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Sammanfattning 

Den här rapporten är ämnad som underlag till ett fortsatt utvecklingsarbete av en 
omrörare för mjukglassmaskiner. 

I en mjukglassmaskin kyls glassen under kontinuerlig omrörning, på så vis blandas luft 
in och ger glassen fluffighet. Omrörarens huvudfunktioner är luftinblandning, 
avskrapning av iskristaller längs innerhöljet av kylcylindern samt utmatning av 
mjukglass mot öppningsdörr. 

Med en ny utformning ska omröraren bidra till en mer kostnadseffektiv mjukglass-
maskin samt ge en godare glass, eftersom en luftigare konsistens med mindre 
iskristaller generellt smakar bättre. 

Oceanpower Co Ltd tillverkar mjukglassmaskiner, och den omrörare vilken de idag 
använder sig av har tjänat som utgångspunkt. Omröraren består av en stålaxel med ett 
skruvliknande hölje i plast. 

Genom intervjuer, litteraturstudier och övrig efterforskning har arbetet lett fram till en 
modell som bygger på principen Kenics static mixer. Eftersom det förmodas vara 
laminär strömning i kylcylindern, i vilken omröraren roterar, borde luft kunna vikas in i 
glassmassan likt degknådning. 

Den modell som framkommit ur det här förarbetet består av samma stålaxel som 
föregångaren men höljet har istället vridna blad ställda vinkelrätt varandra. Vid varje 
övergång till nästa blad, särdelas massan och det medför en naturlig blandning samt en 
ökad lufthalt i glassen. 

Eftersom den föreslagna modellen är likartad den befintliga omröraren, kan samma 
tillverkningsmetod användas. Det framgick dock att, beroende på lasterna vid 
omrörning, kan det vara möjligt att minska tillverkningskostnaden genom att byta 
material på omröraren.  

Vid eventuell vidareutveckling av konceptet, bör datorsimuleringar och fysiska tester 
göras. Med en avsaknad av tester, baserades det framlagda förslaget på teoretiska 
metoder. 
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Abstract 

This report is aimed as a preparatory study to a continued development of a beater for 
soft serve ice cream machines. 

In a soft serve ice cream machine the ice cream is cooled while continuously stirred. The 
interference of air into the ice cream batter is being made during this procedure, making 
it fluffier. The main purpose of the beater is to mix in air bubbles, to scrape off ice 
crystals from the inner casing of the cooling cylinder and to press out the soft ice cream 
against the opening door. 

A new design of the beater shall contribute to a more cost efficient soft serve ice cream 
machine. It shall also generate a better tasting ice cream, due to a lighter consistency 
with smaller ice crystals. 

Oceanpower Co Ltd manufactures soft serve ice cream machines. Their original beater 
which the new version is developed from is made of a steel shaft with a plastic cover, 
designed like a screw.   

Through interviews, literature studies and other research, the analysis has resulted in a 
model which is based on the principle of Kenics static mixer. Since it is believed to be a 
laminar flow in the cooling cylinder where the beater is placed, it should be possible to 
fold in air into the cream like when working dough in baking. 

The model that this preparatory research has resulted in is composed of the same steel 
shaft as the precursor. The plastic casing has twisted blades perpendicular to each other. 
With every transition to the next blade, the ice cream is cut in half which cause a natural 
mixing.  

Since the proposed model is fundamentally equivalent to the forerunner, the same 
manufacturing process can be used. However, it appeared that depending on the loads of 
agitation, it may enable a reduction in manufacturing costs by changing the materials of 
the beater. 

In a further development of the concept, computer aided simulations and tests should be 
made. With an absence of testing, the presented proposal is based on theoretical 
methods. 
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1. Inledning 

Följande rapport är ett resultat av det samarbete mellan det kinesiska företaget 
Shenzhen Ocean Power Food Technology Co Ltd [1] och Kungliga Tekniska Högskolan. 
Det har under vårterminen 2010 arbetats med den omrörare som är en av flera 
komponenter i Oceanpowers mjukglassmaskiner. Detta kandidatarbete fungerar som ett 
underlag till ett fortsatt utvecklingsarbete av omröraren.  

1.1 Projektbeskrivning 

I detta projekt har en omrörare för mjukglass utvecklats. Omröraren har tre funktioner, 
luftinblandning, avskrapning och utmatning av glassmassan. Huvudfokus låg på att 
förbättra inblandningen av luft i mjukglassen.  

1.2 Bakgrund – befintlig omrörare  

En glassblandning genomgår en rad moment innan den kan färdigställas, däribland 
passerar den en omrörare som blandar in luft i glassmassan för att göra den fluffigare. 
Omröraren har även en uttryckande funktion när glassen ska matas ut vid servering. Ett 
exemplar av en omrörare från Oceanpower har funnits tillhanda under projektets gång. 

Tekniska data 

Den omrörare, se figur 1, som idag används av Oceanpower är gjord av polyoximetylen, 
POM-plast, med en mittaxel av rostfritt stål 304. [2] Omröraren består av vinklade blad 
som ligger i ett skruvformat mönster längs med stålaxeln. 

 

 

Figur 1. Den befintliga omröraren som Oceanpower använder idag. [1] 

Omröraren roterar, i växelvis riktning, 161 varv/minut inuti glassmaskinens kylcylinder 
och arbetar för att blanda glassmassan. Cylindern kyler mjukglassen till en temperatur 
på ca -4 °C. Omröraren har en längd på 423 mm och en ytterdiameter 84,6 mm. För en 
detaljerad måttskiss på omröraren och kylcylindern se bilaga 1 och 2. [2] 

1.3 Syfte  

Att ta fram en modell, med utgångspunkt i Oceanpowers befintliga omrörare, som 
förbättrar glasskvalitén och förbättrar rengöringsmöjligheterna för såväl kinesiska som 
andra internationella producenter. Med en ny utformning ska omröraren bidra till en 
mer kostnadseffektiv mjukglassmaskin samt generera en godare glass. 

1.4 Mål 
Det huvudsakliga målet är att förbättra den ursprungliga omrörarens luftinblandning 
och därmed bidra till en mer välsmakande glass som dessutom ger företaget 
ekonomiska fördelar, eftersom det ”säljs mer luft”.  
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1.5 Kravspecifikation 

Nedan formuleras de krav som ställs på omröraren, uppdelade i skall-krav och bör-krav. 
Övriga komponenter i mjukglassmaskinen bortses från. 

Krav som skall uppfyllas 

 Änden på omröraren, den del av stålaxeln som ansluter mot den drivande axeln 
skall vara densamma som hos befintlig omrörare. 

 Mittaxelns material och dimensioner skall överensstämma med nuvarande 
omrörare. 

 Det yttre plasthöljet skall vara fastmonterat på mittaxeln samt ha mått så att det 
passar in i kylcylindern. 

 Omröraren skall med en roterande rörelse fördela ingredienserna och blanda in 
luft i massan. 

 Omröraren skall ha en utmatande funktion. 

 Omröraren skall skrapa av iskristaller på insidan av kylcylindern utan att 
märkbart nöta på innanhöljet.  

 Utformningen av omröraren skall bidra till en ökad luftinblandning och därmed 
en mer kostnadseffektiv glassmaskin. 

Krav som bör uppfyllas 

 Omrörarens infästning bör underlätta daglig montering och demontering. 

 Produkten bör vara lätt att rengöra. 

 Tillverkning bör överensstämma med den nuvarande tillverkningsprocessen. 

1.6 Avgränsningar och begränsningar 

I projektet har valda avgränsningar gjorts men det har även uppstått begränsningar som 
ej kunnat påverkas. 

 Eftersom Oceanpower i dagsläget är nöjda med den utmatande funktionen samt 
avskrapningen, låg projektets fokus på att åstadkomma en god omrörning och att 
öka luftinblandningen.  

 Eftersom kravspecifikationen syftade till endast omröraren, avgränsades 
metodvalen för att åstadkomma luftinblandning. Ett utförligare arbete hade 
kunnat göras om övriga komponenter i mjukglassmaskinen modifierades 
parallellt. 

 Begränsning av utrustning medförde en uteslutning av fysiska tester. 

 Det avancerade användandet av programmet Comsol Multiphysics [3] orsakade 
svårigheter att genomföra en fullständig simulering.  

 Förenklade fysiska tester ansågs inte ge tillförlitliga resultat och utelämnades 
därför. 

1.7 Tänkbara intressenter till omröraren 

Den omrörare som har utvecklats är anpassad för mjukglassmaskiner. Tänkbara 
intressenter är företag som idag tillverkar mjukglassmaskiner. Mjukglassindustrin 
domineras av amerikanska, italienska och kinesiska tillverkare. Den befintliga 
omröraren, vilken tjänade som utgångspunkt, används idag i glassmaskiner tillhörande 
det kinesiska företaget Oceanpower. Det är Oceanpower som har formulerat uppdraget 
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åt KTH, att förbättra sin befintliga omrörare. Den modell som framställs dimensioneras 
för att passa deras maskiner.  

Övriga intressenter skulle kunna vara företag som Taylor, Carpigiani, Frigo Gelo, Jin Li 
Sheng och Innova, som alla tillverkar mjukglassmaskiner. 
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2. Metod 

En initial studie av den ursprungliga omröraren och dess funktion i glassmaskinen 
påbörjades, för att förstå problematiken.  

Patenterade varianter granskades på Espacenet, den internationella motsvarigheten till 
Patent- och registreringsverket, för att inhämta information om hur andra fabrikanter 
har gått till väga. Hemsidor hos aktörer inom mjukglassindustrin kunde bidra med 
information om hur marknaden ser ut idag, med ingående ritningar som detaljskisser. 

Vidare utfördes en del kortare fältstudier i form av kontakter med mjukglassförsäljare 
[4][5].  

I nästa skede gjordes det grundliga artikelsökningar på Stadsbiblioteket, 
Tidskriftsbiblioteket, Kungliga biblioteket samt Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek. 
Materialet, i form av kopierade artiklar av både det vetenskapliga och mer lättsamma 
slaget, lästes och diskuterades. 

En första brainstorming ägde rum och både handritade och digitala skisser på varianter 
av omrörare utarbetades. Parallellt med researcharbetet laborerades det i Solid Edge [6] 
med diverse konstruktioner av omröraren. 

Kemisk Tidskrifts artikelserie [7] från åttiotalet om Scabaomrörare ledde vidare till ABS 
Group [8]. En intervju med en av ingenjörerna där, Jonas Björndal [9], utfärdades. 
Skisser, strömningstyper och eventuella tester diskuterades  

Kontakt togs med Gustav Amberg [10], professor i strömningsmekanik. Genom möte 
med Amberg och en utav hans doktorander gavs en tydligare förståelse för den 
strömningsmekanik som ingår i processen. För att öka uppfattningen om icke-
newtonska fluider och strömning kompletterades mötet med litteraturstudier och 
nätbaserad informationssökning. 

Under arbetets gång har löpande kontakt med handledare Carl Michael Johannesson 
[11] och universitetslektor Priidu Pukk [12] ägt rum. Avstämningsmötena har tagit 
projektet i nya riktningar. 



6 
 

 



7 
 

3. Resultat från informationssökning 

En marknadsundersökning bland glassförsäljare gav dessvärre få upplysningar, då flera 
av kioskhandlarna inte fick visa eller berätta om sina glassmaskiner på grund av direktiv 
från fabrikanten. 

Ej heller återförsäljare eller svenska leverantörer [13] gav vidare insikt i hur 
maskinerna fungerade. De hade inte möjlighet att ta emot studiebesök eller bistå med 
information. 

Forskningsstudierna var mer givande. Ur artiklar från vetenskapliga tidskrifter 
inhämtades uppgifter kring bland annat omrörare, glass samt iskristaller. Vidare gjordes 
nätbaserad informationssökning och litteraturstudier. Se avsnitten Mjukglassproduktion 
och Marknaden idag för vad som framkom ur detta segment. 
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4. Mjukglassproduktion 

I detta kapitel presenteras det kort om samarbetet med Oceanpower. Det ges också en 
inblick hur en mjukglassmaskin fungerar samt en grundlig förklaring om vad glass är 
och hur dess struktur ser ut.   

4.1 Oceanpower Co Ltd 

KTH:s civilingenjörsprogram Design och produktframtagning med inriktning Industriell 
design har sedan flera år tillbaka bedrivit ett samarbete med det kinesiska företaget 
Oceanpower Co Ltd. I såväl kandidatarbetena som i de högre årskurserna tränas 
studenterna i att genomföra ny design eller bearbetning av befintliga produkter från den 
kinesiska producenten. I flera fall har dessa nya och utvecklade produkter gått i 
produktion. Utbytet är av lika stort värde för båda parter. 

Detta mångfacetterade, högteknologiska företag grundades 1980. Med ett huvudkontor i 
Shenzhen, Kina samt 73 dotterbolag i Beijing, Shanghai och övriga världen är det ett 
snabbt expanderade företag på främst den asiatiska marknaden. De tillverkar en mängd 
produkter, allt från färgblandare och glassmaskiner till kompositbaserad fiberarmering 
för tunnelbyggen. [14] 

Under vårterminen 2010 har två kandidatarbeten på KTH som arbetat mot Oceanpower 
löpt parallellt. Förutom omröraren, som presenteras i den här rapporten, har två andra 
teknologer vidareutvecklat den så kallade öppningsdörren. [15] Maskindelarna ligger i 
anslutning till varandra i glassmaskinen. Omröraren ingår i första, inre ledet av 
utmatningen, öppningsdörren utgör en del av gränssnittet mellan människa och maskin. 

4.2 Hur fungerar en mjukglassmaskin? 

Färdigblandat pulver för mjukglass löses i vatten och tillsätts en behållare i glass-
maskinen.  Det finns två varianter av mjukglassmaskiner, pumpmaskin och gravitets-
maskin. För en pumpmaskin blandas lösningen ytterligare genom att en kugghjulspump 
sätter mediet i omlopp, se figur 2. Detta ökar därmed halten luft i blandningen. En 
gravitetsmaskin saknar kugghjulspump som rör runt lösningen. Istället har gravitets-
maskinen ett luftrör, placerat i behållaren, som tillför luft till blandningen. Tack vare 
inblandningen av luft ökar volymen. Beroende på vilken maskin som används fås olika 
overrun av mjukglassen. Overrun är mätvärdet för lufthalten i glassen, se ekvation 1 för 
sambandsresonemang. 

 2 1

1

volym volym

volym
 (1) 

där volym1 är innan luftinblandning och volym2 är efter. En pumpmaskin ger glassen en 
overrun på ca 50 till 80 % jämfört med en gravitetsmaskin som ger en overrrun på ca 15 
till 20 %. [2] 
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Figur 2. En schematisk bild över glassens förlopp i en pumpmaskin. 

Från behållaren leds glassmassan vidare till en kylcylinder. När första glassmassan 
kommer in i cylindern, påbörjas en 15 minuter lång kylning. Efter det styr en termostat 
när kylningen startar och den sker då i perioder om cirka sex minuter. När glassmassan 
kyls, roterar skruven och skrapar av iskristaller som bildats på innerhöljet av cylindern. 
Skruven fungerar samtidigt som omrörare och även i detta skede blandas mer luft in i 
glassen. När ett rån ska fyllas med mjukglass, dras handtaget nedåt och omröraren 
aktiveras. I detta skede är dess funktion att pressa ut glassmassa genom mynningen. 
[2][16][17] 

Notera att det finns många lösningar på glassmaskiner och alla är olika. Beskrivningen 
ovan förklarar principiellt hur dessa två maskintyper fungerar, Oceanpower använder 
sig av både pumpmaskiner och gravitetsmaskiner. 

4.3 Vad är glass? 

Glass är ett fryst livsmedel med mjölk som huvudingrediens. Generellt anses en glass 
vara välsmakande när den har en hög lufthalt, omkring 40 till 60 % och en liten storlek 
på de iblandade iskristallerna, konsistensen blir mer krämig då. Inom industrin 
tillverkas glass främst av mjölk, socker, fett samt emulgerings- och stabiliseringsmedel. 
Innan glassen är färdig genomgår den ett antal processer. Gällande hårdglass värms 
blandningen för att sedan homogeniseras, pastöriseras och kylas under kontinuerlig 
luftinblandning samt härdas i fryslager för att slutligen serveras runt -16 °C. [18] För att 
framställa mjukglass utesluts sista ledet med härdning, därmed är glassen fortfarande 
mjuk och pumpbar. Vidare bereds mjukglass oftast från förberedda pulver som blandas 
med vatten. Efter upplösningen kyls massan till ca -4 °C under fortlöpande inblandning 
av luft. [19] 

Glassens struktur 

Glass är en kolloid, det vill säga att ett eller flera ämnen är dispergerade i ett annat 
medium. För glass är fettpartiklar, iskristaller och luft fint fördelade i vattnet från 
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mjölken. Glass kan också ses som en emulsion, en blandning av två icke blandbara 
vätskor. I detta fall är det en oil-in-water-emulsion, O/W, då fettpartiklarna är utspridda 
i vattnet. När luft blandas in i glassen bildas små luftbubblor som sprids ut i vätskan, 
således kan glassens struktur också beskrivas som skum.  

Både emulsioner och skum är instabila blandningar. Därför tillsätts emulgerings- och 
stabiliseringsmedel. Emulgatorn ansamlas i gränsytan mellan de två ämnena, fett och 
vatten. Val av rätt emulgator kan göra separationstiden mycket lång. Stabiliserings-
medlet ger vätskan viskositet och medför att vattnet inte diffunderar, vandrar, i mediet. 
Utan stabilisator skulle glassen bli grov och isig eftersom vattenpartiklarna skulle 
vandra och tillväxthastigheten av iskristaller skulle öka. [20] Stabilisatorer hindrar även 
luftbubblorna från att försvinna ut från vätskan. [3] 

Det fett som lägger grund för glassens mjuka konsistens och krämighet, har samma 
struktur som det i vispgrädde. Genom att piska grädde blandas luft in och grädden 
tjocknar samtidigt som den får en mjuk konsistens. Bildandet av denna konsistens beror 
delvis på fettpartiklar som går samman till större. På så vis stabiliseras luftbubblorna 
inne i glassen. Om grädden vispas för mycket kommer fettet att anhopas i för stor grad 
och smörpartiklar kommer att bildas. Samma sak kan hända med glass om den piskas 
för länge. [18][20] 

Iskristaller 

Bildandet av iskristaller bidrar också till glassens struktur. När glassen kyls ned fryser 
vattnet, i sin rena form, till is. I en sockerlösning, såsom glass, är den första fryspunkten 
lägre än 0 °C på grund av det upplösta sockret. När vattnet kristalliseras, minskar 
andelen vatten i lösningen och följden blir att sockerhalten ökar. Därmed sjunker 
fryspunkten ytterligare. Det är både sockret och laktosen från mjölken som bidrar till en 
deprimerad, sänkt, fryspunkt. [20] 

Det är på insidan av kylcylindern som vattnet i glassmassan fryser till iskristaller som 
sedan ska skrapas ner i massan för att bilda en mer trögflytande struktur av den 
ursprungliga vätskan. 

Iskristaller är sexkantiga fraktalplattor kring en kondensationskärna, som vid krock 
med varandra växer ihop. Ur den frusna anhopningen växer nya tentakler ut och 
symmetrin behålls under hela förloppet. Den hexagonala formen bygger på sex stycken 
vattenmolekyler i stark bindning till varandra. 

Det är viktigt att omröraren vänder ner iskristallerna innan de hunnit växa sig för stora, 
eftersom de då kan bidra med illasmakande beskaffenheter. [21][22][23] 
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5. Marknaden idag 

För att undersöka marknaden och vad som tidigare producerats i genren, studerades de 
patent som finns tagna på omrörare. Registrerade patent söktes såväl via Patent- och 
registreringsverket som hos den internationella motsvarigheten Espacenet. Eftersom de 
internationella patenten ofta var skrivna på andra språk än engelska, var det inte alltid 
självklart att förstå funktionerna. Med en beskrivning på ryska eller kinesiska och ingen 
översatt sammanfattning blir de tekniska egenskaperna svårfattliga. Det gick inte heller 
att använda sig av nätbaserade översättningsverktyg, då dokumenten var inscannade. 
Istället tolkades de relativt illustrativa bilderna och detaljer om övriga komponenters 
tillämpning kunde det endast spekuleras kring. Några exempel på vad som framkom ur 
eftersökningen visas i figur 3-5. 

En patenterad version återfinns i figur 3, här rör det sig förmodligen om invärtes 
kylning. De omslutande, böjda bladen verkar dels avskrapande och dels omrörande. Än 
lämnades frågor kring var glassen kommer in och om kylelementen är fixerade eller 
roterande. [24] 

 

Figur 3. En variant på omrörare utan mittaxel. 

Ett annat exempel på lösning syns i figur 4. Här har tillverkaren lagt in håligheter för att 
öka luftinblandningen. Oklart var dock om donet försetts med luftpumpar för att 
åstadkomma en bättre luftinblandning. Dessutom tycktes skänklarna vara korta 
jämförelsevis andra versioner. Huruvida de endast hade en avskrapande funktion 
diskuterades. [25] 

 
Figur 4. En omrörare med håligheter. 

I figur 5 presenteras ännu ett patenterat koncept som verkar bestå av en process med 
flera led. Möjligen används produkten för att både skära, slunga, blanda och pressa ut 
massan. [26] 
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Figur 5. Ett system med flera processer i samma enhet. 

En betraktelse av de många olika utseendena på omrörare medförde insikt i att 
processen kan utföras på flera sätt. De detaljer som instinktivt verkade ge gynnsamt 
resultat, togs med till ett fortsatt utvecklingsarbete. 
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6. Strömningsmekaniken kring omröraren 

I ett tidigt skede förmodades det att turbulens uppstod i cylindern när omröraren 
roterade. Därmed diskuterades det huruvida mer turbulens skulle uppstå så att mer luft 
blandades in i massan. Det föreslogs bland annat att öka antalet skärande ytor för att 
skapa mer turbulens bakom dem. Gustav Amberg [10], professor i strömningsmekanik, 
medförde en förändring av problemets definition. Det rörde sig ej om turbulent 
omrörning, utan snarare en laminär. 

En vätskas egenskaper definieras bland annat av dess viskositet som bestäms av 
Reynolds tal. Eftersom glassmassan inte är en så kallad Newtonsk vätska, kan detta inte 
appliceras rakt av, utan möjligen får ett spann mellan lägsta och högsta viskositetstal 
anges. För de olika fallen kan sedan enskilda resultat räknas ut som därefter 
sammanställs. 

En gas eller fluids viskositet betecknar mediets ”tjocklek” eller friktion. Lättflytande 
vätskor som vatten har låg viskositet och tjockare, mer trögflytande vätskor, som sirap 
har högre viskositet. Glass är en så kallad icke-newtonsk vätska, vilket betyder att dess 
viskositet varierar med flödeshastigheten. En del vätskor tjocknar vid omrörning och 
hos andra minskar viskositeten vid omrörning. Newtonska vätskor, t.ex. vatten har 
samma viskositet oberoende flödeshastigheten. [10][27] 

Icke-newtonska västkor har olika karaktäristik och kan delas in i kategorier beroende på 
hur de beter sig. Glass kan betraktas som en pseudoplastisk vätska men den kan också 
uppvisa tixotrop karaktär. Pseudoplastisk innebär att när skjuvhastigheten ökar sjunker 
viskositeten. För en tixotrop vätska ökar viskositeten över tiden vid konstant 
skjuvhastighet. Tixotropi medför en snabb återgång till ursprunglig viskositet vid 
minskad eller upphörd skjuvning. [28][29][30] 

Reynolds tal är en dimensionslös storhet inom strömningsmekanikfältet som beskriver 
huruvida en fluid strömmar laminärt, ordnat, eller turbulent, oordnat. 

Reynolds tal definieras enligt ekvation 2: 

 Re
VL VL

 (2) 

Där ρ betecknar densitet, μ är dynamisk viskositet, υ motsvarar kinematisk viskositet, L 
är en typisk längd och V en typisk hastighet. [31] 

För en newtonsk vätska kan strömningens karaktär förutses. Det kan dock vara svårt att 
definiera flödet för en icke-newtonsk vätska, då viskositeten varierar. Glass är, som 
tidigare nämnts, en icke-newtonsk vätska. Att särskilja vilken flödestyp som råder för 
glassmassan när den utsätts för skjuvning vid omrörning är således komplicerat. 
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Det kan dock göras approximationer. För även om glass har en varierande viskositet, har 
den med största säkerhet högre viskositet än vatten. Om det antas vara vatten i 
cylindern och det bortses från den låga temperaturen, skulle flödet vara laminärt1. Enligt 
det givna varvtalet, roterar inte skruven tillräckligt snabbt för att skapa turbulens. Då 
glass har högre viskositet än vatten, kommer det alltså att vara laminär strömning. 
Huruvida det är laminär eller turbulent strömning påverkar skruvens utformning. 
[28][30][32] 

Då det fastställts att det inte kommer bildas turbulens i cylindern, söktes andra sätt att 
föra in luft i massan. Ett alternativ är en vikande teknik, detta beskrivs ytterligare i 
avsnitt Luftinblandning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. När det gäller Reynolds tal är V en representativ hastighet; den väljs baserat på kända data från 
problemet. Med ett varvtal på 161 varv/min antogs att en representativ hastighet för vätskan i 
cylindern kunde sättas till 0,1 m/s. Den strimma vätska som färdas längs omröraren och som är 
representativ för strömningen, uppskattades ha en diameter kring 0,01 m och den kinematiska 
viskositeten för rumstempererat vatten är 106 m/s2. [10] Med dessa värden insatta i ekvation 2 
ges: 

6 2

0,1 0, 01
Re 1000

10

m s m

m s
 

Således är Re < 2000 och därmed är det laminär strömning i röret. [31] 
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7. Aspekter vid konstruktion av ny omrörare 

Definitionen av en bra omrörare är förstås beroende av det sammanhang den används i. 
Det finns olika anledningar till varför det önskas en omrörning, det kan vara att 
förhindra sedimentation, suspenderat material, homogenhållning, dispergering, 
flockning i avloppsreningsbassänger mm. 

En fluids egenskaper påverkar valet av omrörare. Såväl storleken som utformningen på 
omrörare påverkar fluidens rörelsemönster. Den systematik som ABS Group använder 
sig av vid framtagning av bäst anpassad omrörare till sina kunder kan tillämpas till viss 
del. De använder sig av ett internt datorprogram baserat på schemat som visas i figur 6. 
[33] Schemat har studerats och vissa delar har kunnat användas i framtagningen av en 
ny version av Oceanpowers omrörare.  

 

Figur 6. Samspelet mellan alla faktorer som påverkar valet av omrörare. [45] 
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8. Bladens flödespåverkan 
Utformning av blad studerades för att kunna åstadkomma önskad strömning. Nedan 
följer en kort genomgång av propellrar, turbiner och utformning av blad. Informationen 
har tillhandhållits från ABS Group, Agitation handbook. [34] 

Propellrar är gjorda för axiellt flöde, vilket innebär att vätskan sugs in i axiell riktning 
och slungas ut på andra sidan av propellern, se figur 7a. En turbin suger in vätskan i 
axiell riktning och kastar ut vätskan i radiell riktning, se figur 7b.  

a) b)  

Figur 7. a) En turbin ger radiellt flöde. b) En propeller ger axiellt flöde. 

Turbiner 

Turbiner används vanligen i processer som kräver hög skjuvspänning t.ex. vid blandning 
av vätskor med stor skillnad i viskositet eller vid dispergering, finfördelning av gas i 
vätskor. Turbinen i figur 8 har en speciell design där de platta bladen har ersatts med 
konkava blad. 

 

Figur 8. Turbin med konkava blad. 

De rundade bladen förhindrar bildandet av gasfyllda hålrum bakom bladen, i figur 9 
syns hur de rundade bladen utseendemässigt skiljer sig från de raka bladen.  
 

a) b)  

Figur 9. Raka blad gör att gasfyllda hålrum bildas bakom. Konkava blad gör att vätskan följer formen. 

Turbinen i figur 10 används då processen kräver höga skjuvspänningar. Turbinen kan 
placeras nära botten för att förhindra sedimentering och vanligtvis körs på ett högt 
varvtal. Dess unika egenskap är att pumpa och skapa skjuvning. 
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Figur 10. Turbin för processer som kräver höga skjuvspänningar. 

Propellrar 
Bladen är avsedda att skapa flöde med så små skjuvkrafter som möjligt, som resulterar i 
låg energiförbrukning. Propellrarna i figur 11 är konstruerad med tunna blad som har 
lågt motstånd när de skär igenom vätskan. Det patenterade bladet har konstant radie 
och minskade vinkel mot bladet spets. På grund av denna design pumpas samma belopp 
på alla avstånd från propellerns centrum. Det enhetliga koncentrerade flödet ger ett 
stabilt flöde bort från propellern.  

 

Figur 11. Propellrar som ger lågt motstånd när bladen skär genom vätskan. 
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9. Utformning av omrörarens huvudfunktioner 

I detta kapitel presenteras hur luftinblandning, avskrapning och utmatning ska lösas för 
den nya modellen. Efterforskningen visade att det finns flera olika sätt att blanda in luft i 
ett medium. Aspekter som viskositet, strömningssort, dimensioner på behållare och 
omrörare, vilket stadium som önskas uppnå samt funktioner som avskrapning och 
utmatning bör beaktas. 

9.1 Luftinblandning 

Glassmassan ska få en ökad luftinblandning. Eftersom strömningen antas vara laminär 
är ett alternativ att möjliggöra en vikande rörelse så att mer luft kommer in i glassen. 
Det skulle krävas att luft viks in i massan motsvarande en degknådning. Med en vikande 
process, ökar luftmängden i massan exponentiellt, viktigt är dock att inte förstöra de 
luftbubblor som redan har bildats. [10] 

Degknådningen och den vikande rörelsen skulle kunna överföras till omröraren genom 
att använda sig av principen som Kenics static mixer utgör, se figur 12. Kenics static 
mixer består av skivor vridna 180° och ställda i ett vinkelrätt mönster. 

 

Figur 12. Static Mixer från Comsol: Skruvade blad, vinkelställda varandra. [3] 

När två olika medium tillförs respektive sida om den första avdelaren, löper de längs 
ömse sidor tills nästa skiva bryter av med en 90° vinkling. De båda ämnena särdelas och 
blandas därmed en första gång, se figur 13. 

Skulle ett antal repetitioner av den här typen läggas på rad, är tillslut de båda 
ursprungliga substanserna sammanblandade till en homogen massa. Förenklat kan detta 
ses som ett rött och ett vitt medium vid inloppet som resulterar i ett rosafärgat sådant 
vid utloppet. [10][35] 
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Figur 13. Schematisk bild över Kenics static mixer. [35] 

9.2 Avskrapning iskristaller 

För att uppnå en snabbt kylande effekt, skall de vattendroppar som fryser till iskristaller 
längs rörets innervägg raskt skrapas bort, så att den kylda ytan kommer i direktkontakt 
med glassmassan och nya vattenmolekyler kan kristalliseras. En välfungerande 
omrörare låter skovelbladen gå kant i kant med insidan av kylcylindern, så att frosten 
skrapas av i varje rotationsrörelse. Det är även lämpligt att bladen ligger omlott, 
eftersom det annars kan uppstå glipor längs innerväggen som aldrig skrapas. 

9.3 Utmatning av massa 

En omrörare som även ska mata bör vara utformad likt Arkimedes skruv. När spaken 
dras ner och glass ska tryckas fram, bör bladen vara vinklade på så vis att massan löper 
längs skruvformen och trycks ut på ett effektivt sätt. Den del av omröraren som är 
närmast öppningsdörren ska utformas mer svepande, se figur 14, så glassen kan följa 
formen ut genom mynningen. 

 

Figur 14. Detaljbild på den del som matar ut glassen. 
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10. Resultat 

Utifrån fakta har olika koncept utvecklats och slutligen har en modell framarbetats.  

10.1 Konceptförslag 

De första koncepten som utarbetades byggde på teorin att omröraren skapar turbulent 
strömning i cylindern. Utifrån detta fanns flera förslag på omrörare utformade med 
många blad i rad, likt en kam. Det uppstod även förslag med hål i bladen för att öka 
antalet skärande ytor, vilket skulle medföra mer turbulens. Då det i projektet 
konstaterades att det faktiskt inte rör sig om turbulent strömning utan snarare laminär 
lämnades dessa koncept. 

Efter diskussioner och överläggningar beslöts det att den vikande rörelsen skulle 
tillämpas. Kenics static mixer anses ha goda blandningsegenskaper som även lämpar sig 
för mjukglass. Luft skulle därmed vikas ned i mediet samtidigt som bladen kunde 
utformas för att klara avskrapning och utmatning. 

Därmed applicerades principen Kenics static mixer på Oceanpowers omrörare. Eftersom 
det saknades möjligheter att empiriskt testa fram olika utseenden och väga dem emot 
varandra, fick tidigare vetenskapliga upptäckter ligga till grund för utformningen. Det 
framtagna konceptet visas i figur 15. För ritningar, se bilaga 3. 

 

Figur 15. Framtaget koncept baserat på Kenics static mixer. 

Eftersom det ställdes krav från Oceanpowers håll att inte frångå eller ändra på 
dimensionerna för mittstången, integrerades den med de korslagda bladen. 

För en ökad omrörning, har multiplar av de vinkelställda, bockade skivorna placerats 
längs mittstången. Utmatningsvredet utformades i det närmsta identiskt med 
föregående, eftersom det framkommit att intressenten idag anser sig nöjda med hur 
glassmassan matas ut. Avskrapningen var Oceanpower också nöjda med i nuläget, 
därmed användes en liknande princip där bladen har kontakt med innerhöljet under 
hela förloppet. I den nya modellen skrapas däremot kanten dubbelt så ofta, eftersom den 
har fler blad, se figur 16. 



24 
 

 

Figur 16. Sidovy av framtaget koncept baserat på Kenics static mixer. 

Även den nya varianten av omröraren skulle inneha få komponenter och den släta ytan 
var fortfarande lätt att skölja och torka av. Utformningen av modellen medförde en 
större yta att rengöra än hos befintlig omrörare. Därmed ansågs rengöringen ta lite 
längre tid för modellen jämfört med den befintliga omröraren. 

I figur 17 visas den omrörare som det utgicks från och den som utvecklats i detta 
projekt, här tydliggörs skillnaderna mellan de båda varianterna.  

a)  b)  

Figur 17. a) Befintlig omrörare från Oceanpower. b) Modell som framtagits för att öka luftinblandningen. 

10.2 Tillverkningsanalys 

För att minimera omkostnader är det av Oceanpowers intresse att inte alltför mycket 
frångå den tillverkningsprocess som nyttjas idag. 

I dagsläget formsprutas omröraren. Den stålkärna, mittaxeln, som skall vara densamma i 
nästa generations omrörare är tillverkad i rostfritt stål 304. Processen går till som följer; 
nämnda stålkärna förbereds och fästs sedan centralt i en tudelad gjutform. Gjutformen 
sätts ihop och plasten tillförs. Oceanpower använder sig av polyoximetylen, POM-plast, 
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. [36] När plasten 
stelnat, öppnas gjutformen och omröraren genomgår visst efterarbete genom att putsas 
och slipas. Bearbetning utförs för att uppnå en slät och jämn yta som är lätt att rengöra. 
[2] 

I samråd med Johan Haasum [37], som är konsult på Polinova och är kunnig inom 
polymera material, förstods att det inte skulle vara några problem att tillverka den nya 
varianten på samma sätt som förut. Det kunde behövas göra några mindre justeringar 
med avseende på vinklar och radier men att sådant får justeras i samband med 
verktygskonstruktionen. 

Beroende på hur stora lasterna blir i systemet skulle alternativa tillverkningsmetoder av 
mittaxeln kunnat användas. Det skulle gå att plocka bort stålaxeln, genom att öka 
diametern på axeln och istället använda glasfiberamerad plast. Dessutom skulle man 
kunna kombinera detta med en teknologi som kallas gasassisterad formsprutning och 
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därigenom minska materialåtgång. Sammantaget borde dessa modifieringar medföra en 
halverad tillverkningskostnad. [37]  

Enligt de krav som formulerats av Oceanpower önskar de behålla stålaxeln som den är.  
På grund av detta kommer tillverkningsmetoderna som används idag även kunna 
tillämpas på den nyframtagna varianten. Alternativet att byta material till mittaxeln bör 
dock beaktas då detta kan möjliggöra en minskad tillverkningskostnad. 

10.3 Ekonomianalys 

Det gjordes en approximativ ekonomianalys av tillverkningen: 

Med en grov överslagsberäkning är tillverkningskostnaden för ståldetaljer ungefär tre 
gånger materialkostnaden och för formsprutade plastdetaljer cirka två till två och en 
halv gånger materialkostnaden. Eftersom det rör sig om en sammansättning av två 
komponenter, kan det tänkas kräva ytterligare omkostnader. Övriga tillägg, gällande den 
ökade materialhanteringen kan bortses från, då det skulle kunna vara en robotiserad 
process. [37] 

Således beräknas kostnaderna för stången och adderas sedan med de omkostnader för 
plastdelen. I figur 18 redogörs material- och tillverkningskostnader för en artikel, där 
ytterligheter av värden har använts. Prisuppgifter är hämtade från CES EduPack [36] 
och volymerna togs fram i Solid Edge [6]. 

 

Figur 18. Approximativ ekonomianalys för en omrörare. 
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11. Vidareutveckling 

Fysiska tester alternativt datorsimuleringar diskuterades redan i början av det här 
projektet. Huruvida det skulle ge någon ny information, eller vad som var än mer 
kritiskt, om testerna skulle ge rättvisande resultat kom på tal tidigt i överläggningen. 

I ett fortsatt utvecklingsarbete av omröraren föreslås nästa steg vara fysiska tester samt 
tester i datormiljö, företrädesvis i simuleringsprogrammet Comsol. 

11.1 Fysiska tester 

I detta projekt har det inte givits möjlighet att utvärdera en framarbetad modell i något 
fysiskt test, eftersom det inte funnits utrustning för det.  

Befintlig omrörare borde testas och sedan jämföras mot framtagen modell. Det kan 
också tänkas att modellen modifieras med bland annat turbinblad för att ändra på flödet. 
Genom att analysera olika versioner av omrörare, med hänseende på de tre 
huvudfunktionerna; luftinblandning, avskrapning och utmatning, skulle det framkomma 
tydligare faktorer för fördelaktiga egenskaper. 

Problematiken med fysiska tester är att en förenkling innebär förlorad och ibland 
felaktig information. De olika funktionerna beror av varandra, bland annat påverkar 
existensen av iskristaller mängden luft som är möjlig att blandas in i glassmassan. I 
testerna bör således glassen vara nedkyld till cirka -4 °C för att resultatet ska bli 
trovärdigt. För att få en jämn kylning krävs det rätt utrustning och instrument. 
Rimligtvis skulle testerna genomföras i en autentisk mjukglassmaskin, alternativt med 
komplett utrustning, för trovärdiga resultat. 

Testerna bör också kunna påvisa ifall den ökade avskrapningen har någon inverkan på 
bildandet av iskristaller samt om skruvens matning gör så att det anhopas glass i den 
främre delen av cylindern. 

Att välja annat medium än mjukglass vid utförande av tester kan ge flera felaktiga 
resultat, eftersom glass är ett komplicerat medium. Som beskrivs i avsnittet Glassens 
struktur, är glass en kolloid och en suspension samt en icke-newtonsk vätska.  

11.2 Datorsimulering 

I något simuleringsprogram, exempelvis Comsol Multiphysics finns möjlighet att 
undersöka strömningsflödet. CAD-modeller importeras till programmet och därefter kan 
flödet analyseras.  

För att kunna genomföra en simulering i Comsol behövs kännedom om mediets, i detta 
fall glassens, egenskaper. Bland annat efterfrågas data om viskositet, flödeshastighet, 
densitet, tryck, diffusionskonstant samt koncentration/molaritet. Eftersom det är svårt 
att uppge exakta värden, kommer troligtvis en del antaganden att behöva göras. 

I programmet används Navier-Stokes ekvationer som beskriver hur flöden beter sig. 
Förenklingar kan göras genom att sätta en eller flera egenskaper till att vara konstanta. 
En förutsättning för att ekvationen ska vara användbar är att flödet antas vara konstant.  

I Comsol exemplifieras en Static Mixer vid laminär strömning, se bilaga 4. Den liknar till 
stor del den teoretiskt framtagna modellen, men det finns detaljer som skiljer sig. Hur 
mycket dessa detaljer påverkar är svårt att avgöra men de utgör en felkälla. När det görs 
en datorsimulering bör det beaktas att resultatet ej är exakt. Många av glassens 
egenskaper kommer att behöva uppskattas eller antagas, så som viskositet och 
diffusionshastighet etc. Temperatur kommer att kunna anges, men begränsningar i 



28 
 

programmet så som att iskristaller inte går att modellera kvarstår. Det finns även 
begränsningar gällande in- och utflödet som inte fungerar exakt som i verkligheten.  

Efter viss undersökning av programmet och dess verktyg, tros simuleringarna utgå från 
två separata rena medium som sammanblandas. Häri ligger en svårighet, eftersom 
glassmassan består av flera olika ämnen och således är av svårberäknad karaktär. 
Förhållandet mellan medierna luft och glass kommer ej heller vara exakt jämt, det är 
generellt mer glass än luft i cylindern. Enligt uppgifter från Oceanpower är det oftast 
omkring 15-20 % luft i behållaren. [2] 

Trots en del nämnda betänkligheter, borde en jämförelse mellan modell och befintlig 
omrörare kunna äga rum. En betraktelse av främst flödet och dess karaktäristik skulle 
ge informationer om vilken variant som står sig bäst i avseendet att få ner luft i 
glassmassan. 
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12. Diskussion   

Eftersom detta projekt tagit flera vändningar och det uppstått en hel del motgångar, har 
formen blivit en annan än vad som först var tänkt. Det som framkommit ur analysen är 
en modell för fortsatt bearbetning. Researcharbetet fick utgöra en betydande del, då 
avsikten var att få en grundlig förankring. 

Uppdragsbeskrivningen saknade tydliga förutsättningar vilket medförde svårigheter 
under projektets gång. Det tog tid att kartlägga uppdraget och problemet som skulle 
lösas, vilket innebar en del nya vändningar. Varje vägskäl har genererat ny stimuli till 
projektet och indirekt eller direkt banat väg för arbetsprogressen. 

Hur flödet beter sig inne i kylcylindern när omröraren roterar har varit svårt att 
förutspå. Ett av problemen är det relativt stora viskositetsintervallet mellan glass som 
nyss kommit in i cylindern och färdig glass. Efter en del överläggning antogs det röra sig 
om ett laminärt flöde, således har omröraren formgivits efter detta.  

Skulle tester utföras bör fler modeller provas. Till exempel kan antalet repetitioner av 
korslagda blad varieras. En annan variant vore att ersätta vissa skovlar med turbinblad 
för att återskapa ett axiellt flöde. En kamformad typ borde också kunna testas. De olika 
försöken skulle ge en tydligare bild av glassmassans påverkan i olika flödesströmningar. 
Tester hade även givit projektet en annan tyngd och valet av omrörare skulle enklare 
kunna motiveras. 

Se systemet i dess helhet 

Detta projekt bestod främst i att, med en ny utformning på omröraren, skapa mer luft i 
glassmassan. Troligtvis skulle ett bättre resultat nås om hela systematiken kring 
glasstillverkning togs i beaktning, exempelvis kan pulverblandningens sammansättning 
ha en inverkan för glassens konsistens. Glassens struktur och framförallt 
fettmolekylerna påverkar hur luft binds in i massan. Dessutom har emulgeringsmedel 
och stabiliseringsmedel en inverkan på hur inblandad luft kvarhålls i glassen.  

En del av den luft som blandas in i glassen görs i luftröret, innan massan når 
kylcylindern. Som tidigare nämnts producerar en pumpmaskin jämfört med en 
gravitetsmaskin glass med betydligt högre halt luft, overrun. Oceanpower använder sig 
idag av en gravitetsmaskin, kanske hade en förbättringsanalys av stegen innan 
kylcylindern kunnat resultera i en högre lufthalt i massan.  

Uppgiften var att omforma den befintliga omröraren med restriktioner som bland annat 
innebar en preservering av stålaxelns dimensioner. Här skulle det också gynna 
utvecklingsarbetet att titta på utformning av kylcylinder och omrörare som ett 
sammanhängande system. Exempel på funderingar som framkom var: Kan luft 
integreras på annat sätt än omrörning? Kan det vara möjligt med hål i cylinder där luft 
pumpas in i massan? Alternativt kanske omrörarens mittaxel inte behöver vara solid 
utan istället kan luft strömma till glassmassan från hål i axeln.   

Sammanfattningsvis har en modell utvecklats, utifrån möjligheter och begränsningar. 
Teorin motiverar att andelen luft i glassmassan kan öka. 
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13. Slutsats 

 Den vetenskapliga efterforskningen har fått utgöra det ingenjörsmässiga arbetet i 
det här projektet. Rapporten är ett underlag för nästa led i produktframtagnings-
processen.  

 Utefter föreliggande teorier har alla skall-krav för framtagen modell uppfyllts. 

 Bör-kraven har de inte helt uppfyllts. Proceduren vid i- och urtagningen av 
detaljen anses inte ha förändrats märkbart.  Utformning för att förenkla 
rengöring har fått ge vika för att gynna luftinblandning. Rengöringsförfarandet 
för modellen kan därmed inte betraktas som förbättrad jämfört med befintlig 
variant.  

 Tillverkningsmetoden är desamma, om nuvarande gjutform får lov att justeras. 
Det kommer dessutom krävas något mer material än tidigare, dock ej av 
nämnvärt betydande dimensioner.  

 Tillverkningskostnaden kan möjligtvis halveras genom att materialval och 
tillverkningsmetod ändras. Därmed kan en analys av tillverkning vara av intresse.    

 Det framlagda förslaget kommer ändå, om teorin stämmer, att bidra till en mer 
kostnadseffektiv mjukglassmaskin och en godare glass. 
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Källa: Rickard Cedervall, avdelningschef på Shenzhen Ocean Power Food Technology 
Co Ltd, Block C&D, 8/F, BldgF3.8, Tian`an Cyber Park, Chegongmiao, Shenzhen, Kina.  
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D 
 

 



E 
 

Bilaga 3  

 



F 
 

 



G 
 

 

 



H 
 



I 
 

Bilaga 4 

Nedan visas bilder från Comsol Multiphysics. I modellen, static mixer, studeras ett ämne 
som löses i vatten.  

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: http://www.comsol.com/showroom/animations/245/ (2010-05-10) 


