är då korgarna hamnar 

på plattan. Detta läge kan kallas för ett mellanläge. Från detta läge sänks plattan ned i ett 

vattenbad för att möjliggöra kylning av pastan, det andra läget. När pastan nått rätt temperatur 

höjs plattan till mellanläget för att därefter roteras. Efter att plattan roterats har den hamnat i det 

tredje läget. Denna rotation är viktig för att korgarna ska vändas om och pastan åka ned i 

kylbadet. 

För att detta koncept ska fungera behövs motor och pump som förser cylindrarna med 

arbetsmedium, förslagsvis vatten. Motor, pump och cylindrar behöver dimensioneras. Först 

måste nödvändig lyftkraft bestämmas. Två korgar med pasta väger 30 kg. Vikten på plattan som 

korgarna står på antas till mindre än 10 kg. Sammanlagt ger detta 40 kg, vilket motsvarar 400 N. 

Tyngd fördelas på 4 cylindrar, vilket innebär 100 N per cylinder. Men en säkerhetsfaktor på 3 

blir det 300 N. I Figur 29 illustreras cylindern som kraften verkar på. 

 
Figur 29. Skiss för en av cylindrarna som lyfter plattan med korgarna 

Cylindrar väljs från en produktkatalog. För att välja rätt cylindrar måste arbetstryck samt areor 

bestämmas. Jämvikt över en cylinder ger följande ekvation: 

 1 1 2 2: 300 0A P A P N          (3.50) 

Vilket ger: 

 2 2
1

1

300A P N
p

A





  
 


 (3.51) 

Där variablerna definieras på följande vis: 
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1

2

1

2

, arean på kolvens undersida

, arean på kolvens översida

, arbetstryck

, tryck som beror på förluster

, verkningsgrad i cylindern

A

A

p

p



 

Ett omgivande system består av rör/slangar, böjar, förgreningar och ventiler. Dessa bidrar till 

systemets tryckförluster p2. Cylindrar är konstruerade för ett arbetstryck p1. Detta kan variera för 

olika cylindrar. Areorna väljs för att få ett lämpligt arbetstryck. Även verkningsgraden i 

cylindern måste tas i beaktning samt att det kan behövas ett lite högre tryck för att kunna 

accelerera plattan med korgarna. För att garantera att inte kolvarna knäcks bör även beräkningar 

från Eulers knäckningsfall användas. 

För att vald cylinder ska kunna arbeta tillräckligt snabbt krävs ett volymflöde enligt följande: 

 1 max4Q A v    (3.52) 

Där vmax är den maximala hastigheten på kolven. Motor och pump väljs för att klara av att 

leverera p1 och Q. 

Om exempelvis följande värden antas: 
2

1

2

2

6 2

2

max

= 0,0020 m

= 0,0014 m

= 0,5 10 N/m

= 0,95

= 0,3 m/s 

A

A

p

v



  

Fås följande värden: 

 
6

6 2

1

0,0014 0,5 10 0,95 300
0,5 10 N/m

0,0020 0,95
p

   
  


 (3.53) 

 34 0,0020 0,3 0,0024m /s 2,4l/sQ       (3.54) 

Det beräknade arbetstrycket är mycket lågt för dessa cylindrar samtidigt som flödet är stort. Det 

låga trycket gör det eventuellt möjligt att koppla cylindrarna till husets vattensystem. En mindre 

cylinder kan väljas om inte flödet är möjligt att åstadkomma, men då bör en motor och pump 

kopplas till systemet. Dimensionerna på cylindern är hämtade från Bosch Rexrot 

(Hydraulcylindrar, 2009). 

3.2.7. Sugledning utan korg 

För att undersöka rimligheten i detta koncept beräknas erforderlig effekt och vilket flöde som 

krävs. 

Flödet beräknas genom följande ekvation: 

 
s

Q v A B H
t

      (3.55) 

Där variablerna definieras på följande vis: 
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3

2

,m /s, flöde

,m/s, hastighet på vattnet som förflyttas

,m ,  arean på kokdelen

,m, Sträckan som vattnet förflyttas per steg

,s, tiden för ett steg

Q

v

A

s

t

 

Om formen kan anses rektangulgär

,m, bredden på kokdelen

,m, höjden på kokdelen

B

H

 

För effekten används följande ekvation: 

 P Q p   (3.56) 

Där P är effekten och p är trycket som krävs. 

Om exempelvis följande värden antas: 

6 2

= 0,5m

=5s

= 0,5m

= 0,3m

= 2 10  N/m

s

t

B

H

p 

 

Fås följande värden: 

 30,5
0,5 0,3 0,015 m /s=15 l/s

5
Q      (3.57) 

 6 30,015 2 10 30 10 WP       (3.58) 

Två möjliga lösningar undersöks kort. Båda varianterna använder pump. Ena principen fungerar 

på det sätt att vattnet förflyttas när slussen öppnas (pumpen sätts därefter igång) och den andra 

att en pump står för flödet. I Figur 30 visas hur konceptet fungerar i sex steg, de flesta vyerna är 

från sidan och dessa presenteras här: 

1. Pastan kokar i kokdelen. Till höger i figuren har pastan nyligen lagts till medan pastan till 

vänster har kokat klart. Takttiden för att avgöra om pastan kokat klar prövas fram 

manuellt. 

2. Slussens första lucka öppnas och låter vattennivån jämna ut sig. In i slussen flyter det 

både in klarkokt pasta och varmt vatten. Temperaturen är strax under 100 °C. Den pastan 

som inte kokat klart har flyttat sig ett steg i kokdelen till vänster. 

3. Den första luckan stängs och det varma vattnet pumpas tillbaka till kokdelen. Vattnet 

passerar i och med detta ett filter. Pastan ligger i luften en kort stund. 

4. Vatten från en kyltank sprutas över pastan och kyler ned den till 40 °C. 

5. En pump tömmer slussen och transporterar det 40 °C vattnet tillbaka till kyltanken för att 

kylas på nytt. Pastan ligger återigen i luften en kort stund. 

6. Slussens andra lucka öppnar och släpper in det 4 °C vattnet från kyldelen. Därefter 

skjuter en kolv in pastan i kyldelen. 
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Figur 30. Sugledningens funktion 

3.2.8. Skenor 

För att undersöka konceptet skenor görs flera lättare studier för dess form och den motoreffekt 

som krävs. Tanken är att korgarna ska åka igenom denna modul på ungefär 5-15 sekunder. Med 

en takttid på 90 sekunder kommer det bara att finnas två korgar i systemet samtidigt. Pastan 

kommer att lämna korgarna lite varefter halvloopen och falla ned till ett kylsteg. 

Koncept skenor består av driv-, stöd- och glidskenor. Stöd- och glidskenorna är 

sammankopplade. Genom drivskenan löper en dragkedja. Kedjan drivs av ett hjul med kuggar. 

Detta hjul drivs central för alla drivskenorna. Hur drivningen fungerar visas i Figur 31. I figuren 

är hjulen förenklade och kedjan är inte utritad. 

 
Figur 31. Närbild på skenornas utformning 

Stödskenorna ser till att korgarna inte tappar kontakten med kedjan. Denna kedja bör ha en yta 

med hög friktion och vara aningen formbar. Förslagsvis bör gummi användas för detta ändamål. 

Eventuellt bör kedjan ha tänder som lättare tar med korgarna. 

För att säkerställa att korgarna åker med kedjan kan stänger kopplas till som tar tag i korgarna. 

Detta minskar möjligheten för korgarna att åka tillbaka nedåt. För detta krävs sensorer och PLC 

som styr dess gång. Detta görs för att ta med korgarna i rätt tidpunkt och minska 

energiförbrukningen. 

För att avgöra om skenorna ryms i volymen som bestämts i kravspecifikationen görs beräkningar 

för att bedöma loopens radie. Glidskenorna kommer att sticka ut ur denna volym. Utrymmet 

ovanför kokdelen finns att tillgå, bara att skenorna inte får gå för högt att de slår i taket. För detta 

beräknas driv- och stödskenans profil. Definitionen av lämpliga variabler visas i Figur 32. 

R och r är radie för driv- respektive stödskena. L är längden på korgarna och x, y och φ är 

systemets koordinater. R antas vara konstant vilket innebär att r kommer att vara konstant inom 

en viss vinkel. Drivskenans form definieras av R och φ, där φ kan variera mellan 90 → 270 
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grader. Stödskenans form definieras av r och φ, där φ kan variera mellan 90 + α → 270 - α. 

Förhållandet mellan R och r betecknas med α. 

 
Figur 32. Definition av variabler för driv- och stödskenas kurva 

I Figur 33 visas relationen mellan dessa L, R, r och α. 

 
Figur 33. Hur r beror på R och L 

Relationen mellan dessa variabler har följande utseende: 

 
2

sin
2 2

L

L

R R



 
 

     
 

 (3.59) 

Vilket kan skrivas om på följande sätt: 

 2 arcsin
2

L

R


 
   

 
 (3.60) 

Pythagoras sats ger: 

 

2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2

L L L
R r r R r R

     
            

     
 (3.61) 

Där den minsta teoretiska radien för stödet r är noll, vilket innebär att R minst måste vara: 

 

2 2

2 20
2 2 2

L L L
R R R

   
        

   
 (3.62) 

När korgen nått sin högsta position glider den ned för en glidskena. För att korgen inte ska fastna 

ovanför kokdelen måste lutningen vara tillräcklig med avseende på friktionen. Definitionen på 

friktion visas i ekvation (3.63). 

 
fF

N


  (3.63) 
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N är normalkraften, Ff är friktionskraften och μ friktionskoefficienten, dessa visas i Figur 34. I 

figuren visas även massan m, tyngdaccelerationen g och vinkeln β. 

 

 
Figur 34. Krafter verkar på korgen under färden längs glidskenorna 

     : sin( ) 0fm g F      (3.64) 

 : cos( ) 0N m g     (3.65) 

Ekvation (3.63) och (3.65) ger följande: 

 cos( ) cos( )
f

f

F
m g F m g  


         (3.66) 

Där m är massan för korgen och g är tyngdaccelerationen. Ekvation (3.64) och (3.66) ger 

följande: 

 sin( ) cos( ) 0m g m g          (3.67) 

Eftersom att vinkeln β ligger mellan 0° till 90° är följande nedbrytning möjlig: 

 
sin( )

sin( ) cos( ) tan( ) tan( )
cos( )

arc


       


         (3.68) 

Om μ antas vara 0,3 blir vinkeln β lika med 17°. En friktionskoefficient 0,3 kan antas rimlig på 

en kontakt mellan stål och stål och där det kommer att finnas mycket vattenånga. Detta innebär 

att fallhöjden blir 1,5 m om den horisontella sträckan antas till 5 m. Detta är sträckan mellan start 

och slut för kokdelen. Resultatet från detta genererar modellen som visas i Figur 35. 

 
Figur 35. Modell över skenorna i konceptet 

För att dimensionera en motor beräknas effekten som krävs för att transportera två korgar med 

pasta igenom skensystemet. Effekten ges av: 

 
m g h

P
t

 



 (3.69) 

Massan för de båda korgarna är ungefär 30 kg, vilket motsvarar en kraft på ungefär 300 N. 

Friktion mellan kedjan och drivskena samt mellan korg och stödskena ökar den nödvändiga 

kraften till 500 N (m·g). För att korgarna ska kunna komma över medbringare (del på 

transportbandet som driver korgarna framåt) på kokdelens transportband behövs det även en 

ramp kopplad till loopen. Höjden för rampen kan antas till ungefär 0,2 m. Detta ger en 

höjdskillnad (Δh) på 1,7 m. Tiden (Δt) för rörelsen kan antas vara 5 sekunder. Kortare tid kan 



14 

 

möjligen orsaka att pastan missar kyldelen. Längre tid medverkar till att pastan kyls 

långsammare, eftersom luft kyler långsammare än vatten. Den nödvändiga effekten på motorn 

blir: 

 
500 1,7

170 W
5

P


   (3.70) 

3.2.9. Förlängd kyldel 

För att vattnet i kylsteget inte ska bli för varmt sprutas det ca 60 liter/minut (1 liter/sekund, 

beräknat på vatten med en temperatur av 20 °C) kallt kranvatten eller ca 40 liter/minut (beräknat 

på vatten med en temperatur av 10 °C) kylt vatten. 

Vattentillförseln kan ske uppifrån eller från sidorna. Men i de flesta kombinationerna är det 

fördel med vatten från sidorna då pastan kommer uppifrån. Volymen på vattnet i kylsteget kan 

vara i storleksordningen 1 x 1 x 0,1 m
3
 (längd, bredd, höjd) vilket innebär ca 100 liter vatten. 

Hastigheten på bandet bör vara hyfsat hög. När pastan nått 40 °C bör den snarast åka ned i 

kyldelen. Pastan faller från kylsteget (40 °C som är högre placerat) till kyldelen (4 °C). Innan 

pastan lämnar kylsteget rinner vattnet av genom dräneringshål. 

Vattnet som lämnar kylsteget kan antingen rinna ut i avloppet eller återanvändas om möjligt. Om 

vattnet återanvänds får det åka igenom ett filter som är livsmedelsgodkänt och därefter kyls 

vattnet till strax 10 °C. Vid återanvändning sparas vatten, men kostnaderna ökar för energin som 

krävs för att kyla det. 

I kombination med något annat koncept för transport till den förlängda kyldelen kan pastan 

komma med ”hög” hastighet och medföra vattenstänk eller att pasta kommer utanför. Därför kan 

det behövas skydd på sidorna som med jämna mellanrum måste tvättas av. 

3.2.10. Spola underifrån 

Vattenstrålens färd kan beräknas med kastparabel samt strömningsmekanik. Pastans rörelse visas 

i Figur 36. Det som söks i följande beräkningar är vilken begynnelsehastighet som krävs för att 

pastan ska färdas sträckan mellan kok- och kyldel. 

 
Figur 36. Rörelsebana för pastan 

Hastigheten i x- och y-led definieras i Figur 37 och beräknas via ekvationerna (3.71) och (3.72). 

 
Figur 37. Definition av variabler för kastparabeln 



14 

 

Variablerna är längden L (längden mellan startpositionen och aktuell position, hela längden 

markeras med index ”1”), höjden h (där begynnelse höjden markeras med index ”0”), 

hastigheten v (som kan delas upp i x och y komposanter och där begynnelsehastigheten markeras 

med index ”0”), vinkeln φ och g är tyngdaccelerationen. Tiden t definieras som tiden det tar 

mellan begynnelseskedet och den aktuella positionen. I följande beräkningar försummas 

luftmotståndet. Hastighet i y-led beräknas enligt följande: 

 
0y yv v g t    (3.71) 

Hastighet i x-led beräknas enligt följande: 

 0 0 cos( )x xv v v     (3.72) 

Den aktuella höjden tas fram genom ekvation (3.73): 

 
2

0 0
2

y

g t
h h v t


     (3.73) 

Det aktuella läget tas fram genom följande ekvation: 

 
0xL v t   (3.74) 

(3.72) tillsammans med (3.74) ger t: 

 
0

0

cos( )
cos( )

L
L v t t

v



    


 (3.75) 

Uttrycket för h utvecklas till följande: 

 
2

0 0 sin( )
2

g t
h h v t


     (3.76) 

Med (3.75) insatt i (3.76) fås kommande: 

 

2

00
0

0

cos( )sin( )

cos( ) 2

L
g

vv L
h h

v





 
 

     


 (3.77) 

Definitionen av tangens ger nedanstående: 

 
sin( )

tan( )
cos( )





  (3.78) 

(3.77) tillsammans med (3.78) ger följande uttryck: 

 

2

0 2

0

tan( )
2 cos( )

g L
h h L

v




 
     

  
 (3.79) 

Detta kan skrivas om vid antagandet att h = h0. Pastan landar med andra ord på samma höjd som 

den startar på, vilket innebär att begynnelsehastigheten kan beräknas: 

 

2

0

1

2 tan( ) cos( ) cos( ) 2 tan( )

g L L g
v

L    

  
    

   
 (3.80) 

Om följande värden väljs: L = 1 m, φ = 45°, g = 9,81 m/s
2
 

Blir den erforderliga begynnelsehastigheten 3,13 m/s. 

Trycket som krävs beräknas genom Bernoullis ekvation: 
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2 2

1 1 2 2
1 2

2 2

p v p v
g h g h

 
        (3.81) 

Där p är trycket, ρ är densitet, v är hastighet, g är tyngdaccelerationen och h är höjden. Innan 

vattnet börjat röra på sig har det index ”1” och när vattnet precis lämnat munstycket har det 

index ”2”. Höjdskillnaden är ungefär 0,25 m och v1 sätts till noll. Följande värden har antagits: 

p2 ~ 1 bar, v2 = 5 m/s (vattenstrålen förlorar en del av sin rörelsemängd, varpå denna bör vara 

högre än 3,13), ρ = 1000 kg/m
3 
(vatten). Dessa värden ger att p1 = 1,15 bar. Flödet som krävs 

kommer att bero på det valda munstyckets area. 

Slutsatser som kan dras av detta koncept är att pastan troligen inte följer med vattenstrålen. Det 

är stor risk att pastan sprider sig i rummet. 

Om pastan mot förmodan skulle följa med vattenstrålen och om den når rätt temperatur kommer 

vattnet vara ungefär 40 °C. Detta är inte en bra temperatur i kyldelen som jobbar med vatten på 

ungefär 4 °C. Därför skulle strålen med pasta behöva landa på en vägg eller liknande och 

avlägsna vattnet samtidigt som pastan hamnar i kyldelen. Denna typ av lösningen blir troligen 

inte tillräckligt hygieniskt.  

3.2.11. Flipparm i slutet av kokdel 

Flippen är perforerad för att duschvattnet ska kunna rinna genom. En sensor känner när korgarna 

har kommit rätt på flippen. Då börjar ett duschmunstycke spola vatten på pastan. Efter den tiden 

då pastan bör kylts ned tillräckligt flippas korgarna. De landar upp och nedvända på skenor och 

pastan faller därmed till kyldelen. Flippen kan styras med en arm som snurrar. Tyngder som ger 

upphov till momentet som uppstår är 30 kg från korgarna med pasta och 10 kg från plattan 

inklusive friktion. 

Rörelsen kan delas upp i en statisk och en dynamisk del. I början av rörelsen krävs ett moment 

Mm för att vrida flippen. Momentets angreppspunkt visas i Figur 38.  

 
Figur 38. Statisk jämvikt 

Det moment som krävs för att överbygga tyngdkraften ges med jämvikt. Eftersom detta är ett 

statiskt fall blir vinkelaccelerationen  noll, vilket innebär att ett statiskt moment kan beräknas: 

  0 0m tot zzM B m g M I            (3.82) 

Förenkling av (3.82) ger: 

 m totM B m g    (3.83) 

Motormomentet (Mm) krävs från motorn för att motstå momentet från massan (mtot). Bredden B 

är ungefär av samma storlek som halva flippen. Tyngdaccelerationen g verkar nedåt och Izz är 

tröghetsmomentet på flippen, korgarna samt pastan. 

B antas till 0,5 m, mtot till 40kg och g till 10 m/s
2
. För ett statiskt fall krävs därmed ett moment på 

200 Nm. I ett dynamiskt fall kommer ett högre moment att krävas. 

3.3. Val av koncept 
En uppställning för möjliga kombinationer av delkoncepten skapas. Hur detta sker visas i 
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Bilaga 1 – Möjliga kombinationer av delkoncept. För att utvärdera vilka av 

kombinationerna som ska tas vidare uträttas en elimineringsmatris, se Bilaga 2 – 

Elimineringsmatris. Alla koncept är skapade utefter problemet som ska lösas samt den uppställda 

kravspecifikationen, se kapitel Kravspecifikation. Detta gör att samtliga koncept klara de två 

första kolumnerna. I realiserbarhetskolumnen anges trovärdigheten för att konceptet ska kunna 

fungera. I denna utvärdering medtas en del av de resultat som gjordes i avsnitt ”Beräkningar och 

analys innan modeller skapas”. Kostnad, säkerhet och ergonomi är svåra att alltid svara direkt på. 

Antingen sätts en definitiv säkerhet på att det klarar kraven, alternativt har en osäkerhet satts ut. 

Vid ett slutligt val är ett plus mer fördelaktigt än ett frågetecken. Samma tankesätt har använts 

för om konceptet passar företaget, dock har ett minus satts ut om en undersökning har visat 

problem med konceptet.   

Utvärdering med elimineringsmatrisen lämnar kvar endast tio koncept som studeras med relativ 

beslutsmatris, se Bilaga 3 – Beslutsmatris.  I matrisen utvärderas om konceptet är billigt, enkelt, 

skadar pastan och om den står stadigt. Därefter avgörs om idén är ingenjörsmässig och innovativ. 

I detta sammanhang innebär ingenjörsmässighet att konceptet är tekniskt intressant. 

Innovativkolumnen säger om konceptet känns annorlunda och nytänkande. Detta är viktigt för att 

undvika plagiat av befintliga lösningar. Att lösningar skiljer sig från varandra är dessutom 

positivt och ger företaget större valmöjlighet. I kolumnen utrymme visas om konceptets storlek 

kan innebära problem när den placeras i rummet. Alla koncept utvärderas utefter nämnda 

kategorier och rangordnas.  

Beslutsmatrisen används till ett beslut om att bara ta sju av koncepten vidare för fortsatta studier. 

Bland dessa ingår ”sugledningskonceptet”, som sparas i en egen kategori för fullständig 

ombyggnad av matlagningssystemet och används som jämförelse. Sju koncept är många att 

studera vidare, men dessa har dock många likheter eftersom alla är skapade ur samma 

huvudgrupper. Dessa grupper visas i Tabell 2. Vänstra kolumnen i tabellen visar vilken transport 

konceptet använder sig av. Den övre raden visar vilket typ av kylsteg som används i konceptet. 

Tabell 2. De sex koncept som går vidare till fortsatt studie 

Grupp Rondell Förlängd 

kyldel 

Kylbad Dusch 

Skenor Skenor 

med 

rondell 

Skenor med 

förlängd kyldel 

  

Hiss med 

flipp 

  Hiss och 

flippanordning 

med kylbad 

 

Flipp 

slutet av 

kokdel 

   Flippanordning 

med dusch 

Knuffande 

cylinder 

Knuffande 

cylinder 

med 

rondell 

Knuffande 

cylinder med 

förlängd kyldel 

  

Första konceptet visas i Figur 39 och är en kombination av skenor och rondell. Skenorna 

transporterar pastan från kokdel till kylsteget på det vis som tidigare har beskrivits. Pastan faller 

ner i rondellen där den kyls med en dusch varefter pastan transporteras till kyldelen. 
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Figur 39. Koncept 1, Skenor med rondell 

Koncept två använder skenfunktionen som tidigare koncept, men pastan faller istället ner i en 

förlängd kyldel. Detta visas i Figur 40. 

 
Figur 40. Koncept 2, Skenor med förlängd kyldel 

I koncept tre förflyttas pastan tillsammans med korgen till kylsteget. Där sänks korgen först ner 

med en hissfunktion i kallt vatten. Efter att korgen hissats upp igen vinklas skivan, vilket vänder 

korgen upp och ner i kyldelen. Detta gör att pastan rinner ut. Konceptet visas i Figur 41. 

 
Figur 41. Koncept 3, Hiss och flippanordning med kylbad 

Koncept fyra påminner en del om koncept tre. Transportbandet förflyttar pastan till kylsteget. 

Istället för ett bad sprutas kallt vatten på pastan. Som för koncept tre vinklas skivan, vilket 
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vänder korgarna upp och ner över kyldelen. Genom att skenor är placerade ovanför kylbadet 

fångas korgarna upp. Det gör att endast pastan rinner ner i kylbadet. Figur 42 visar detta koncept. 

 
Figur 42. Koncept 4, Flippanordning med dusch 

I koncept fem knuffas korgarna mot en kant med cylindrar. Korgarna vänds därför runt och 

pastan faller ut och hamnar i ett kylsteg. I detta fall är kylsteget en rondell. Kallt vatten sprutas 

på pastan som därefter förs till kyldelen. Konceptet visas i Figur 43. 

 
Figur 43. Koncept 5, Knuffande cylinder med rondell 

Koncept sex använder cylindrar för att flytta pastan till ett förlängt kylbad med kallt vatten. Ett 

transportband fraktar därefter pastan till kyldelen. Konceptet visas i Figur 44. 



4 

 

 
Figur 44. Koncept 6, Knuffande cylinder med förlängd kyldel 
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4. Analys av skapade modeller 
Datormodellerna som skapats undersöks med avseende på transport, kylning av pasta och 

hållfasthet. Datorprogram som används till detta är ADAMS, ANSYS och MATLAB. 

4.1. Transport av pasta  
I denna del studeras rörelsen och funktionen för de olika koncepten. För att spara tid studeras 

bara delkoncepten i samtliga lösningar förutom knuffande cylinder med rondell. Delkoncepten är 

Skenor och Flippkoncepten. Förlängd kyldel utesluts från dessa analyser p.g.a. att en analys av 

transportbandet blir omfattande. 

En röselseanalys görs med MBS (Multi Body System) och koncepten undersöks i 

simuleringsprogrammet ADAMS (ADAMS/View, 2009). Målet är att upptäcka fel i 

konstruktionen och om eventuella förbättringar kan göras. Möjligen kan detta leda till att en del 

koncept sorteras bort från vidare studier. 

4.1.1. Skenor 

Modell 

Syftet med modellen är att undersöka om korgarna glider stabilt och pålitligt längs skenorna. 

CAD-geometrin för skenbanan låses och är orörlig i rymden. Densiteten ansätts för de olika 

föremålen. Vikten på korgarna sätts till ungefär 1 kg. Kontaktvillkor sätts mellan korgarna och 

skenorna för att simulera deras samverkan under rörelsen. Uppställningen av modellen visas i 

Figur 45. 

 
Figur 45. Definitionen på analysen. 

Förenkling 

Analysen förenklas genom att inte ta med kedjan för drivning. Detta medför att korgarna bara får 

glida längs driv- och stödskenan. Eftersom att korgarna startar i upp och ned vänt läge kan inte 

tömning av pastan simuleras. Korgarnas tjocklek ökas för att anpassa CAD-geometri till 

ADAMS. Detta innebär att korgarna inte får plats mellan driv- och stödskenan. Därför ökas 

avståndet mellan dessa. 

Resultat 

När simuleringen startar börjar korgarna glida längs skenorna. Detta visas i Figur 46. 
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Figur 46. Korgar i rörelse 

Korgen kommer att glida på de långa stödskenorna upp och nedvända, vilket innebär att risken är 

stor att korgarna faller av under färd. Hur korgarna kan åka av visas i Figur 47. 

 
Figur 47. Bildserie på hur korg åker av skenan. 

Slutsatser 

En brist i konstruktionen bidrar till att korgen kan åka av glidskenorna på vägen nedåt. För att 

lösa detta kan en skena läggas mellan stödskenorna. Dessutom kan stöd skapas på sidorna för att 

inte låta korgarna åka utanför banan i sidled. 

4.1.2. Hiss och flippanordning 

Modell 

Denna simulering görs för att hitta en utformning och placering av kolvarna som medför 

konceptets önskade rörelse. Plattan som pastan placeras på ska kunna röras sig både i höjdled 

samt kunna vinklas för att vända korgen. Därför används en cylinder med rörlighet i höjdled och 

en som dessutom har vridbar infästning i botten. Efter att alla rörelsefriheter är bestämda går det 

att röra kolvarna och därmed undersöka om plattan förflyttas på önskat sätt. 

Förenkling 

Varken pasta eller korgar tas med i denna simulering. Det enda som studeras är kolvarnas 

förhållande till plattan och omgivningen de monteras i.  

Resultat 

I Figur 48 visas en trådmodell av konstruktionen i ADAMS.  
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Figur 48. En trådmodell av konstruktionen. Det två komponenterna är cylindrar. 

I simuleringen tillförs hastigheter på båda kolvarna för att först höja locket rakt och därefter tippa 

den. Resultatet av denna rörelse visas i Figur 49 och Figur 50. 

 
Figur 49. Kolvarna rör sig utåt med en sådan hastighet att taket rör sig rakt uppåt. 

 
Figur 50. Den högra cylinder fortsätter att skjutas ut, vilket tippar locket. 

Slutsats 

Resultatet från simuleringen visar att det definitivt går att styra rörelsen till att höja och flippa. 

Dock krävs det varierade hastigheter på cylindrarna, vilket kräver speciell sekvensstyrning. 

Den tippning som visas i Figur 50 är inte fullständig. En högre vinkeländring än den som bilden 

visar krävs för att tippa korgen och hälla ut pastan. En lösning på detta är att förlänga 
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slaglängden. Men det kräver att fästet mot locket skjuts närmare vänster för att cylindern ska 

kunna vinklas ner i stängt läge. Som bilden visar finns inte mycket avstånd kvar att flytta fästet 

närmare den vänstra cylindern. För att få den önskade tippning krävs en avsevärd förskjutning. 

För att lösa detta krävs istället att den nedre infästningen av högra cylindern förflyttas, men p.g.a. 

rummets storlek finns inte tillräckligt med plats för detta. För att få plats med en längre slaglängd 

behövs en teleskopscylinder. Utan denna lösning är inte konceptets konstruktion tillräckligt 

realiserbar. 

4.1.3. Flippanordning med skenor 

Modell 

Avsikten med simulering är att undersöka om korgarnas bana är den korrekta. Detta innebär att 

de har kontakt med plattan tills denna vänder rotationsriktning. Dessutom ska korgarna inte ha 

kontakt med varandra. Från det att korgarna tappat kontakten med plattan ska de vändas upp och 

ned och landa på skenorna. CAD-geometrierna över kokdelen, kyldelen och karet låses och är 

orörliga i rummet som består av väggar och golv. Kontaktvillkor sätts mellan platta och korgar, 

platta och kar, korgar och bollar, bollar och bollar samt även mellan korgar och skenor. 

Förenkling 

Pastan modelleras som bollar, varje korg fylls med 6 bollar (~2,4 kg, som tillsammans ger en 

vikt på ungefär 14 kg). Simulering studerar endast rörelsen som vänder korgarna. 

Resultat  

Rörelsen delas upp i fyra delar och visas i Figur 51. Krafter och moment presenteras av röda 

pilar. 

 

 
Figur 51. Bildserie över rörelsen på korgarna med pasta. 
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Slutsatser 

Korgarnas bana är inte helt korrekt. I simuleringen visas att korgarna sitter olika långt från 

rotationscentrum och får därigenom olika centripetalkrafter medan tyngden är den samma. Den 

inre korgen får inte tillräckligt med centripetalkraft, vilket innebär att den faller under 

flipprörelsen. Den yttre korgen får för mycket centripetalkraft, vilket innebär att den rör sig 

radiellt ut från rotationscentrum. Den undre korgen vänds inte tillräckligt mycket för att 

säkerställa att all pasta faller ut och det finns dessutom en stor risk att pastan fastnar på skenorna. 

4.1.4. Knuffande cylinder med rondell 

Modell 

Simuleringen går ut på att studera rörelsen som uppstår då cylindern välter korgen och pastan 

faller ner i rondellen. Syftet är att undersöka pastans spridning, rondellens utformning samt hur 

cylindern ska röra sig. En rotationsrörelse ansätts på cylindern och rondellen. För cylinderns kolv 

sätts en linjär rörelse. Vid kanten där korgen ska vändas ansätts rotationsvillkor. För att bollarna 

ska kunna rullar mot alla medverkande delar definieras kontaktvillkor mellan dessa. 

Förenkling 

För att simulera pastan skapas bollar. Bollarnas totala massa och volym sätts till samma som för 

den mängd pasta som ryms i en korg. För att förenkla analysen används dock endast sex bollar, 

vilket visas i Figur 52.  

 
Figur 52. Pastans modelleras som bollar 

Resultat 

Hastigheter, dämpningar och friktioner mellan ytor justeras och genererar bildsekvensen som 

visas i Figur 53. 
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Figur 53. En bildserie för rondellen och cylinderns princip 

Slutsats 

En viktig detalj bilden visar är att rondellens rörelse kommer tvinga pastan/bollarna att fortsätta i 

en cirkelrörelse. Detta minimeras genom att sänka hastigheten på hjulet. 

Vid experimentering av cylinders rörelse uppstår lätt problem mellan korgen och kolvens ytor. I 

vissa lägen uppstår en låsning då det två platta ytorna står emot varandra. På samma sätt glider 

cylinderns pressande yta lätt av från korgens om rotationshastigheten är för hög. En anpassad 

ände på kolven kan konstrueras för att undvika dessa problem. Antingen utförs detta med en yta 

som kan vinklas för att anpassa sig efter korgens yta eller greppformad för att ta tag i korgens 

flänsar. 

4.2. Kylning av pasta 
Beräkning görs för att avgöra hur lång tid det tar för pastan att komma ned i rätt temperatur. Alla 

material har en inre värmeresistans. Men för att förenkla beräkningarna antas att pastan saknar 

inre värme resistans. Detta kan göras för att pastan har liten tjocklek. Figur 54 beskriver 

förhållandet mellan pastans och kylmediets temperatur. 

 
Figur 54. Definition för hur temperaturen i pastan beror på kylmediet. 

Med ekvation (4.1) (Granryd, A, 2005) undersöks hur lång tid det tar för pastan att nå rätt 

temperatur.  

 0pm c

A




 

  
  

  
 (4.1) 
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Där, 

 

0

, s, den sökta tiden

 30 kg, massan för två korgar

 4 kJ / kg K , specifika värmekapaciteten

 80 C, värmedifferensen mellan kylvattnet och starttemperaturen på pasta 

   20 C, värmedifferensen mell

p

m

c









 

 

 

 2

2

an kylvattnet och temperaturen i pastan vid tidpunkten

, W / m K , ärmeöverföringskoefficienten

,m , area för pastan

v

A





 

 

Värmeöverföringskoefficienten α kan beräknas genom att använda definitionen av Nusselts tal, 

ekvation (4.2), (Granryd, B, 2005). I detta sammanhang används h istället för α. 

 
h d Nu k

Nu h
k d


 

     (4.2) 

Där, 

  0,6 W / m·K ,  termisk konduktivitet

1m, karaktäristisk längd

k

d




 

 

I samband med att kylmediet har en hög hastighet runt pastan antas kylningsfallet ”Forced 

convection in channel flow”. Detta innebär att Nusselts tal blir som i ekvation (4.3). Sista 

parentesen innehåller en korrektionsterm för att det är en kort kanal. Längden är mindre än 60 

gånger diametern (motsvarar ungefär längden på ena sidan). 
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 (4.3) 

Där, 

 8, dimensionslös

 0,2 m,  längd att kyla pastan

Pr
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Reynolds tal Re ges av (4.4). 
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  (4.4) 

Där, 
6 2

2

1

1

1 1

 1·10 m /s, kinetiska viskositeten

A 1m ,karaktäristisk area

4m, karaktäristisk omkrets

 4· /  1m,  karaktäristisk längdH

P

D A P

 





 

 

 

När pastan är i korgen har den formen av ett block. Blockets mantelarea är lika stor som pastans 

area, A. Denna area beräknas till 0,92 m
2
. Pastan kommer att sönderdelas och få en större area. 

Därför läggs det till en area faktor kallad ”af”. Parametern af sätts till 5 och är ett uppskattat 

värde vilket innebär att pastans area blir fem gånger större än blockets. Detta värde används 

istället för blockets area. 

 

(4.4) tillsammans med (4.3), (4.2) och (4.1) ger: 
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 (4.5) 

Instoppade värden ger att nedkylningstiden för pastan blir ungefär 25 sekunder. 

4.3. Deformationer och spänningar 
Koncepten undersöks med avseende på deras hållfasthet. Koncepten studeras med FEM (ANSYS, 

2009). Denna analys är av mer översiktlig karaktär för att hitta svaga punkter. Svagheter som 

hittas leder antingen till omkonstruktion eller till insikten om att konceptet inte ska bearbetas 

vidare. Endast de mest intressanta hållfasthetsanalyserna visas i denna rapport (Skenor, Förlängd 

kyldel samt Flippanordning med skenor). 

4.3.1. Skenor 

Modell 

Syftet med denna analys är att undersöka om skenorna klarar tyngden från korgarna med pasta. 

Varje skena är infästa i mittersta stödskenshållaren (det finns tre per skena) och slutänden. De 

Krafter som ansetts på konstruktionen är egentyngd och korgarnas tyngd. Dessa krafter är 

utplacerade på två områden som anses känsliga. Definition av analysen visas i Figur 55. 

Materialet i konstruktionen sätts till konstruktionsstål. 

 
Figur 55. Krafter och stöd utsatta 

Förenklingar 

Simuleringen studerar endast skenorna och tar inte med någon omgivning. I lastfallet med 

glidskenorna är korgarna egentligen tomma, men ansätts som fyllda för att ta med en 

säkerhetsmarginal (i fallet då pastan eventuellt skulle ha fastnat i korgen). 

Resultat 

De högsta deformationerna blir knappt 2 cm och de högsta spänningarna blir runt 100 MPa.  

Resten av resultatet visas i Bilaga 4 – FEM-analys på Skenor. 
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Slutsatser 

Simuleringen visar att spänningarna är rimliga för de flesta konstruktionsmaterialen, såsom 

konstruktionsstål och rostfritt stål. Däremot kan det vara en riskabel nivå för en konstruktion som 

alltid måste hålla. Därför bör dessa delar konstrueras om genom att öka radierna och 

godstjockleken på skenorna samt sätta in förstärkningar för att minska både spänningarna samt 

deformationen (en deformation på nästan 2 cm är inte helt lämplig). I analysen har bara den 

mittersta av de tre stödskenshållarna ansatts som fast. Vid en senare omkonstruktion bör alla tre 

delar fästas med omgivningen för att fördela ut spänningarna eller göras om till en enhet för ökad 

styvhet. 

Säkerhetsfaktorn är som lägst i och runt stödskenshållarna. Även i slutet av skenorna blir den 

låg. 

Utmattningsstudien visar att den del av konstruktionen som klarar minst antal cykler bara klarar 

drygt 300 000 cykler. Säkerhetsmarginalen blir lägre än ett på vissa ställen vilket innebär krav på 

förstärkningar av konstruktionen för att erhålla en högre säkerhetsmarginal. 

Modalanalysen visar att en frekvens nära 1 Hz skapar problem för skenornas stabilitet. De 6 

första egenfrekvenserna ligger alla nära 1 Hz. Hälften ligger under och resten över. 

4.3.2. Förlängd kyldel 

Modell 

En FEM-analys görs för att undersöka om karet klarar egentyngd samt vattnets tyngd. Karet har 

stödpunkter i varje ben, vilket ger sammanlagt fyra punkter. Karet antas rymma 300 liter, vilket 

antas motsvara punktkraften 3000 N placerad mitt på karets botten. Även tyngden från karet är 

inkluderat. Analysen definieras i Figur 56. 

 
Figur 56. Definition av krafter som verkar på förlängd kyldel 

Förenkling 

Vattnet kommer även att pressa mot sidorna, vilket dock försummats i denna simulation. Ingen 

korg eller pasta tas med eftersom dessa är försumbara i jämförelse med vattnets tyngd. 

Resultat 

De högsta deformationerna blir knappt 1,3 mm och de högsta spänningarna blir runt 44 MPa.  

Resultat visas i Bilaga 5 – FEM-analys för Förlängd kyldel. 
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Slutsatser 

En deformation på 1,3 mm och spänningar på under 50 MPa är godtagbara och beror till stor del 

på godstjockleken. Den största deformationen kommer som väntat att uppstå i mitten av botten 

på karet. Säkerhetsfaktorn är ganska god bortsett från punkter med obefintlig krökningsradie. 

4.3.3. Flippanordning med dusch 

Modell 

Eftersom det finns stora likheter görs FEM-analys gemensamt för koncepten ”Flippanordning 

med dusch” och ”Hiss med flipp”. Analysen görs för att studera krafter och deformationer på 

plattan samt skenorna korgarna landar på. 

Tillverkning i konstruktionsstål antas. Benen stöds av golv (stöd A) och flippen stöds av 

motorn/växellådan (stöd B). På kroppen verkar gravitationskrafter, på flippen 300 N (två korgar 

motsvarar ungefär 30 kg, punkt D), på karet 4000 N (uppskattningsvis ungefär 400 liter vatten, 

punkt E) och på skenorna 100 N (vilket antas motsvara en korg som landar, punkt F). 

Utmattning, antalet cykler, flippens egensvängningsfrekvenser säkerhetsfaktor och 

konstruktionens knäckningsmoder undersöks samt vid vilka lastmultiplikatorer detta sker. I Figur 

57 visas definitionen av analysen. 

 
Figur 57. Definition av de krafter och stöd som verkar på konstruktionen. 

Förenklingar 

Flippen och Karet är bundna mot varandra vilket kommer att öka styvheten i konstruktionen till 

ett högre värde än det verkliga. Detta görs för att förenkla analysen. 

Resultat 

De högsta deformationerna blir knappt 8 cm och de högsta spänningarna blir runt 524 MPa.  

Resultat visas i Bilaga 6 – FEM-analys för Flippanordning med skenor. 

Slutsatser 

Deformationen på skenorna påverkas påtagligt av kraften från stöten av en tom korg. Spänningen 

påverkas knappast av den. De hösta spänningarna uppstår mellan flippaxeln och flippskivan. 
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Utmattningsanalysen visar på att de höga spänningarna mellan dessa kommer att orsaka kort 

livstid på flippen. Säkerhetsfaktorn mellan flippaxeln och flippskivan är till stor del under värdet 

ett. På flippen och skenorna är den mellan 1 och 5. Dessa delar behöver dimensioneras om. 

De första egenfrekvenserna är ganska låga, vilket är något som kräver försiktighet vid 

dimensionering av drivningen. 

Lastmultiplikatorerna är ganska låga vilket till stor del troligen beror på skenorna som är långa 

och smala, de kan behöva styvas upp eller kopplas samman med kylbadet. 

4.4. Analys och diskussion av skapade modeller 
De olika konceptidéerna presenteras för företaget. Efter en del diskussion bestäms att endast 

koncept nummer sex går vidare till fortsatt studie. Detta koncept är ”knuffande cylinder med 

förlängd kyldel”, vilken visar sig bäst passa företagets krav och önskemål. De är dessutom delvis 

intresserade av konceptlösningen med skenor och kan tänka sig en enklare användning av denna 

i det valda konceptet. 

4.5. Konsekvenserna av första studien 
Eftersom de olika konceptmodellerna är ganska förenklade görs detaljerna mer noggranna för det 

valda konceptet. Flera mätningar utförs dessutom i rummet där matlagningsmaskinen står för att 

kunna skapa en bättre CAD-modell för kyl- och kokdel. Dessa mått är dessutom viktiga för att få 

kylsteget att passa ihop med övriga delar i omgivningen. 

Ett antal förbättringar görs dessutom för konceptet eftersom det uppstår en del problem för 

funktionen. Vid studie av cylindrarnas rörelse upptäcks att bakomvarande korg blockerar vägen 

för cylindern till korgen framför. Därför byts dessa istället ut till en stång som kan knuffa två 

korgar samtidigt. Denna stång kommer i fortsättningen att benämnas ”Knuffstången”. 

Knuffstången kan manövreras i både höjdled och sidled på ett praktiskt sätt eftersom den är 

monterad i ställdon. Denna utformning visas i Figur 58.   

 
Figur 58. Korgen pressas över kanten med en stång monterad i fyra ställdon. Ställdonen kan föra stången i 

höjd- och sidled och är monterade i kokdelens ram. 

Den kant som korgarna fälls över är uppbyggd av fyrkantsrör som visas tydligare i Figur 59. 



16 

 

 
Figur 59. Kanten korgarna pressas över monteras på sidorna av kokdelens ram 

Från och med nu kommer denna del i konceptet att benämnas ”Tippkanten”. 

När pastan har kokat klart måste den omgående flyttas till kylsteget för att inte klibba samman i 

luften. För att undvika detta krävs en acceleration av korgarnas hastighet just vid denna sträcka. 

Detta kan erhållas genom att knuffstången som puttar korgarna har en högre hastighet än 

transportbandet. Dessvärre stoppar medbringare på rullbandet denna rörelse. Medbringare är 

plåtar fastskruvade i transportbandet som gör att korgarna drivs framåt. Dessa medbringare 

måste konstrueras om. Antingen skapas formen av en ramp på baksidan av medföljarna 

alternativt fästs de i en torsionsfjäder som stoppar i ena riktingen. Båda lösningar gör det möjligt 

för korgarna att förflyttas åt endast ett håll över medbringare. Konstruktionen av dessa 

medbringare visas i kapitlet Medbringarna. 

 

Även för kylsteget gjordes en del förändringar. Utrymmet har anpassats för två korgar med pasta 

samt vattenmängden som behövs för att kyla till 40 °C. För att få en mjukövergång med minskat 

spill leds ett rullband från kylsteget direkt ner i kylbadet. På samma sätt som för kokbadet får 

inte pastan vara för länge i luften. Därför kommer hastigheten att öka på kylstegets transportband 

för att snabbt flytta pastan till kylbadet. Bandet kommer inte att börja drivas förrän pastan har 

fått önskad temperatur. Eventuellt kan transportbandet ha skakfunktion. Detta innebär att den rör 

sig fram och tillbaka en kortare sträcka. Detta får till följd att pastan inte klibbar. Den nya 

utformningen på kylsteget visas i Figur 60. 

 

 
Figur 60. Transportbandet har letts utanför kylsteget och utrymmet är större. På baksidan finns en motor.  

För att inte korgarna ska falla rakt ner i kylstegets bad läggs ett galler ovanför. Gallret är 

tillräckligt stort för att släppa igenom det mesta av pastan, men fångar upp korgarna. Ändarna på 

gallrets skenor är böjda vilket håller fast korgarna i sidled. Formen på transportbandet påminner 

om ett ”V”. För att korgarna ska få plats på gallret måste benen höjas. En helhetsbild på detta 

visas i Figur 61. 
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Figur 61. Till vänster visas gallrets placering. Till höger visas den tänkta plats där korgarna hamnar.   

På gallret och kylstegets ram görs hack för att dessa ska kunna monteras samman. Detta gör 

konstruktionen mer stadig. I Figur 62 visas en genomskinlig närbild. 

 
Figur 62. Gallrets ben och karets kant klickar ihop p.g.a. hacken. 
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5. Fortsatt Studie 
Den fortsatta studien innehåller undersökning för materialval, stabilitet, konstruktion och 

utformning, värmetålighet, tekniska komponenter, vattenförsörjning, miljöaspekter, skydd av 

maskin. Sist görs även en utvärdering av arbetsmiljön och konceptets kostnader. 

5.1. Materialval 
För att det valda konceptet ska fungera som tänkt är det viktigt att materialet/materialen i 

konstruktionen klarar de laster och den miljön som de kommer att utsättas för. 

5.1.1. Krav på material 

 Maskinen ska klara korgarna och pastans tyngd oavsett var korgarna befinner. 

 Hög egenvikt bör undvikas samt att tyngden inte får bidra med att orsaka höga 

deformationer och spänningar. 

 Materialen bör inte vara för spröda. Därför är det bättre att materialen deformeras lite än 

att de spricker. 

 Materialen i maskinen måste tåla temperaturer mellan 0 - 100 °C. 

 Tåla vatten med salter, syror och baser, materialen får inte oxidera eller fälla för mycket i 

vatten, särskilt inga gifter (detta enligt livsmedelsverkets föreskrifter). 

 Återbetalningstiden för maskinen ska vara mindre än två år.  

 Lätt att bearbeta (svetsa, bocka och såga). 

 

5.1.2. Krav på delmoduler 

Kylsteg 

  Rullband 

   Får inte ge smak 

   Klara 0-100 °C 

Rostfritt 

Klara tyngden av 30 kg 

   Får maximalt väga 150 kg 

       

  Kar 

   Får inte ge smak 

   Klara 0-100 °C 

Rostfritt 

   Ej fälla ut ämnen i vattnet (detta enligt livsmedelsverkets föreskrifter) 

Klara tyngden av 30 kg, vattnen och rullbandet 

Lättbearbetat, möjligt att skära och svetsa i 
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  Ben 

   Klara av vikten av karet, pastan, vattnet och rullbandet 

   Rostfritt 

 

  Galler 

   Materialet bör ha en brottseghet som undviker utmattning 

Lättbearbetat, möjligt att skära och svetsa i 

   Får inte avge smak 

Rostfritt 

   Ha en yta som förhindrar att pastan klibbar fast 

 

Tippningsmekanism 

  Ställdon 

   Ska klara tyngden av två korgar, knuffstång och armar 

   Ska klara 1 000 000 körningar 

   Ska klara 100 °C 

Rostfritt 

 

  Knuffstång 

   Klara tyngden av två korgar 

   Klarar 1 000 000 pressningar(utmattning) 

   Klara 100 °C 

Rostfritt 

   Lättbearbetat, möjligt att skära och svetsa i 

    

  Armar 

   Klara tyngden av två korgar och knuffstång 

   Klarar 1 000 000 pressningar(utmattning) 

   Klara 100 °C 

Rostfritt 

Lättbearbetat, möjligt att skära och svetsa i 

 

Tippkant 

    Klara 30 kg tyngd 

Lättbearbetat, möjligt att skära och svetsa i 

   Materialet bör ha en brottseghet som undviker utmattning 

Rostfritt 

   

Medbringare 

   Klara korgarnas tyngd 

Lättbearbetat, möjligt att skära i och bocka 

   Klara 100 °C 

Rostfritt 

5.1.3. Resultat och slutsatser 

De flesta av delarna bör vara av rostfritt stål. Det klarar temperaturerna, tål fuktigheten, lämnar 

inte ifrån sig smak, har fina utmattningsegenskaper samt klarar generellt höga krafter och stötar. 

Dessutom har de tillräckligt duktilitet för att inte spricka sönder. Bearbetning av materialet är 

relativt enkel och priset är rimligt. 

Eftersom maskinen ingår i en livsmedelsindustri bör även materialet vara syrafast, syranivåerna 

är troligen begränsade, men för att inte äventyra matsäkerheten används det rostfria stålet EN 
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1.4404 (SS 2348) Aisi 316L eller EN1.4571 (SS 2350) Aisi 316 Ti. Rullbandet kommer enligt 

företaget Rotab (Rotab Rostfria Transportörer AB, 2009) att vara en kombination av rostfritt stål 

och PA6.6 Polyamid (klarar de uppsatta kraven). Gallret bör behandlas med teflon (PTFE) för att 

inte pastan ska kunna fastna och orsaka smittrisker. Nötningsproblem kan uppstå hos teflon vid 

kontakt med stål. 

5.2. Korgarna 
I kokdelen finns korgar för att transportera pasta vilket minimerar spill. Detta säkerställer även 

koktiden för pastan. Flänsar på sidorna gör det möjligt att greppa och tippa korgarna ner i 

kylsteget. Lösningar som utgår från att flänsarna ska greppas är dock inte lämpliga eftersom att 

dessa är buckliga och slitna. Dessutom är greppytan relativt liten. 

För att synkronisera korgarnas rörelse bättre kan två stycken svetsas ihop till en. Projektets 

uppgift är dock att påverka nuvarande delar i minsta mån möjlig. Dessutom försvårar detta vid 

diskning. 

Korgar i rostfritt stål är vanliga i livsmedelssammanhang och därför bör dessa inte ge någon 

smakavlämning på pastan. 

5.3. Stabilitet 
Det valda konceptets stabilitet undersöks. Både statisk och dynamisk stabilitet undersöks. 

5.3.1. Statiska laster  

För att studera kylstegets stabilitet utan påverkan utifrån görs en studie av masscentrum för 

CAD-modellen. Figur 63 visar var masscentrum hamnar om det inte finns något vatten i karet. 

 
Figur 63. Masscentrum för kylsteget 

Avståndet Lm från masscentrum till ytterbenen är 85 mm. Konstruktionen klarar gränsen, men 

det vore säkrare om masscentrum låg mer in mot mitten. Därför höjs karets godstjocklek från 2 

mm till 3 mm. En ny studie för masscentrums position efter korrigeringen visas i Figur 64. 

Avståndet Lm från masscentrum till ytterbenen är efter uppdateringen 120 mm. 
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Figur 64. Masscentrum för kylsteget då godstjockleken ökats till 3 mm 

5.3.2. Dynamiska laster 

Dynamiska laster på kylsteget uppstår när korgarna med pasta träffar den. En tillräckligt hög 

hastighet på korgarna tillsammans med stor vikt kan sätta kylsteget ur balans. De dynamiska 

lasterna studeras med mekanikberäkningar. En förenkling av situationen visas i Figur 65. 

Kylsteget förenklas till en massiv kropp. Dessutom antas att inget vatten finns i kylsteget, vilket 

ger den mest riskfyllda situationen. 

 
Figur 65. Skiss för dynamiska krafter på kylsteget. 

Där Fkorg, kraft som korgen träffar kylsteget med 

LB är sträckan från masscentrum till karets ben = 375 mm (mätt i modellen) 

 LH är höjden på kylsteget = 1150 mm (mätt i modellen) 

 N är normalkraft 

 Ff är friktionen 

 α är vinkeln korgarna träffar kylstegets kant 

 mkorg+past = 30 kg är den sammanlagda vikten för två fyllda korgar  

 mkyl är vikten på kylsteget utan vatten = 175 kg 

 a är accelerationen korgarna har när de träffar kylsteget 

 

För fallet studeras vid vilken kraft som kylsteget precis börjat lätta från marken. Normalkraften 

och friktionen verkar då endast ute i kanten. Korgarna kommer att träffa kylsteget med en låg 

vinkel α som antas vara ca 20 grader.  

 

Kraften Fkorg uppstår p.g.a. impulslagen när korgen träffar kylsteget och beräknas nedan: 
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  (5.1) 

Sluthastigheten v2 när korgen träffar kylsteget sätts till noll vilket ger: 
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   (5.2) 

Hastigheten precis innan tillslaget beräknas med energilagar: 
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    (5.3) 

Vilket ger: 

 2v g h    (5.4) 

(5.2) tillsammans med (5.4) ger: 
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m g h
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t

   
   (5.5) 

En momentjämviktsuppställning för lastfallet vid punkt A ger följande: 

 : cos( ) 0korg H kyl BA F L m g L       (5.6) 

(5.5) tillsammans med (5.6) ger följande: 
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 (5.7) 

Korgens antas falla en sekund innan den träffar kylsteget, vilket ger h = 20 m. Detta säger att 

fallhöjden måste vara minst 20 m för att kylsteget ska rubbas ur sitt jämviktsläge.  

 

Förutom att kylsteget kan falla pga. gungning kan den dessutom glida bakåt av smällen. 

En mekanisk friläggning för detta fall visas i Figur 66. 

 
Figur 66. Friläggning då kylsteg har kontakt med marken 

Jämvikt för detta fall ställs upp nedan i y-led: 

 : sin( ) 0korg kylN F m g       (5.8) 

Ger: 
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 sin( )kyl korgN m g F      (5.9) 

Jämviktsläge i x-led ger: 

 : cos( ) cos( ) 0f korg korgF F N F           (5.10) 

(5.10) tillsammans med (5.9) och (5.5) ges följande: 
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 (5.11) 

Om falltiden åter antas vara en sekund, samt friktionen µ = 0,3 erhålles h = 21m. Detta innebär 

att fallhöjden måste vara minst 21 meter om kylsteget ska glida bakåt av smällen. 

Som det ser ut verkar inte någon risk finnas att problem ska uppstå p.g.a. de dynamiska 

belastningarna.  

5.4. Konstruktion och utformning 
I kapitlet dimensioneras alla ingående stänger och skruvförband på ”tippkanten”. En studie görs 

för medbringarnas utformning samt tillvägagångssättet för tillverkning och montering. Det valda 

konceptet får här en mer precis konstruktion och utformning. 

5.4.1. Dimensionering av skruvförband mellan 
transportband och tippkant 

När korgen faller över ”tippkanten” belastas skruvarna som håller fast anordningen i kokdelen. 

Därför görs en dimensionering av dessa skruvar. 

Val av skruv 

Förutom att balkarna på ”tippkanten” kommer att belastas när korgen tippar över kommer även 

påfrestningar att uppstå i skruvförbandet mellan ”tippkanten” och rullbandets sidor. Figur 67 

visar var skruvförbandet sitter. 

 
Figur 67. Fästen för skruvar mellan “tippkanten” och rullband. 

Figur 68 Visar dessutom en skiss för skruvförbandet i genomskärning. En kloss placeras i röret 

som skruven går genom. Detta görs för att öka styvheten.  
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Figur 68. Skruvförbandet visas i genomskärning 

Skruvförbanden dimensioneras. En friläggning görs för tippkanten som visar krafterna på 

tippkantens övre balk och skruvarna. Denna friläggning syns i Figur 69. 

 

Figur 69. Friläggning av ”tippkant” med skruvförband 
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Kraften Fkorg sätts som tyngden från två fyllda korgar, vilket är ca 300 N. Dock kommer en stor 

impulskraft att uppstå när korgarna först träffar tippkanten. Dessutom garanteras inte perfekt 

rörelse på ställdonen. Detta kan leda till höga accelerationer samt att korgarna pressas ihop och 

påverkar tippkanten med större krafter än tänkt. För att ta med dessa fall görs en ingenjörsmässig 

uppskattning där kraften Fkorg sätts till 500 N för att garantera en hög säkerhetsfaktor.  En 

jämviktsuppställning för fallet med två skruvar på varje sida visas nedan, där Rskruv är 

reaktionskrafter från skruvarna. B kommer att ta upp de mesta av lasten i x-led. Därför sätts 

reaktionskraften vid C till noll. 

 

Följande ekvation visar jämvikt i x-led: 

 , ,

500N
: 2 0 250N

2 2

korg

korg skruv x skruv x

F
F R R         (5.12) 

Multiplicering med två ges av att det finns en skruv som tar upp hela kraften i x-led på vardera 

sidan om tippkanten.   
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En beräkning för jämvikt i y-led görs: 

 
, 1 , 2 , 1 , 2: 0skruv Y skruv Y skruv Y skruv YR R R R      (5.13) 

Momentjämvikt kring punkten C visas nedan. 

 
, 1

1
: 2 0

3
korg skruv YF a R b     (5.14) 

(5.13) tillsammans med (5.14) ger följande:   

 
, 1

1
2

3
korg skruv YF a R b    (5.15) 

Vilket kan skrivas som följande: 

 , 1 , 2

3 3 1500
500N N

2 2 2
skruv Y skruv Y korg

a a a
R R F

b b b
      (5.16) 

Där a är 275 mm och b är ca 315 mm. Dessa värden ger med (5.16) följande: 

 , 1

750 750 0,275
N 655N

0,315
skruv YR a

b


    (5.17) 

Resultanten mellan reaktionskrafterna på skruven i x- och y-led beräknas nedan: 

 2 2 2 2 2 2 2

, , , , , , 250 655 701Nskruv res skruv x skruv y skruv res skruv x skruv yR R R R R R         (5.18) 

Om den resulterande kraften på skruven ses som friktion F kan normalkraften N beräknas. Den 

resulterande reaktionskraften från skruven benämns Rskruv,res. Om friktionstalet  sätts till 0,3 ges 

nedanstående: 

 
, 701

2337N 2,3kN
0,3

skruv resRF
F N N

 
         (5.19) 

Förspänningskraften för en M6 skruv är 9,39 kN (Maskinelement handbok, 2005), vilket är högre 

än den beräknade normalkraften. För att dock erhålla god säkerhetsmarginal väljs en M8 skruv.  

5.4.2. Dimensionering av fyrkantsrör 

För att bestämma vilken godstjocklek som behövs för stängerna i konstruktionen beräknas 

spänningen för en balk. De stänger som ska dimensioneras är ”tippkanten” som korgarna faller 

över, knuffstången som pressar korgarna mot ”tippkanten” samt de ben som håller upp 

”kylsteget”.  

Beräkning av spänning för en balk ges nedan med följande formel (Sundström, 1998). 

 
max

M
z

I
    (5.20) 

Där är böjspänning, M är böjmoment, I är yttröghetsmoment och z är halva tjockleken.  

I samma bok sid 334 Tabell 31.2 ges yttröghetsmoment för ett tunnväggigt fyrkantsrör som: 

 
3

21
2

1

6 2

t b
I t b h


     (5.21) 

Där b balkprofilens bred, h är dess höjd och t är dess godstjocklek. 

Måtten på balkarna väljs som symmetriska, vilket gör att formeln förvandlas till följande: 
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3

t b
I

 
  (5.22) 

I de kommande kapitlen antas samma form på de olika stängerna samt samma mått. Detta görs 

för att underlätta vid tillverkning. Detta gör att yttröghetsmomentet kommer att beräknas på 

samma grundläggande sätt. 

Böjspänning för tippkanten 

Det antas att de två korgarna som pressar mot tippkanten ger ett böjmoment med en 

angreppspunkt mitt på fyrkantsröret. Som en överslagsberäkning sätts den angripande kraften på 

knuffstången som vid dimensionering av skruv till 500N. Längden på röret är ca 1m, vilket ger 

följande moment: 

 
1

500 250Nm
2 2

L
M F     (5.23) 

max
z är samma som halva tjockleken b för röret vilket ger följande: 

 
3 2 2

3 250 187,5
Nm

2 / 3 2 4

M b

t b t b t b



   

    
 (5.24) 

Det valda materialet på tippkanten har en sträckgräns på 210 MPa. Med säkerhetsfaktorn 2 ges 

följande: 

 2 6 3 3

2 6 2

187,5Nm 2 187,5Nm
210MPa 1,8 10 m 1800mm

2 210 10 N/m
tb

tb

 
      


 (5.25) 

Detta samband ger minimikravet för tippkantens godstjocklek och bredd. 

Böjspänning för knuffstången 

Formel (5.20) används åter. Samma kraft på knuffstången används, dock är dess längd 1640 mm. 

Detta ger följande böjspänning: 

 
3 2 2max

/ 2 1,64 / 2 500 307,5Nm

2 / 3 2 4 / 3

M L F b
z

I t b t b tb


 
     

   
 (5.26) 

Det valda materialet på knuffstången har en sträckgräns på 210 MPa. Med säkerhetsfaktorn 2 ges 

följande: 

 2 6 3 3

2 6 2

210 307,5Nm 2 307,5Nm
MPa 2,93 10 2930mm

2 2 210 10 N/m
tb m

tb

 
      


 (5.27) 

Detta samband ger minimikravet för knuffstångens godtjocklek och bredd. 

Böjspänning för kylstegets ben 

Formel (5.20) används som i de två föregående kapitlen. Dock beräknas momentet annorlunda. 

Transportbandet som är fäst i kylsteget har en tyngd som skapar ett moment, vilket resulterar i att 

kylstegets ben kan belastas.  Längden på momentarmen är avståndet från benen närmst 

rullbandet fram till transportbandets kant. Figur 70 visar var hävarmen sitter. 
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Figur 70. Mått för hävarm vid böjning av kylstegets ben. 

Mättning av modellen ger att hävarmen L är ca 1500 mm. Längden för rullbandet till vänster om 

benen är ca 2 m och till höger 1 m. rullbandet väger ca 25 kg/m, vilket ger vikterna 50 kg och 25 

kg. Eftersom det två tyngderna kommer att jämna ut varandra blir den belastande vikten på 

”stödbenen” skillnaden 25 kg. Momentarmens längd samt vikten ger därmed nedanstående 

spänning:  

 
3 2 2max

1,5 25 9,81 276Nm

2 / 3 2 4 / 3

M L m g b
z

I t b t b t b


   
     

    
 (5.28) 

Det valda materialet på kylstegets ben har en sträckgräns på 210 MPa, vilket ger följande: 

 2 6 3 3

2 6 2

210 276Nm 2 276Nm
MPa 2,6 10 m 2600mm

2 2 210 10 N/m
tb

tb

 
      


 (5.29) 

Detta samband ger minimikravet på godstjocklek och bredd för kylstegets ben. 

Eulers knäckfall för kylstegets ben 

Tyngden från hela ekipaget kommer att tynga ner kylstegets ben och eventuellt resultera i en 

knäckning. Risken för detta kan studeras med Eulers knäckningsfall nr 4. I detta fall är stångens 

båda ändar fast inspända (Sundström, 1998). Figur 71 visar detta knäckningsfall.  

 
Figur 71. Eulers 4:e knäckfall kan uppstå på kylstegets stödben. 

Formeln för detta knäckningsfall visas nedan: 

 
2

2

4
k

E I
P

l

  
  (5.30) 

Där  Pk är knäckraften  

 E är benens elasticitetsmodul = 200 GPa (rostfritt stål) 

 I är benens tröghetsmoment 

 l är benens längd = 650 mm 

 

Knäckkraften Pk ges av kylstegets och vattnets tyngd som är sammanlagt 500 kg. 

Tröghetsmomentet ges av ekvation (5.22) vilket tillsammans med (5.30) ger följande: 
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     (5.31) 

Vilket ger: 

 
2 2

3 4

2 2 9

3 3 500 9,81 0,65
394mm

8 8 200 10

m g l
tb

E 

     
  

    
 (5.32) 

Detta är det sista minimikravet som används för att dimensionera stängernas godstjocklek och 

bredd. I detta fall används stängerna som ben till kylsteget. 

Bestämning av godstjocklek och bredd 

De två hårdaste kraven som ges från föregående kapitel är följande: 

2 32930mmtb   (5.33) 

3 4394mmtb   (5.34) 

Eftersom b borde var större än 1 mm kan det antas att (5.33) är det hårdaste kravet att utgå ifrån. 

Dessutom måste bredden b vara större än godstjockleken t. Bredden sätts här som ca 20 gånger 

godstjockleken vilket ger följande: 

  
22 3 3

3
2930

20 400 2930 2mm
400

tb t t t mm t       (5.35) 

Detta ger även bredden: 

 20 2 20 40mmb t     (5.36) 

Sammanfattningsvis har det visats att bredden ska vara minst 40 mm och godstjockleken ca 2 

mm. 

Från Tibnors (Tibnor, 2009) väljs ett passande konstruktionsrör med måtten 40 mm x 40 mm i 

bredd med en godstjocklek på 4 mm för en ökad säkerhetsmarginal. 

5.4.3. Medbringarna 

Medbringarnas funktion är att säkerställa att korgarna följer med transportbandet. När 

knuffstången ska förflytta korgarna snabbare än transportbandet kommer den framförvarande 

medbringaren att stoppa korgens rörelse framåt. Därför undersöks olika lösningar. Deras 

funktion påminner om en backventil, som släpper igenom korgar från höger, men spärrar för 

korgar från vänster. Medbringarna med torsionsfjäder väljs inte eftersom rörliga delar kan skapa 

haveri, samt att pasta fastnar. Istället bockas en plåt till en v-formad ramp som korgarna kan åka 

uppför. En skiss för detta visas i Figur 72. 
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Figur 72. Skiss för de v-formade medbringarnas placering på rullbandet. Korgarna transporteras från höger 

till vänster.  

Denna lösning fungerar under tiden bandet åker uppför. Dock kan problem uppstå i början då 

transportbandet är vinklat ner, vilket kan leda till att korgarna glider över medbringarna för 

tidigt. För att undvika detta studeras vilken vinkel som krävs på medbringarna för att korgarna 

inte ska glida över. 

 

En skiss visas i Figur 73 för krafterna som påverkar då korgarna glider mot medbringarna. 

 
Figur 73. Krafter som påverkar korgar från rullband och medbringare 

, normalkraft från transportband

,normalkraft från medbringare

, friktionskraft från transportband

, friktionskraft från medbringare

, vinkel mellan medbringareoch transportband

, vinkel på transportband

B

M

B

M

N

N

F

F





 

Jämviktsberäkning i x - led ges nedan: 

    : cos sin sin( ) cos( ) 0B B M MF N N F                 (5.37) 

Jämviktsberäkning i y-led ges nedan: 

    : sin cos cos( ) sin( ) 0B B M MF N N F m g                  (5.38) 

Eftersom F N  utvecklas (5.37) till följande: 

    : cos sin sin( ) cos( ) 0B B B M M MN N N N                     (5.39) 
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Vilket ger: 

 
   cos sin

sin( ) cos( )

B B B

M

M

N N
N

  

    

    


   
 (5.40) 

(5.38) kan skrivas om som: 

        : sin cos cos sin 0B B B M M MN N N N m g                       (5.41) 

Vilket ger: 

 
   sin cos

cos( ) sin( )

B B B

M

M

N N m g
N

  

    

      


   
 (5.42) 

För att lösa detta behövs även momentet i punkten där korgen möter baksidan av medbringarna. 

Momentpunkten visas i Figur 74 

 
Figur 74. Ett moment uppstår i punkten A. 

Där  

LM är avstånd till masscentrum. 

HK är höjden på korgen 

Momentjämvikt i punkten A ger följande: 

: ((cos( ) ) (sin( ) / 2)) 0B M M KN L m g L H            (5.43) 

Där LK är korgens längd och HK är korgens höjd. 

Detta utvecklas: 

 
cos( ) sin( ) / 2M K

B

M

m g L m g H
N

L

       
  (5.44) 

(5.40) tillsammans med (5.42) ger följande: 

 
       cos sin sin cos

sin( ) cos( ) cos( ) sin( )

B B B B B B
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N N N N m g     

         

           


       
 (5.45) 

Efter flera omskrivningar samt att friktionen ansetts lika stor för kontakten mot medbringare och 

transportband ges följande: 

  
   

     

2
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2

sin sin
tan

cos 2 sin cosM B
B B
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 (5.46) 

(5.46) tillsammans med (5.44) samt instoppade värden LM = 0,25 m, HK = 0,1 m och α = 20° ger: 

 26 Grader ( 0,1)     (5.47) 

 20 Grader ( 0,3)     (5.48) 
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Vid en högre friktion på ca 0,3 krävs det minst 20 graders lutning på medföljarna. Eftersom 

rullbandet själv här har satts till den lutningen kommer medföljarna hamna i horisontellt plant 

läge. För ett hårdare krav kan lutningen sättas till 26 grader om korgarna har lättare för att glida. 

5.5. Tillverkning och montering 
För att det ska vara möjligt att skapa alla ingående delar till konceptet diskuteras i detta kapitel 

hur montering och tillverkning ska ske.  

5.5.1. Knuffstång 

Knuffstången är fäst i ställdonen och pressar korgarna framåt. Måttet på dessa stänger bestäms 

tidigare till 40 mm x 40 mm med en godstjocklek på 4 mm. Stänger med detta mått kan köpas 

exempelvis från Tibnor och för att förenkla beställning används denna modell för alla typer av 

stänger i konstruktionen. Stängerna tillverkas i rostfritt stål (EN 1.4404). Stången som beställs 

kapas i tre delar för stången fäst i ställdonen. Dessa svetsas ihop. Skruvning av delarna undviks, 

vilket är praktiskt i hygiensynpunkt.  

5.5.2. Tippkant 

Tippkanten som fäller korgarna är uppbyggd av fem fyrkantsrör i rostfritt stål (EN 1.4404). 

Måttet på dessa rör bestäms vid konstruktion och utformning. Rören köps in från Tibnor. 

Delarna svetsas ihop för att få den sammansatta u-formen. Slutligen borras hål på två av 

stängerna. I dessa kommer skruvar gängas som fäster ihop tippkanten med kokbadet. M8:or väljs 

istället för M6:or. Detta medför en högre säkerhetsfaktor. Det innebär att även kokdelen måste 

borras för att skruvarna ska få fäste.  

5.5.3. Kylsteget 

Kylsteget kan delas upp i tre delar: ett kar, ben (samt stödet mellan dessa) och ”fötter” för att 

kunna justera karet i höjdled. Detta behövs om golvet inte är helt jämt, t.ex. om det finns 

golvbrunnar. 

Karet 

En plåt i rostfritt stål (EN 1.4404) med tjockleken 3 mm köps in, bokas eller kapas och svetsas 

samman till en ”låda” utan lock. Hål borras centralt i botten, för munstycksfästena på ena sidan, 

för munstycket direkt till karet och eventuellt till att fästa transportbandet. Därefter slipas karet 

för att undvika att livsmedel kan fastna. Borrning görs även för att undvika svetskorrosion. 

Botten formas för att erhålla lutning ned mot utloppshålet. 

Benen 

Ett rör (EN 1.4404) med dimensionen 40 mm x 40 mm x 4 mm kapas och fogas samman genom 

svetsning. Totalt åtta delar kapas, fyra ben och fyra stöd mellan benen. Stöden/benen svetsas fast 

i karets undersida för att undvika muttrar på karets insida där pastan kan fastna. Nertill borras hål 

för att ”fötterna” ska kunna monteras. 

Fötter 

Det finns två alternativ vid tillverkning av fötterna. Enligt första alternativet väljs rör (EN 

1.4404) med dimensionen 50x50x5 mm. Detta kommer att innebär att ”benen” precis passar in i 
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”fötterna”. Andra alternativet är att använda rester från den stora plåten till ”karet”. Oavsett om 

det blir 3 eller 5 mm i godstjocklek bör ”fötterna” klara de uppkomna krafterna på ett säkert sätt. 

Avlånga hål borras i sidorna för att kunna möjliggöra justering av benen för att kunna höja och 

sänka karet. 

Munstycksfästen 

Denna del kopplar samman vattensystemet med karet. Tre plåtar i rostfritt stål (EN 1.4404) 

monteras samman. Godstjockleken för dessa är 2 mm, 3 mm och 2 mm. Mellanplåten (3 mm) är 

mindre för att möjliggöra montering till karet. Hål borras i munstycksfästet för montering på 

karet. Munstycket visas i Figur 75. 

 
Figur 75. Munstycksfästet monteras mot karet och stabiliserar munstycket för vattenspolning. 

Galler 

En plåt i rostfritt stål (EN 1.4404) med godstjockleken 3 mm köps in. Ur denna skärs/sågas delar 

med rätt storlek enligt ritning. Dessa svetsas samman enligt ritningen. Vid behov behandlas 

gallret med teflon (PTFE). 

5.5.4. Montering av kylsteget 

Karet med de fastsvetsade benen monteras fast på fötterna som kan justeras i höjdled. När karet 

sitter på rätt höjd och inte lutar monteras transportbandet fast i denna. Detta görs för att motverka 

att transportbandet välter ned över kylbadet. Vattenförsörjningssystemet monteras fast i karet. 

Nertill kopplas ett rör eller slang till tömningsventilen. Munstycksfästena skruvas fast i karet. 

Två rör eller slangar kopplas till munstycksfästena. Dessa kommer att spola vatten direkt på 

pastan. Två rör eller slangar kopplas direkt till karet och dessa används till att fylla upp karet 

strax innan pastan hamnar i karet på transportbandet. De fyra inloppen är kopplade via två 

magnetventiler till huvudvattenledningen. 

5.6. Värmetålighet 
När en maskin utsätts för ojämn värme finns risken att vissa delar expanderar mer än andra och 

detta skapar spänningar eller ändrar formen vilket kan omöjliggöra funktionen. Det finns olika 

metoder för att undersöka detta. De två enklaste metoderna är att antingen beräkna hur mycket 

längre en stång blir av värmeutvidgningen eller vilken spänning som uppstår om stången inte har 

möjlighet att expandera (Stången är fast i båda ändarna och att avståndet mellan dessa ändar 

ändras inte).  
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En känslig del på konstruktionen är knuffstången mellan ställdona. Det finns risk att den 

expanderar och därigenom försvårar för ställdona. En första ansats är att anta att stången inte får 

förlängas. Med andra ord är båda ändarna fasta, se Figur 76. 

 
Figur 76. Värme tillförs en knuffstång som inte får expandera 

 

Från hållfasthetsläran används följande formler. Först beräknas töjning: 

 T    (5.49) 

Töjningen betecknas med ε (dimensionslös), värmeutvidgningskoefficienten α (1/K) och 

temperaturdifferens ΔT (K). Värmeutvidgningskoefficienten för det valda rostfria stålet (EN 

1.4404) är ungefär 16·10
-6

 (1/K) mellan temperaturerna 20-100 °C. Temperaturdifferensen är 

ungefär 80 °C (stålet antas bli uppvärmt till ca 100 °C av det kokandet vattnet och 

omgivningstemperaturen kommer att minst vara 20 °C). Töjningen blir 0,00128. 

Först antas att den töjning som skulle ha skapats uteblir och leder till spänning: 

 E E T        (5.50) 

Spänningen betecknas med σ (N/m
2
 eller Pa) och elasticitetsmodulen med E. Elasticitetsmodulen 

för det givna rostfria stålet (EN 1.4404) är ungefär 200 GPa. Spänningen blir 256 MPa. Det 

rostfria stålet har en sträckgräns på ungefär 210 MPa. 

Om knuffstången antas vara fritt upphängd används följande formel: 

 L    (5.51) 

Förlängningen betecknas med δ (m) och grundlängden med L (m). Längden på knuffstången vid 

20 °C är 1,64 m. Förlängning utan motstånd blir 0,002 m (2 mm). 

Det rimliga i detta fall är en kombination av spänning och töjning, vilket visas i Figur 77. Utan 

töjning skulle dessutom stålet plasticeras. Ställdonen är troligen inte tillräckligt rigida för att inte 

tillåta någon töjning. Detta innebär att flexibla ställdonen får beställas in. 

 
Figur 77. Antagen böjning av knuffstången och stöden från ställdona 
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5.7. Tekniska komponenter 
I det koncept som tagits fram ingår flera moduler som ska beställas in. I detta kapitel ges en 

sammanfattande beskrivning av dessa. De komponenter som syftas på är ställdon, PLC-systemet, 

transportbandet och även vattenförsörjningen.  

5.7.1. Ställdon 

För att styra stången som knuffar korgarna är det tänkt att ställdon ska användas. Fyra sådana 

krävs för konceptet helhet. Två ställdon monteras på var sida om kokbadet och monteras i karets 

kanter fästa på de balkar som finns på sidorna.  

Ställdonen kan exempelvis beställas in från företaget EIE (Persson, 2009) som specialiserar sig 

på bland annat linjära ställdon. De har en del intressanta förslag som kan utveckla konceptet. 

Bland annat har de iden att montera ställdonen vid sidan av kokdelen direkt på marken. Detta 

skapar mer stabilitet och förenklar vid montering och korrigeringar. De andra som framgår 

genom diskussionen är att endast använda ställdon på ena sidan av kokdelen, vilket minimerar 

problem med att synka ställdonen på båda sidor. I värsta fall kan detta leda till att rörelsen låser 

sig likt en snäv byrålåda. En skiss på denna lösning skapad av EIE visas i Figur 78. Företaget har 

också ett förslag om att byta ut den linjära rörelsen mot en rotationsrörelse med ställdon 

anpassade för detta.  

 
Figur 78. Skiss från EIE. Linjära ställdon används endast på ena sidan av kokdelen. 

 

För denna konstruktion behövs enligt EIE följande: 

 Robotstativ med bearbetade fästen mot profiler och golv 

 Elskåp med PLC styrsystem 

 Horisontal modul(ställdon)  

  HSB Beta 140-ZSS-50 AT10-E-220-800-1360-2ENS10-MKG-1-IP65 

 Motor med växellåda och servodriver för horisontal modul 

 Vertikal modul(ställdon) 

HSB Beta 100-D-SSS-M-2020-800-1200-2ENS10-MGK-1-IP65 

 Motor med växellåda och servodriver för vertikal modul 

 Kabelkedja och servokablar med kontakter samt stödrännor 

 Aluminiumprofiler(knuffstången med armar, dessa beställs dock tillsammans med de 

andra stängerna och tillverkas i rostfritt stål) 

En skiss på dessa delar visas i Figur 79. 
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Figur 79. Förslag av ingående delar för linjärt ställd onskoncept från EIE. 

5.7.2. Transportband 

För att transportera den kylda pastan från kylsteget till kylbadet krävs ett transportband. 

Eftersom transportband är för avancerat att gå in på köps ett direkt från Rotab Rostfria 

Transportörer AB. För att transportbandet ska klara sin del i processen är det viktigt med rätt 

krav i upphandlingen av transportbandet. Kraven visas nedan: 

 Transportbandet ska klara att jobba i temperaturer mellan 10 och 100 °C. 

 Transportbandet ska vara livsmedelsgodkänt. Det får bl. a. inte fälla material till pastan. 

 Transportbandet ska klara en vikt på minst 30 kg. 

 Transportbandet ska ha en ungefärlig bredd på 800 mm och en längd på ungefär 3000 

mm. 

 Transportbandet ska klara en hastighet 0,5 m/s och acceleration av 0,3 m/s
2
. 

 Transportbandets vikt får inte vara för hög. 

En offert från Rotab visas i Bilaga 4 - Offert från Rotab. 

Offerten gäller ett transportband med dimensioner enligt Figur 80. 
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Figur 80. Mått på transportband 

5.7.3. PLC 

För att automatisera processen används PLC för att ta in, bearbeta och skicka signaler. Signaler 

som läses in kommer från sensorer på ställdonen. Mellan kokbadet och kylbadet finns dessa 

sensorer som skickar signaler när korgarna och pastan kommit till rätt plats för nästa steg. En 

säkerhetsaspekt är att även ha sensorer som känner när en människa kommit in på ett 

riskområde. Detta får till följd att riskfyllda processer stängs ned helt eller delvis. För att öka 

driftsäkerheten kan redundansdrift användas på PLC. Detta innebär att två PLC enheter 

samarbetar. Detta är användbart om ett havererar. Vid uppdatering av en PLC kan den andra 

fortsätta att arbeta, vilket ger kortare produktionsstopp. Nackdelen med ett redundanssystem är 

den högre komponentkostnaden samt lite högre kompetens som krävs för arbete med flera PLC 

(Alfreeden, 2009). 

 

En sensor skickar en signal via en modulingångsport till ett PLC. Signalen bearbetas och går ut 

genom en modulutgångsport till ett relä eller en motor. Eventuellt kan reläet eller motorn skicka 

en kvittens på att ”uppgiften” är uppfattad och utförd. 

 

För transport av pastan mellan kokdelen och kyldelen är det viktigt att veta var pastan är och att 

systemet fungerar som planerat. Vid automation är säkerheten viktig. Därför undersöks om det 

finns människor i riskfyllda områden nära ställdonen eller kylsteget. Detta sker med en ljusridå. 

När en stråle bryts avslutas processen. Den delen i processen som är riskfylld för en människa 

förutom kokdelen är ställdonen och eventuellt transportbandet i kylsteget. Ett exempel är att en 

arm fastnar i ställdonen och personskada orsakas. 

 

En korg lastad med pasta bryter en stråla från IR-sensor på sin väg upp från kokningen. När 

denna stråle har brutits är korgen på rätt plats för att ställdona ska kunna ”ta tag i” korgen. 

Eventuellt finns sensorer på ställdonen som ”känner” av om det är lämplig tryckkraft i samband 

med att ställdona trycker korgen över tippkanten. I övrigt bör PLC:n styra ställdona i både 

horisontalled och vertikalled efter en planerad bana. Detta görs för att säkerställa att korgarna rör 

sig på rätt sätt, att pastan kommer ut på ett säkert sätt samt att driftsäkerheten hålls hög. 
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Systemet består av tre magnetventiler som normalt är stängda. I samband med att IR-sensorn vid 

kokbadet ger en signal att korgen passerat börjar påfyllningen av karet (ur munstyckena direkt i 

karet och inte på rullbandet i karet). Denna signal öppnar den första magnetventilen. Den andra 

magnetventilen får en signal och öppnas. I samband med detta skickar antingen ställdona en 

signal att korgen ska åka över tippkanten. Det andra alternativet är att en IR-sensor känner av att 

korgen välts över tippkanten. 

 

När pastan kylts ned tillräckligt i kylsteget transporteras den via transportbandet till kylbadet. 

För att avgöra om pastan kylts ned tillräckligt finns olika metoder. 

 

 Första metoden är att låta tiden avgöra när trasportbandet ska starta. Ett antal tester görs 

för att komma fram till vilken tid som krävs för att pastan ska ha kommit ned i tillräckligt 

låg temperatur. Fördelen med detta system är kostnaden, men en nackdel är att det kan 

finnas variationer som denna metod inte tar hänsyn till. En annan nackdel är att olika 

pastasorter eventuellt kräver olika nedkylningstider. Dessa förändringar måste registreras 

i PLC:n.  

 Andra metoden är att ha en termometer i karet. Av livsmedelsskäl bör inte termometern 

placeras bland pastan. Karet kommer ungefär att ha en temperatur på 40 °C. Detta beror 

på uppvärmning från pasta och vatten som fanns innan tömning. Kylvattnet kommer att 

ha en temperatur lägre än 20 °C och pastan kommer att vara 90 – 100 °C. Sannolikheten 

är stor att termometern mest kommer att få kylvatten på sig och därför ange att pastan har 

kommit ned i temperatur snabbare än den egentligen gjort. En variant skulle kunna vara 

att lägga ut flera termometrar och vänta på att alla kommit ned till rätt temperatur. 

Nackdelen är att denna temperatur inte nödvändigtvis har med pastan att göra. 

 Tredje metoden är att använda en IR-termometer för att undvika beröring med pastan. 

Fördelen är att pastans temperatur kan mätas direkt. Centrum på pastan kommer med stor 

sannolikhet att ha en högre temperatur än ytan. Nackdelen är att bara yttertemperaturen 

mäts. En annan sak att ta i beaktning är mätfläckens storlek. Denna ökar med avståndet. 

För att hålla nere kostnaderna väljs den första metoden. När PLC:n registrerar att pastan nått rätt 

temperatur börjar den transportera bort pastan via transportbandet. Samtidigt öppnas den sista 

magnetventilen och släpper ut vattnet ur karet. 

5.8. Vattenförsörjning 
För att kyla pasta krävs ett kylmedium. Till detta projekt har vatten valts som kylmedium. Detta 

beror på att vatten är billigt, enkelt att använda och har en hög specifik värmekapacitet. För 

effektiv kylning krävs att nytt kallvatten kommer i kontakt med pastan. Uppvärmt vatten kyler 

inte lika bra som nytt kallvatten. Vatten har mycket högre specifik värmekapacitet än luft. Därför 

är strömmande vatten den effektivaste kylmetoden. 

 

Mängden vatten som krävs är ca 90 liter med temperaturen 20 °C. För en lägre temperatur på 

vattnet krävs en mindre mängd vatten. Idén är att varje gång det kommer ny varm pasta kommer 

nytt kallvatten. Eventuellt finns möjlighet att återanvända och kyla vattnet. Detta vatten bör 

komma under 30 sekunder eftersom det kommer nya varm pasta var 90:e sekund. Desto snabbare 

pastan avbryter sin kokning desto bättre blir dess kvalitet. 90 liter på 30 sekunder innebär ett 

flöde på 3 liter per sekund. Vanligt flöde i en kran är 0,3 liter per sekund (Dahl, 2009). Att 

koppla 10 kranar till systemet anses orimligt. Därför kopplas systemet till en 



39 

 

huvudvattenledning. För att undvika extra pumpar antas att huvudvattenledningen är placerad 

över systemet. Om det inte finns lättåtkomlig huvudvattenledning över systemet kommer en 

vattenpump att användas. 

För att lösa problemet antas följande schema, se Figur 81. 

 
Figur 81. Flödesschema över kylvatten 

Huvudvattenledningen kopplas till systemet. De viktigaste komponenterna i systemet är 

magnetventilerna och lämpliga munstycken. Tryckmättaren används för att se om trycket blir för 

högt. För att anpassa flödet efter hur varmt vattnet är kan temperaturen och flödet mätas. Om 

kallvattnet blir kallare till vintern krävs mindre flöde för att få liknande kyleffekt. Ett mindre 

flöde sparar på vatten. De olika mätarna är relevanta för att få en effektiv process. För denna 

enkla applikation räcker det troligen med att mäta temperaturen på vattnet som flödar ut om man 

antar att trycket är lågt i ledningen. Dessutom mäts flödet genom att mäta tiden för att fylla en 

bestämd volym. 

Två munstycken används för att skölja pastan i en ström av kallt vatten. Detta krävs för att dela 

upp flödet till ca två fack (ett fack är utrymmet mellan två medbringare). Två munstycken 

kommer att används även till att fylla karet innan pastan kommer. Ett uppdelat flöde minskar 

mängden vatten som spills utanför karet. Munstycket kan vid behov ha en flödesreglerande 

egenskap. I botten till karet kopplas en ventil som tömmer vattnet efter att pastan nått rätt 

temperatur. Det förenklade systemet visas i Figur 82. 

 
Figur 82. Förenklat flödesschema med delar utsatta 

Om inte ett flöde på 3 liter per sekund kan uppnås är ett alternativ att fylla en tank som töms var 

90:e sekund, men då är lägsta tillflödet 1 liter per sekund. Denna variant är besvärligare att 

bygga och det finns risk att vattnet värms upp i rummet. Temperaturen i rummet är relativt högt 

eftersom kokdelen avger en del spillvärme. 

5.8.1. Val av magnetventil 

Först ställs kraven på ventilen varefter en modell väljs som klarar dessa krav. 
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Krav 

Vilken miljö ventilen utsätts för, möjligt flöde, maximalt tryck samt tätning är av intresse vid val 

av magnetventil. I denna applikation är mediet som flödar igenom två av de tre ventilerna 

kranvatten i temperaturintervallet 10-25 
o
C. I den tredje kommer vattentemperaturen att vara 20-

40 
o
C. Omgivande lufttemperatur kommer att vara mellan 20-30 

o
C. Luftfuktigheten kommer att 

vara hög och risk för vattenstänk finns. Önskat möjligt flöde är 3 liter per sekund vilket ungefär 

motsvarar ett Kvs – värde på 11. Kvs är ett mått på ” hur mycket 20 gradigt vatten (m³h) som t.ex. 

en fullt öppen styrventil kan släppa igenom vid 1 bar” (Stenholm, 2009). Trycket som ventilen 

ska klara är vanligt vattenledningstryck som är på ungefär 5-10 bar eftersom det kommer från 

huvudvattenledningen. Primärt är systemet öppet. 

Val 

För att systemet ska fungera med automatik bör ventilerna vara elektriskt styrda. Därför väljs 

magnetventiler. Detta innebär att ingen operatör behövs för att öppna och stänga dessa. 

Magnetventilen som väljs är konstruerad för vatten och av typ EV 220B (Danfoss, 2009) vilket 

innebär att den är anpassad för öppna system. Anslutningsgängan är 1 tum d.v.s. DN25 för att 

klara Kvs = 11. Ventilen klarar ett differenstryck på 16 bar. Trycket i vattenledningen kommer 

troligen inte att överstiga 10 bar, vilket innebär att ventilen bör kunna klara sin uppgift utan 

problem. Ventilen kräver minimalt ett differenstryck på 0,3 bar. Detta kan eventuellt skapa 

problem för ventilen som släpper ut vattnet från karet. Om problem uppstår kan en ventil för ett 

stängt system väljas. Dessa kräver i princip inget differenstryck. Ventilerna beställs kompleta 

med spolar och kabelhuvud. Rördelen i ventilen kommer att vara tillverkad i rostfritt stål. 

Tätning 

Det finns olika typer av tätningar (Danfoss, 2009). Nedan visas kortfattat fyra stycken: 

 FKM (Viton), klarar maximalt temperaturen 60 °C 

 NBR (Nitril), klara maximalt temperaturen 90 °C 

 EPDM (Etenpropen), klarar maximalt temperaturen 140 °C 

 PTFE (Teflon), klarar maximalt temperaturen 185 °C 

Tätningen som väljs är gjord i EPDM. Den har hög ålders- och hetvattenbeständighet (Mecmove, 

2009). 

5.8.2. Rör eller slang 

För att kylmediet vatten ska kunna ta sig från huvudvattenledningen till karet och slutligen 

avloppet krävs rör eller slangar för transporten. Slangar är både billigare och enklare att montera. 

De är dessutom inte lika känsliga som rör för omkonstruktioner med krav på ny dragning. Dock 

väljs rör eftersom de är mer beständiga och inte behöver bytas lika ofta (Bahar, 2009). 

Dimensionen på dessa ska vara DN25, vilket motsvarar 1 tum. Vid förgreningar används Y-rör 

med 90 eller 120 grader mellan de utgående anslutningarna beroende på vilken böj som senare 

används. I Figur 83 används ett Y-rör 120 grader som senare kopplas till rörböjar på 60 grader. 

Dock är 45 graders rörböjar vanligare och kompatibla med ett Y-rör på 90 grader. Rören kopplas 

till munstycken som är kopplade till fästen som i sin tur är monterade i karet. Rörsystemet som 

visas i Figur 83 är till för direktspolningen av pastan. Detta system påminner om det som även 

används till att fylla karet, men där är munstyckena direkt kopplade i karet. Materialen som 

används till rören är antingen EN 1.4307 (AISI 304L) eller EN 1.4404 (AISI 316L).  
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Figur 83. Skiss på en del av vattenförsörjningssystemet 

5.9. Miljöaspekter 
En bra metod för att göra en utvärdering i miljömässig synpunkt är att utgå från de ”10 goda 

råden” (Luttrop, 2009). Dessa besvaras nedan. 

Giftiga ämnen 

De flesta enskilda delar som köps in är tillverkade av rostfritt stål. Detta är material är praktiskt 

och kan smältas ner till nya delar. Rostfritts stål innehåller som bekant krom och nickel, vilka är 

viktiga att ta hand om. I rullbandet och ställdonen kan det finnas obekanta ämnen som måste 

hanteras med omsorg vid kassering. 

Energi och material användning vid produktion och transport 

Endast ett system är tänkt att tillverkas av detta koncept. Därför kommer inte någon större 

energiåtgång finnas för tillverkning och transport.  

Viktpåverkan 

Rullbandet och ställdonen är svår att påverka i denna synpunkt. Överflödiga mått ska dock 

undvikas, eftersom det skapar oanvändbara partier. Stängerna till alla delar är ihåliga. 

Godstjockleken är med viss säkerhetsmarginal anpassad för att undvika höga belastningar. 

Karets tjocklek kommer att sättas för att fordra stabilitet utan att vikten blir onödigt stor.  

Energi och material vid användning 

Energiåtgången vid användning kommer bestå av att koka pastan, kyla pastan, samt att driva 

ställdonen och rullbandet. Energiförbrukning av ställdon och rullband görs genom att minimera 
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rörelserna i största utsträckning. Därför är det bäst med största möjliga precision på dessa 

komponenter. 

Energiförbrukning av pastan kan förminskas. I nuläget är vattenkaret onödigt stort. Detta kräver 

att mer vatten måste värmas upp. Dessutom släpps en stor mängd av värmen till omgivningen. 

En konstruering för att hålla kvar detta är något att tänka mer på.  

Kylningen görs med hjälp av kallt vatten från huvudledning. Denna energiförbrukning är svår att 

påverka.   

Reparering och uppgradering 

Tidigare nämndes ett eventuellt förslag om att placera ställdonen vid sidan av kokdelen. Detta 

underlättar för byte vid reparation.  

Rullbandet som hänger på tippkanten av kylsteget skapar instabilitet. Istället för att montera fast 

kylstegets ben i golvet har godstjockleken istället ökats. Detta gör att Kylsteget enklare kan tas 

bort om reparation behövs.  

Fördelen med möjlighet till reparation leder i slutändan till att delar kan användas längre och att 

mindre material förbrukas. 

Livslängd 

Livslängden hålls genom att sätta rediga dimensioner på alla material som gör att elastisk 

böjning och utmatning undviks. Dessutom är stålet legerat för att hålla längre.  

Starka och skyddande material 

Efter överväganden bestämdes att det rostfria stålet (EN 1.4404) passade situationen bäst. 

Framförallt då materialet är syrafast. Ständig exponering av stänk från maten kan skada stålet 

och därför är denna aspekt viktig. Att materialet håller länge är givetvis viktigt eftersom det 

minskar materialförbrukning.   

Konstruering och markering som underlättar underhåll 

Denna punk är inte relevant i detta fall, eftersom endast en modul skapas samt då tillverkare och 

användare står i direkt kontakt. 

Blandning av material 

Material som används kan grovt delas in i två grupper. Dels är det de stänger som är av rostfritt 

stål och dels de färdiga moduler som köps färdiga. De kan finnas risk att vissa elektronikdelar i 

det sistnämnda fallet innehåller giftiga ämnen. Dessa är viktiga att ta hand om vid kassering eller 

utbyte av delarna. Stängerna är som sagt i rostfritt stål. Stålet kan smältas ner och formas till nya 

delar. Dock krävs försiktighet vid förvaring av krom och nickelinnehåll. Dessa ämnen är svåra 

att minimera eftersom det är viktiga för stålets hållbarhet. Rostskador skulle istället kräva mer 

materialförbrukning vilket inte är önskvärt. 

Kopplingar mellan element 

Konceptet är uppbyggt av relativt få delar. Detta beror på att rullbandet och ställdonen köps som 

färdiga moduler. Få kopplingar gör det enkelt att plocka isär och återvinna delar. Ställdon och 

rullband kan dock kräva mer professionell assistans för att lösa detta. Därför kan det vara 

praktiskt att senare återanvända dessa delar i andra projekt. 
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5.10. Skydd av maskin 
För att livslängden inte ska bli för kort är det viktigt att maskinen är dimensionerad för miljön 

och de olika laster som kan tänkas uppkomma, dels planerade och dels oväntade. Nötning och 

slitage är viktigt att motverka då det är olämpligt att det kommer partiklar i maten. Hårda smällar 

kan leda till utmattning, varav en del i konstruktionsarbetet är att minska på dessa stötar. Ett sätt 

att minska stötarna är att lägga i skyddande gummilister eller fjädrar på känsliga punkter. Detta 

kommer att leda till mindre vibrationer och nötning. Ytan på ”tippkanten” och knuffstången 

mellan ställdonen kan behöva behandlas med gummi för ökat fäste. Vid val av gummi är det 

viktigt att den är livsmedelsgodkänd och lämplig med avseende på arbetsmiljön. 

Materialen i konstruktionen kommer mestadels att bestå av rostfritt stål och PA6.6 Polyamid 

(rullband) som klarar -40 ºC till +140 ºC. Dessa material kommer att klara miljön utan större 

svårigheter, däremot kommer det eventuellt att finnas känsliga komponenter för bearbetning av 

elektriska signaler. Dessa måste därför kapslas in för att skyddas mot den höga luftfuktigheten 

samt vatten från rengöring av konstruktionen.  

Då det handlar om livsmedel är IP65 en lämplig klassificering på inköpta komponenter 

(Industrial Computer Solutions, 2009). För info om denna klassificering se avsnitt IP65. Ytor 

som rör sig relativt varandra (bland annat lager) behöver smörjning för att minska på friktion och 

nötning. P.g.a. miljön som konstruktionen är verksam i samt regler för livsmedelshantering 

innebär detta restriktioner av smörjmedel. Smörjmedlet får inte vara hälsofarligt. Det är aktuellt 

med smörjmedel till ställdona och rullbandet. Dessa delar köps in separat, med krav på 

livsmedelskännande vilket innebär att de har livsmedelsgodkända smörjmedel. 

5.11. Arbetsmiljö 
Konceptets mål är att automatisera flödet mellan kokdelen och kyldelen. Detta innebär att det 

inte kommer att finnas människor som direkt jobbar med maskinen. Men däremot kommer 

människor att jobba och röra sig i närheten av maskinen. 

Konceptet kommer till största delen att bestå av rostfritt stål, några plaster till några detaljer, 

elektriska detaljer och minimalt med smörjning. Detta kommer att innebär att maskinen inte 

kommer att vara särskilt hälsofarlig. Kylmediet kommer att vara vatten som i sig inte heller är 

farligt för människor. 

Vid service ska maskinen huvudsakligen vara avstängd. När ställdona ska få sin rörelse 

inprogrammerad och testad måste ljusridån vara avstängd. 

I samband med att maskinen är i gång kommer det att uppstå ljud och vibrationer. 

Konstruktionslösningen har delvis valts för att minimera dessa. Eventuellt kan kylsteget placeras 

på gummipuckar eller en gummimatta. Det är inte möjligt att täcka med skynke, eftersom 

korgarna kommer att hämtas med jämna mellanrum. Att bygga in maskinen kan eventuellt 

minska bullret, men kommer samtidigt att försvåra rengöringen. 

När en människa bryter ljusridån måste ställdonens rörelse låsas eller hastigheten sänkas och 

transportbandshastigheten ska sänkas. Detta för att undvika personskador. 

Systemet kommer att styras av en PLC. Preliminärt kommer det inte att kopplas en stationär 

skärm till denna. Detta minskar användarvänligheten, men meningen med systemet är att det 

bara ska ändras vid service och liknande av kunnig personal. 
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5.12. Stycklista för slutligt koncept 
Namn Material Leverantör Modell 

Ställdon 
*
 EIE HSB Beta 

Armar EN 1.4571 TIBNOR 40x40x4 mm 

Knuffstång EN 1.4571 TIBNOR 40x40x4 mm 

Tippkant rör 1 EN 1.4571 TIBNOR 40x40x4 mm 

Tippkant rör 2 EN 1.4571 TIBNOR 40x40x4 mm 

Tippkant rör 3 EN 1.4571 TIBNOR 40x40x4 mm 

Kar EN 1.4404 TIBNOR 3 mm 

Transportband 
* 

ROTAB Typ 160E 

Ben EN 1.4571 TIBNOR 40x40x4 mm 

Fötter EN 1.4404 TIBNOR 3 mm 

Galler EN 1.4404 TIBNOR 3 mm 

Magnetventil 
* 

Danfoss EV 220B 

Medbringare EN 1.4404 TIBNOR 3 mm 

Vattenrör EN 1.4404 Sweflow DN25 

5.13. Ekonomi 
I kravspecifikationen fastställdes att priset inte fick vara för högt. Därför görs här en 

sammanställning av summerade priser på alla delar och komponenter. Tabell 3 visar den 

sammanlagda summan. De ska tilläggas att flera kostnader är hypotetiska. 

Tabell 3. Tabellen visar kostnaden på delar som behöver beställas 

Komponent Pris Antal Kostnad (kr) 

Ställdon    

    Robotstativ  1 10 000 

    Elskåp med PLC system   1 ~20 000 

    Horisontal modul  1 60 000 

    Motor med växellåda och servodriver  2 30 000 

    Vertikal modul  1 50 000 

    Kabelkedja, servokablar, stödrännor   10 000 

    Summa ställdon   180 000 

Kylsteg    

    Transportband  1 150 000 

Vattenförsörjning    

    Magnetventiler 1 500 kr/st 3 4 500 

    Slangsystem   1 000 

Plåt (2x75 kg, 2500x1250x3 mm, EN 1.4404) 63,30 kr/kg  9 496 

Fyrkantsrör (2x6 m, 40x40x4 mm, EN 1.4571) 432 kr/m  5 184  

Totalt   350 180 

5.14. Diskussion och resultat av fortsatt studie 
De viktigaste resultaten av den fortsatta studien är att material har valts för stängerna, stängerna 

har måttsats, medbringarnas utformning har värderats och var övriga komponenter ska köpas har 

bestämts. Dessutom har det diskuterats hur montering och tillverkning ska gå till.  

                                                
* Flera material ingår i komponenten och bestäms av säljaren 
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Alla beslut är inte ”skrivna i sten”. Viktigast är att visa på möjligheten för konceptet att hitta de 

ingående delar som behövs, sätta rimliga mått samt att visa på ett möjligt sätt att montera dessa. 

Som studien har visat är det inte omöjligt att uppnå detta. Kostnaden kan framstå som stor, men 

flera ändringar kan göras här. Exempelvis kan rullbandet och ställdon beställas som enstaka 

komponenter som monteras på plats. Detta drar ner på extra assisteringskostnader från försäljare.  

Under slutet av arbetet kom dessutom ett förslag på ett annat koncept med en annan typ av 

ställdon. Dessa har lägre kostnad och skulle kunna vara något att studera vidare. 

5.15. Studie av omgivningen 
I studie av omgivningen reflekteras det dels över lösningar som förändrar hela processen och 

dels delar i den övriga befintliga processen som eventuellt kan göras effektivare. 

5.15.1. Helhetslösningar 

Med helhetslösningar menas att rummet, kok- och/eller kyldelen kan göras om. Detta innebär en 

större investering, men kan i slutendan ge en större avkastning. Avkastningen beror på hur 

genomtänkt och genomarbetat lösningen är. 

Slussystem utan korg 

Detta koncept tillkom i samband med konceptgenereringen. I och med att det krävs att hela 

systemet görs om har denna lösning lagts till detta kapitel. Fördelen är att kok och kyldelen är 

integrerade i varandra och har en stor grad av automation. Nackdelen är osäkerheten för hur lång 

tid varje enskild pastabit har tillbringat i kokdelen. Det finns risk att vissa delar kokar för kort tid 

och att andra kokar för lång tid och att kvaliteten därför blir ojämn. Ett annat problem är att kok- 

och kyldelen kommer varandra för nära. Detta kräver bra isolering. Ett annat problem är att kok- 

och kyldel helst behöver vara i separata rum eftersom dessa bearbetar livsmedel. 

Stort transportband 

Detta koncept innebär sammankoppling av kokdelen, kylsteget och kyldelen med ett 

transportband. Korgarna finns kvar för att säkerställa att pastan kokas rätt tid. Korgarna har 

mycket lägre vikt, är gjorda i rostfritt stål och har därigenom lägre värmekapacitet än pastan de 

transporterar. Mellan de olika delarna måste transportbandet ”upp i luften”. Detta innebär ökad 

risk för att pastan ska klibba samman. Därför bör dessa sträckor i luften göras minimala. En ökad 

längd på kokdelen skulle dels öka produktionstakten, dels öka hastigheten på transportbandet 

som i sin tur skulle minska tiden som pastan är i luften och kan klibba. Denna lösning förutsätter 

i princip att det är möjligt att ha de tre delarna på linje. Att ha en kurva i luften ökar klibbandet 

av pastan. En kurva i något av de tre stegen är konstruktionsmässigt svårare och dyrare än en rak 

del. Denna lösning bör även ha en maskin som kan skaka korgen med pastan för att undvika att 

pastan bildar en stor klump. 

Paternoster 

Detta koncept kan delas upp i två delar. En del där korgarna sitter fast i transportbandet och en 

där korgarna sitter fast i varandra med antingen kedjor eller vajrar. Båda lösningar kräver att 

kokdelen höjs. Ett annat krav på dessa lösningar är att korgarna lätt kan demonteras från 

antingen transportbandet eller varandra. Detta görs för att rengöra och hålla processen hygienisk. 

Korgarna fästa i transportbandet 
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 När korgarna är fästa i transportbandet krävs det att kokkaret byggs om. Detta beror på att 

korgarna nu även kommer att åka på undersidan av transportbandet. I kokkarets nuvarande 

utformning finns inte plats för korgar på undersidan, eftersom dessa kommer att krocka med 

karet och värmeelementen. Detta innebär att transportbandet i karet måste höjas för att 

möjliggöra nödvändigt utrymme. Detta kommer kräva en större mängd vatten som måste kokas, 

vilket troligen ökar värme och elkonsumtionen. Även karet i sig måste höjas för att korgarna ska 

tömma sitt innehåll i kylsteget. För att undvika knäckning av benen måste dessa eventuellt 

förstärkas.  

Korgarna fästa i varandra 

Korgarna förbinds med varandra. Det befintliga transportbandet kommer att stå för driften. Detta 

koncept påverkar kokdelen på det viset att benen till karet måste höjas. Detta görs för att 

möjliggöra att korgarna på sin väg tillbaka till påfyllningen åker under kokdelen. Figur 84 visar 

konceptet. 

 
Figur 84. Korgar fästa i varandra 

5.15.2. Det befintliga systemet på företaget 

Det befintliga systemet med kok- och kyldel befinner sig i en lokal med begränsad yta. Detta 

leder till att dessa delar måste vara ortogonala mot varandra, vilket i sin tur försvårar 

automatiseringen. I både kok- och kyldelen finns transportband gjorda av stålvajrar. Pastan 

transporteras i korgar i kokdelen för att undvika onödigt spill. Kyldelen saknar korgar, vilket 

innebär att det är ett mycket högre spill än i kokdelen, men inom rimliga nivåer. 
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6. Slututvärdering av koncept 
Det valda konceptet tog en lång väg från konceptgenereringen via konceptutvecklingen till att nå 

dess slutliga funktion och form. Anledningen till att detta koncept klarade sig hela vägen är p.g.a. 

dess enkla konstruktion och robusthet. Cylindrarna som skulle ha ”knuffat” korgarna byttes mot 

linjära ställdon. Detta underlättar styrning av rörelsen och ger större kontroll över den. Avsikten 

är att konceptet ska fungera automatisk efter en kortare tids justerande. Enda delen som inte sker 

med automation är tömningen av korgar. Detta måste ske manuellt innan nästa korg kommer, 

d.v.s. ungefär mellan 1 och 1,5 minuter. Det går att förenkla konceptet, men dess nivå av 

automation försvinner och kommer att innebära ett högre manuellt arbete. 

I början av detta projekt gjordes en kravspecifikation som kan jämföras med slutliga konceptet.  

 

 För att följa en del av företagets krav krävs att en prototyp skapas, vilket inte har funnits 

med i detta projekt.  

 

 I projektet har hänsyn tagits till konceptets tillverkningsbarhet och detta krav har därför 

följts.  

 

 Krav på konceptets storlek har följts och modellen ryms i sitt tänkta utrymme. Ingående 

delar har dessutom anpassats till att passa kok och kyldelens mått.   

 

 Om den bestämda funktionen med vattentillförsel fungerar som tänkt ska det inte vara 

något problem att kyla pastan från 100 till 40 °C. 

 

 Utrymmesmässigt klarar konceptet kravet att hantera två korgar. Det är dock svårt att 

svara på om det i något läge kan uppstå problem kan vid transporten av dessa korgar. 

 

 I inledningen bestämdes att livsmedelsverkets krav skulle följas. Detta följs troligen 

eftersom alla material och komponenter noggrant har valts för att fungera i 

livsmedelssammanhang. Om pastan kan skadas i processen finns dock inget svar på i 

detta skede. För att studera detta krävs en prototyp. Vid utvecklingen av konceptet har 

detta dock funnits i åtanke. 

 

 Ekonomikravet i projektet har varit ganska vagt. Slutligen kan dock konstateras att de 

sammanlagda kostnaderna blev högre än förväntat. Dessa kan dock minskas på flera sätt 

vid en djupare undersökning. 

 

 Om säkerhetskravet följs går ej att svara på. För många faktorer är fortfarande osäkra. 

Eftersom konceptet innehåller en fallande rörelse av korgen finns risker. Dessa kan 

konstrueras bort, men det krävs först mer studier av rörelsen som tydligt visar var farorna 

kan uppstå.   
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7. Slutsatser av arbetet 
Detta arbete har varit en stor utmaning. Steget från ett tiotal enkla principskisser till ett mer 

ingående koncept med detaljerade datamodeller var svårt att visualisera från början. Arbetet har 

gett mer erfarenhet i att hitta innovativa lösningar för maskiner som används i 

industrisammanhang. Vid de olika faserna har det ofta uppstått idéer som egentligen hade varit 

användbara i tidigare skeden. Projektet har därmed gett lärdom i att fullfölja de val som gjorts. 

Ibland har hinder uppstått som varit svåra att ta sig förbi, men det har ändå visat sig att det i 

slutändan finns konstruktionsmässigt möjliga lösningar för det mesta.  

Den planering som gjordes innan arbetets begynnelse har varit oerhört användbar. Därför var det 

lönande att stor tid lades på denna. Även om inte alla moment har utförts exakt som det var tänkt 

har det ändå funnits en genomtänkt grund att falla tillbaka på. Detta har dessutom gett en röd tråd 

att följa som gjort att projektet alltid har fortsatt framåt.  
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8. Rekommendation för fortsatt 

arbete 
Mer studier finns att göra för det valda konceptet. Först och främst har detta projekt inte studerat 

programmering och finelektronik aspekter. Det behövs med andra ord ett mer bestämt system för 

hur delarna exakt ska styras, hur sensorer ska placeras och programmeras för att alla funktioner 

ska ske vid rätt tillfälle. 

En fallstudie behöver göras för när korgen har fallit från tippkanten. Hur exakt korgen beter sig 

efter detta läge är oklart. En utmaning kan vara att försöka uppnå ett mjukt och stabilt fritt fall. 

Detta leder till att mindre mängd pastaspill uppstår och korgarna utsätts för mindre slitage. 

Undersökning krävs även för hur stora påfrestningar de aktuella korgarna klarar.  

Den sista justeringen av konceptet gjordes med två ställdon på var sida av kokdelen. Om dessa 

kan minskas till endast ett par mitt ovanför kokdelen är oklart. Frågan är om knuffstången blir 

stabil eller kommer att ge efter när korgen belastar med sin tyngd. Uppstår inte detta problem 

skulle det vara ekonomiskt och även undvika risk för att ställdonens rörelse hamnar i otakt.  

Gallret som är placerat på kylsteget kan samla rester av pasta. Om det kan användas en annan 

utformning eller en praktisk metod för att tvätta gallret måste studeras mer. 

Benen är kraftigt överdimensionerade. Därför kan det vara meningsfullt med en ny analys av 

vilka krafter som uppkommer. Tjockleken på benen kan troligen minskas till 2 mm. Detta 

innebära dock en lägre vikt som kan bidra till instabilitet för kylsteget. För att undvika problemet 

kan stödben skapas mellan transportband och kylbad. För att skapa större stabilitet vid 

förflyttning av maskinen kan kortlingar vara ett bra alternativ. Ett alternativ till de fötter som 

tagits fram kan vara att istället använda nivåreglerande maskinfötter.  

Givetvis behövs dessutom verkliga studier för konceptets realiserbarhet, vilket inte har funnits i 

detta arbete. 

Målet med projektet har varit att konstruera moduler till den konstruktion som redan finns. Den 

viktigaste frågan att ställa innan konceptet fortsätter att utvecklas är om en hel ombyggnad är 

mer praktisk. Om detta skulle innebära fördelar på en del områden, samtidigt som lösningen i 

detta arbete ger andra kan naturligtvis en kombination av båda två övervägas.  

En del av de övriga koncept som skissades i början har förmodligen potential. Det finns inget 

som säger att ingen kan studera dessa mer även om det valda konceptet ansågs mest givande att 

arbeta vidare på i detta fall. Dessutom gavs ett förslag av EIE om en modifiering som inte har 

hunnits studera här. 
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Bilaga 1 – Möjliga kombinationer av delkoncept 
Nedan visas 12 olika del- eller helkoncept och hur dessa kan kopplas samman: 

1. Skenor 

a. Kan kombineras i sin helhet med: 

i. Förlängd kyldel 

ii. Sugledning med korg 

iii. Eventuellt Rondell 

iv. Spola underifrån 

b. Kan kombineras i ett enklare utförande med: 

i. Eventuellt Rondell komb pressa mot kant med cylinder 

ii. Pressa mot kant med cylinder kombinerat med förlängd kyldel 

iii. Slunga 

iv. Hiss/flipp 

v. Flipp i slutet av kokdel 

2. Förlängd kyldel 

a. Kan kombineras i sin helhet med: 

i. Skenor    dubbel 

ii. Robotarm 

iii. Vajrar 

iv. Sugledning med korg 

v. Pressa mot kant med cylinder kombinerat med skenor  dubbel 

vi. Slunga kombinerat med skenor 

3. Robotarm 

a. Kan kombineras i sin helhet med: 

i. Förlängd kyldel  dubbel 

ii. Eventuellt Sugledning med korg 

4. Vajrar 

a. Kan kombineras i sin helhet med: 

i. Förlängd kyldel  dubbel 

ii. Rondell 

iii. Sugledning med korg 

iv. Spola underifrån 

5. Sugledning med korg 

a. Kan kombineras i sin helhet med: 

i. Skenor  dubbel 

ii. Förlängd kyldel  dubbel 

iii. Eventuellt robotarm  dubbel 

iv. Vajrar  dubbel 

v. Eventuellt med Rondell 

vi. Spola underifrån 

6. Sugledning utan korg 

7. Rondell 

a. Kan kombineras i sin helhet med: 

i. Skenor dubbel 

ii. Vajrar  dubbel 
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iii. Sugledning med korg  dubbel 

iv. Pressa mot kant med cylinder kombinerad med skenor  dubbel 

v. Spola underifrån 

8. Pressa mot kant med cylinder 

a. Kan kombineras i sin helhet med: 

i. Förlängd kyldel kombinerat med skenor  dubbel  

ii. Rondell  dubbel 

9. Slunga 

a. Kan kombineras i sin helhet med: 

i. Förlängd kyldel kombinerat med skenor  dubbel 

10. Spola underifrån 

a. Kan kombineras i sin helhet med: 

i. Skenor  dubbel 

ii. Vajrar  dubbel 

iii. Sugledning med korg  dubbel 

iv. Rondell  dubbel 

11. Hiss/flipp 

a. Kan kombineras i sin helhet med ett enklare utförande av: 

i. Skenor  dubbel 

12. Flipparm i slutet av kokdel 

a. Kan kombineras i sin helhet med ett enklare utförande av: 

i. Skenor  dubbel 
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Bilaga 2 – Elimineringsmatris 
De olika kombinationerna av koncept ställs upp i en elimineringsmatris.  
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Bilaga 3 – Beslutsmatris 
De koncept som klarar elimineringsmatrisen ställs upp i en beslutsmatris och ställs mot varandra. 
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Bilaga 4 – FEM-analys på Skenor 
Denna simulation ger resultat i form av både deformation och spänning i konstruktionen. I Figur 

85 visas deformation. 

 
Figur 85. Deformation 

I Figur 86 visas effektivspänningarna. 

 
Figur 86. Spänning 

I Figur 87 visar säkerhetsfaktorn för konstruktionen med avseende på statisk last. Figuren tar 

hänsyn till Von Mises effektivspänning. 

En utmattningsstudie på konstruktionen görs. Dels gör en för hur många cykler konstruktionen 

klarar samt för hur säkerhetsfaktorn blir. 

 
Figur 87. Säkerhetsmarginal 
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Säkerhetsfaktorn för konstruktionen med avseende på effektivspänningen enligt ”Max 

Equivalent Stress” blir som lägst 2,4 (säkerhetsmarginalen blir 1,4). Om hänsyn tas till 

skjuvspänningen blir säkerhetsfaktorn 2,1 (säkerhetsmarginalen blir då 1,1). Begränsningen för 

spänningen bestäms av ”Tensile Yield Per Material” 

Antalet cykler visas i Figur 88. 

 
Figur 88. Antalet cykler 

Säkerhetsfaktorn som tar hänsyn till utmattning visas i Figur 89. 

 
Figur 89. Säkerhetsfaktor med avseende på utmattning 

En modalanalys görs för att undersöka vilka frekvenser som är känsliga för konstruktionen, 

samma stöd som tidigare används. 



7 

 

Bilaga 5 – FEM-analys för Förlängd kyldel 
Deformationen som verkar på konstruktionen visas i Figur 90. 

 
Figur 90. Deformation på förlängd kyldel 

Spänningarna som uppkommer visas i Figur 91. 

 
Figur 91. Effektivspänning på förlängd kyldel 

Hur säkerhetsfaktorn beror geometrin visas i Figur 92. 
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Figur 92. Säkerhetsfaktor på förlängd kyldel 

De 10 första egenfrekvenserna undersöks, den första visas i Figur 93. 

 
Figur 93. Första egenmoden 

Även knäckning undersöks, i Figur 94 visas första knäckningsfallet. 

 
Figur 94. Möjlig knäckning 
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De 10 första egenfrekvenserna visas i Tabell 4. 

Tabell 4. Egenfrekvenser 

Mod Egenfrekvens 

[Hz] 

1, 8,6399 

2, 8,8907 

3, 15,061 

4, 38,686 

5, 42,333 

6, 42,677 

7, 44,533 

8, 60,139 

9, 61,046 

10, 75,475 

Delar som är känsliga för knäckning är stödbena och de stora plana plåtarna. För att undvika 

riskerna med knäckning bör bena och plåtarna förstärkas med olika flänsar. 

Tabell 5. Knäckningar 

Mod ”Belastning 

multiplikatoreffekter” 

1, 111,14 

2, 120,51 

3, 143,51 

4, 144,54 

5, 154,1 
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Bilaga 6 – FEM-analys för Flippanordning med 
skenor 
Deformationen visas i Figur 95. 

 
Figur 95. Deformation. 

Spänningen för hela konstruktionen visas i Figur 96 . 

 
Figur 96. Effektivspänning enligt Von Mises. 

En spänningskoncentration visas närmare i Figur 97. 

 
Figur 97. Spänningskoncentration. 

Antalet cykler som klaras visas i Figur 98. 
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Figur 98. Antal cykler. 

Säkerhetsfaktorn visas i Figur 99. 

 
Figur 99. Säkerhetsfaktor. 

De sex första egenfrekvenserna visas i Tabell 6. 

Tabell 6. Egenfrekvenserna till respektive mod. 

Egenmod Egenfrekvens [Hz] 

1, 1,5516 

2, 2,8373 

3, 4,6736 

4, 6,3432 

5, 10,794 

6, 10,876 

 

Maskinens första egensvängningsmod visas i Figur 100. 
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Figur 100. Första egensvängningsmoden 

Även femte egensvängningsmoden visas i Figur 101. 

 
Figur 101. Femte egensvängningsmoden 

De fem första knäckningsmoderna visas i Tabell 7. 

Tabell 7. Knäckningsmoderna 

Mod Lastmultiplikator 

1, 7,9777 

2, 14,132 

3, 14,791 

4, 15,944 

5, 20,092 

Den andra knäckningsmoden visas Figur 102. 

 
Figur 102. Andra knäckningsmoden 
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Bilaga 7 - Offert från Rotab 
Offert från Rotab Rostfria Transportörer AB: 

Objekt: Prisindikation på Modulbandstransportör Pos 1.  Rostfri Modulbandstransportör 

Typ 160E. 

Antal:   1 st. 

Byggform:  Typ Special. 

Bansträckning: 450-60º-600-60º-450-60º-1000-45º-400 mm (Enl. Er ritning) 

Bredd:   838 mm. 

Bandbredd:  804 mm. 

Aktiv bandbredd: 758 mm. 

Hastighet:  0,5 m/sek. 

Höjd:   390 mm. 

Maxvikt produkt: 130 kg. 

Maxlast på bana: 40 kg. 

 

Banan består av: 

– Rostfritt ramverk med öppna spolhål i sidobalkar, yta: slipad och polerad. 

– Transportband Typ 2” MPB. 

– Medbringare med höjd 50 mm och 200 mm delning. 

– Glidlister i högmolekylär polyeten. 

– Drivenhet med 40 mm rostfri fyrkantsaxel inkl. tandhjul. 

– Rostfria kullager. 

– Drivaggregat med snäckväxelmotor, 3 x 240/400 V. 

– Motor placerad på vänster/höger sida i drivriktningen. 

– Rostfri motorkåpa. 

– 1600 mm rakbana. 

– 1 st vertikalkurva i 45 graders vinkel. 

– 3 st vertikalkurvor i 60 graders vinkel. 

– Vändenhet med rostfri axel, diameter 25 mm inkl. tandhjul. 

– Plastsidokanter på två sidor med höjd 100 mm över bandet. 

– Exkl. benstöd. 

– Plastsidokanter på två sidor med höjd 100 mm över bandet. 

– Exkl. benstöd eller stativ. 
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Bilaga 8 - Konstruktionsritningar 
Sprängskiss på Kylsteget 
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Kar. I denna ritning saknas hål för in och utlopp. 

 



16 

 

Sprängskiss på benkonstruktionen 
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Ramdel 
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Ben 
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Fot 
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Sprängskiss på gallret 
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Övre gallerdel 
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Undre gallerdel 
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Sprängskiss på Kant 
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Rör 1 
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Rör 2 
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Rör 3 

 


