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Sammanfattning 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i Maskiningenjörsprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet genomfördes på Elfverson & Co AB där korkar 

av trä tillverkas till bl.a. exklusiva spritflaskor. Syftet med arbetet är att fördjupas i 

ett problem som företaget har med klingslag på korkarna. Målet är att lösa hur och 

varför klingslag inträffar på produkterna och på det sättet öka företagets förståelse för 

problemet. 

Arbetet har utförts genom att maskiner som tillverkar korkar har studerats och 

undersökts. Maskinerna tillverkar 3000-7000 korkar i timmen. Det gör att 

bearbetningsprocessen på korken sker väldigt fort och det gör det omöjligt för det 

mänskliga ögat att uppfatta vad som sker. Detta har medfört att det mesta av 

undersökningen i arbetet har genomförts med en höghastighetskamera. Kameran har 

gjort det möjligt att sakta ner förloppet vid bearbetningen och på detta sätt se hur 

verktygen och korkarna beter sig under bearbetningsprocessen. Filmningen med 

höghastighetskameran skedde under 3 olika tillfällen och resulterade i totalt 16 

filmer. Efter varje inspelning samlades bitarna upp i papperspåsar så att rätt 

höghastighetsfilm granskades med de korkarna som tillhör filmen. Efter 

granskningen av höghastighetsfilmerna användes bara sju av de ursprungliga 

filmerna som underlag för hur korkarna påverkas under processen. Detta gjordes 

eftersom dessa tydligast visade vad som sker. Utifrån arbetets teoretiska synsätt 

analyserades maskinens klinga och kammekanism där skärhastigheter, 

klingdiametrar och matningshastigheter beräknades fram genom rekommenderade 

värden. Klingslagen uppstår när klingan gör sitt sista hugg då sista fibern i materialet 

släpper. På grund av att ytan på kammekanismen som matar ner klingan då den kapar 

av korkarna, är ojämn gör det att klingan hackar sig fram och resulterar i att korken 

hamnar i svängning. När korken väl är i svängning viker den sig och då klingan 

fortfarande är kvar på samma position under någon millisekund, slår korken in i 

klingans tänder.   
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Summary 

This thesis is the final part of the Mechanical Engineering program at Linnaeus 

University of Växjö. The work was carried out on Elfverson & Co where corks of 

wood are produced to exclusive liquor bottles. The purpose of this thesis is to deepen 

in the problem the company has with scratches on their corks. The goal was to 

resolve how and why the scratches occur on the corks and thereby increase the 

companies understanding of the problem. 

The work has been performed by studying the machines that manufacture the 

corks. The machines produce 3000-7000 corks per hour. This makes that the corks 

are produces in a very high speed and it makes it impossible for the human eye to 

perceive what is happening. This has led that most of the investigation of the work 

has been carried out with a high speed camera. The camera has made it possible to 

slow down the process and therefore see how the tools and cork behave during the 

manufacturing. The recording with the high-speed camera were made during three 

different occasions and resulted in a total of 16 clips. After each recording the corks 

were gathered and placed in a bag so that the right high-speed clip was reviewed with 

the corks belonging to that recording. After reviewing the high-speed clips we used 

only seven of the original recordings as a basis for how the corks are affected during 

the process. This was done because the seven recordings more clearly show what 

happens. From a theoretical approach the machines saw blade and cam was analyzed 

where the cutting speeds, blade diameter and feed rates were calculated by the 

recommended values. The scratches on the corks occur when the blade makes its 

final cut and the last fiber of the material is released. Because of the surface on the 

cam disc that is used to push the saw down and up again is uneven, it causes the 

blade to hacks its way down and this results in that the cork end up swaying. When 

the cork starts swaying and the last fiber is cut,  it folds and when the blade still is in 

the same position in one millisecond, the cork hits the saws teeth.  
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Abstrakt 

Genom en studie på Elfversons & Co AB tar det här examensarbetet upp hur och 

varför klingslag uppstår på deras träkorkar. Undersökningen har gjorts med en 

höghastighetskamera för att sakta ner hela förloppet så att det mänskliga ögat kan se 

vad det är som egentligen händer i och med att maskinen producerar ca 1 kork per 

sekund.  

Maskinerna som används för att producera korkarna är specialdesignade och unika. 

Företaget har tillverkat träkorkar sedan 1949. Syftet med det här arbetet var att 

undersöka hur och varför klingslagen uppstår och sedan ge företaget en bättre 

förståelse för processen. Författarna till detta examensarbete är Arsim Hasani och 

Adi Trokic.  

 

 

Abstract 

Through a study of scratches on Elfverson & Co AB´s wooden corks this thesis gives 

the answer to why and how they occur. The investigation has been done with a high-

speed camera to slow down the process so that the human eye can see the 

manufacturing. The machines that are used to manufacture the corks are special 

designed and the company has fabricated wooden corks since 1949. The purpose of 

this thesis is to investigate the problem and give the personal at the company bigger 

understanding of the process. The authors of this thesis are Arsim Hasani and Adi 

Trokic. 

 

Key words: Korkar, Elfverson ,Höghastighetskamera, Kammekanism, Klinga, 

Klingslag  
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Förord 

Det här examensarbetet har utförts åt Elfverson & Co AB och den här rapporten är 

resultatet av det avslutande examensarbetet som är avslutningen på Maskiningenjörs 

utbildningen på Linnéuniversitetet. Vår handledare har varit Harald Dahl som är 

universitetsadjunkt på institutionen för teknik och vår kontaktperson på företaget har 

varit Christer Johansson som är VD.  

Det har varit inspirerande att ta sig an ett problem som är verklighetsförknippat och 

få insikt i företagets arbetsprocess. Arbetet har inneburit att vi har haft fria händer att 

försöka hitta orsaken till företagets problem.  

Vi vill ge ett stort tack till Christer Johansson som har ställt upp och tagit sig tid när 

vi har behövt samt väglett oss genom arbetets gång. Vi vill även tacka Evert 

Lundström som har hjälpt oss med arbetet på maskinerna och all information kring 

dessa. Till sist vill vi också tacka Harald Dahl för den akademiska hjälpen.  

 

Arsim Hasani & Adi Trokic  
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1. Introduktion 

Introduktionen beskriver vad som ligger bakom det här arbetet där Bakgrund, Syfte, Mål 

och Problemformulering tas upp. I detta kapitel hittas även en företagspresentation.  
 

1.1 Bakgrund 

Företaget Elfverson & Co AB startade 1913 att tillverka korkar till flaskor. Under 

andra världskriget var tillverkningen som störst eftersom det på den tiden var svårt 

att få fram annat material än trä för tillverkning av korkarna. På 50 och 60-talet 

skedde en förändring eftersom det började dyka upp plasttillverkade korkar. Dessa 

korkar var billigare och enklare att tillverka och ledde till att de flesta andra företag 

gick över till plasttillverkade korkar istället för träkorkar. På slutet av 70-talet 

tillverkades nästan inga korkar längre, utan företaget koncentrerade sig på 

tillverkning av andra träprodukter så som Kalmartrissan (jojon). 1983 fick man 

återigen fart på tillverkningen av korkarna genom en beställning från Glenmorangie 

Single Malt som man tillverkade 44 miljoner korkar åt. Allt detta ledde till att 

företaget idag för det mesta tillverkar träkorkar till mer exklusiva flaskor med 

märken så som Jack Daniels, Sierra Tequila och Konjak. 

Problemet med klingslag på korkarna har funnits redan från starten för många år 

sedan och det finns tendenser till klingslag på i stort sett de flesta korkar som ramlar 

ner efter avsågning av klingan. Men då nästa steg i processen är att alla dessa korkar 

slipas ner i en maskin försvinner eller förminskas märkena från klingslagen. De 

korkar som fortfarande har spår av klingslag sorteras bort och kasseras. Då de 

största beställningarna brukar ligga på hundratusentals bitar, innebär detta att det i 

längden blir kassering av många korkar och ekonomiska förluster.   

Efter 3 år på Maskiningenjörsprogrammet på Linneuniversitet har kurser inom 

bland annat maskinkonstruktion, kvalitetsteknik, materialteknik, mekanik, 3d-cad, 

tillverkningsteknik, och matematik givit kunskaper som kan vara till nytta för att 

finna orsaken till problemet med klingslag. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete i sin helhet är att fördjupas i ett tekniskt problem på 

ett företag, där de kunskaper och färdigheter som förvärvats under hela studietiden 

ska tillämpas på bästa sätt. Dessutom skall en sammanhållande teknisk rapport 

skrivas och detta ska muntligt presenteras för en större publik, som kritiskt ska 

granska och diskutera den framlagda rapporten. Huvudsyftet med projektet som ska 

utvärderas åt Elfverson & Co AB är att beskriva och förklara hur och varför 

klingslag uppstår på korkarna.  

1.3 Mål 

Målet med detta examensarbete är att öka Elfverson & Co AB förståelse för 

problemet med klingslag. 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom företaget använder 5-8 maskiner vid bearbetning av korkarna, har en 

avgränsning gjort där endast två maskiner kommer att undersökas och filmas med 

höghastighetskameran.  

Filmningstiden kommer att avgränsas till ungefär 30-40 sekunder och tre olika 

filmningstillfällen. Detta på grund av att delar av skyddsutrustningen och 

insugningsröret måste plockas bort för att höghastighetskameran skall få klar syn 

över bearbetningsoperationen, men även för att inte stoppa produktionen alldeles 

för mycket. Maskinen tillverkar ungefär en kork i sekunden där längre stopp 

innebär att många bitar går förlorade. Filmerna från höghastighetskamerna blir 

dessutom väldigt långa, 30-40 sekunders filmning ger en film på 10-15 minuter i 

datorn.  

Examensarbetet skall lämnas in för opponering och redovisas på skolan, detta gör 

att examensarbetet är tidsbegränsat. Därför är denna undersökning avgränsad till 

ungefär två månader.   
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1.5 Företagspresentation  

 

 

 

Elfverson & Co AB är ett företag som erbjuder långa serier av svarvade och 

figurfrästa trädetaljer. Deras styrka är att producera långa serier produkter med hög 

kvalitet till låga kostnader.1874 startades en verksamhet för att tillverka trådrullar 

av tysken Pappenhagen, detta var en tid då den Engelska textilindustrin växte 

snabbt.1894 tog familjen Elfverson över och 1912 började tillverkningen i Påryd 

där släkten arbetade. Dessvärre brann fabriken ner 1921 och företaget försattes 

därför i konkurs. Bara ett år efter återupptogs verksamheten igen och 1932 började 

man tillverka jojor.  

Under 40-talet ägnade sig företaget mycket åt att tillverka medicinburkar och 

kapsyler till dessa. Stora kunder var bland annat Astra, Apoteksbolaget och 

bröderna Ivarsson (Brio). 1949 fick företaget en ny kund, vid namn Armstrong 

Cork, som ville köpa korkar till deras olika flaskor som innehöll drycker som 

cognac, sherry, portvin och whiskey. Fram mot 50-talet hade företaget etablerat sig 

i den industrin och tillverkade korkar åt företag såsom Bacardi, Cointreau, Captain 

Morgan, Cinzano, Drambuie och många fler.  

Den stora eran med jojorna varade mellan 1975 och1978 då den så kallade 

jojoboomen varade och företaget sålde 1 099 000 jojor till Parker Bros i Kanada. 

Detta är fortfarande företagets rekord på antalet sålda jojor under ett år. På slutet av 

70-talet tillverkades det nästan inga korkar alls i Påryd längre, men detta skulle 

förändras. 1983 fick Elfverson & Co AB en ny kund vid namn Glenmorangie Single 

Malt och därmed var företaget tillbaka på marknaden. Fram till 2007  tillverkades 

44 miljoner Glenmorangie hattar. 

 

 

Bild 1. Elfverson & Co AB 
1
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Idag har företaget i Påryd 30 anställda och en årlig omsättning på 30Mkr.  

När de flesta konkurrenter lade ner sin produktion och skrotade sina maskiner när 

plastkorkarna kom, behöll Elfverson & Co sina och är därför idag världsledande då 

de har 95 % av världsmarknaden för korkar. Företaget tillverkar idag även 

skeppshultsstekpannornas trähandtag, men den mest kända produkten som 

producerats på företaget är Kalmartrissan. Jojon har tillverkats i företaget i mer än 

70 år och gjorts i mer än 30 miljoner exemplar (www.elfverson.se). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Elfverson & Co AB korkar
1
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1.6 Problemformulering 

Elfverson & Co AB tillverkar korkar till exklusiva spritsorter så som Whisky och 

Tequila. På grund av detta är det väldigt viktigt med fina snittytor på korkarna 

eftersom det eftersträvas mycket snäva toleranser då oönskade märken syns väldigt 

tydligt på slutprodukten.  

Problemet som Elfverson har med sina korkar är att det ibland inträffar något vid 

själva kapprocessen i maskinen så att ovansidan på korken får dålig snittyta och 

måste därför kasseras.  

 

Klingslag typ 1 

Bild 3 visar problemet med dålig yta där reporna endast uppkommer längst ut på 

korken. Korken har där inte genomgått någon efterbehandlig utan bilden är tagen 

direkt efter tillverkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Repor på kanterna  
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Klingslagen typ 2 

 

Bild 4 visar problemet med dålig yta där reporna har sitt ursprung från korkens mitt 

och ut mot kanten. Även denna bild är tagen direkt efter tillverkningen. Detta 

problem är det mest förekommande av de två. 

 

 

 

Bild 5 visar att reporna kvarstår även när korken är färdigtillverkad. Korken har 

genomgått behandling där ytorna har slipats ned och trumling genomförts. 

 

 
Bild 4. Repor korkens mitt 

Bild 5. Visar en färdigtillverkad kork 
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Frågor som kommer att utgöra grunden för detta examensarbete är: 

 Hur uppkommer de olika klingslagen? 

 Varför uppkommer klingslagen? 

 Finns det lösning till problemet? 
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2. Teori 

För att kunna genomföra ett examensarbete krävs vissa kunskaper inom flertal 

områden. Under examensarbetets gång kommer nedanstående områden att 

behandlas och de beslut som fattas har stöd i teorin så att ett önskat resultat fås. 

2.1 Material 

Vid tillvekning av korkarna används bok och björk som tillverkningsmaterial.  

Materialens egenskaper, som exempel fuktkvot och tekniska egenskaper är viktiga 

för att erhålla önskad form och yta på korkarna. 

2.1.1 Björk 

I Sverige finns det två arter, nämligen Vårtbjörk och Glasbjörk. Dessa arter skiljer 

man inte på när det gäller sågat virke och de går under det gemensamma 

handelsnamnet björk i handel med virke. 

Glasbjörk och Våtbjörk går lätt att svarva och profilera. Dessutom är arterna ganska 

elastiska. Om ämnet är rätfibrigt går det lätt att böja.  Eftersom Vårtbjörk vanligtvis 

är hårdare än Glasbjörk blir det oftast lite mer svårbearbetat och därför lite mer 

slitage på verktyget. En skärvinkel på 15˚ rekommenderas vid hyvling för att 

undvika utslag av material kring zonerna med oregelbundet fiberförlopp. Virket är 

relativt lättorkat men med en viss tendens till deformation. Virket är inte beständigt 

mot röta – klass 5 enligt CEN-normen (www.tracentrum.se). För teknisk data om 

björk se bilaga (5). 

2.1.2 Bok 

Bok är lätt att bearbeta, klyva, ytbehandla och har mycket goda 

svarvningsegenskaper. Vid hyvling rekommenderas 30˚ skärvinkel. Bok torkar lätt 

och snabbt, men risken är stor för ändsprickor, ytsprickor och deformationer på 

grund av krympningen (www.tracentrum.se). För teknisk data om bok se bilaga (5)  
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2.2 Bearbetningstekniker 

En viktig del i processen är att använda sig utav rätt bearbetningstekniker för att 

uppnå den önskade formen på produkten.  

2.2.1 Toftsvarvning 

Vid toftsvarvning spänns arbetsstycket inte fast mellan en pinoldubb och en 

medbringardubb. Istället spänner man in ämnets ena sida i medbringardubb. Den 

änden som är fri sticks genom en lynettring där ämnet försvarvas med ett förstål och 

efter det eftersvarvas med ett eller två profilstål till slutlig form. När svarvningen är 

genomförd sticks den färdigsvarvade detaljen av med hjälp av stickstål eller en 

kapklinga. En ny detalj fås fram genom att medbringardubben och arbetsstycket 

matar fram ett stycke så att bearbetningen startar på nytt. Toftsvarvning lämpar sig 

enbart för korta eller mycket korta arbetsstycken (Grönlund, 2004). 

 

 

 

 

 

2.2.2 Fräsning 

Fräsning är en process där man med ett fräsverktyg skapar en bearbetad yta genom 

att fräsa bort ett bestämt ingrepp från arbetsstycket. Vid fräsning skär varje skäregg 

bort en liten del av materialet och då uppkommer spån. Fräsning kan delas upp i tre 

grundläggande fräsoperationer, nämligen valsfräsning, planfräsning och 

pinnfräsning. 

Valsfräsning innebär att rotationsaxeln är parallell med den bearbetade ytan. Vid 

planfräsning är fräsen ditsatt på spindeln så att den roterande axeln blir vinkelrät 

Bild 6. Toftsvarv 
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Bild 8. Parallellkapsåg 

mot den bearbetade ytan. Vid pinnfräsning är den roterande axeln vinkelrät mot 

arbetsstycket (www.dormertools.com). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Parallellkapsåg 

Parallellkapsåg har fått sitt namn genom att sågklingan matas parallellt mot 

arbetsstycket och bordsytan vid användning. Virkesbredder upp till 900 mm kan 

sågas och skärhastigheten varierar från 50-60 m/sek. För att ställa in måttet på hur 

mycket material som skall kapas används så kallade stoppar, som är ställbara i 

längdriktningen. När materialet är genomsågat återförs klingan automatiskt eller via 

en kammekanism till sitt utgångsläge. Kapsågen är utrustad med klingskydd, 

utslagstopp och bullerdämpande sågblad. Parallellkapsågen används vid små 

partistorlekar och är den vanligaste typen av kapsåg (Isaksson, 1998). 

 

Bild 7. Fräs 
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2.3 Höghastighetskamera 

Med en höghastighetskamera kan man filma föremål som i normala fall inte kan 

uppfattas av det mänskliga ögat. En höghastighetskamera fungerar på så sätt att den 

tar väldigt många bilder på kort tid med hjälp av ett system av roterande speglar. I 

Illustrerad vetenskap nummer 10/2004 på sida 15 står det ” Vill man till exempel få 

detaljerade upplysningar om vad som händer, när man avfyrar ett hagelgevär, är det 

nödvändigt att ha en mycket snabb kamera. På så sätt kan man identifiera och rätta 

till fel, som annars inte skulle ha upptäckts”.  

Höghastighetskameran som används i det här arbetet är en Casio Exilim EX-F1. 

Med sina 60 högupplösta bilder i sekunden och 1200b/s vid filmning är den en av 

marknadens snabbaste kameror (www.m3.idg.se) & (www.illvet.se). 

 

 

 

   

 

Bild 9. Höghastighetskamera 
2
 

http://www.m3.idg.se/
http://www.illvet.se/
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2.4 Cirkelsågsklingor 

För att erhålla önskat resultat krävs att klingan som används är avsedd för just den 

typ av process som skall genomföras. Det finns en mängd av faktorer som påverkar 

klingorna i en arbetsoperation och på det sättet de resultat som erhålls. Geometri, 

användning, skärförhållanden, värmeutveckling och skötsel är några aspekter som 

måste tas i beräkning för att optimera resultatet.  

2.4.1 Skärhastighet 

Skärhastigheten eller pereferihastigheten är den hastighet på det skärande verktyget 

som används vid skärande bearbetning.  

Skärhastigheter över 90 m/sek bör undvikas. Höga hastigheter leder till att risken 

för att klingan ska börja vobbla ökar (www.swedex.com). 

Skärhastigheten kan tas fram med hjälp av bild 10. 

 

 

 

 

 

 

Bild 10 . Diagram skärhastigheter 
3 
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Rekommenderade skärhastigheter för olika material 

 

 

 

  

 

 

Skärhastigheten beräknas enligt formel 1 (www.swedex.com). 

     (1) 

v = Skärhastigheten [m/sek] 

D = Diametern på klingan [mm] 

N = Varvtal [rpm] 

2.4.2 Matning per tand 

För att erhålla goda skärresultat och optimera livslängden på skäreggen är det 

viktigt med rätt matning per tand. Med för hög matning per tand ökar risken för 

tandbrott och att tandlucksvolymen inte är tillräcklig. Vid för låg matning sker 

slitning på skäreggen mycket snabbare (www.swedex.com). 

 

Rekommenderade 

skärhastigheter 
3
 

Tabell 1. 
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Tabell 2 visar rekommenderade värden för matning per tand 

 

 

 

 

 

 

Matningen per tand kan beräknas enligt formlerna:  

Formel 2 (www.swedex.com) 

     (2) 

Sz = Matning per tand 

S = Matningshastighet 

n = Varvtalet   

z = Tandantal 

 

 

 

Rekommenderad matning 

per tand  
3
 

Tabell 2. 
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Formel 3 (Grönlund, 2004) 

     (3) 

d = Tanddelningen 

S = Matningshastighet 

V = Skärhastighet 

Tanddelning fås enligt formel 4 

     (4) 

R = Sågbladets radie 

N = Antal tänder på sågbladet 

2.4.3 Cirkelsågklingors stabilitet 

Grönlund (2004:188f) menar att för att erhålla goda resultat vid användning av 

klingor är det viktigt att klingan har en jämn och stabil gång. Dessutom är det 

viktigt att klingan kan motstå krafterna som uppstår vid skärförloppet t.ex. 

sidokrafter. För att ytterligare förbättra måttnoggrannheten kan klingans styvhet och 

systemstyvheten höjas. Klingans styvhet kan höjas genom:  

 Tjockare blad 

 Mindre bladdiameter 

 Spänningar i klingan genom korrekt sträckning 

 Spänningar i klinga genom korrekt temperaturfördelning 

 Spänningar i klingan genom centrifugalkraft 

 Högre E-modul på klingmaterialet 

Systemstyvheten höjs genom: 



 

16 

Arsim Hasani & Adi Trokic 

 Större fläns 

 Sågbladsstyrning    

2.4.4 Klingtyper och tandformer 

Vid kapning, klyvning och sågning är det viktigt med rätt klingtyp och tandform för 

att nå det önskade resultatet vid en operation. En klinga kan ha många utseenden 

t.ex. plan, skålslipad, dubbelkonisk och enkelkonisk. I tabell 3 kan 

rekommenderade klingtyper och tandformer utläsas för olika arbetsoperationer.    

 

 

 

 

 

 

Rekommenderade klingtyper och tandformer 
4 

Tabell 3. 
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Förutom skränkning, skärvinklar eller stukning påverkar även tändernas form en 

klingas egenskaper och användningsområde. De egenskaper som tandformen 

påverkar är framför allt spånavgången och den mekaniska styrkan. De tandformer 

som används mest är A, D, F och H. De kan sammanfattas enligt följande: 

 Tandform A, råklyvning och kantning 

 Tandform D, torrklyvning 

 Tandform F, kapning 

 Tandform H, torrklyvning klena dimensioner 

(Grönlund. 2004:215) 

Bild 11 visar exempel på några vanliga tandformer främst avsedda för skränkning 

och stukning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11. Vanligaste 

tandformerna 
4
 



 

18 

Arsim Hasani & Adi Trokic 

2.5 Kammekanism 

En kammekanism är ett maskinelement som omvandlar en rörelse från t.ex. 

roterande axel till en annan axel. Detta sker genom att en följare glider eller rullar 

mot en kamskiva. Utformningen på kammen och dess rörelse kan variera (Norton, 

1992). Kammar och kamskivor tillverkas i härdbart stål. Trots detta uppstår 

problem med skador och slitage som man måste se upp med. Kamskivorna måste 

skyddas från nedsmutsning eftersom detta kan påverka den önskade rörelsen i 

maskinen (Sjöström, Petterson & Eklöf, 1995). 

 Bild 12 visar några vanligt exempel som förklarar hur kammekanismen fungerar 

  

 

 
Bild 12. Kammekanismer 

5 
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3. Metod 

Denna del handlar om de metoder som arbetet grundar sig på för att uppnå syftet. 

Klingslag inträffar i mycket höga hastigheter och därför mäts detta med hjälp av en 

höghastighetskamera så att det mänskliga ögat kan hinna med att se förloppet. 

Genom att filma flera maskiner kan variationer och skillnader mätas och därmed 

också engångsföreteelser uteslutas. Mätningen görs även i olika förhållanden där 

tryckluft används för att försöka ”trigga” klingslagen och även undersöka om man 

med hjälp av tryckluft kan komma runt problemet. De kapade korkarna samlas in 

efter varje mätning och dateras för noggrann analysering med hjälp av videon för 

respektive mätning.  

Genom beräkningar på varvtal och klingstorlek kan de praktiska och teoretiska 

resultaten jämföras och undersökas om de håller sig i närheten av varandra.  

3.1 Val av ämne 

Tillsammans med Linnéuniversitetets programkoordinatör fick vi för första gången 

höra talas om förslaget där företaget Elfverson & Co AB behövde hjälp med att ta 

reda på varför klingslag uppstår på deras kapade korkar. Efter en rundvandring med 

VD:n på företaget fick vi en större inblick i problemet och det bestämdes att vi 

skulle återkomma och göra våra undersökningar på plats när examensperioden 

börjar.  

3.2 Undersökningsmetoder   

Vilka undersökningsmetoder som används är avgörande för olika undersökningar. 

Det är även viktigt att veta vad för slags data som är relevant och intressant för att 

välja undersökningsmetod. Det finns olika metoder att följa och man skiljer dem 

mellan kvalitativ och kvantitativ metod. I det här arbetet kommer båda metoderna 

att användas där först kvalitativt arbetsmetodik med intervjuer och observationer 

kommer nyttjas. Sedan fortsätter arbetet enligt kvantitativa metoder där experiment 

utförs.  
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3.3 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som sammansmälts då 

datainsamling och analys sker när forskaren befinner sig i den verklighet som 

analyseras. Man stävar efter att hitta en helhetsbeskrivning av det som undersökts 

och insamlingen av data görs främst med hjälp av undersökningar och intervjuer. 

Syftet med kvalitativ metod är att skapa förståelse och se hur människor upplever 

saker (www.ne.se). 

3.4 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod är ett samlingsord för de arbetssätt där insamlingen av data 

grundas på erfarenhet av forskaren. Data och mätningar samlas in och sammanfattas 

i statistisk form och utifrån det analyseras resultatet och testas genom experiment. 

Vanliga ord som används i kvantitativ metod är experiment, prov, test och 

frågeformulär (www.ne.se). 

3.5 Validitet och Reliabilitet  

Inom kvalitativ och kvantitativ forskning använder man sig av olika 

datainsamlingstekniker. Det som är gemensamt för alla datainsamlingstekniker är 

att man vill försöka få en uppfattning om hur väl de mäter det som ska mätas. För 

att beskriva detta och för att resultatet ska kunna generaliseras så att det kan gälla 

annat än det som är undersökt, använder man sig av validitet och reliabilitet. I en 

kvantitativ metod har man redan innan datainsamlingen valt en insamlingsmetod 

där validiteten och reliabiliteten är känd och accepterad för att uppnå syftet. I en 

kvalitativ metod arbetar man med validiteten och reliabiliteten kontinuerligt under 

hela projektets gång. Validitet innebär att det relevanta i ett sammanhang mäts 

medan reliabilitet avser att det mäts på ett tillförlitligt sätt. Resultatet från videorna 

som spelats in från maskinerna har jämförts med de kapade korkarna från varje 

provtagning. För att validera testerna ytterligare filmas processen i flera vyer för att 

få med det relevanta samt för att eliminera ”döda vinklar”. Reliabiliteten grundar 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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sig på teori som samlats in och utifrån den har mätningarna genomförts för att 

stärka dessa påståenden (Jackson, 2010). 

3.4 Kritik till vald metod 

3.4.1 Flertal observatörer 

Observationen kommer att genomföras av författarna till examensarbetet.  För att 

informationsunderlaget ska bli så stort och bra som möjligt är det bättre med många 

observatörer. Detta innebär att observationsunderlaget kan vara tunt och bidra till att 

osäkra beskrivningar av observerade händelser. 

3.4.2 Fel i utredningen 

Sammanställningar av höghastighetsfilmerna gjordes genom att varje kork i 

filmerna granskades och vad som skedde skrevs ned. Här kan den mänskliga 

faktorn ha påverkat resultatet där brist på koncentration kan ha påverkat att någon 

kork blev felanalyserad. Varvtalsmätaren som användes vid undersökningen av 

varvtalen är analog vilket gör att visare inte är konstant under avläsningen utan 

svänger lite mellan två värden. Detta gör det svårt att avläsa exakta värden. 

Intervjufrågorna kan ha varit ledande ställda vilket kan resultera i att rätt 

information ej har utvunnits. 
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4 Genomförande 

Det här avsnittet handlar om hur gruppen gick tillväga för att uppnå resultatet 

 

Examensarbetet består till stor del av undersökningen av maskinen som används för 

att tillverka och kapa korkarna. Maskinerna i fråga har funnits i fabriken i många år 

och det beställs nya maskiner än idag som bygger på samma principer som de första 

exemplaren från tidigt 1900-tal.  

För att få förståelse för problemet med klingslag är det viktigt att redan från början 

samla in relevant information om problemet och maskinen. Detta gjordes genom ett 

tidigt möte med företagets VD Christer Johansson redan innan examensperioden 

hade börjat.   

I början av projektet var det även viktigt att förstå processen. Därför spenderades 

några dagar bredvid maskinen för att lära känna den. Utifrån detta kunde potentiella 

positioner för installation av höghastighetskamera bestämmas.  

För att svara på frågorna om hur och varför klingslagen uppstår behövs det ett 

mätinstrument. Då maskinen tillverkar 3000-7000 korkar i timmen är det omöjligt 

för det mänskliga ögat att uppfatta vad som händer. Med en höghastighetskamera 

som har lånats från fysikavdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö, är det meningen 

att sakta ner hela förloppet utan att ändra på skärhastigheter och matningar.  
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4.1 Test 1 av maskin 1 

Första testet genomfördes med ett experiment på en av maskinerna inne på företaget 

med hjälp av en höghastighetskamera. En kraftig lampa på 600w användes och 

placerades så nära verktygen som möjligt för att ge en klarare och ljusare video.  

Skydd monterades ner och ett munstycke som suger in spånen plockades ner för att 

inte blockera sikten för kameran och för att lättare kunna se och filma 

skärprocessen. I det här testet filmade vi från 4 olika vinklar (ovanifrån, snett 

bakifrån, nära klingan och framifrån) för att hitta den bästa vinkeln och för att 

kunna få ut det mesta av filmerna. Varje inspelning varade i 30 sekunder. Efter 

varje inspelning plockades de färdigsvarvade korkarna in och samlades ihop i var 

sin påse och namngavs för senare analys.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13. Vy Snett bakifrån 

Bild 15. Vy Ovanifrån 

Bild 14. Vy Nära klingan 

Bild 16. Vy Framifrån 
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4.2 Test 2 av maskin 1 

Efter att ha granskat filmerna från första testet, beslöt vi oss för att i andra testet 

enbart filma från 2 vinklar (snett bakifrån och framifrån). Syftet med det här testet 

var att försöka se om klingslagen kunde ”triggas” fram genom att blåsa med 

tryckluft mot bitarna och klingan, men även rakt ovanifrån för att undersöka om 

korkarna blåstes iväg. Testet genomfördes på samma maskin och under samma 

förutsättningar som vid föregående test och samma lampa på 600w användes för att 

lysa upp området. Här varade varje inspelning i 30 sekunder och 3 olika tester 

utfördes från varje vinkel enligt följande tabell.  Efter varje försök samlades dessa 

färdigsvarvade korkar in i enskilda påsar och namngavs efter vinkel och 

försöksnummer.  

 

 

 

 

1 Vinkel snett 

bakifrån 

 2 Vinkel 

framifrån  

 

Test 1 utan  

tryckluft 

 Test 1 utan 

tryckluft 

 

Test 2 tryckluft mot 

sidan av hatten 

 Test 2 tryckluft 

mot sidan av 

hatten 

 

Test 3 tryckluft 

ovanifrån på hatten 

 Test 3 tryckluft 

ovanifrån på 

hatten 

 

Bild 17. Vy Snett bakifrån Bild 18. Vy Framifrån 

Tabell 4. 
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4.3 Test 1 av maskin 2 

För att eliminera engångsföreteelser filmades även en annan lite nyare maskin än 

den vid det första testet. Samma process användes som vid de tidigare testerna då 

skydden plockades ner och ljussystemet med kamerastativet installerades från 

samma två vinklar som vid förgående test. Tre inspelningar gjordes från varje vy 

och varade under 30 sekunder. Alla bitar plockades in och bokfördes efter varje 

inspelning.  

 

 

 

Bild 20 visar papperspåsen som användes efter varje testfilmning för att senare 

kunna knyta korkarna till rätt höghastighetsfilm. 

 

Bild 19. Vy från framsidan 

Bild 21. Insamlade korkar Bild 20. Papperspåse 
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4.4 Undersökning av klingan   

Undersökningen av klingan påbörjades med att filmerna som togs fram med 

höghastighets kamera granskades. Detta genomfördes för att få bättre förståelse i 

hur klingan påverkas av arbetsoperationen. Dessutom studerades företagets ritning 

på klingan för information om geometri, utformningen på tänderna och vilken sorts 

klinga som används. Efter intervjun med företagets maskinsansvarige Evert 

Lundström (se bilaga 6), konstaterades att han upplevde att om klingan gick ner i 

diameter från 190 mm till 180 mm, blev resultatet på korkarna bättre. Detta 

undersöktes närmare genom beräkningar och hittas under bilaga 3.  

Nästa steg i att undersöka klingan var att klocka varvtalet på klingan och materialet. 

Innan detta examensarbete påbörjades hade företaget redan genomfört ett test för att 

undersöka varvtalet på klingan och materialet. Eftersom varvtalet på klingan och 

materialet kan ha ändrats tills det att filmningen av arbetsoperationen genomfördes 

valde vi att genomföra testet igen. Mätning genomfördes med en varvtalsmätare 

som företaget hade använt tidigare.  

För att kunna mäta varvtalet på materialet som roterar i maskinen plockades delar 

som fäster materialet vid arbetsoperationen bort. Detta gjordes för att kunna komma 

åt spindeln som varvtalsmätarens axel placeras i. På det här sättet roterar axeln med 

samma varvtal som spindeln och mätaren visar resultatet. Bild 22 visar denna 

process. 

 

 Bild 22. Varvtalsmätare  
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Vid mätning av klingans varvtal användes samma process där varvtalsmätaren 

placerades i spindeln som driver klingan på samma sätt som ämnet.  

Utifrån värdena på varvtalet som beskrivs ovan beräknades skärhastigheten. 

Beslutet togs att både de värdena som företaget hade på varvtalen (se bilaga 6) och 

de varvtalsvärden som tagits fram genom varvtalsmätaren under examensarbetet 

skulle användas i beräkningarna. Klingdiametern som används är 180 mm eftersom 

denna typ av klinga användes under filmningen med höghastighetskamera. 

Diametern på materialet är 31 mm, även just denna diameter valdes på grund av att 

denna sorts korkar bearbetades under filmningen med höghastighetskameran.  

4.5 Undersökning av kamskivan  

Efter vidare analyser av videorna med höghastighetskameran, var det mycket 

intressant att börja undersöka kamskivan eller som den kallas på företaget ”kurvan”. 

Kamskivans funktion är att med hjälp av en utböjning på en cirkel och en följare 

som känner av utböjningen, pressa ner klingan för att kapa av bitarna. Maskinerna 

använder sig av två sådana utböjningar, en på varje sida av cirkeln för att kunna 

hinna med två pendlingar, vilket betyder att två korkar har kapats när kamskivan har 

roterat 360º. Eftersom videorna visade pendlingen som klingan gör på väg ner mot 

materialet i en mycket långsam hastighet, kunde det konstateras att klingan hackar 

sig fram.  

 

 

 

 

 

Bild 23. Kamskivan  
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4.6 Mätinstrument 

Mätinstrumenten nedan är de som kommer att användas i undersökningen. Det 

kommer även förklaras varför valen gjordes. 

4.6.1 Höghastighetskamera 

Höghastighetskameran kommer att användas i undersökningen för att filma 

arbetsoperationen. Detta val gjordes eftersom maskinerna bearbetar korkarna i 

väldigt hög hastighet vilket gör det omöjligt att se vad som sker vid bearbetningen. 

Höghastighetskameran gör det möjligt att sakta ner arbetsoperationen i filmerna och 

på detta sätt kunna se vad som sker. 

4.6.2 Varvtalsmätare 

Varvtalsmätaren kommer att användas till framtagning av varvtalen på klingan och 

materialet. Valet gjordes eftersom värden på varvtalen är intressanta för beräkningar 

av t.ex. skärhastigheter och lämpliga klingdiametrar.  

4.6.3 Intervju 

Förberedelserna som gjordes innan intervjun var att maskinen observerades några 

dagar. Efter att observationen genomförts kunde frågorna till intervjun angående 

maskinen och dess delar skrivas ner. Intervjufrågorna handlar om maskinen och 

relevanta värden som behövs för vidare genomförande av arbetet. 

Intervjun genomfördes på Elfverson & Co AB vid en maskin, där den 

maskinansvarige på företaget svarade på frågorna (se bilaga 6). 
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5. Resultat  

Här beskrivs resultatet av undersökningen och vad författarna kommit fram till. 

Noggranna analyser och sammanställningar av alla undersökningar har resulterat 

i en rad teorier som förklaras i det här kapitlet.  

I våra analyser av hur och varför klingslagen uppstår har mycket tid lagts på att 

studera de höghastighetsvideorna som spelades in. Analysen har inbringat följande 

resultat. 

Enligt analyser av videorna är det viktigt att skilja på klingslag och klingslag. En 

del av de klingslag som uppstår påvisar en lång rak repa med ursprung från korkens 

mittpunkt. Den andra varianten av klingslag syns mer som en eller flera repor längst 

ut på kanten av korkarna. Exempel visas på bild 24och bild 25.   

        

     

Sammanställningen av höghastighetsinspelningarna gjordes med hänsyn till att 

vissa korkar viker inåt, alltså ut ifrån klingan precis vid sista vidrörningen enligt 

bild 26. Detta ger upphov till repor från korkens mittpunkt. Sammanställningen 

visar att många korkar vobblar, alltså börjar självsvänga okontrollerat i horisontellt 

läge. En annan företeelse som uppstår är att korkarna på vägen ner slår in i klingan 

igen enligt bild 27, och orsakar klingslag på korkens kant då den slår in i klingan 

igen. Alla resultat av mätningarna hittas under bilaga 1, här presenteras enbart tre 

sammanställningar eftersom de andra ger likande relationer.  

            

 

 

Bild 24. Repa från mitten Bild 25. Repa på kanten 

Bild 26. Korkarna viker av  Bild 27. Korkarna slår i på väg 

ner 
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5.1Sammanställning av provmätning 1 för maskin 1 

Sammanställningen av provmätning 1 för maskin 1 gav följande resultat. Under en 

period på ca 30 sekunder hann 35 korkar svarvas, fasas och kapas. 22 stycken av 

dessa hade en tendens att vika av vid sista hugget, vilket resulterar i att korken inte 

faller rakt utan helt okontrollerat och stöter emot allt i sin väg. 9 stycken har en 

benägenhet att vika av lite och endast 4 stycken faller parallellt och felfritt. 

 

Förlopp Vrider 
mot 

klingan 

Vrider 
sig lite 

mot 

klingan 

Självsvänger/ 
vobblar  

Självsvänger/ 
vobblar lite 

Slår 
tillbaka 

in i 

klingan  

Antal 22 9 23 11 13 

Procent 62.86 25.71 65.71 31.43 37.14 

 

5.2 Sammanställning av provmätning ”Tryck Mot, vy 2” för 

maskin 1 

I den här provmätningen var det mer fokus på att försöka ”trigga” klingslagen 

genom att blåsa med tryckluft mot korkarna, det vill säga in mot klingan igen. Den 

här undersökningen visar liknande relationer som den föregående men av de 30 

färdigsvarvade korkarna var det 27 som visade tendenser av klingslag. Det är alltså i 

linje med antalet korkar som har fått antingen mer eller mindre självsvängningar.   

 

Förlopp Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Självsvänger/ 

Vobblar  

Självsvänger/ 

Vobblar  lite 

Slår 

tillbaka 

in i 

klingan  

Antal 15 8 17 11 12 

Procent 50 26.7 56.7 36.7 40 

Sammanställning av provmätning  

Sammanställning av provmätning  

Tabell 5. 

Tabell 6. 
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5.3 Sammanställning av provmätning ”tryck ovanifrån, Vy 2” för 

maskin 2 

Den tredje varianten på mätningarna som gjordes var att blåsa med tryckluft 

ovanifrån, för att försöka blåsa bort korkarna så fort som möjligt och på så sätt 

minska risken för klingslag. Mätningen varade i 30 sekunder och 37 korkar 

tillverkades.  

Sammanlagt visade videorna att 28 korkar fick självsvängningar och 30 stycken 

hade tendens att vrida sig då sista fibrerna släpper. I den här mätningen fanns det 

märken efter klingslag på alla korkar som samlades in.  

 

Förlopp Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Självsvä

ngningar

/ 

Vobblar  

Självsväng

ningar/ 

Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka in 

i klingan  

Antal 17 13 11 17 14 

Procent 45.95 35.14 29.72 45.95 37.84 

 

5.4 Klingan  

Undersökningen av klingan gav följade resultat. Klingan är skålslipad och tänderna 

är designade enligt tandformen F. Beräkningar och rekommendationer redovisas 

nedan. Fullständiga beräkning finns i bilaga 3. Med företagets givna värden skulle 

varvtalet på materialet som roterar vara 5500 rpm samtidigt som varvtalet på 

klingan skulle vara lika stort fast i motsatt riktning. Detta skulle ge en skärhastighet 

på 61 m/s.  

Med våra klockade värden på varvtalen roterade materialet nu också i 5500 rpm 

men klingan roterade i 6500 rpm. Detta gav en skärhastighet på 70 m/s.  

Eftersom det inte finns några givna värden på matningshastigheten för klingan 

beräknades rekommenderad matningshastighet utifrån rekommenderad matning per 

tand för kapning (se bilaga 2). 

Sammanställning av provmätning  

Tabell 7. 
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Med den faktiska skärhastigheten på 70 m/s fås ett rekommenderat lägsta värde på 

matningshastigheten till 118,8 m/min. Och det rekommenderade högsta värdet på 

matningshastigheten ligger på 415,8 m/min.  

Undersökningen av klingdiameter resulterade i rekommenderade värden på 

diametern enligt tabell 8 och tabell 9. 

 

     

 

  

Lämpliga klingdiametrar  Lämpliga klingdiametrar 

Tabell 8. Tabell 9. 
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För klingan som snurrar i 6500 rpm är det möjligt att använda sig av en 

klingdiameter från 130-200 mm och ändå hålla sig inom de rekommenderade 

skärhastigheterna. Med företagets klockade värden är det möjligt att använda sig av 

klingdiameter från 150-240 mm och ändå hålla sig inom rekommenderade 

skärhastigheter.  

5.5 Kamskivan 

Undersökningen av kamskivan resulterade i att ett problem upptäcktes med 

utgångspunkt från klingan. Klingans rörelse är en spegling av kamskivans form och 

ytjämnhet. Därför kunde ursprunget identifieras direkt när videorna visade på ett 

flertal korkar att klingan går in och sågar i materialet innan materialet har matats 

ända ut, detta visas på bild 28. Detta fenomen har en koppling till att klingan tydligt 

”hackar” sig fram vilket samtliga höghastighetsfilmer visar. Ursprunget till detta 

hittades på den gjutna kamskivan som uppvisar ojämnheter på ytan.  

 

 

 

 

  

Bild 28. Klingan repa Bild 29. Kamskivan i bruk 
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6. Analys 

Resultatet av höghastighetsfilmerna har bevisat att det som står i teorin om 

höghastighetskameran stämmer väl överrens med resultatet av 

höghastighetsfilmerna. 

I resultatet av undersökningen av klingan i maskinen beräknades två skärhastigheter 

fram, 61 m/s och 70 m/s. Dessa resultat stämmer bra överens med rekommenderade 

skärhastigheter för kapning på 50-80 m/s som finns i teorin. Lämpliga diametrar i 

tabell 8 och tabell 9 stämmer överens med rekommenderade skärhastighet för 

kapning av trä, enligt tabell 1. Undersökningen av klingan visade även att klingan är 

skålslipad och att tandformen är F. Detta stämmer bra överens med det som 

presenterades i teorin, se tabell 3.  

Resultatet av undersökning av kamskivan stämmer bra överens med teorin där 

beskrivningen av kammekanismen och problemen som kan uppstå stämmer väl 

överens med det som beskrivits i resultatet av kamskivan. 
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7. Diskussion 

Eftersom företaget är världsledande med sin tillverkning och har egentillverkade 

maskiner så har inga tidigare studier genomförts i ämnet. Detta har medfört att 

resultaten inte har kunnat jämföras med tidigare studier och dess resultat. 

I början av undersökningen genomfördes observation av maskinerna samt kortare 

intervju med maskinansvarige på företaget. Detta tyckte vi gav oss bra förståelse för 

hur processen fungerar, vilka verktyg som används och hur de bearbetar korkarna. 

De flesta verktygen som företaget använder i maskinerna ombearbetas när de 

kommer till företaget eller i vissa fall tillverkas helt på företaget. Detta gäller i 

synnerlighet klingan som har varit en del av undersökning i detta examensarbete. 

Klingan som beställs ombearbetas där de befintliga tänderna slipas ner och nya 

slipas fram. Våra tankar kring detta är att om företaget anser att det är lönsamt att 

utföra denna process. Så anser vi att det inte är någon mening att byta eftersom det 

enligt resultatet är andra faktorer som gör att problemet med klingslag uppstår. 

Det som kunde göras annorlunda är att flera maskiner hade filmats med 

höghastighetskameran för att ytterligare stärka resultatet. Dessutom kunde vi ha 

bearbetat kamskivan som styr matningen av klingan genom att bearbeta ytan så att 

klingan får en jämnare och finare gång. Att klingan hackar fram, som resultatet 

visar, hade då kunnat undvikas. I resultatet beskrivs att delar av korkarna har utsatts 

för tryckluft ovanifrån och tryck mot. Detta anser vi kunde ha gjorts annorlunda 

genom att placera luften närmare korkarna än vad det gjordes under testfilmningen. 

På detta sätt hade luften koncentrerat sig exakt på den delen av korken som var 

planerat. 

Följden av resultatet är att företaget nu har fått svar på varför och hur klingslag 

uppkommer. Vi anser därför att företaget på kort sikt, när problem uppstår, först och 

främst kan byta kamskiva och på längre sikt kan de förbättra kamskivan med 

noggrannare ytjämnhet. Dessutom kan utformningen på kamskivan ändras lite 

genom att radien, där pilarna visar i bild 30, minskas. Denna del på kamskivan gör 

så att klingan åker tillbaka till ursprunglig plats. Vi anser att om radien minskas 

kommer det leda till att klingan snabbare åker tillbaka och därmed undviker korken 

klingan när den viker sig tillbaks mot materialet. 
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Bild 30. Kamskiva 
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8. Slutsatser 

I kapitel 1 § 1.6 som handlar om problemformulering togs frågor upp om hur och 

varför problemet med klingslag uppkommer. Resultaten visar att det med stor 

sannolikhet inte är enbart själva klingans nuvarande diameter och tandform som gör 

att problemet uppkommer, dock kan en stabilare gång erhållas om klingdiametern 

minskas, vilket visas i tabell 8 och tabell 9.  

För att svara på frågan hur klingslaget från korkens mitt uppstår får vi titta på när 

klingan gör sitt sista hugg. Det visar sig då enligt höghastighetsvideorna att korken 

börjar självsvänga och i ögonblicket då sista fibern släpper viker den sig och 

klingan gör en repa med utgångspunkt från mitten.  

Klingslagen som uppstår på korkens kant uppstår när den är i svängning på väg ner 

efter avkapningen och slår in i klingan igen just på kanten eftersom den är i 

svängning.  

Det är viktigt att ha i tanken att allt sker i så pass höga hastigheter och med mycket 

små marginaler, att en liten tam touch av klingan ger stor inverkan på ytan.  

Varför problemet med klingslag uppstår har sitt ursprung i att klingan hackar sig 

fram. Detta syns inte med det mänskliga ögat vilket ger en illusion av att klingan 

matas i en jämn fart. Konsekvensen av detta är att korken kommer i självsvängning 

och när den gör det sista hugget viker sig korken med en kant tillbaka mot 

materialet (se bilaga 4). Kanten tillåts vikas tillbaka mot materialet eftersom klingan 

och materialet snurrar i motsatt riktning, vilket resulterar i att klingan endast 

behöver gå ner till halva materialet för avkapning.  

I vissa fall lyckas korken undvika att kanten viker tillbaka, men då den är i 

självsvängning och med hjälp av luftströmmarna från klingan och materialet slår 

korkens kant i klingan på vägen ner.  

Den bakomliggande orsaken till att klingan hackar sig fram, vilket identifierades på 

kammekanismen, är att klingans pendel är en spegling av kamskivans utformning. 

Detta visar sig också vid de tillfällen då höghastighetsvideorna exponerar att 

klingan går ner i materialet och ut igen för att sedan gå ner någon millimeter åt 

sidan när materialet matats ut helt (se bild 28).    
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Alla sammanställningar av mätningarna från filmerna 

Bilaga 2: Beräkningar av skärhastighet och rekommenderad matningshastighet 

Bilaga 3: Beräkning av lämplig klingdiameter 

Bilaga 4: Bilder på klingslag (Solid Works)  

Bilaga 5: Teknisk data för våtbjörk, glasbjörk och bok 

Bilaga 6: Intervju 
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BILAGA 1 (antal sidor:16 ) 

 

Resultat av analys Film 1 Vanlig Test 3 maskin 2 Tid 06.20 vy 2 

Första biten på filmen räknas inte in till undersökningen 

 

Bit Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka 

in i 

klingan  

Övrigt 

1  x  x   

2     x  

3  x x  x  

4 x   x x  

5    x x  

6 x  x  x  

7    x   

8 x  x   Tid 

01.21 

Tydlig 

vridning 

9  x  x x  

10 x  x    

11 x  x  x  

12 x  x    

13  x  x   

14 x   x   

15    x x  

16  x  x   

17 x  x    
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18 x  x    

19 x  x  x Tid 

04.25 

20 x   x   

21   x  x  

22 x  x    

23   x  x  

24 x  x    

25  x x  x  

26 x  x    

27  x x    

28 x  x    

29   x  x  

30  x  x x  

31 x  x    

 

 

 

 

 

Sammanställning av tabellen  

 

Förlopp Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka 

in i 

klingan  

Antal 16 8 19 11 14 

Procent 51.6 25.8 61.29 35.48 45.16 
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Resultat av analys Film 1.2 test 1 maskin 1 

 

 

Bit Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka 

in i 

klingan  

Övrigt 

1  x x   Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

2   x    

3   x   Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

4 x   x   

5 x   x  Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

6  x  x   

7 x  x  x Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

8  x x    

9 x  x   Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

10 x   x   

11 x  x   Klingan 

går in i 

materialet 

innan 
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12 x  x  x Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

13 x  x  x  

14  x x  x  

15 x  x    

16 x  x  x Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

17 x  x    

18 x   x  Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

19 x  x    

20 x  x   Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

21  x x  x  

22  x  x  Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

23 x   x   

24      Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

25 x  x    

26  x  x x Klingan 

går in i 

materialet 

innan 
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27 x  x    

28 x  x   Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

29  x  x x  

30 x  x  x Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

31 x  x  x  

32 x  x  x Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

33    x x  

34 x  x  x Klingan 

går in i 

materialet 

innan 

35  x  x   

 

Sammanställning av analys 

 

Förlopp Vrider 

mot 

klingan 

Vrider sig 

lite mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår tillbaka 

in i klingan  

Antal 22 9 23 11 13 

Procent 62.86 25.71 65.71 31.43 37.14 
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Resultat av analys Film 1vanlig test 2 maskin 2 tid 03.50 

 

 

Bit Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka 

in i 

klingan  

Övrigt 

1  x  x   

2 x  x    

3 x  x  x  

4 x  x    

5  x  x   

6 x  x    

7 x  x    

8 x  x    

9 x  x  x  

10  x  x   

11  x  x   

12 x  x    

13  x  x   

14 x  x    

15  x  x x  

16 x  x    

17   x  x Slår in 

många 

gånger 

i 

klingan 
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Sammanställning av analys 

 

Förlopp Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka 

in i 

klingan  

Antal 10 6 11 6 4 

Procent 58.8 35.3 64.7 35.3 23.53 
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Resultat av analys Film 2 Tryck mot test 2 maskin 1 vy 2 tid 11.30 

 

Bit Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka 

in i 

klingan  

Övrigt 

1 x  x    

2  x  x   

3 x  x    

4  x x    

5 x  x    

6  x  x   

7 x   x   

8  x x  x  

9 x  x  x  

10   x  x  

11    x   

12  x  x x  

13    x   

14  x   x Tid 

02.16 

intressant 

15 x  x  x  

16  x x  x  

17 x   x   

18 x  x    

19 x  x   Vobblar 

mycket 

Tid 

05.00 
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20   x  x  

21 x  x  x Slår in 

flera 

gånger 

22   x  x  

23 x   x   

24   x  x Viker in 

lite 

senare 

25   x  x  

26 x  x    

27 x   x   

28 x   x   

29 x   x  Tid 

06.36 

30  x    Faller 

fint Tid 

06.45 

 

Sammanställning av analys 

 

Förlopp Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår tillbaka 

in i klingan  

Antal 15 8 17 11 12 

Procent 50 26.7 56.7 36.7 40 
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Resultat av analys Film 2 Tryck mot Test 3 maskin 2 Tid 07.25 vy 2 

 

Bit Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka 

in i 

klingan  

Övrigt 

1 x  x   Tid 01.07 

2 x  x    

3 x  x    

4  x  x x  

5  x  x x  

6 x   x x  

7 x  x  x Slår 

kraftigt 

in i 

klingan 

på väg 

ner 

8 x   x   

9  x x    

10 x   x   

11 x  x  x  

12 x      

13  x  x   

14  x  x   

15  x  x   

16 x  x    

17 x   x   

18 x      

19  x  x  Tid 04.59 
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20  x  x   

21 x      

22 x  x    

23   x  x Tid 05.37 

slår in i 

klingan 

flera 

gånger 

24 x   x   

25   x  x  

26   x  x Slår in 

kraftigt i 

klingan 

27 x  x    

28    x   

29 x   x   

30     x Tid 06.35 

31      Faller 

fint 

32  x x   Tid 06.50 

33  x  x   

34    x   

35 x  x    

36 x     Hinner 

inte se 

hela 

processen 
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Sammanställning av analys 

 

Förlopp Vrider mot 

klingan 

Vrider sig 

lite mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka 

in i 

klingan  

Antal 19 10 14 16 9 

Procent 52.8 27.8 38.9 44.44 25 
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Resultat av analys Film 3 Tryck ovanifrån test 2 maskin 1Tid 09.25 

 

 

Bit Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka 

in i 

klingan  

Övrigt 

1 x   x   

2 x   x   

3    x x Tid 

02.25 

4     x  

5 x  x    

6 x  x    

7 x  x    

8  x  x   

9 x  x    

10  x  x   

11  x x    

12   x  x  

13  x  x   

14  x     

15   x   Tid 

04.21  

16 x   x x  

17 x  x  x  

18 x  x  x  

19 x   x x  

20  x  x x  
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21 x   x   

22    x x  

23 x  x    

24  x  x   

25 x   x   

26  x   x  

27 x  x  x  

28   x  x Slår in 

flera 

gånger 

påvägen 

ner 

29 x  x    

30     x  

31 x  x    

   

 

 

 

Sammanställning av analys 

 

Förlopp Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka in 

i klingan  

Antal 16 8 14 13 13 

Procent 51.6 25.8 45.16 41.94 41.94 
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Resultat av analys Film 3 Tryck ovanifrån Test 3 maskin 2 Tid 07.25 vy 2 

Hoppar över första lilla biten 

 

Bit Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka 

in i 

klingan  

Övrigt 

1  x  x   

2  x   x  

3   x  x  

4 x      

5 x  x    

6  x  x   

7 x   x   

8  x     

9 x    x  

10    x   

11 x  x  x  

12  x   x  

13  x   x  

14 x   x   

15   x  x  

16    x   

17    x x  

18  x  x x  

19 x      

20 x   x x Tid 

04.58 
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21  x x    

22 x   x   

23 x  x    

24  x  x   

25 x  x    

26 x  x    

27 x  x    

28  x x    

29 x   x   

30  x  x x  

31 x  x    

32    x x  

33 x   x   

34     x  

35  x  x   

36 x   x   

37  x   x  

 

Sammanställning av analys 

Förlopp Vrider 

mot 

klingan 

Vrider 

sig lite 

mot 

klingan 

Vobblar  Vobblar  

lite 

Slår 

tillbaka in 

i klingan  

Antal 17 13 11 17 14 

Procent 45.95 35.14 29.72 45.95 37.84 
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BILAGA 2 (antal sidor: 4)  

Undersökning av klingan med företagets värden på varvtalen 

    Se bilaga 6 

Periferihastighet för materialet (enligt teori ?) 

 

Periferihastighet på klingan 

 

Eftersom materialet som ska bearbetas roterar i en riktning och klingan roterar i 

motsatt riktning adderas dessa periferihastigheter med varandra till en total. 

 

Total skärhastighet  =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Arsim Hasani & Adi Trokic 

Med varvtalsmätarens värden på varvtalen 

 

I de här beräkningarna är det samma diameter på klingan och material som i 

föregående beräkning. Varvtalen är de klockade värden som tog fram med hjälp 

av varvtalsmätaren.   

   

 

Periferihastighet för materialet (enligt teori) 

 

 

Periferihastighet på klingan 

 

 

Exakt som tidigare resonemang så roterar materialet och klingan i motsatt 

riktningar. Detta ger att periferihastigheten adderas till en total.  

 

Total skärhastighet  =  
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Undersökning av matningshastigheten på klingan 

 

Tanddelning (enligt teori sid 15 formel 4) 

 

 

 

Beräkning av matningshastigheten vid skärhastigheten ( enligt teori sid 13 & 

14) och rekommenderad matning per tand  

 

 

Beräkning av matningshastigheten vid skärhastigheten ( enligt teori sid 13 & 

14) och rekommenderad matning per tand   

 

 

Beräkning av matningshastigheten vid skärhastigheten ( enligt teori sid 13 & 

14) och rekommenderad matning per tand  
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Beräkning av matningshastigheten vid skärhastigheten ( enligt teori sid13 & 

14) och rekommenderad matning per tand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

Arsim Hasani & Adi Trokic 

BILAGA 3 (antal sidor 5) 

Rekommenderade diametrar till klingan där värdena på skärhastigheterna håller sig 

inom gränserna för rekommenderade skärhastigheter (enligt teori skärhastigheter). 

Eftersom även materialet roterar vid arbetsoperationen så kommer den att tillföra 

8.93 m/s på varje beräkning av skärhastigheten (bilaga 2 skärhastigheter). 

 

Beräknad storlek på diametern vid varvtalet 5500 rpm på klingan 

 

Beräkning med klingdiameter 140 mm 

 

Skärhastigheten 49.2 m/s är inte rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

 

Beräkning med klingdiameter 150 mm 

 

Skärhastigheten 52.1 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

 

Beräkning med klingdiametern 160 mm 

 

Skärhastigheten 55 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 
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Beräkning med klingdiametern 170 mm 

 

Skärhastigheten 57.89 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

 

Beräkning med klingdiameter 180 mm  

har genomförts i tidigare uträkning se bilaga (2) 

Beräkning med klingdiameter 190 mm 

 

Skärhastigheten 63.65 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

 

Beräkning med klingdiameter 200 mm 

 

Skärhastigheten 66.53 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

 

Beräkning med klingdiameter 210 mm 

 

Skärhastigheten 69.43 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 
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Beräkning med klingdiameter 220 mm 

 

Skärhastigheten 72.33 är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

Beräkning med klingdiameter 230 mm 

 

Skärhastigheten 75.17 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

Beräkning med klingdiameter 240 mm 

 

Skärhastigheten 78 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

Beräkning med klingdiameter 250 mm 

 

Skärhastigheten 80.92 m/s är inte rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

Beräknade storlek på diametern vid varvtalet 6500 rpm på klingan 

Beräkning med klingdiameter 120 mm 
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Skärhastigheten 49.77 m/s är inte rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

Beräkning med klingdiameter 130 mm  

 

Skärhastigheten 53.17 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

 

Beräkning med klingdiameter 140 mm 

 

Skärhastigheten 56.58 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

 

Beräkning med klingdiametern 150 mm 

 

Skärhastigheten 59.93 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

 

Beräkning med klingdiameter 160 mm 

 

Skärhastigheten 63.38 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 
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Beräkning med klingdiametern 170 mm 

 

Skärhastigheten 66.79 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

 

Beräkning med klingdiametern 180 mm 

Har genomförts i tidigare uträkning bilaga 2 

 

Beräkning med klingdiametern 190 mm 

 

Skärhastigheten 73.59 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

 

Beräkning med klingdiameter 200 mm 

 

Skärhastigheten 77 m/s är rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13) 

 

Beräkning med klingdiameter 210 mm 

 

Skärhastigheten 80.43 m/s är inte rekommenderat enligt (Tabell 1 i teorin sid 13)
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BILAGA 4 (antal sidor 1) 

 

 

  

 

Vy Ovanifrån Vy framifrån 

Vrider lite Vy Bakifrån 
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BILAGA 5 (antal sidor 2) 

Teknisk data för Våtbjörk 

Densitet 580-620 kg/m3 vid 0% fuktkvot (u) 
630-670 kg/m3 vid 15% fuktkvot (u) 

Krympning Krymper från rått till 0% fuktkvot 5.3% radiellt och 
7.8% tangentiellt 

Tryckhållfasthet  54-60 MPa vinkelrätt mot fiberriktningen vid 12% 
fuktkvot 

Draghållfasthet 137 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% 
fuktkvot 
7 MPa tvärs fiberriktningen vid 12% fuktkvot 

Böjhållfasthet 107-123 MPa vid 12% fuktkvot 

Elasticitetsmodul     13000-15000 MPa parallellt med fiberriktningen vid 
12% fuktkvot 

Skjuvmodul 12 MPa vid 12% fuktkvot 

Slaghållfasthet 100 kJ/m2 vid 12% fuktkvot 

Hårdhet - Janka: 460 på ändytan och 420 på längsytan vid 
12% fuktkvot 
- Brinell: 2.2-2.7 på längsytan vid 12% fuktkvot 

 Fibermättnadsområde   28.9% 

Råfuktkvot 74% i kärnveden, 72% i splintveden 

Termisk utvidgning  1.98 x10-6m/°C parallellt, - (26.3 x10-6m/°C 
radiellt 

 

Teknisk data för Glasbjörk 

Densitet 580-620 kg/m3 vid 0% fuktkvot (u) 
630-720 kg/m3 vid 15% fuktkvot (u) 

Krympning Krymper från rått till 0% fuktkvot 5.3% radiellt och 
7.8% tangentiellt 

Tryckhållfasthet 54-60 MPa vinkelrätt mot fiberriktningen vid 12% 
fuktkvot 

Draghållfasthet 137 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% 
fuktkvot 
7 MPa tvärs fiberriktningen vid 12% fuktkvot 

Böjhållfasthet 107-123 MPa vid 12% fuktkvot 

Elasticitetsmodul     13000-15000 MPa parallellt med fiberriktningen vid 
12% fuktkvot 

Skjuvmodul 12 MPa vid 12% fuktkvot 

Slaghållfasthet 100 kJ/m2 vid 12% fuktkvot 

Hårdhet - Janka: 460 på ändytan och 420 på längsytan vid 
12% fuktkvot 
- Brinell: 2.2-2.7 på längsytan vid 12% fuktkvot 

 Fibermättnadsområde   28.9% 

Råfuktkvot 95% i kärnveden, 92% i splintveden 

Termisk utvidgning 1.98 x10-6m/°C parallellt, - (26.3 x10-6m/°C 
radiellt 
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Teknisk data för bok 

 

Densitet 640-680 kg/m3 vid 0% fuktkvot (u) 
670-720 kg/m3 vid 12% fuktkvot (u) 

Krympning Krymper från rått tillstånd till 0% fuktkvot 4.4-5.9% radiellt 
och 10-11.8% tangentiellt.Krymper från rått tillstånd till 12% 
fuktkvot 4.5% radiellt och 9.5% tangentiellt. 

Tryckhållfasthet 52-56 MPa vinkelrätt mot fiberriktningen vid 12% fuktkvot 
9-10 MPa i fiberriktningen vid 12% fuktkvot 

Draghållfasthet 135 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot 
7 MPa tvärs fiberriktningen vid 12% fuktkvot 

Böjhållfasthet 105-108 Mpa vid 12% fuktkvot 

Elasticitetsmodul     10000-16000 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% 
fuktkvot 

Skjuvmodul 8-16 MPa vid 12% fuktkvot (OBS Variationer delvis på grund 
av olika provningsmetoder) 

Slaghållfasthet 100 kJ/m2 vid 12% fuktkvot 

Hårdhet - Janka:780-830 på ändytan och 565-675 på längsytan vid 
12% fuktkvot 
- Brinell: 7.2 på ändytan och 2.7-4 på längsytan vid 12% 
fuktkvot 

Fibermättnadsområde  35.6% 

Råfuktkvot 55% i kärnveden, 72% i splintveden 
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BILAGA 6 (antal sidor 2) 

Vilken diameter används på cirkelsågklingorna? 

I vanliga fall beställs klingor med en diameter på 190 mm. Återförsäljaren 

skickade klingor med 180 mm av misstag vid ett tillfälle. Vi valde att prova 

med denna diameter istället för att skicka tillbaks dem. Det visade sig att 

resultaten på korkarna blev bättre med diametern 180 mm. 

Vilket varvtal är det på det roterande materialet och klingan? 

Tester med varvtalsmätare har genomfört där klingan och material roterar 

med ca 5500 rpm 

Med vilken matningshastighet är det på materialet och klingan? 

På materialet när varvtalet var 6400 rpm var matningshastigheten 75.8 

m/min. Men ni får räkna om det procentuellt med dagens varvtal. 

Matningshastigheten på klingan är okänd. Det går kanske att beräkna fram 

genom att studera kam mekanismen.  

Hur många bitar görs i timmen? 

3000-7000 bitar i timmen beroende på vilken sort som tillverkas. 

Hur många bitar kasseras pga. Klingslag? 

Det vet vi tyvärr inte eftersom bitarna kasseras även av andra orsaker så som 

poröst material. Men det är tillräckligt många för att vi ska se det som ett 

problem. 

Uppkommer problemet på alla maskiner? 

Ja  

Hur stor är diametern på flänsen som spänner upp klingan? 

100 mm 

Hur länge har detta med klingslag varit ett problem? 

Svårt att säga men egentligen så länge som vi har tillverkat korkar där ytan 

bara slipas och lackeras. 
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Har några tidigare försök genomförts för att lösa problemet? 

Under tiden har vi provat oss fram genom förändringar av t.ex. varvtalen. 

Men det har varit svårt eftersom vi inte har haft möjlighet till att riktigt se 

vad som sker pga. Korkarna bearbetas i väldigt hög hastighet. 

Hur fungerar maskinen? 

Det runda materialet stoppas in i en hållare där maskinen med en axel 

automatiskt matar in bitarna i medbringardubben. Den gör att materialet 

börjar rotera och matas genom en lynettring som hyvlar ner materialet till 

önskad diameter. Efter det så fräser ett verktyg ut hålet i botten. När klingan 

har gått in en bit fasar ett annat verktyg ovan och undersidan på korken. Det 

räcker med att klingan går in till mitten för att kapa av korken. Detta 

eftersom både materialet och klingan roterar. 

Vilka material tillverkas korkarna av? 

Björk och bok 

Hur är cirkelsågsklingan utformad? Hur ser tänderna ut? 

Finns ritning på klingan som ni kan få ta del av. 

Går korkarna vidare för ytterligare behandling efter bearbetning i 

maskinerna? 

Ja korkarna trumlas, slipas och lackeras.  

Inträffar problemet på alla olika sorter av korkar som tillverkas? 

Mer eller mindre men på de andra sorterna brukar oftast ytan där klingslag 

uppstår bearbetas ytterligare. Det brukar ske genom att texten som skrivs på 

korken täcker klingslagen. 
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