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Sammanfattning 
Det finns ett stort sortiment av mjukglassmaskiner på marknaden idag och för att uppfylla de 
högt ställda hygienkraven kräver dessa såväl noggrann som ofta återkommande rengöring. I 
dagsläget är rengöringen en tidskrävande och komplicerad process, särskilt vad det gäller 
glassens slutstation i maskinen, den så kallade öppningsdörren. Med den bakgrunden utfördes 
detta kandidatarbete i samarbete med det kinesiska företaget Ocean Power med syftet att 
vidareutveckla öppningsdörren till deras mjukglassmaskiner. Huvudsaklig fokus har legat på att 
förenkla hanteringen vid daglig rengöring samt vid montering och demontering. 
 
Genom en analys av Ocean Powers öppningsdörr, som fanns tillgänglig under arbetets gång, 
identifierades en rad problem som uppstår vid normal användning. En undersökning av 
monteringsförloppet för öppningsdörren gav dels att själva monteringsprincipen, ett 
skruvförband, är svårhanterlig och dels att tätningen på öppningsdörrens baksida är bristfällig.  
Detta åtgärdades genom att modifiera både spår och packningar för optimala tätningsegenskaper 
mellan öppningsdörr och maskin samt genom att utforma en helt ny fästanordning. Denna består 
av två handtag som monteras på öppningsdörrens kortsidor och använder excentrar för att låsa 
fast dörren mot glassmaskinens yttre. En FEM-analys utfördes på utsatta delar i den nya 
konstruktionen för undersökning av hållfasthet vid tryck inifrån maskinen. Samtliga 
komponenter anses uppfylla uppsatta krav. Fortsatt undersökning av öppningsdörrens funktioner 
visade fler tätningsproblem då både placering och spår för kolvarnas packningar är felaktiga. 
Detta löstes genom att avlägsna en packning från varje kolv och omforma spåren enligt standard 
för dynamiska tätningar. Vid närmare undersökning uppmärksammades flera ergonomirelaterade 
problem, däribland utmatningshandtagens vinkel samt spritsarnas fästanordning. Handtagen 
omformades för att optimera handhavandet och spritsarnas fästen ersattes helt. Samtliga 
komponenter i den nya öppningsdörren tillverkas med samma metoder som för den ursprungliga 
dörren.  
 
Sammanfattningsvis reducerades antalet komponenter i konstruktionen och därmed monterings- 
och demonteringssteg vid rengöringsprocessen. Även öppningsdörrens funktion förbättrades med 
optimerade tätningsegenskaper och ergonomi. 
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Abstract 
There is a wide selection of soft serve ice-cream machines on the market today and in order to 
comply with the high hygiene standards these require thorough and frequent cleaning. In the 
present situation the cleaning process is both time-consuming and complicated, especially 
concerning the product’s final destination in the machine, the so called discharge door. That is 
the background of this project, which was carried out in cooperation with the Chinese company 
Ocean Power with the objective to improve the discharge door of their ice cream machines. The 
principal focus was on simplifying the process of cleaning as well as assembling and 
disassembling the door.  
 
By analyzing a copy of Ocean Power’s discharge door, which was available during the project, a 
series of problems that occur during normal use of the door was identified. A study of the 
assembly process revealed firstly that the assembling method itself, a screw joint, is difficult to 
handle and secondly that the sealing on the backside of the door is inadequate. These faults were 
corrected by modifying both gaskets and glands to optimize the sealing properties between door 
and machine and by designing a new fastening mechanism. The new fixture consists of two 
levers mounted on the short sides of the door using excenters to attach the door against the 
outside of the machine. A finite element analysis was performed on exposed parts of the new 
construction to investigate the material strength against inside pressure from the machine. All the 
components are assumed to fulfill required specifications. A continued investigation of the 
discharge door showed more sealing problems as both the position and shaping of the piston 
seals were faulty. These problems were solved by removing one O-ring from each piston and by 
reshaping the glands according to standards for dynamic seals. Further inspection indicated a 
number of ergonomic-related problems, including the angle of the discharge handles and the 
fastener of the discharge spouts. The handles were reshaped to optimize the handling and the 
fasteners replaced completely. All components in the new discharge door are manufactured by 
using the same methods that are used for the original door.  
 
In conclusion, the number of components in the construction was reduced and consequently the 
number of steps in assembling and disassembling during the cleaning process. Also, the function 
of the discharge door was improved with optimal sealing properties and ergonomics. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund  

Mjukglass är idag en mycket populär dessert som avnjuts runt om i hela världen. För att 
tillfredställa det stora behovet har ett utbud av mjukglassmaskiner kommit ut på marknaden. 
Dessa maskiner kräver noggrann och ofta upprepad rengöring för att uppfylla hygienkrav, 
därför behöver marknaden en enkel lösning på hur detta skall ske. Uppgiften skall vara så 
lätt att utföra att all personal som kommer i kontakt med maskinen kan rengöra den både 
snabbt och smidigt. Om detta inte uppfylls finns risken att det blir på bekostnad av hygienen 
då slarv eller felmontering på grund av okunskap om konstruktionen kan förekomma. I 
dagsläget är rengöringsprocessen av mjukglassmaskiner tidskrävande och relativt 
komplicerad, vilket ofta resulterar i bristande hygien.  
 
Det är bland annat på grund av detta problem som Shenzhen Ocean Power Food Technology 
Co. Ltd, ett dotterbolag till det kinesiska företaget Shenzhen Ocean Power Industry Co. Ltd., 
har ett samarbete med KTH angående utvecklingen av deras mjukglassmaskiner. Bolaget 
har existerat sedan 1996 och behandlar huvudsakligen mjukglassmaskiner, glasspulver och 
andra livsmedel. I nuläget har bolaget mer än 20 nationella patent registrerade och har sedan 
2005 satt den nationella standarden för mjukglassmaskiner och mjukglasspulver i Kina. 
Bolaget är nationellt sett den största tillverkaren av mjukglassmaskiner, men deras produkter 
säljs i stort sätt i hela världen. I fortsättningen av denna rapport kommer bolaget endast att 
benämnas Ocean Power för enkelhetens skull 1.   

 
1.2 Syfte och problemformulering  

Syftet med arbetet var att vidareutveckla Ocean Powers öppningsdörr till deras 
mjukglassmaskiner. Det huvudsakliga målet var att uppnå en mer hygienisk och smidig 
hantering vid rengöring, montering och demontering av öppningsdörren. Det indirekta målet 
var att göra förbättringar på funktioner och ergonomi i konstruktionen. En fullständig 
kravspecifikation finns i bilaga 1. 

 
1.3 Avgränsningar  

Då utveckling av mjukglassmaskinens öppningsdörr stod i fokus var målet att ändra andra 
delar av maskinen så lite som möjligt. De delar av glassmaskinen öppningsdörren kommer i 
kontakt med är de stavar som aktiverar mikrobrytare, ytterplåten samt kylcylindrarnas 
utgångshål och de skruvar som är integrerade med dess behållare. Av dessa avgränsades 
arbetet till att endast modifiera skruvarna och ytterplåten, utöver själva öppningsdörren, dvs. 
stavarna och utgångshålen från kylcylindrarna skulle förbli som de nu är utformade. 
 
Ocean Power har mjukglassmaskiner med antingen en smak eller med tre smaker. Detta 
projekt avgränsades till det sistnämnda, men med stor förhoppning att stora delar av den nya 
konstruktionen även skall kunna appliceras på maskiner som endast serverar en smak av 
glass. Glassmaskiner som integrerar topping då den pressas ut för servering finns idag också 
på marknaden. Denna funktion prioriterades bort i detta arbete. 
 
En annan avgränsning som gjordes var att materialval och val av tillverkningsmetoder för 
nya komponenter begränsades till en så pass grundlig utredning att endast en bekräftelse på 
att tillverkningen blev möjlig uppnåddes. Detta är en följd av att fokus för arbetet ligger på 
själva konstruktionsarbetet. 
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1.4 Metod  
 

Informationssökning 

En informationssökning gjordes för att undersöka hur andra företag utformat sina 
öppningsdörrar. Huvudsakligen eftersöktes ritningar och förklarande bilder på hur 
konstruktionerna har utformats. Information samlades även för utredning av olika 
detaljproblem för den nya öppningsdörren och för att få en större förståelse för mjukglass, 
mjukglassmaskiner och dess marknad i allmänhet. Detta gjordes bl.a. genom att använda 
KTHB:s databas. Utredning av detaljproblem gjordes med stor försiktighet och källornas 
pålitlighet försäkrades i så stor utsträckning som möjligt med kunniga personer inom de 
olika områdena. För information om materialval och tillverkningsmetoder för den 
ursprungliga öppningsdörren kontaktades dels en student som i samma ärende gjort ett 
studiebesök på ett företag specialiserat på plast och formsprutning och dels samlades 
information in om olika gjutningsmetoder av metall. 

Analys av befintlig öppningsdörr 

För att identifiera problemen med den befintliga öppningsdörren gjordes en analys av denna 
och av händelseförloppet vid rengöring. Detta kunde göras då en öppningsdörr från Ocean 
Power fanns tillgänglig under hela arbetets gång.  De delar av processen som ansågs behöva 
en förbättring tolkades sedan om till funktioner för olika delar av öppningsdörren. Genom 
att detta gjordes kunde sedan problemen lösas mer systematiskt genom att modifiera 
öppningsdörren del för del. 

Solid Edge 

Tredimensionella modeller gjordes i Solid Edge 2 för den ursprungliga dörren och för den 
slutliga konstruktionen. Den ursprungliga modellen gjordes genom att ta mått från den 
tillgängliga öppningsdörren. Då inga ritningar fanns att tillgå måste denna modell ses som 
ungefärlig då det finns risk för att alla mått inte blivit exakta. En modell av den nya 
öppningsdörren togs sedan fram genom en modifiering av den ursprungliga. 

CES EduPack  

Materialdatabasen CES EduPack 3 användes för detaljerad information om de material som 
öppningsdörrens olika komponenter är gjorda av. 

Comsol Multiphysics 

En analys av olika komponenters beteende då öppningsdörren utsätts för tryck bakifrån, dvs. 
då glassen pressas fram genom kylcylindrarna, utfördes genom att undersöka förenklade 
FEM-modeller (Finita Element Metoden) i simuleringsprogrammet Comsol Multiphysics 4. 
En tredimensionell spännings- och deformationsanalys genomfördes för att få en 
uppskattning om hur stora tryck den framtagna konstruktionen tål. 
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2 Mjukglassmaskinen - Bakgrund 
För att få en förståelse för hur en mjukglassmaskin fungerar och kunna sätta 
öppningsdörrens funktion i ett större sammanhang följer en kort beskrivning av hur 
maskinen fungerar. De olika delarna markerade i figur 1 förklaras tillsammans med dess 
funktioner i texten nedan. Figuren och information om maskinens olika delar kommer från 
Ocean Powers hemsida1. 
 
 

 
 

 

Figur 1. Översiktsbild av en glassmaskins insida. 
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Behållare för mjukglassblandningen. I denna behållare hälls den ofrusna glassblandningen 
ned. Det mest förekommande är att använda färdigställda glassblandningar som finns i olika 
varianter, både torkade och flytande. Den flytande kan vara färsk eller värmebehandlad, 
steriliserad och försluten. Den färska kräver förvaring i kyl och är endast hållbar i ungefär en 
vecka där rätt temperatur är väldigt viktig för hållbarheten. Den torra blandningen är en 
torkad flytande mix och behöver blandas med vatten för användning vilket kan vara riskfyllt 
då rent vatten är väsentligt för en säker produkt. Glassblandningarna finns i många olika 
smaker och varianter, t.ex. fettsnåla och sockerfria 5,6. 

 
Kylcylindrar med behållare. I bilden ses behållarens utsida. I kylcylindrarna fryses 
mjukglassen under omrörning ned till rätt temperatur för servering. Mjukglassen framställs 
under en relativt hög temperatur, jämfört med andra glassorter, ca -4˚C och luft är ett viktigt 
element vid producering då lufthalten påverkar smaken och konsistensen. Omrörningen av 
mjukglassen under kylprocessen är till för att hindra stora iskristaller från att bildas i 
mjukglassen, men små iskristaller resulterar i en krämig konsistens. Omrörarens utformning 
bestämmer tillsammans med eventuellt kompletterande luftintag även lufthalten i den 
färdiga produkten. Fryshastigheten spelar också stor roll då snabb kylning ger mindre 
kristaller än vid långsam kylning 7. 

 
Motor. Motorn driver rotationen av omrörarna i kylcylindrarna. 

 
Kompressor. Kompressorn cirkulerar kylvätskan för kylsystemet, dvs. det system som kyler 
kylcylindrarna och därmed mjukglassen. 

 
Öppningsdörr. Mjukglassens slutstation i maskinen är öppningsdörren. Dess syfte är att 
kontrollera vilka smaker som blir serverade, hur stora portionerna blir och att glassen ringlar 
ut för servering i fin och aptitlig form. Följande text och figur 2 beskriver glassens vandring 
i olika steg från kylcylindrarna vidare genom öppningsdörren. 

 
1. De önskade smakerna väljs genom att föra ned motsvarande utmatningshandtag. I detta 

exempel är hallonsmak längst till vänster, lakritssmak till höger, och en blandning av 
båda i mitten. En mikrobrytare aktiveras då handtaget är nedfällt och därmed kolven i sitt 
översta läge, och startar utmatning av glass från kylcylindrarna. 

 
2. Glassen från kylcylindrarna förs in i öppningsdörren, en smak av glass finns i varje 

cylinder. 
 
3. Glassen trycks ut i de små hålen vilka är markerade med röda ringar i figuren. De två 

fyrkantiga för rena smaker och de runda för blandad smak. De runda hålen går från varsin 
cylinder ut i det mittersta kolvhuset, medan de fyrkantiga går till kolvhusen på sidorna. I 
detta fall har hallonsmak och en blandning av hallon- och lakritssmak valts. 

 
4. Glassen förs ned genom kolvhuset och ut genom spritsen i fin form för servering. 
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Figur 2. Händelseförloppet vid servering av mjukglass.
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3 Analys av befintlig öppningsdörr 
Den befintliga öppningsdörrens samtliga komponenter och dess funktioner analyserades 
systematiskt och de problem som uppstod vid användning noterades. Den framtagna CAD-
modellen visas i figur 3 med olika delar namngivna. Detaljer som behandlas i aktuellt avsnitt 
är i vissa figurer förtydligade med en rödaktig ton.  
 
 

 
 

 

Figur 3. Den befintliga öppningsdörren. 

 
 

3.1 Montering och tätning av öppningsdörren 
Öppningsdörren monteras ihop med behållaren för kylcylindrarna samt glassmaskinens 
ytterplåt genom skruvförband. För en tät förslutning finns packningar som tätar vid 
övergången mellan kylcylindrarna och utgångshålen för glassen i själva öppningsdörren. 
Figur 4 visar monteringsprincipen och packningarnas placering. Skruvarna och muttrarna är 
placerade strategiskt för att få ett så jämnt tryck över packningarna som möjligt. Tätningen 
på baksidan är statiskt axiell 8 och packningarnas utformning är en kombination mellan O-
ringar och ringar med kvadratiskt tvärsnitt. 
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Figur 4. En sprängbild över de olika delarna som ingår i monterings- och 
tätningsanordningen. 

 
Vid analys av tätningsförbandet identifierades en del problem som kan leda till försämrade 
tätningsegenskaper. Den optimala utformningen av spår och packningar ger, då 
öppningsdörren monteras mot plåten, en bestämd ihoptryckning av packningarna som leder 
till att de expanderar i spåren. Detta gör att de deformeras och trycker mot plåten, vilket 
leder till tätning mellan de två ytorna. De aktuella packningarna har på grund av sitt 
tvärsnitt, se figur 5, små möjligheter att expandera i spåren vid pålagt tryck vilket leder till 
att expansionen istället sker i spalten mellan öppningsdörr och ytterplåt. Det osymmetriska 
tvärsnittet utgör även en risk för felorientering av dessa i spåret. Det bör även tilläggas att 
packningarna ligger fritt från spårens båda väggar vilket utgör en risk för att de ramlar ut vid 
montering. Det optimala är att packningarna antingen töjs ut eller trycks ihop vid montering 
i spåren, beroende på yttre omständigheter 8.  

 
 

 

Figur 5. Packningarnas och spårens utformning i ett tvärsnitt med en förtydligande 
förstoring.  
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Då monteringsprocessen undersöktes identifierades följande problem: 
  
! Svårigheter uppkommer då dörren måste passas in så att skruvarna från insidan av 

maskinen går igenom de fyra hålen i dörren samtidigt.  
! Åtkomligheten för att skruva åt de övre muttrarna mellan utmatningshandtagen är 

mycket begränsad. Muttrarna har visserligen överdimensionerats på längden, men 
problemet att avståndet mellan handtagen är för litet är svårt att avhjälpa.  

! Åtdragningstrycket på skruvförbanden är det enda som kontrollerar trycket och därmed 
kompressionen av packningarna. Detta innebär att olika hårt dragna muttrar kan orsaka 
drastiskt försämrade tätningsegenskaper då packningarna kräver en jämn kompression 
för optimalt resultat. För liten eller stor kompression kan ha samma konsekvenser och 
olämpligt tryck kan även orsaka slitning av packningarna. I värsta fall kan detta medföra 
läckage mellan öppningsdörr och kylcylindrar.  

 
3.2 Tätning av kolvar 

Kolvarna fungerar som en öppnings- och stängningsmekanism för glassflödet genom att 
blockera eller öppna glassens utgångshål. Detta görs genom att föra kolvarna uppåt eller 
nedåt, se figur 6. Packningarnas funktion är att hindra läckage då maskinen inte används 
samt motverka att glassen kladdar uppåt mot handtagen. Packningar krävs då på båda sidor 
om hålen för att täta både nedåt och uppåt. De packningar som används på Ocean Powers 
öppningsdörr är O-ringar placerade i spår på kolvarna, dvs. en ”male radial seal” 9. 
Tätningen är dynamisk då kolvarna rör sig upp och ner inuti huset. 

 

 
 

Figur 6. Kolvarna i det översta respektive nedersta läget med glassens utgångshål i 
förstoring. 

 
Vid demontering/montering av öppningsdörren upptäcktes att ett av de mest besvärliga och 
tidskrävande momenten var att avlägsna packningarna från kolvarna. En undersökning av 
den befintliga konstruktionen visade stora svårigheter med att få upp dem ur spåren, särskilt 
då inget verktyg användes, vilket ökar riskerna för deformation och slitning av 
packningarna. Detta upptäckande medförde även misstankar om att spåren är för små i 
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relation till packningarnas dimensioner, vilket orsakar försämrade tätningsegenskaper då 
dessa behöver utrymme för att expandera.  Även gäller att eftersom tätningen är dynamisk är 
det valda tvärsnittet inte den optimala lösningen då O-ringar är mest lämpade för statisk 
tätning. Slutligen utfördes en noggrann undersökning av packningarnas placering i 
jämförelse med glassens utgångshål i öppningsdörrens huvuddel då kolvarna är i sitt 
nedersta läge. Detta gjordes för att få bättre förståelse för vilka packningar som är viktiga 
och eventuellt om några av dessa kan avlägsnas. Analysen av mittenkolven visade att en av 
packningarna är placerad på samma höjd som hålen. För de övriga kolvarna gäller att 
avståndet mellan hål och motsvarande packning är minimalt, se figur 7. Detta medför att 
tätningen inte fyller sin funktion eftersom packningarna behöver placeras ovanför respektive 
nedanför hålen, helst med marginal, för optimala tätningsegenskaper. 

 

 
 

Figur 7. Packningarnas position i förhållande till glassens utgångshål, mittenkolven till 
vänster och en sidokolv till höger. 

 
3.3 Huvuddelen av öppningsdörren 

Själva huvuddelen av öppningsdörren är en komplex och detaljrik komponent. 
Försänkningar på baksidan har gjorts för att få en så jämn godstjocklek som möjligt, se 
vänster i figur 8. Detta resulterar i en mycket välproducerad komponent med fin yta och bra 
toleranser. Den jämna godtjockleken bidrar även till att minimera spänningar i den färdiga 
produkten. Mellan kolvarnas hus finns bryggor som ökar styvheten i komponenten och 
reducerar eventuell utböjning av öppningsdörren vid tryck från glassen som pressas ut, se 
höger i figur 8. 

 
 

 

Figur 8. Försänkningar respektive bryggor i öppningsdörrens huvuddel. 
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På grund av den komplicerade geometrin är öppningsdörrens huvuddel svår att rengöra. 
Beteende av komponenten och dess material bör dock hållas under uppsikt vid förändring av 
geometri eller monteringsanordning då den är den mest utsatta delen vad det gäller tryck 
inifrån maskinen.  

 
3.4 Utmatningshandtag och rotationsaxel 

Utmatningshandtagens funktion är att flytta kolvarna uppåt/nedåt och därmed öppna/stänga 
glassen utgångshål i öppningsdörrens huvuddel. Detta görs med hjälp av en axel som går 
genom handtagen och fungerar som en rotationsaxel. Denna har knoppar på sidorna som 
fixerar axelns läge så att den inte kan röra sig i sidled. Då kolvarna är i det översta läget och 
därmed handtagen i det nedersta aktiveras en mikrobrytare som sätter igång processen med 
att pressa ut glass för servering, dvs. handtagen fungerar som en på- och av- funktion.  

 
Med handtagen uppkommer ett ergonomiskt problem. Då handtaget hålls nedfällt under den 
tid glassen kommer ut för servering bör handleden hålla en naturlig vinkel för att inte riskera 
överansträngning vid frekvent användande av glassmaskinen. I figur 9 kan man tydligt se att 
det finns en vinkel från horisontalplanet i nedfällt läge vilket leder till att handen måste 
vridas inåt mot kroppen. 

 
Figur 9. Utmatningshandtagen i uppfällt och nedfällt läge. 

 
3.5 Spritsar  

Spritsarna formar glassen innan den ringlar ner i struten eller bägaren. De monteras som ett 
munstycke på öppningsdörren med hjälp av ett snäppfäste, se figur 10. Vid demontering 
pressas en av de två flikarna nedåt tills snäppfästet lossnar. 
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Figur 10. Spritsens utformning med förtydligande genomskärning och förstoring. 

 
Funktionsanalysen visade att vid montering och demontering krävs en relativt stor kraft för 
att få på/av spritsen från själva huvuddelen av öppningsdörren. Detta är i sig ett problem 
men huvudproblemet visar sig specifikt vid demontering av spritsen. I detta skede visar 
formspråket på att man ska pressa ned de två flikarna för att lossa snäppförbandet. När man 
gör detta uppstår en stor svårighet att få loss spritsen och risken att slinta och göra illa 
handen är stor. För att få en korrekt demontering skall endast en av flikarna pressas nedåt då 
kraften som krävs minskar avsevärt med denna metod. 
 

3.6 Material och tillverkning 
Nedan presenteras material och tillverkningsmetoder för olika delar i konstruktionen 3, 10, 11. 
Material i enstaka komponenter och vissa tillverkningsmetoder har dock inte kunnat 
identifieras helt och hållet.  
 
Samtliga packningar, dvs. både på huvuddelens baksida och på kolvar, är gjorda av 
silikongummi och tillverkade genom formsprutning. Silikon lämpar sig mycket väl för 
livsmedelsindustrin då det är fritt från gifter. Det har relativt liten slitstyrka vilket kan göra 
att packningarna slits ut med jämna mellanrum och bör bytas ut.  
 
Själva huvuddelen av öppningsdörren är formsprutad i någon typ av ABS-plast, ett hållbart, 
motståndskraftigt och formbart material. Tillverkningsprocessen är relativt komplicerad då 
den använder backar som skjuts in och ut för utformning av de invecklade detaljerna. Även 
krävs en strategisk placering av ingöten för att få en jämn spridning av plasten i formen, 
Muttrarna är gjorda i samma plast och tillverkas även de med formsprutning.  Gängorna, se 
figur 11, är dock en metallinsats som eftermonterats alternativt integrerats vid 
plastformsprutningen. 
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Figur 11. Mutterns utseende med en genomskärning. 

 
Varje utmatningshandtag består av två delar, en metall- och en plastkomponent, se figur 12. 
Plastkomponenten innehåller på samma sätt som muttrarna metallgängor och tillverkas 
därför på motsvarande sätt och i samma material. Metallkomponenten är vaxgjuten i stål och 
ytbehandlad. Vissa ytor är slipade och gängorna har efterbearbetats.  

 
Figur 12. Handtagets utformning med en förtydligande genomskärning. 

 
Vad gäller handtagens rotationsaxel är själva axeln gjord i rostfritt stål och förmodligen 
inköpt och sedan avkapad till rätt längd. Gängorna i ena änden är efterbearbetade. De två 
knopparna på ändarna är svarvade i samma material som axeln, den ena gängad i efterhand 
och den andra fastmonterad på axeln. För denna fastmontering har punktsvetsning alternativt 
påpressning utförts. Figur 13 visar axeln och dess knoppar.  

 
Figur 13. Axeln som går genom utmatningshandtagen och dess knoppar. 

 
Kolvarna är tillverkade i Polyoximetylen (POM) vilket är ett material som lämpar sig 
mycket väl för livsmedelsindustrin då det bland annat är lätt att göra rent och inte påverkas 
av rengöringsmedel. Kolvarnas grundform är svarvad och håligheten för 
utmatningshandtagen är fräst liksom de axiellt riktade spåren på mittenkolven. 
 
Materialet i spritsarna är oidentifierat men alternativen är att en mjuk plast använts eller att 
en mjukgörare tillsatts i en hårdare plast. De har formsprutats, förmodligen med backar då 
snäppfästet gör att formen på spritsen blir något komplicerad. Den utbuktade kanten på 
insidan är inte möjlig att formspruta med en enkel tvådelad form. 
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4 Marknadsanalys 
Öppningsdörrar för glassmaskiner som serverar tre smaker från andra tillverkare av 
mjukglassmaskiner är snarlika den analyserade från Ocean Power 12-14. Alla monteras med 
skruvar, mest förekommande är fyra stycken med samma placering som för den analyserade 
dörren, men dörrar med en skruv i varje hörn alternativt en skruv på varje kortsida finns på 
marknaden.  

Kolvarnas packningar har på vissa konstruktioner reducerats till två på vardera istället för tre 
på vardera som i kolvarna från Ocean power. I övrigt är det mest detaljer som inte påverkar 
funktionen som skiljer dörrarna åt. Designen på huvuddelen varierar något, liksom 
utformningen på handtagen, axeln som går genom handtagen samt spritsarna. 

Hur andra öppningsdörrar ser ut på en mer detaljrik nivå finns ingen information om då 
ritningar inte finns att tillgå från de olika tillverkarna. Resultatet i ovanstående stycke 
kommer från ett väldigt begränsat antal sprängbilder och bilder på mjukglassmaskiner som 
är helt ihopmonterade. Hur tätningsförbanden är utformade har inte hittats dokumenterat 
offentligt varför dessa inte kunnat jämföras med Ocean Powers tätningsförband.  
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5 Utformning av ny öppningsdörr  
En ny konstruktion togs fram med fokus på förbättrade förutsättningar för god hygien, dvs. 
processen att ta isär, rengöra och återmontera öppningsdörren förenklades, dessutom gjordes 
förbättringar av tätningsförband och ergonomi. Förändringarna beskrivs i detalj i följande 
avsnitt och öppningsdörren ihopmonterad, med nya delar utmärkta, visas i figur 14. Som 
gällande för föregående avsnitt är vissa detaljer markerade med en förtydligande färg. 
Rödaktig ton för den ursprungliga konstruktionen och grönaktig ton för ny lösning. 
 

 
 

Figur 14. Den modifierade öppningsdörren. 

 
 

5.1 Montering och tätning av öppningsdörren 
En förbättring av tätningen mellan kylcylindrar och öppningsdörr gjordes genom att 
modifiera både spår och packningar på öppningsdörrens baksida. En ny fästanordning 
konstruerades sedan anpassad för baksidans förändringar. Den förenklade 
monteringsprincipen togs fram genom att ersätta de fyra muttrarna, som i den ursprungliga 
konstruktionen håller öppningsdörren på plats, med två handtag på sidorna. Med detta har 
både antal komponenter och nödvändiga steg vid montering av dörren reducerats. Den nya 
konstruktionen bygger på två excentrar som trycker ned öppningsdörrens huvuddel och 
därmed håller den på plats. Den nya fästanordningen och de nya packningarna visas i figur 
15. 
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Figur 15. En sprängbild av de delar som ingår i den nya monterings- och 
tätningsanordningen. 

Tätning  

Packningarnas tvärsnitt gjordes cirkulära för att både möjliggöra expansion i spåren samt 
eliminera problem med missförstånd angående orientering vid montering. Detta medför även 
att standardiserade O-ringar av silikon kan användas. Tvärsnittsdiametern bestämdes med 
utgångspunkt i de ursprungliga packningarnas storlek. Innerdiametern bestämdes med hjälp 
av värden som anses lämpliga vad gäller töjning/komprimering av O-ringen vid montering15. 
Packningarna kommer att ligga mot ytterkanten av spåren och utgöra en optimal tätning för 
aktuell situation då glassen påverkar O-ringen med ett inre tryck.  

 
Spårens utformning konstruerades genom att använda standarddimensioner för aktuell 
tätningsprincip samt beräkna kompressionsförhållande och spårfyllnad för verifiering 15. 
Utformningen begränsades av att spårens innerdiameter, IDspår, skulle förbli oförändrad. 
Resultatet blev en ökning av både spårhöjd, h, och spårbredd, b, vilket kräver en 
komprimering av packningarna på 1 - 1,5 mm för optimal tätning. För ett tätningsförband 
utan spalt, dvs. då dörren dras stum mot ytterplåten, krävs dock en komprimering på 1,5 
mm. Packningarnas innerdiameter, IDpackn, ökades för att uppnå optimal tätning med 
avseende på det inre trycket från kylcylindrarna. Beräkningar finns i bilaga 2. Figur 16 visar 
packningarna i spåret i icke-belastat läge för den ursprungliga öppningsdörren, överst, och 
den nya konstruktionen, nederst. Måttsatta spår visas i bilaga 3. 
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Figur 16. Tvärsnitt av tätningar och spår med definierade parametrar för de båda fallen. 

 
Problemet med ojämnt tryck på packningarna löstes genom att utforma fästanordningen på 
så sätt att en bestämd komprimering uppnås vid montering. Hur detta har uppnåtts visas 
detaljerat senare i detta avsnitt. Då kompressionen ligger i överkanten på det lämpliga 
intervallet finns det marginal för slitning av både plast och packning. 

Positionering och låsning 

Öppningsdörrens position på glassmaskinens ytterplåt bestäms, som för den ursprungliga 
konstruktionen, med hjälp av de fyra färdigmonterade skruvarna på kylcylindrarnas 
behållare. I den nya konstruktionen har två av dessa flyttats. De övre skruvarnas position har 
ändrats från att vara mer centrerade mot mitten till samma avstånd som gäller för de nedre 
skruvarna. För att använda skruvarna till ett fäste för sidohandtagen, som utgör 
låsningsanordningen, har dessa förkortats och gängade krokar monterats på samtliga. 
Krokarna monteras endast en gång och behöver därför inte avlägsnas vid rengöring av 
öppningsdörren. Deras höjd har bestämts med hjälp av tjockleken på öppningsdörrens 
huvuddel och ytterplåten, packningarnas storlek i okomprimerat tillstånd och för en så 
smidig montering som möjligt av sidohandtagen. Krokarnas geometri har även utformats för 
att uppnå en optimal kontaktyta mellan krok och handtag, se figur 17. Krokarnas mått finns i 
bilaga 3. 
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Figur 17.  Krokarnas utformning med markerad kontaktyta. 

 
Krokarna är gjorda i samma material som utmatningshandtagens metallkomponenter, dvs. 
stål med en ytbehandling. Dessa tillverkas genom vaxgjutning, vilket innebär att en tvådelad 
form i metall tillverkas, i vilken modeller i vax tas fram. Modellerna sätts i ett så kallat träd 
och doppas sedan ett antal gånger i en keramisk slurry, först innehållande finare korn för en 
finare yta på produkten, sedan med grövre och grövre korn. Vaxet smälts ur och smält metall 
hälls ned i keramformen. När metallen kylts och stelnat slås formen sönder och krokarna är 
färdiggjutna 16.  
 
På motsvarande sätt som för den ursprungliga konstruktionen träs dörren på krokarna genom 
hål i öppningsdörrens huvuddel. Dvs. problemet med inpassningen gick inte att komma ifrån 
men utformningen av hålen har gjorts för så enkel montering som möjligt. De är utformade 
efter krokens bredaste tvärsnitt och en avfasning på dörrens baksida gör inpassningen lättare, 
se bilaga 3 för dimensioner.  

 
Sidohandtagen som låser öppningsdörren består av en integration av en excenter och ett 
handtag. Komponenten har utformats med avseende på ergonomisk hantering och för att ge 
öppningsdörren ett estetiskt tilltalande och komplett utseende, se figur 18.  

 
 

Figur 18. Sidohandtagens utformning. 
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Sidohandtagen är tillverkade i anodiserat aluminium och tillverkas precis som krokarna 
genom vaxgjutning. För att använda en tvådelad form vid framtagning av vaxmodellerna 
kommer formen vara delad mitt på handtagets långsida. Detta medför att formen kan släppa 
vaxkomponenten vid avlägsning av denna. För att minska slitning av plasten på 
öppningsdörren vid montering efterbehandlas excenterytan genom slipning.  
 
Då dörren sitter på plats monteras sidohandtagen genom att föra in dem under krokarna i 
lodrät position. Handtagen trycks sedan nedåt vilket medför att excentern pressar samman 
öppningsdörr och ytterplåt och därmed leder till en komprimering av packningarna. Då 
handtagen har fällts ned 90° har excentern hamnat i optimal position och öppningsdörren 
dragits stum mot ytterplåten. Figur 19 visar ett handtag i tre positioner. 

 
 

 

Figur 19. Genom att pressa ned handtaget komprimeras packningarna (visas inte i figuren) 
och öppningsdörren dras stum mot ytterplåten. 

 
Vid placering av sidohandtagen krävs utrymme för fingrarna mellan dessa och 
öppningsdörrens kolvhus för en smidig montering. Axeln som håller utmatningshandtagen 
på plats har en knopp på vardera sidan för att axeln inte ska kunna röra sig i sidled. Eftersom 
knopparna i den ursprungliga konstruktionen är relativt långa och därför är i vägen har dessa 
omformats för att passa den nya fästanordningen bättre, se figur 20. Även utformningen av 
dessa har genomförts med helhetsintrycket av öppningsdörren och dess komponenter i 
åtanke. Knopparna kommer att svarvas då förändringen av geometrin fortfarande möjliggör 
samma tillverkningsmetod som för de ursprungliga. För måttsatt geometri av knoppen, se 
bilaga 3. 
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Figur 20. Ursprunglig och ny axel med sidohandtaget i sitt mest kritiska läge. 

 
 

Utformning av excenter och spår 

Både excentern och spåret den följer har utformats för en så smidig montering som möjligt 
och för en optimal komprimering av packningarna på huvuddelens baksida. Excenterns 
utformning består av två cirklar och tangerande linjer mellan dessa. Den mindre cirkelns 
diameter överensstämmer med axeln som förs in under krokarna och den större cirkelns 
diameter valdes som det maximala värdet som möjliggör montering av handtagen utan att 
excentern slår i öppningsdörren. Avståndet mellan cirklarna bestämdes med avseende på 
krokarnas höjd och hur mycket packningarna bör komprimeras för bästa möjliga tätning, 
enligt föregående avsnitt 1,5 mm.  
 
Spåret i öppningsdörrens huvuddel har utformats enligt excenterns geometri och 
rörelsemönster för att underlätta nedtryckningen och undvika skavning av plasten. Spåret 
har även utformats på så sätt att då excentern hamnat i den optimala positionen är det inte 
möjligt att vrida handtaget mer, dvs. fästanordningen håller fast öppningsdörren med ett 
bestämt tryck som inte går att variera. Detta gjordes genom att utforma spåret i det nedersta 
läget efter excenters största diameter. I detta läge är de krafter som verkar på excentern 
riktade mot rotationscentrum och ger därför inte upphov till något moment som försöker 
vrida handtaget uppåt igen. För att kunna utforma spåren för enkel inpassning av handtagen 
förlängdes öppningsdörrens huvuddel med 3 mm på varje sida. Figur 21 visar hur excentern 
och spåret utformats.  Spårets kortsidor har även rundats av för att undvika 
spänningskoncentrationer som uppkommer i skarpa hörn. Excentern har för optimal 
passform därmed även avrundningar på sina kortsidor. Måttsättning visas i bilaga 3 för både 
excenterns spår och sidohandtaget. 
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Figur 21. Det grönmarkerade spåret följer en rät linje och övergår till excenterns bana för 
att slutligen följa dess geometri då sidohandtaget fällts ned 90°.  

 
Huvuddelen av öppningsdörren tillverkas på samma sätt som för den ursprungliga 
komponenten, dvs. genom plastformsprutning. Vissa förändringar av formen måste göras då 
spåren för packningar och storleken på dörren har modifierats.  

 
5.2 Tätning av kolvar  

Analysen av kolvarnas packningar och spår resulterade i frågeställningar angående själva 
tätningsprincipen, dvs. val av packningar, antal packningar samt utformning av spåren. 
Materialet valdes dock till silikon som i den ursprungliga öppningsdörren. 
 
Då kolvarna rör sig i axiell led är tätningen dynamisk men de packningar som används i den 
ursprungliga dörren är, som nämnts tidigare, O-ringar vilka vanligtvis används för statiska 
tätningar. Andra varianter, t.ex. läpptätningar, V-ringar eller andra dynamiska tätningar, 
skulle eventuellt ge bättre resultat, men med tanke på det låga trycket och den sporadiska 
användningen anses dessa vara för kostsamma och komplicerade 17. O-ringarna bedömdes 
då vara det bästa valet för denna tillämpning och används därför även i den nya 
konstruktionen. 
  
Undersökningen av packningarnas placering visade att för samtliga kolvar gäller att 
mittenpackningen inte uppfyller någon funktion. För att åtgärda detta har man i den 
ursprungliga konstruktionen därför lagt till extra packningar längre upp på kolven. Då 
packningarna utgör en stor del av de problem som uppstår vid rengöring av öppningsdörren 
kan eliminering av onödiga packningar bidra till en stor förbättring. Med detta i åtanke har 
mittenpackningarna avlägsnas i den nya konstruktionen, se figur 22 för en jämförelse mellan 
ursprungliga och nya kolvar. 
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Figur 22. En sidokolv och mittenkolv för de två olika konstruktionerna. Totalt har tre 
packningar eliminerats.  

 
På samma sätt som för packningarna på baksidan användes standarddimensioner för aktuell 
tätningstyp för spåren 8. Resultatet verifierades genom att beräkna kompression och 
spårfyllnad för att sedan jämföra värdena med vad som anses lämpligt för dynamisk tätning. 
De ursprungliga O-ringarnas tvärsnittsdiameter används i den nya konstruktionen men deras 
innerdiameter dimensionerades för att passa optimalt i de nya spåren. Både spårens höjd, h, 
och bredd, b, ökades, vilket visas i figur 23. Samtliga beräkningar finns i bilaga 2 och 
ändrade mått på spår i bilaga 3. 
 

 
 

Figur 23. Tvärsnitt av okomprimerad packning i ursprungligt spår överst och nytt spår 
nederst med definierade parametrar. 

 
5.3 Utmatningshandtag  

Utmatningshandtagets icke-ergonomiska utformning åtgärdades genom att förändra 
geometrin på den nedre delen av metall. Vid utformningen togs hänsyn till två saker, dels att 
vinkeln från horisontalplanet i nedfällt läge skulle vara 0° eller vinklad uppåt och inte nedåt 
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som i den tidigare konstruktionen, och dels ytterplåtens utformning. En god marginal behövs 
i uppfällt läge för att kunna greppa om handtaget utan att slå i plåten. Resultatet av den nya 
utformningen blev att vinkeln i nedfällt läge, !, förbättrades betydligt medan mellanrummet 
mellan ytterplåt och handtag i uppfällt läge, L, blev nästintill oförändrat, se figur 24. 
Förändrade mått visas i bilaga 3. Material och tillverkningsmetod är oförändrade från den 
ursprungliga komponenten, formen för gjutning av vaxmodeller behöver dock modifieras.  
 

 
 

Figur 24. Handtagen i uppfällt och nedfällt läge före och efter förändring med aktuella 
vinklar och avstånd utsatta. 

 
 
5.4 Spritsar 

För att komma ifrån problemen som uppstår vid montering och demontering av spritsarna 
gjordes fästet om helt och hållet. Istället för en fästanordning som består av ett snäppförband 
utgår den nya konstruktionen från att spritsarna skruvas fast. Detta medförde en förändring 
av både huvuddelen till öppningsdörren och av själva spritsen. Förutom att gänga de båda 
komponenterna togs även de två flikarna för demontering bort. För att få ett bra grepp vid 
montering och demontering räfflades utsidan av spritsen. Räfflorna utformades dels för en 
ergonomisk komfort och dels för en enhetlig design av hela öppningsdörren, se figur 25 för 
en jämförelse mellan ursprungliga och nya spritsar.  
 
Resultatet blev att hanteringen förenklades betydligt genom att kraftansträngningen som 
krävs minskades avsevärt och risken för att skada sig minimerades. Spritsarna kommer att 
tillverkas i samma material och med samma metod som för den ursprungliga konstruktionen, 
dvs. de kommer att formsprutas. Ändrade geometrier för spritsen visas i bilaga 3. 
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Figur 25. Ursprunglig och ny fästanordning. 
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6 Hållfasthetsanalys 
En undersökning av hur trycket från kylcylindrarna påverkar den nya konstruktionen gjordes 
med hjälp av FEM-analyser i Comsol Multiphysics. De komponenter som ansågs behöva 
analyseras är öppningsdörrens huvuddel, sidohandtagen som trycker dörren mot ytterplåten 
samt de krokar som håller handtagen på plats. Då öppningsdörrens huvuddel och krokarna är 
tillverkade i de material som används i den ursprungliga konstruktionen är 
materialegenskaperna inte fullständigt kända, därför skall de parametrar som används i 
analyserna endast uppfattas som referensvärden3. Den fullständiga analysen visas i bilaga 4. 

 
6.1 Öppningsdörrens huvuddel 

Den nya monteringsprincipen av öppningsdörren medför vissa konsekvenser av hur tryck 
och spänningar fördelas i huvuddelens material när maskinen är i bruk. Eftersom trycket 
från kylcylindrarna ligger centrerat mot mitten av öppningsdörren och det motsatta trycket 
från excentrarna är placerat på kortsidorna till skillnad från relativt jämnt spridda som i den 
ursprungliga konstruktionen finns risk för att en utböjning av materialet sker. FEM-analysen 
utfördes därför med syftet att undersöka hur stort trycket från cylindrarna kan vara utan att 
det är risk för att tätningarna på baksidan skall förlora sin funktion på grund av utböjning. 
Det gjordes även en kontroll av att spänningarna i materialet ligger under sträckgränsen. 
Modellen som analysen baserades på var något förenklad för att programmet skulle klara av 
att hantera den. Materialet sattes till ABS-plast med en elasticitetsmodul på 2,275 GPa och 
en densitet på 1024 kg/m3. 

Resultatet av deformationsanalysen blev att trycket från cylindrarna inte får överstiga  
0,2 MPa, vilket motsvarar att en kraft på ca 2700 N angriper mitt på öppningsdörrens 
baksida, för att tätningarna ska fylla sin funktion. Detta anses vara mer än nog för denna typ 
av maskin, men kan inte helt bekräftas då det verkliga trycket inte är känt. Den största 
utböjningen vid denna spänning ligger i det mörkröda området i figur 26 nedan och är 0,45 
mm. Det bör dock noteras att tätningsförbandet kommer att fylla sin funktion vid en 
utböjning som är dubbelt så stor men att det då inte ligger inom, utan under, det 
rekommenderade intervallet med en kompression mellan 10 och 20 %. 

 
Figur 26. En schematisk bild av utböjningen i öppningsdörren. 

 
De maximala spänningarna i materialet när maskinen är i bruk är koncentrerade till området 
på kortsidorna där excentern pressar mot huvuddelen samt i kanterna på baksidans 
försänkningar och framsidans bryggor i mittenpartiet av dörrens huvuddel. Vid ett tryck på 
0,2 MPa från kylcylindrarna blev resultatet att maxspänningarna på de mest utsatta 
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områdena uppgick till 5,4 MPa. Dessa värden understiger materialets sträckgräns med stor 
marginal då det ligger mellan 18,5 och 51 MPa. 

 
6.2 Sidohandtag och krokar 

Då det maximala trycket som öppningsdörrens huvuddel klarar av var känt kunde resterande 
utsatta komponenter analyseras med avseende på samma tryck. I simuleringen av 
sidohandtaget har en aluminiumlegering med elasticitetsmodulen 72 GPa och densiteten 
2712 kg/m3 valts. Resultatet visar att en minimal utböjning sker i materialet, 2,5 µm, och 
den maximala spänningen, 114 MPa, tyder på att handtagen klarar av två gånger så stor 
belastning utan att överstiga sträckgränsen på 270 MPa. Handtagen anses därför uppfylla 
hållfasthetskraven med god marginal. 
 
I krokarna har materialet valts till stål med elasticitetsmodulen 200 GPa och densiteten 7850 
kg/m3. Deformationsanalysen resulterade i en maximal utböjning på 12 µm och 
spänningsanalysen i den maximala spänningen 25 MPa. Detta visar att både utböjning och 
spänning ligger väl inom godtagbart intervall då flesta stålmaterial har en högre sträckgräns 
än 170 MPa. Krokens hållfasthet utgör därför inga problem vid aktuella tryck som belastar 
öppningsdörren.
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7 Ekonomi 
Då Ocean Power redan har sin befintliga öppningsdörr i produktion kommer endast 
förändringar i ekonomin behandlas i detta avsnitt. 
 
Den nya öppningsdörren kommer i stort sett att tillverkas med samma material och samma 
tillverkningsmetoder som den befintliga öppningsdörren. Extra kostnader tillkommer därför 
huvudsakligen för tillverkning och modifiering av plastformsprutningsformar och 
gjutformar för vax. Den nya monteringsanordningen kommer medföra att två gjutformar 
tillkommer och en plastformsprutningsform tas ur bruk. Mindre kostsamma förändringar 
inkluderar omformning av ytterplåt och kostnader för material i de nya komponenterna.  
 
Då formar för plastformsprutning är mycket kostsamma är förutsättningen för att producera 
den nya öppningsdörren att Ocean Power är beredda att lägga ned en relativt stor 
engångssumma. Denna kostnad kan förhoppningsvis reduceras något om formen för 
huvuddelen av öppningsdörren endast behöver modifieras och inte göras om helt och hållet. 
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Diskussion 
Måtten från analysen av den ursprungliga öppningsdörren är förmodligen inte exakta då 
ritningar inte fanns att tillgå från Ocean Power. Detta kan medföra förändringar i den nya 
konstruktionen vid ett fortsatt utvecklingsarbete av den nya öppningsdörren, dock anses 
dessa förändringar vara så små att öppningsdörrens nya funktioner inte kommer att 
påverkas. Hur ytterplåten och kylcylindrarnas behållare är utformade bakom öppningsdörren 
fanns inte heller någon tydlig information om varför utformningen som visas i rapporten kan 
vara något felaktig. Detta anses dock inte ha så stor betydelse då inga drastiska förändringar 
gjorts i dessa komponenter. 
 
FEM-analysen har genomförts på något osäkra grunder då materialegenskaperna för olika 
komponenter inte kunnat bestämmas helt och hållet. Även om materialet i öppningsdörrens 
huvuddel bestämts till ABS-plast av professionella inom branschen för plastformsprutning 
varierar materialets egenskaper inom plastens art. Detsamma gäller för komponenterna i 
metall. Detta tillsammans med att trycket från kylcylindrarna när glass pressas ut till 
öppningsdörren inte kunnat identifieras är resultatet av analysen ett ungefärligt värde på hur 
högt tryck öppningsdörren tål. Det som anses göra analysen tillräckligt pålitlig för att bevisa 
att öppningsdörrens fästanordning fungerar är att ett tryck från kylcylindrarna som 
motsvarar hela 2700 N behövs för att tätningsförbanden inte skall fungera optimalt. För att 
tätningsförbanden helt ska tappa sin funktion krävs en kraft som är mer än dubbel, dvs. ett 
tryck som motsvarar en kraft på över 5400 N från kylcylindrarna. En motivering till att 
öppningsdörren skulle tåla ett ännu högre tryck är att kolvarna som sitter monterade i 
kolvhusen på öppningsdörren uteslutits ur analysen. Dessa skulle bidra till en grövre 
godstjocklek och därmed en mindre utböjning. Om önskan mot förmodan finns att 
utböjningen av öppningsdörren skall bli ännu mindre kan styvheten förbättras genom att 
höja de försänkningar på baksidan av öppningsdörrens huvuddel som finns för att jämna ut 
godstjockleken. En annan lösning är att dimensionera om bryggorna på framsidan så att de 
blir högre och eventuellt bredare. Då det gäller spänningar i materialet av öppningsdörren 
kan de höga spänningskoncentrationerna förklaras med att de uppkommer i skarpa hörn, 
vilka inte existerar i den verkliga konstruktionen utan är en konsekvens av att modellen för 
hållfasthetsanalysen förenklades. Med detta i åtanke kan det konstateras att de verkliga 
spänningarna är mycket mindre. 
 
Det huvudsakliga målet med arbetet var att förbättra förutsättningar för en god hygien samt 
att förenkla processen vid rengöring av öppningsdörren. Arbetet inriktades bland annat på att 
minska antalet komponenter vid montering och demontering, och dels på att förbättra 
tätningsförband i konstruktionen. Detta genomfördes med stor framgång och förutom 
komponenternas minskade antal bidrog även omformningen av tätningsförband till en 
enklare rengöring. Genom att utrymmet i spåren ökades blev det inte lika svårt att montera 
och demontera packningar i konstruktionen. Detta var lite oväntat då omformningen av 
packningarnas spår från början ansågs som en förbättring utöver syftet med arbetet, då det 
snarare förbättrar öppningsdörrens funktion vid användning än vid rengöring. Hygienen har 
indirekt förbättrats genom ovanstående förändringar, det finns dock en åtgärd som skulle 
kunna utföras för att direkt förenkla rengöringen av öppningsdörren. Denna består i att ändra 
formerna på huvuddelens framsida. Bryggorna och kolvhusen kan ges en förenklad 
geometri, där hörn och skrymslen för smuts tas bort. Detta måste dock ske med bekostnad på 
att formen för formsprutningen måste genomgå stora förändringar alternativt göras om helt. 
Dessutom kommer godstjockleken i huvuddelen att bli än mer ojämn vilket kan resultera i 
sugningar i materialet vid tillverkning och därmed en sämre slutprodukt. Med grund i detta 
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övervägde nackdelarna och åtgärden uteblev. Trots detta är alla satta kraven i 
kravspecifikationen uppfyllda. 
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Slutsatser 
! Antalet monterings- och demonteringssteg vid rengöringsprocessen reducerades genom 

att avlägsna ett antal packningar och genom utformningen av en ny fästningsanordning 
för öppningsdörren. Detta medförde en minskning med fem komponenter i 
konstruktionen. 

! Omkonstruktion av tätningsförbanden tillsammans med sidohandtagens utformning 
resulterade i att optimala tätningsegenskaper uppnåddes och bidrog till en förbättrad 
funktion av konstruktionen. 

! Utmatningshandtagen och spritsarna gjordes mer ergonomiska för användning av 
glassmaskinen respektive montering och demontering av öppningsdörren. 

! Utformningen av den nya öppningsdörren möjliggjorde samma tillverkningsmetoder som 
för den ursprungliga öppningsdörren. 
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B1 Kravspecifikation 

Kravspecifikation 
Öppningsdörr till mjukglassmaskin 

Kandidatarbete MF116x 
Version 1.2 – Giltig från och med 2010-03-10 

 
Funktionella kriterier 

Krav 

Öppningsdörrens tätningsförband skall vara korrekt utformade 

Materialet i packningar skall vara anpassat för livsmedelsindustrin 

Öppningsdörren skall vara mindre tidskrävande att montera och demontera än den 
ursprungliga öppningsdörren 

Öppningsdörrens komponenter skall vara minst lika lätta att rengöra som komponenterna i 
den ursprungliga öppningsdörren 

 
Önskemål 

Öppningsdörren bör innehålla färre komponenter att hantera vid montering/demontering 

Öppningsdörren bör vara ergonomisk att använda 

 

Begränsande kriterier 

Krav 

Öppningsdörren skall vara utformad för mjukglassmaskiner med två kylcylindrar 

Öppningsdörren skall monteras ihop med kylcylindrarnas behållare 

Öppningsdörrens kolvar skall indirekt styra mikrobrytarnas funktion 
 

Önskemål 

Öppningsdörren bör kunna fylla sin funktion på alla Ocean Powers befintliga 
mjukglassmaskiner 

Skruvarna i kylcylindrarnas behållare bör vara intakta 

Ytterplåtens utformning bör inte ändras 

Kostnaden för tillverkning av öppningsdörren bör inte överstiga kostnaden för tillverkning 
av den ursprungliga öppningsdörren 

 
Övriga kriterier 

Önskemål 

Öppningsdörren bör ha en design som överensstämmer med Ocean Powers formspråk för 
deras mjukglassmaskiner 



 

 
 

 



 

 
 

 

B2 Utformning av packningar och spår 
 

Baksida 

De nya packningarna har ett tvärsnitt som visas i figur 1, med d = 5 mm. O-ringens 
innerdiameter betecknas med IDoring. 
 

 
Figur 1. O-ringens tvärsnittsparametrar. 

 
Figur 2 visar den aktuella tätningstypen, statisk packning med axiell deformation och ett inre 
tryck p som påverkar den. Spårets inner-och ytterdiameter betecknas IDspår respektive YDspår. 
Spårets höjd betecknas h och bredden b. 
 

 
 

Figur 2. Packning på baksidan av öppningsdörrens huvuddel. 

Spårdimensionerna bestämdes till h = 4 mm, och kräver därmed en 1 mm ihoptryckning av 
packningen, och b = 6,5 mm. Packningarnas kompression och spårfyllnad beräknades enligt 
ekvationer (1) och (2). 
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Med insatta värden fås en kompression på 20 % och spårfyllnaden är 75,5 %. Båda resultat 
ligger inom lämpliga intervall, 20 – 30 % respektive 65 – 85 %, men kompressionen anses 
behöva ligga i övre kanten av intervallet för en ökad säkerhetsfaktor. Därför bestämdes 
spårhöjden till h = 3,5 vilket ger en kompression på 30 % då packningen trycks ihop 1,5 
mm.  
 
Då trycket från kylcylindrarna som uppstår då glassen pressas ut är ett inre tryck krävdes att 
O-ringarnas storlek anpassades till detta. För optimala tätningsegenskaper skall O-ringens 
ytterdiameter, YDoring, vara lika stor eller aningen större än spårets ytterdiameter, YDspår. O-
ringarnas töjning, eller som i detta fall komprimering, bör ligga mellan 1 och 5 % vid 



 

 
 

montering. En kompression på 1 % valdes för att undvika svårigheter då O-ringen placeras i 
spåret. O-ringarnas innerdiameter IDoring beräknades då med hjälp av ekvation (3). 
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Med samma innerdiameter för spåren IDspår = 93 mm som för den ursprungliga 
konstruktionen fås YDspår = 93+6,5·2 = 106 mm och därmed IDoring = 102 mm. 

Kolvar 

Packningarna på kolvarna är O-ringar och tvärsnittet överensstämmer därför även här med 
figur 1, med d = 3,5 mm. I detta fall är tätningstypen en ”male radial seal” som visas i figur 
3. Kolvens diameter och därmed spårens ytterdiameter, uppskattades till YDspår = 32,75 mm 
och spalten mellan denna och huset till s = 0,625 mm. 
 

 
Figur 3. Packning på en kolv som rör sig fram och tillbaka. 

Spårdimensionerna bestämdes till h = 3,25 mm och b = 4,2 mm. Ekvationer (1) och (2) 
användes sedan till att beräkna kompressionen, 7,14 %, och spårfyllnaden, 70,5 %. För 
dynamisk tätning gäller att kompressionen bör ligga i området 5 – 10 % och spårfyllnaden 
65 – 85 % vilket visar att de valda dimensionerna är godtagbara. 

Då spåret har utformats behövde O-ringens innerdiameter IDoring bestämmas för att passa 
optimalt i det nya spåret. Då spalten tillkommer kommer det riktiga spårdjupet att vara  
h = 3,25 – 0,625 = 2,625 mm och därmed gäller att spårets innerdiameter är  
IDspår = 32,75 – 2 · 2,625 = 27,5 mm. Preliminärt valdes IDoring = 26,5 mm och töjningen 
beräknades enligt ekvation (4).  

! 

töjn =
ID

spår
" IDoring

IDoring

     (4) 

Det valda värdet gav en töjning på ca 3,77 % vilket ligger inom det rekommenderade 
intervallet 1 – 5 %. 



 

 
 

 

B3 Ritningar 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

B4 Hållfasthetsanalys i Comsol Multiphysics 

I samtliga figurer gäller följande färgskala, där blått betecknar de minsta värdena och rött de 
största. 

 

Öppningsdörrens huvuddel 

Den förenklade modellen, figur 1, som analyserades i Comsol. Trycket sattes på de 
cylindriska ytorna på baksidan och ytorna på framsidans kortsidor, där excentern trycker, 
sattes som fixa. 

 
 

Figur 1. Den analyserade modellen. 

 
Utböjningen vid 0,2 MPa, där x följer långsidan av komponenten och x = 0 är i mitten, visas 
i figur 2. Det maximala värdet som uppnås är 0,45 mm.  
 

 
 

Figur 2. Utböjning av öppningsdörrens huvuddel. 



 

 
 

 
Resultatet av spänningsanalysen visar att de största spänningarna som uppkommer i 
konstruktionen är fokuserade på tre ställen. Figur 3 visar spänningsspridningen i 
genomskärning av dessa områden med respektive positionering förklarad nedanför. 
 

  

 
 

Figur 3. De mest utsatta områdena i konstruktionen, 

 
De största spänningarna inom varje område redovisas i tabell 1. 
 

Område Max spänning [MPa] 
Excenterspår 5,41 
Mittenparti 5,41 
Bryggor 4,83 

 
Tabell 1. De största spänningarna i öppningsdörrens huvuddel 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Sidohandtag och krokar 

Det pålagda trycket 0,2 MPa som påverkar baksidan motsvarar att en kraft på ca 2700 N 
angriper mitt på baksidan av öppningsdörrens huvuddel. Deformations- och 
spänningsanalyser utfördes på både sidohandtag och krokar för att undersöka beteendet då 
dessa komponenter tar upp lasten. Figur 4 visar hur sidohandtagen deformeras, där 
excentern trycks mot öppningsdörren sker den största, 2,5 · 10-6 mm, och där handtagen 
hålls fast av krokarna sker ingen alls. 
 

 
 

Figur 4. Sidohandtagets deformation. 

 
Figur 5 visar att de största spänningarna uppkommer i området nära övergången mellan axel 
och excenter. Maximal spänning uppkommer precis i kanten, det röda området i den vänstra 
figuren, och är 1,137 · 108 Pa.  
 

 
 

Figur 5. Spänningar i sidohandtaget. 

 
Figur 6 visar dels krokens deformation, till vänster, och dels spänning, till höger. Den största 
deformationen är 1,2 · 10-6 mm och den största spänningen är 2,5 · 106 Pa. 
 

 
 

Figur 6. Deformation i kroken till vänster och spänning till höger.  


