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Sammanfattning  

Detta examensarbete är den avslutande delen i högskoleingenjörsutbildningen i 

maskinteknik med inriktning produktutveckling vid Linnéuniversitetet. Syftet 

med arbetet är att hitta en ny lösning eller vidareutveckla den befintliga 

skärmaskinen som Solmarka bageri använder. 

Den befintliga skärmaskinen har bristfällig funktion, och för kort livslängd 

enligt bageriet. Vid skärning av halva knäckebrödsskivor då båda knivarna är 

monterade, slits de inre brickorna och glidlagren snabbt. Det påverkar 

stabiliteten hos knivarna och leder till att knäckebrödsskivorna bli böjda och 

brända. 

De metoder som vi använt oss av i projektet och utvecklingsprocessen är 

baserade kända teorier inom Produktutveckling. Ett första steg för att tillämpa 

dessa teorier är att ta fram olika koncept. Vi hade fyra koncept och valde att gå 

vidare med en av dem. 

Efter att vi hade tillämpad de olika teorierna och metoderna på vårt koncept 

och diskuterat det med vår handledare, valde vi ett koncept baserad på kullager 

som sedan förtonades med ytterligare förbättringar i rotationsdetaljen och 

knivdetaljen. 

Slutresultatet presenterades i skrift och med tillämpade ritningsunderlag  
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Summary 

This project (thesis) is the final part of the Bachelor of Science program in 

Mechanical Engineering with a focus on product development at Linnaeus 

University. The project aims to find a new solution or further develop the existing 

cutting machine which Solmarka bakery uses. 

The existing cutting machine has an imperfect function, and a short lifespan 

according to the bakery. During the cutting of half crispbread-slices when both 

blades are mounted, the internal washers and slide bearings torn quickly. It affects 

the stability of the blades and leads to crisp bread-slices become bent and burnt. 

The methods we have used in the project and the developmental process is based on 

known theories in Product Development. A first step to apply these theories is to 

develop different concepts. We had four concepts and chose to go ahead with one of 

them. 

After we applied the theories and methods on our concept and discussed it with our 

supervisor, we chose a concept based on ball bearings and improved it with further 

improvements in the rotation part and knife part. 

The end result was presented in writing and with applicable drawings 
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Abstract  

Detta examensarbete är ett projekt avsett att ta fram en ny lösning eller 

vidareutveckla den existerade skärmaskinen som används av Solmarka bageriet. 

Projektet har till syfte att förbättra funktionen, livslängden och prestandan av 

skärmaskinen jämfört med hur den är idag. Utvecklingsprocessen av 

skärmaskinen har gått från enkla skisser av flera koncept och till val av koncept 

och utveckling av detta till fullständigt ritningsunderlag. Förslaget som tagits 

fram kommer att tillfredsställa de krav och önskemål som ställdes av företaget.  

Nyckelord: Produktutveckling, Skärmaskin, Knäckebröd, Lager 
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Förord  

För högskoleingenjörerna vid Linnéuniversitetet i Växjö görs ett 

examensarbete som slutmoment. Uppdraget hittade vi genom universitet och 

det har varit lärorikt och spännande att utföra arbetet åt ett företag. Vi har lärt 

oss hur man utför och planerar ett projekt samt fått användning av de 

kunskaper vi har lärt oss genom studierna.  Vi vill rikta ett stort tack till vår 

handledare Torbjörn Ekevid som har gett oss värdefulla råd med arbetet och ett 

stort tack till vår lärare Izudin Dugic för dessa härliga tre åren. Slutligen vill vi 

tacka Marcel Kortekaas och Sandris för det tid vi fick tillbringa hos dem och 

för att vi fick chansen att utföra detta arbete hos dem.  

Växjö 2013-06-07  

Sarmad Almadani 

Denis Draganovic  
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1. Introduktion  

I introduktionen till det projekt som genomförts, inkluderande bakgrund, 

problemformulering, syfte och mål, avgränsningar och tidsram är 

introducerade i detta kapitel   

1.1. Bakgrund  

Solmarka Bageri, Bild 1.1-1, startades 1985. Då var det ett litet företag med 

några eldsjälar som brann för uppgiften. Företaget bedrivs sedan 1996 som 

aktiebolag. 

 

Bild 1.1-1: Solmarka bageri 

Delägare i företaget är Marcel Kortekaas och Anne-Marie Hultberg. Marcel 

är bagare med stor erfarenhet av ekologiska bagerier och Anne-Marie är 

säljare och administratör med en grundlig kontorsutbildning och talang i 

försäljning.  

 

1.1.1. Beskrivning av produktionslinjen 

Produktionslinjen hos bageriet är anpassad för småskalighet men har ändå de 

delar som utmärker en processindustri. Den består översiktigt av följande 

delar: 
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I produktionslinjens början bearbetas degen med hjälp av en extruder som 

består av sammanlagt sex par valsverk. Eftersom degarna består av enbart 

fullkornsmjöl, med en relativ hög halt av rågmjöl, krävs tillräckligt med 

under- och övermjöl för att inte degen ska fastna i valsarna. Mjölet tillförs 

halvvägs i extrudern. Vetemjöl används pga. absorptionsförmågan. Dock är 

detta en försvinnande mängd jämfört med den använda mängd rågmjöl i 

receptet.  

I steg två breddas degmattan med hjälp av en tvärkavel. Därefter kavlas 

degmattan ytterligare med det sista, sjunde valsverket, till ca 0.5 mm tjocklek. 

I Del två av produktionslinjen delas degmattan till fyra delar vardera med en 

bred på ca 180 mm breda, med hjälp av rullknivar. Därefter kommer 

tvärkniven, som skär de avlånga degremsor i fyrkantiga kakor. Dessa går 

vidare mot ugnsbandet och bakas under ungefär sex minuter. 

Olika faktorer har stor betydelse när det kommer till det färdigbakade 

knäckebrödet. Tvärknivens arbetsmoment är ett av de känsligaste i processen. 

Tryck och varierande inställningsmöjligheter av de roterande knivarna 

gentemot degämnet (plastmattan) är av stor betydelse för det färdig bakade 

knäckebrödet.   

När degmattan har kommit fram till skärmaskinen finns det två möjligheter 

att skära degen på. Antingen en kniv skär degmattan eller två knivar för att 

tillverka hälften så stora skivor. 

När knäckebrödet är färdigbakat följs den av ett system som liknar 

rutschkanor och luftigt konstruerade plastband för vidare hantering och 

avsvalning. Slutligen sker paketering av knäckebrödet för hand. Figur 1.1.1-1 

visar en skiss på produktionslinjen. 
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Figur 1.1.1-1 Skiss på produktionslinjen 

 

1.1.2. Skärmaskinen  

Skärmaskinen, se Figur 1.1.2-1, som företaget använder sig utav idag, för att 

skära halva och hela knäckebrödsskivor, har inte en tillfredsställande 

funktion. För att skära halva knäckebrödsskivor måste en person montera ett 

extra knivblad manuellt. Detta påverkar fästets stabilitet och leder till dålig 

skärning och snabb slitning av inre brickor och glidlager.  

Skärmaskinen består av en linjär luftenhet som rullar knivarna på en matta 

under det att de skär knäckebrödsdegen. Den vertikala rörelsen styrs av en 

PLC-styrd cylinder  

I detta projekt kommer vi att utveckla den befintliga skärmaskinen som skär 

knäckebrödsskivor. För det kommer vi använder oss utav olika program och 

kunskaper som vi har lärt oss under studiernas gång.   
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Figur 1.1.2-1 Visar maskinen när den Skär av knäckebrödsdeget  

1.2. Problemformulering  

Solmarka AB har utökat sin produktion med ytterligare en storlek på 

knäckebrödsskivor som är hälften så stor som den ordinarie 

knäckebrödsstorleken. Vid skärning av halva knäckebrödsskivor använder de 

sig utav ytterligare ett knivblad som monteras parallellt med den befintliga 

kniven. Anordningen med de båda knivbladen monterade är inte tillräckligt 

bra och orsakar instabilitet i skärprocessen. Detta påverkar knäckebrödets 

kanter och leder till att kanterna blir extra brända och böjda. Dessutom slits 

de ingående komponenter (glidlager, brickor) snabbt. 

Det finns flera lösningar för att förbättra den befintliga maskinen och ta bort 

de problem (ostabil fäste, dålig skärning, snabbt lager slitning och tid) som 

uppstår vid maskinens nuläge. Med utgångspunkt från kravspecifikationen 

och bageriets önskemål, och med olika analyser kan det bästa möjliga 

lösningen väljas och vidareutvecklas. 
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1.3. Syfte och mål  

Huvudmålet med detta examensarbete är att hitta en ny lösning eller 

vidareutveckla den befintliga skärmaskinen. Den nya konstruktionen har som 

syfte att förbättra skärningen och minska slitaget på de ingående 

komponenter som är orsakade av dagens bristfälliga konstruktion. vilket 

kommer resultera till bättre kvalitet på knäckebrödsskivor.  

Ett mindre problem som har identifierats i skärutrustningen är att det tar tid 

att fixera den flyttbara kniven. Detta vill vi också lösa under utvecklingen på 

detaljen.   

Delmålen med projektet, från högsta till lägsta prioritet är att: 

Delmål1: Konstruera en anordning för skärning av hela/halva 

knäckebrödsskivor som kan användas utan att en person behöver 

montera/demontera knivbladen. 

Delmål2: Rita de olika lösningsalternativen i CAD programmet SolidWorks. 

Delmål3: Hitta en lösningsalternativ för skärutrustningen där knivvinkeln kan 

justeras. 

Delmål4: Göra klart projektet, och presentera resultatet till företaget. 

 

1.4. Avgränsningar  

Projekt som handlar om att hitta en ny lösning eller vidareutveckla den 

befintliga skärmaskinen är avgränsad till skärningsmekanismen och 

cylinderinfästningen som tar hand om knivarnas rörelse i vertikal led. Störst 

fokus ligger på den anordning som existerar idag för att byta från hela till 

halva knäckebrödsskivor.  

När vi hade vårt första möte med Marcel Kortekaas bestämde vi tillsammans 

med honom att ingen fysisk prototyp av det slutgiltiga resultatet behöver 

tillverkas. Däremot kommer projektet omfatta en lösning, i form av ritningar 

och förklaringar med tanke på utveckling, tillverkning, verifiering, drift, 

underhåll och livscykel. 
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1.5. Tidsplan 

 

Figur 1.5-1 Tidsram 
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2. Teori  

I detta kapitel får läsaren en förståelse för de teoretiska analyserna och 

programvara som används för att ta fram de koncept och utveckla det förslag 

som är bäst. 

 

2.1. SolidWorks  

Ritningar och FEM-analyser i detta projekt har gjorts med hjälp av 

SolidWorks (1) 2012. Det är ett program som används för att göra båda 

tvådimensionella ritningar och tredimensionella modeller. SolidWorks 

används inom bland annat medicin, vetenskap, industrin, utbildning, teknik 

och transport. Ungefär 1.5 miljoner konstruktörer och ingenjörer över hela 

världen, från 141 200 företag, använder SolidWorks idag.  

SolidWorks bildades 1993 av det franska företaget Dassault Systémes, som 

också är ägare till CATIA CAD (2). CATIA CAD används av de flesta 

företag som sysslar med biltillverkning.  

2.2. Produktutveckling  

Produktutveckling (3) är ett ungt och fortfarande omoget vetenskapsområde. 

Dessutom är detta vetenskapsområde förhållandevis vitt, så den 

vetenskapliga mognadsgraden måste bedömas utifrån det delområde man 

räknar in. 

De projekt som bedrivs med planering för marknadsintroduktion är oftast 

kopplade till produktutveckling. Produktutvecklingsprocessen omfattar ett 

antal olika faser. Dessa faser innehåller både syntes och analys. I analysdelen 

studerar man egenskaper och beteende hos ett existerande system, antingen 

verkligt eller virtuellt med hjälp av till exempel en datormodell. I syntesdelen 

skapar man nya tekniska lösningar, utgående från funktionskravet, genom 

kombinationer av känd kunskap samt kända teknologier och komponenter. 

Figur 2.2-1 visar produktutvecklingsprocessens olika faser. 
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Figur 2.2-1 produktutvecklingsprocessens faser. 

Produktutvecklingsprocessen i Figur 2.2-1 är iterativ, dvs. faserna kan 

genomlöpas flera gånger. Mellan varje fas ligger beslutspunkter, ”toll-gates”. 

Produktutvecklingsprojekt kan vara av mycket olika slag t.ex., 

omkonstruktion och förbättring av en befintlig produkt där man utgår från ett 

givet produktkoncept, eller nyutveckling där man går igenom samtliga faser i 

processen. Kortfattad beskrivning för utvecklingsprocessens olika faser är: 

Förstudie; i den här fasen tar man fram bakgrundsmaterial för både marknad, 

design och teknik genom att göra en objektiv analys. En undersökning av 

olika möjliga tekniska lösningar och andra förutsättningar ska göras, så att 

man inte startar resurskrävande konstruktions- och provningsarbete på 

felaktiga villkor. Förstudien ska även resultera i en första kravspecifikation, 

d.v.s. främst bestämma de funktionella kraven, med andra ord vad som 

produkten ska uträtta. Efter att man har detaljerat och vidareutvecklat 

specifikationen under utvecklingsprojektets gång, tar man fram en teknisk 

lösning och ett produktkoncept, det vill säga bestämmer hur dessa krav skall 

uppfyllas. 

Produktspecificering; i produktspecifikationsfasen är uppgiften att samla in 

nödvändig information för uppdragsbeskrivningen. Därefter gör man en 

specifikation av vad som skall åstadkommas under 

produktframtagningsprocessen. Utvecklingen och uppdateringen av 

produktspecifikationen fortsätter under konstruktionsprocessens gång, vilket 

ökar kunskapen om den produkt som utvecklas.  Från en första 

målspecifikation, som tas fram under specifikationsfasen, genomgår 
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produktspecifikationen en utveckling till slutspecifikation, vilket beskriver 

den färdiga produkten då hela konstruktionsprocessen avslutas. I slutet av 

konstruktionsprocessen blir den färdiga produkten beskriven med hjälp av 

slutspecifikationen  

 

Konceptutveckling – konceptgenerering; i den här fasen gör man en 

framställning som resulterar i ett antal konceptuella produktlösningar som 

uppfyller de krav som produktspecifikationen ställer. Arbetsgången i den här 

fasen börjar med att generera så många lösningsalternativ som möjligt, som 

sedan väljs ut att vidareutveckla. Man ska utgå från de funktionella 

kriterierna i produktspecifikationen för att säkerställa att alla funktionella 

kriterier och krav kommer att beaktas.  

Systematiken i konceptgenereringsarbetet karakterisers av fokusering på de 

funktionella kriterierna. 

Systematiken i arbetet kan genomföras i följande steg: 

1. En problemformulering i bredare, abstrakt, lösningsneutral form. 

2. Genomförandet av funktionsanalys som uppdelar produktfunktionen till 

delfunktioner. 

3. Lösningssökning till delfunktionerna.  

4. Kombinera dellösningsalternativ till totallösningsalternativ. 

5. Utsortering av de acceptabla totallösningskandidaterna. 

Konceptutvärdering och konceptval; konceptutvärderingen går ut på att 

man analysera varje konceptalternativ, med avsikten att bestämma dess 

värde/kvalitet i förhållande till de krav och önskemål som formulerats i 

produktspecifikation. Sedan gör man en jämförelse av de olika 

lösningsalternativen resultat med varandra och från utvärderingen fattas 

beslut om att välja det alternativ som har högst värde/kvalitet.  

Konfigurering och detaljkonstruktion; här ska den valda konceptlösningen 

vidareutvecklas till en fungerande produkt som uppfyller alla krav i 

produktspecifikationen. Målet för denna del av utvecklingsprocessen är en 

grundkonstruktion som är funktions- och användningsriktig. Denna skall 

sedan kunna tillverkas i åtminstone ett exemplar, till exempel i form av en 

prototyp. 

I denna fas ingår att detaljkonstruera och konfigurera produkten och 

innehåller dessa steg: 
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1. Dimensionering och val av standardkomponenter.  

2. Konstruktion av nya, unika detaljer och val av material för dessa.  

3. Definiering av produktarkitektur. 

4. Beskrivning av produktlayout. 

 

Prototyper; i den här fasen tas prototyper fram för den slutgiltiga produkten. 

Man kan göra en ”Virtual Prototyping”, modellering och simulering i dator. 

Syftet med denna modellering är att med en geometrimodell i CAD-systemet 

kunna se en produkt i olika vinklar, innan man bygger en fysisk prototyp 

 

Tillverknings- eller slutkonstruktion; sista steget i konstruktionsfasen är 

tillverkningen. Här tar man fram resultatet som är en slutlig 

produktbeskrivning som innehåller en komplett grund för tillverkning av 

produkten i löpande produktion. En slutlig utformning av produkten ska 

göras i detta stadium. Detta för att uppfylla de krav som missats i 

detaljkonstruktionsfasen. Produkten skall slutligt utformas så att den blir: 

 Processriktig 

 Interaktionsriktig 

 Ekonomiskt  

 

2.3. Systems Engineering  

Systems Engineering
 
(3)

 
(SE), är en utvecklingsfilosofi för utveckling av 

komplexa systemprodukter. SE handlar om att utveckla komplexa 

produktsystemlösningar för att lösa behovsbaserade problem. Detta utförs i 

en kreativ process där speciell fokus inriktas på att hantera den tekniska 

komplikationen och integrationsproblematiken. Processen startas genom att 

definiera de krav som ska uppfyllas av produkten och den avslutas då en 

produktlösning är producerad, verifierad och accepterad. Målet med detta är 

att finna en balanserad produktlösning med avseende på alla faser i 

produktens livscykel. SE-filosofin har egentligen växt fram som ett resultat 

av de erfarenheter man fått vid industriell utveckling.  
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SE-processen karakteriseras med det så kallade V-diagrammet. Se Figur 2.3-

1. V-diagrammet visar faserna under ett systems livscykel kravdefiniering till 

validering och acceptans av utvecklad produkt.  

 

Figur 2.3-1 SE-livscykel – “V-diagrammet” 

SE-processen börjar med att identifiera behov som är uttryckta med 

användarnas eller intressenternas egna ord. Systemkriterier i V-diagrammet, 

är en översättning och komplettering av användarnas behov till de 

funktionella kraven som ska gälla för systemet som skall utvecklas.  

2.4. Lager 

Lager (4) används för att överföra en kraft och samtidigt tillåta ömsesidig 

rörelse. Rörelsen kan vara linjär, roterande eller ha en omväxlande riktning. 

Den vanligaste rörelsen är roterande och den förekommer i de allra flesta 

maskiner där man har en roterande axel. Det finns också den linjära rörelsen 

som förekommer när banor ska föras fram och tillbaka inom t.ex. 

verktygsindustrin. Det finns ett stort utbud av lager. Vid val av lager är de 

krafter som verkar på lagren främst av intresse. Variationen av lager beror 

också på om det är radiella, axiella eller en kombination av dessa krafter som 

påverkar. I vårt fall är det även viktigt att de lager vi använder är 

livsmedelsgodkända. 
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2.4.1. Rullningslager  

Skillnaden mellan rullningslager (4) jämfört med glidlager är att friktionen 

minskas avsevärt. Rullningslager är uppbyggda av en innerring och en 

ytterring som håller kulorna eller rullarna på plats. Rullkropparna hålls isär 

från varandra med hjälp av en hållare som finns inuti lagren. Rullningslager 

är delade i två grupper, kullager och rullager. Den mindre friktionen i 

kullagret beror på att kontaktytan för en rulle är större än för en kula. Rullen 

har en linjekontaktyta medan kontaktytan för kulan är en punkt.  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Glidlager 

Den viktigaste komponenten för ett glidlager (4) är någon slags bussning 

eller nav där en axel kan rotera. Med hjälp av glidlager vill man uppnå så låg 

friktion och liten nötning som möjlig. Därför är materialvalet för glidlager 

viktigt. Glidlager finns i fyra olika indelningar: 

 Osmorda enkla glidlager 

 Smorda enkla glidlager 

 Hydrodynamiska glidlager 

 Hydrostatiska glidlager  

 

 

 

 

Figur 2.4.1-1 Rullager 
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3. Metod  

I detta kapitel kommer vi att presentera de metoder och teoretiska analyser 

som vi har tagit i beaktande för att komma fram till en bra och genomtänkt 

lösning.  

 

3.1. Kvalitativa/kvantitativa metoder  

Eftersom arbetet i detta projekt i första hand består av att fokusera på vad 

intressenterna vill åstadkomma, kommer vi att fokusera på informationen vi 

fått i möten och utifrån dem hitta en bra lösning. Informationen har samlats 

in och bearbetats efter möten med Marcel Kortekaas och andra personer som 

jobbar i företaget. Några matematiska beräkningar och simuleringar har även 

genomförts, vilket tillhör det kvantitativa metoden.  

3.2. Informationsinsamling för produktspecifikation  

Informationsinsamlingen för produktspecifikation genomfördes framförallt 

det under första mötet med Marcel. Under mötet samlades information, och 

utifrån denna skrevs en kravspecifikation på vad detaljen skall uppfylla.   

3.2.1. Detaljens kravspecifikation  

Den nya detaljen måste uppfylla ett antal krav för att företaget ska kunna 

utnyttja den i produktionslinjen. Därför är det viktigt att fokuserar på dessa 

krav och utifrån dem försöka komma med en bra lösning till problemet. 

Kraven som produkten skall uppfylla är: 

 Avståndet mellan knivbladen skall vara 86 mm, då den skär halva 

knäckebrödsskivor. 

 Knivarna ska kunna röra sig fritt, oberoende av varandra i vertikal 

riktning och vinkeln mellan dem ska vara justerbar. 

 Knivarnas rörelse i horisontell riktning ska vara så stadigt som möjligt. 
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 Utslitningen ska minska och livslängen öka i jämfört med hur den är idag. 

 Tillämpa livsmedelsgodkända kullager/rullager i konstruktionen (om det 

skulle vara möjligt). 

 Vikten på knivarmen ska vara justerbar. 

3.3. Konceptframtagning  

När kravspecifikationen för detaljen är klar har tänkbara koncept tagits fram. 

Dessa illustreras med enkla 3D-bilder som har gjorts i SolidWorks 

tillsammans med beskrivning av särskilda egenskaper för varje koncept. 

Sedan utvärderas dessa koncept och ett slutgiltigt koncept väljs för att 

vidareutvecklas. 

3.4. Konceptutvärdering  

Utvärdering av de lösningsalternativ som genereras i 

konceptframtagningsfasen innebär att varje lösningsalternativ skall 

analyseras med avsikten att bestämma dess värde och kvalitet i förhållande 

till de krav och önskemål som finns i produktspecifikationen. Efter 

utvärderingen görs en jämförelse av de olika lösningsalternativens resultat 

med varandra, och ett beslut fattas om att välja det alternativ som har högst 

värde och kvalitet. 

Olika systematiska och strukturerade metoder finns som kan vara till stöd för 

att komma fram till och fatta ett beslut. Exempel på metoder som kan 

användas i praktiken är: 

 Intuition, känsla, ”erfarenhet”  

 Fördelar/nackdelar-lista  

 Testning – bygga prototyper eller simulera 

 Heuristiska (slutledningsbaserade) beslutsregler 

 Formaliserade beslutsregler 

 Beslutsmatriser  

Utvärdering av de olika koncepten i detta projekt kommer att utföras med 

hjälp av Pughs relativa beslutsmatris. Metoden går ut på att antalet 
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lösningsalternativ reduceras genom att de sämsta lösningsalternativen 

sorteras bort. Det kan också hända att nya lösningsalternativ, som är 

kombinationer av tidigare lösningsalternativ, hittas. Dessa adderas till 

lösningsmängden som kommer att breddas. 

För att bli noggrannare med beslutsmatrisen, har vi använt oss utav en 

viktbestämningsmatris för att vikta de olika utvärderingskriterierna med 

varandra, och bestämma de viktfaktorer som kommer att användas vid 

utvärderingen av lösningsalternativen. 
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4. Konceptframtagning  

I detta kapitel gör vi en beskrivning och utvärdering av de olika tänkbara 

koncept, vi kommer även motiverar valet av det koncept som vi tycker är bäst 

att bygga vidare på. 

4.1. Konceptinspiration  

I början av projektet, när vi hade vårt första möte med Marcel Kortekaas, 

betraktade och studerade vi hur maskinen fungerade, och samlade på oss 

information och mått som vi tyckte kommer att behövas under 

konceptframtagningsprocess. Efter vårt första möte och med all information 

och kravspecifikation nerskrivda, började vi med att brainstorma olika idéer 

som skulle kunna vara bra början på en lösning. Vi diskuterade även de olika 

idéer med vår handledare på Linnéuniversitetet.  

4.2. Konceptbeskrivning  

4.2.1. Koncept 1 

Koncept 1, Figur 4.2.1-1, är utvecklat så att maskinen kan användas med ett 

eller två knivblad för skärning av hela och halva knäckebrödsdeg. Bägge 

knivarmar är låsta med en mutter och klämhylsa på varsin sida, vilket gör 

dem lätt avtagbara för eventuellt byte av reservdelar eller kontroll av slitage. 
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Figur 4.2.1-1 Koncept 1 

Vid byte från skärning av halva knäckebrödsdegen till hela kan man lyfta upp 

högerkniv arm och hänga upp det på bandet, Figur 4.2.1-2. Denna funktion 

gör att man kan växla mellan skärning av hela och halva knäckebrödsskivor 

under drift vilket eliminerar produktionsstopp. 
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Figur 4.2.1-2 Upphängningen på bandet vid körning med ett knivblad 

Vikter på 50-100g kommer att kunna monteras på detaljens förlängda arm, se 

Figur 4.2.1-3, för att ställa in rätt belastning på kniven. Knivarmarna är 

upphängda på cylindern, Figur 4.2.1-4, genom ett fäste på cylinderns nedre 

del. 

     

Figur 4.2.1-3 Vikter på knivens förlängda arm      Figur 4.2.1-4 Cylinderns nedre del

           

Kniven som skär degen sitter på en arm med rullager och denna är monterad 

på den stora armen som lyfts av cylindern. Knivbladet kan justeras ett visst 

antal grader runt den horisontella axeln, se Figur 4.2.1-5. 
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Rotationen av armen kommer ske runt en axel. Armen svetsas till en 

specialframtagen rotationsdetalj, Figur 4.2.1-6. Denna detalj är utvecklad 

med flänsbussningar, glidhylsa och glidbrickor utav noggrant utvalda 

material för bästa egenskaper och lång livslängd. Rotationsdetaljen är 

åtdragen med muttrar på varsin ända och mellan detaljen sitter det ett 

mittenfäste. Detta medför att avståndet mellan knivblad och infästning blir 

kortare än dagens vilken i sin tur ger mindre böjning och slitage.  

                 Figur 4.2.1-5 Justerbar vinkel på knivblad 
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Fördelar: Byte från ett till två knivblad och vice versa är möjligt att utföra 

under tiden maskinen arbetar, vilket medför att man sparar tid i produktionen. 

Enkelt att byta ut flänsbussningar och brickor vid slitage. Cylinder behöver 

inte bytas och kommer användas med samma funktion som tidigare. 

Knivbladen är justerbara ett visst antal grader i horisontell riktning. Knivarna 

kan röra sig fritt i vertikalled och är oberoende av varandra. Inget slitage på 

den specialframtagna rotationsdetaljen och dess delar. Man justerar vikten på 

kniven genom att flytta vikterna på den förlänga armen. 

Nackdelar: Hävarmen måste svetsas runt glidhylsan och vid eventuellt byte 

av glidhylsan måste man också byta hela armen då de är ihopsvetsade. För att 

utföra lyftningen av knivarmen krävs det en person som gör detta manuellt. 

4.2.2. Koncept 2 

Koncept 2, Figur 4.2.2-1, bygger på samma grundprincip med några ändrade 

mekanismer och funktioner. Armen kommer att rotera på ett kullager från 

SKF. SKF Livsmedel Linje Y-Lager enhet (SKFY-lager) (5) är 

specialutvecklade lager för användning inom livsmedelsbranschen.  

Figur 4.2.1-6 Specialframtagen rotationsdetalj 
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Figur 4.2.2-1 Koncept 2 

Två stycken SKFY lager som är fixerade med bult och mutter har använts på 

varsin sida av mittenfästet. En roterande axel är monterad på bägge SKFY 

lagerenheterna. På denna axel finns genomgående hål i varje ände där 

armarna ska fixeras med en torx bult, se Figur 4.2.2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.2-2 Vy på konceptet 
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Cylindern funktion är att trycka armen nedåt så att knivarna lyfts upp. 

Tryckningen görs på den förlängda hävarmen, se Figur 4.2.2-3 

 

Figur 4.2.2-3 Cylinderns nedre del med fästet till hävarmen 

Fördelar: Den stora fördelen är att vi använder SKFs Y-lager som är 

specialtillverkade för livsmedelsbranschen och ger många fördelar. Båda 

armar är fixerade på en rotationsaxel och mycket lätt att montera på/av. Man 

justerar vikten på kniven som trycker mot degen genom att flytta vikterna på 

den förlänga armen. 

Fördelar med SKF Y-lager (5), Figur 4.2.2-4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.2-4 SKF Y-lager 
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 Ökad produktivitet genom att eliminera om smörjning driftstopp 

 Minskad fett användning och miljöpåverkan 

 Eliminera risken för smörjställen som missas genom mänskliga misstag 

 Korrosionsbeständigt under praktiskt taget alla spolningsprocedur villkor 

 Förbättrad bakterie eliminering på grund av fast eller fyllda grunddesign 

och jämn ytfinish 

 Korrosionsresistenta insatta kullager 

 Mat-klass smörjfett 

 Högkvalificerade tätningar 

Nackdelar: Det tar tid att montera av/på knivbladen och hela produktionen 

av knäckebröd måste stoppas vilken i sin tur ger flera kostnader. Det kräver 

en person som ska montera på/av knivarmen vid bytet. Cylinderns funktion 

måste programmeras om så den trycker istället för att lyfta. Vid av/på 

montering av höger arm är det trångt att komma åt torxbulten, och kräver 

noggrannhet eller specialverktyg. Knivarna kan inte röra sig fritt i vertikalled 

och är beroende av varandra, vilket påverkar skärningen negativt. 

4.2.3. Koncept 3 

Denna lösningsalternativ, Figur 4.2.3-1, är baserad på den nyvarande 

mekanismen, men förbättrad för att skapa gynnsammare förutsättningar både 

mekaniskt och ergonomiskt. 

 

Figur 4.2.3-1 Koncept 3 
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Rotationsaxeln är fixerad på mittenfästet, och hävarmarna är monterade på 

varsin sida av mittenfäste tillsammans med glidlager och brickor, vilka är 

åtdragna med en kläm- och avdragshylsa. Se Figur 4.2.3-2 

 

 

Figur 4.2.3-2 Rotationsaxeln  

På ena hävarmen finns ett cylindriskt fäste som är svetsad mot underdelen av 

hävarmen. På detta fäste ska cylindern fixeras och lyfta. Fästet är utdraget 

och ska samtidigt lyfta den andra hävarmen, mot armens underdel, se Figur 

4.2.3-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4.2.3-3 Fästet på cylindern och 

hävarmarna 
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Vid byte till skärning av halva knäckebröd kan man lyfta upp höger kniv 

armen och spärra den, se Figur 4.2.3-4. Denna operation kan göras under 

drift vilket gör att man sparar tid och inga avbrytningar i produktionen 

behöva göras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna operation kan göras under drift vilket gör att man sparar tid och inga 

avbrytningar i produktionen behöva göras.  

Fördelar: Hävarmarna kommer att fixeras runt axeln på varsin sida av 

mittenfästet. Detta kommer bidra till bättre kraftfördelning och mindre 

böjningsmoment, vilket i sin tur minskar slitaget. Ena hävarmen kan lyftas 

upp och fästas på mittenfästet under produktion. 

Inga stora ändringar på nuvarande design behöver göras, men dessa små 

förändringar ger förbättringar för både maskinen och personen som ska 

hantera maskinen. 

Nackdelar: Det cylindriska fästet som ska lyfta andra hävarmen är inte 

monterad på armen och kan nötta ner materialet på underdel där den lyfter 

hela hävarmen. Vid byte från skärning av halva till hela knäckebröd och vice 

versa krävs det en person som ska lyfta upp hävarmen och låsa den. 

Figur 4.3.3-4 upphängningen av högerarm 
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4.2.4. Koncept 4 

Detta koncept är vidareutvecklat från koncept ett. Den stora ändringen ligger 

i rotationsdetaljen, där vi har använt oss utav rullningslager istället för 

glidlager och flänsbussningar. Funktionerna för skärning, lyftning och 

ändring av vinkel på knivarna är den samma, Se Figur 4.2.4-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 4.2.4-2 visas alla detaljer som tillhör detta koncept. Deras funktion är 

densamma som i koncept ett. Ändringen har gjorts i rotationsdetaljen, där vi 

vidareutvecklar konceptet genom att byta ut flänsbussningar och ersätta dem 

med spårkullager från SKF. 

Figur 4.2.4-1 Koncept 4 
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Rotationen av armen kommer ske runt axeln, se Figur 4.2.4-3, och hävarmen 

svetsas till den specialframtagna rotationsdetaljen. Denna detalj är utvecklad 

med spårkullager, för lång livslängd. Rotationsdetaljen är åtdragen med muttrar 

på varsin ända och mellan de två rationsdetaljerna sitter det ett mittenfäste. 

Axeln är åtdragen med en mutter på vänstersidan av mittenfästet. Detta medför 

att avståndet mellan knivbladen blir kortare, vilken i sin tur ger mindre böjning 

och slitage. Det är enkelt och smidigt att byta ut spårkullagen vid behov.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.4-2 Koncept fyra med innefattande komponenter 

 

         Figur 4.2.4-3 En profil på axeln 
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Industry focus:  
Food and beverage

In the food and beverage industry, food 

safety and Good Manufacturing Practices 

(GMP) are always top priorities.

When machine components directly con-

tact foodstuffs, there is a risk that the lubri-

cant will contaminate the product. To avoid 

this, food safety management  systems and 

regulations* recommend the use of certified 

food grade lubricants.

Taking that recommendation one step 

further, the industry trend is to use food 

grade lubricants plant-wide. This avoids the 

possibility that a non- food grade lubricant 

is mistakenly applied to a critical position 

 requiring a food grade lubricant. 

From the acidity of citrus products to 

the abrasiveness of bakery goods, food and 

 beverage equipment is impacted by both 

the characteristics of the products being 

processed, and the cleaning regulations of 

the manufacturing environment.

To prevent bacterial growth, machinery 

is exposed to frequent washdowns with 

caustic antibacterial cleansing agents. Harsh 

washdowns can wash away bearing lubricants 

and increase the risk of contaminating the 

product being processed. Additionally, the 

 ingress of water can drastically raise the risk 

of corroding a standard high chromium steel 

bearing. Both scenarios can lead to costly 

unplanned stops. 

In order to minimize the risk of corrosion 

and improve bearing service life, SKF stain-

less steel deep groove ball bearings offer a 

reliable solution. Filled with H1 NSF Certified 

food grade grease identified by the SKF suffix 

VT378, and with an effective seal, the units 

can be used in all applications from prepa-

ration to filling and packaging where corro-

sion and accidental food contact are a risk 

factor.

SKF stainless steel deep groove ball bearing 
filled with NSF Certified food grade grease 
(identified by the SKF suffix VT378).

Bottling line

Dairy plant

Fish processing

HACCP, GMPS, BRC, ISO22000, ISO14000, * 
SQF, IFS

5

B

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.4-4 SKF spårkullager VT378 

Spårkullagerna som vi använder oss utav är från SKF, och rostfria. 

Spårkullager fylld med NSF Certifierad livsmedelskvalitet fett (identifieras 

av SKF suffix VT378). Se Figur 4.2.4-4 De minimerar risken för korrosion 

och förbättrar lagrets livslängd. Med denna typ av fett kan lagret användas i 

vår rotationsdetalj, från förberedelse till packning, eftersom alla steg kan ge 

oavsiktlig kontakt med livsmedel. 

Fördelar: Byte från en till två knivblad och vice versa är möjligt att utföra 

under tiden maskinen arbetar, vilket medför att man sparar tid och inte 

behöver avbryta produktionen. Enkelt att byta ut lagren, glidbrickorna och 

axeln vid slitage. Livslängden ökar och slitaget minskar vid användning av 

rullningslager. Cylinder behöver inte bytas och kan användas med samma 

funktion som tidigare. Knivbladen är justerbara ett visst antal grader i 

horisontell riktning. Knivarna kan röra sig fritt i vertikalled och är oberoende 

av varandra. Inget slitage på den specialframtagna rotationsdetaljen och dess 

delar. Man kan justera vikten på knivarna som trycker mot degen genom att 

flytta vikten på den förlänga armen.  

Nackdelar: Hävarmen måste svetsas runt hylsan och vid eventuellt byte av 

hylsan måste man också byta hela armen då de är ihop svetsade. För att lyfta 

knivarmen krävs det en personal som gör detta manuellt. 

4.3. Granskning av koncept 

När alla koncept är klara, är det dags att utvärdera och jämföra dessa med hur 

maskinen ser ut idag. Utvärderingen görs med hjälp av en beslutsmatris 

enligt Tabell 4.3-1. 
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Tabell 4.3-1 Beslutsmatris 

- = sämre än referens        0 = lika med referens         + = bättre än referens 

Av tabell 4.3-1 framgår att alla 4 koncepten har ett nettovärde som är högre 

än referensen. Därför gör vi en viktbestämningsmatris för att väga de olika 

egenskaperna med varandra och komma fram till det bästa och slutgiltiga 

konceptet. Kriterierna läggs in i en matris i både dess rader och kolumner 

enligt tabell 4.3-2. Vid den parvisa jämförelsen av två kriterier låter man 

dessa dela på värdet 1. Om det ena kriteriet är mycket bättre än det andra 

tilldelas det viktigaste kriteriet hela värdet 1, och det mindre viktiga kriteriet 

tilldelas värdet 0 och vice versa. Om kriterierna är ungefär lika viktiga delar 

båda på värdet 1 och tilldelas värdet 0.5 vardera. 

Av tabell 4.3-2, i kolumnen Sum/Tot framgår vilka kriterier som är viktigast 

och vilka som är mindre viktiga. Med valda kriterier samt fastlagda 

viktkriterier och definierade värden för varje kriterium kan den slutgiltiga 

utvärderingen enligt kriterieviktmetoden genomföras. Detta görs i en matris 

enligt tabell 4.3-3 där kriterierna med viktkriterier lagts in på matrisens rader 

och lösningsalternativen i dess kolumner. 

 

 

 

Kriterium  Koncept 

  REF 1 2 3 4 

Hållbarhet 0 + ++ + ++ 

Oberoende knivar 0 0 - 0 0 

Stabil rörelse  0 + ++ + + 

Förslitning  0 + +++ ++ +++ 

Justerbar knivvinkel  0 0 + 0 + 

Justerbar vikt på  
0 0 0 0 0 

knivarmen 

Hängningsbar kniv 0 + 0 + + 

Med kullager 0 0 + 0 + 

Nettovärde 0 4 8 4 9 

Rangordning 4 3 2 3 1 

Vidareutveckling ja Ja Ja Ja ja 
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Tabell 4.3-2 Viktbestämningsmatris  

 

 

Tabell 4.3-3 Värdering och validering av kriterium 

1 = betydligt sämre     2 = sämre     3 = lika     4 = bättre      5 = betydligt bättre 

Ur tabell 4.3-3 drar vi slutsatsen att det bästa konceptet att gå vidare med och 

utveckla är koncept fyra, eftersom den är högst rangordnad och har det 

högsta värden för alla kriterium. 

Kriterium A B C D E F G H 

Su

m 

Sum/To

t 

A Hållbarhet  

- 
0 

0.
5 0 0 0 0 

0.
5 1 0.04 

B Oberoende knivar  1 - 0.5 1 
0.
5 1 

0.
5 1 5.5 0.20 

C Stabil rörelse  
0.
5 

0.
5 - 

0.
5 

0.
5 1 1 0.5 4.5 0.16 

D Förslitning  1 0 0.5 - 0 
0.
5 

0.
5 0.5 3 0.11 

E Justerbar knivvinkel  1 
0.
5 0.5 1 - 1 1 0.5 5.5 0.20 

F Justerbar vikt på 

knivarmen 
1 0 0 

0.
5 

0 - 
0.
5 

1 3 0.11 

G Hängningsbar kniv  1 
0.
5 0 

0.
5 0 

0.
5 - 0 2.5 0.09 

H Med kullager  
0.
5 0 0.5 

0.
5 

0.
5 0 1 - 3 0.11 

Tot 28 1 

Kriterium Kriterievikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

      Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng Värde Poäng 

Hållbarhet 4 % 5 0.2 4 0.16 4 0.16 5 0.2 

Oberoende knivar 20 % 3 0.6 1 0.2 3 0.6 3 0.6 

Stabil rörelse  16 % 4 0.64 5 0.8 4 0.64 4 0.64 

Förslitning 11 % 5 0.55 4 0.44 4 0.44 5 0.55 

Justerbar knivvinkel 20 % 5 1.0 3 0.6 3 0.6 5 1.0 

Justerbar vikt på  
11 % 4 0.44 4 0.44 4 0.44 4 0.44 

knivarmen 

Hängningsbar kniv 9 % 5 0.45 3 0.27 5 0.45 5 0.45 

Med kullager 11 % 3 0.33 5 0.55 3 0.33 5 0.55 

Nettovärde  - 34 4.21 29 3.46 30 3.66 36 4.43 

Rankning   - 2 4 3 1 

Vidareutveckling -  Nej  Nej  Nej  Ja  
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5. Valt koncept och detaljkonstruktion  

I detta kapitel kommer vi att presentera och eventuellt analysera det 

slutgiltiga resultatet som vi har kommit fram till.  

5.1. Konceptbeskrivning    

Det slutgiltiga lösningsalternativet som vi valt att gå vidare med är koncept 

nummer fyra. Nedan beskrivs funktionen kortfattat. 

5.1.1. Cylindern  

Cylinderns funktion är att lyfta och släppa knivarmarna. Figur 5.1.1-1 visar 

cylindern. I skärfasen ska knivarna lägga ned och rulla på bandet för skärning 

av knäckebrödsdegen Efter skärfasen ska knivarmarna lyftas och återgå till 

startposition för skärning av nästa omgång. Cylindern är PLC-styrd och 

kommer automatisk att släppa ned knivarmarna på banan för skärning. 

Cylinderns nedre del, Figur 5.1.1-2, är konstruerad för att lyfta hävarmarnas 

cylindrisk formade armar, samtidigt som det finns utrymme för armarna att 

röra sig fritt i vertikalled. Detta gör att vi kan lyfta upp högra hävarmen och 

låsa den för att utföra skärning av hela knäckebröd. 

Cylinderns nedre detalj är justerbar i vertikalled genom muttern som sitter på 

överdelen. 

 

 

                              

 

 

 

                                                                

Figur 5.1.1-2 Cylinderns nedre detalj 

fäst i hävarmarnas cylinderformade 

detalj                                            

 

        Figur 5.1.1-1 Cylindern 
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5.1.2. Rotationsdetaljen  

Vi har två hävarmar som är upphängda i på rotationsdetaljen enligt figur 

5.1.2-1. Dessa hävarmar kommer att röra sig på axeln med hjälp av fyra 

spårkullager som sitter inne i hylsan. Axeln går igenom mittenfästet och är 

åtdragen med en låsmutter och låsbricka. Hävarmen som är svetsad mot 

hylsan monteras på axeln och låses med en hylsa och en mutter på varsin sida.  

 

Figur 5.1.2-1 Rotationsdetaljen med axeln och fästet 

5.1.3. Kullager  

De spårkullager i Figur 5.1.3-1, som vi använder oss utav är rostfria. Lagre är 

fyllda med NSF (National Sanitation Foundation) Certifierad 

livsmedelskvalitet fett (identifieras av SKF suffix VT378).  Det minimerar 

risken för korrosion och förbättrar lagrets livslängd. Lagren har effektiv 

tätning och enheterna användas i vår rotationsdetalj där oavsiktlig kontakt 

med livsmedel är en riskfaktor. 

 

 

 

 

Figur 5.1.3-1 Spårkullager 
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Ritningar och mått på SKF spårkullager VT378 finns i Bilaga 2 

5.1.4. Upphängningen och fästet  

Cylindern är fäst på mittenfästet med en M8 bult och mutter, se Figur 5.1.4-1. 

Släden håller hela konstruktionen med hjälp av mittenfästet och rör 

skärapparaten över bandet fram och tillbaka.  

 

Figur 5.1.4-1 Vy från sidan med höger kniv upphängd 

Genom att lyfta upp den högra hävarmen och låsa den i låsdetaljen enligt 

Figur 5.1.4-2, kan man utföra skärning av hela knäckebrödsskivor. Denna 

låsdetalj är skruvad mot bakdetaljen med en M8 torx bult. 
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Figur 5.1.4-2 Fäste till höger hävarm, vid skärning av halva degmattor 

5.1.5.Knivdetaljen  

På hävarmens nedre del är kniven och dess detaljer fästa, se Figur 5.1.5-1. 

Knivens infästning arm har två genomgående hål för en M8 bult och en M5. 

M8 bulten är genomgående under hävarmen och ska låsas underifrån med en 

bricka och en lås nål, se Figur 5.1.5-2. Detta gör att vi kan rotera på kniven, 

justera vinkeln och låsa med M5 bulten 

                                                              

 

 

 

 

 
Figur 5.1.5-1 Justerbar vinkel på 

knivbladen 
Figur 5.1.5-2 Fäste till  

hävarmens nedre del 

 



35 

Sarmad Almadani & Denis Draganovic 

 

En exploderad vy på alla detaljer som sitter på kniven och fästs till hävarmen 

visas i Figur 5.1.5-3. Namn, mått på alla dessa delar och detaljer hittar du i 

bilaga 2. 

 

Figur 5.1.5-3 Kniven och dess komponenter 

5.1.6. Vikter  

Hävarmens bakre del har en förläng cylindrisk arm där vikter på 50-100g kan 

placeras och fixeras, se figur 5.1.6-1. Detta krävs för att kunna justera kraften 

som trycker mot degen. 

 

Figur 5.1.6.1 Justering av vikter på cylindriskformade armen 
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5.2. Val av komponenter 

5.2.1. Kullager 

Kullager har valts från SKF på grund av deras stora produktutbud höga och 

kvalitet. Vi har i första hand tittat på att lagren är livsmedelsgodkända, dvs. 

kan användas i nära kontakt med livsmedel samt är ofarliga vid oavsiktlig 

kontakt med livsmedel. Vi har också tittat på storlek, typ och belastning. Det 

var av stor betydelse att vi kunde hitta exakta mått för att anpassa dessa 

kullager i vår konstruktion. Eftersom vi hittade en serie spårkullager med 

livsmedelsgodkänt fett föll valet på dessa spårkullager. Spårkullagrens 

förmåga att ta upp både radiella och axiella belastningar såg vi som positivt 

eftersom de kan förekomma små belastningar även axiellt. Denna typ av 

lager är tätade, samtidigt som fettet i kullagren är livmedelsgodkänt ifall 

läckage skulle ske.  

Livslängderna samt beräkningar av hållfastheten har inte genomförts 

eftersom lagren kommer rotera och belastas med väldigt låga varv moment 

såväl som krafter. Den andra orsaken till att vi bortser från beräkningar och 

livslängd är att vi använder oss utav 4 spårkullager som jobbar tillsammans 

med att ta upp krafterna. Tystgång och dylikt har inte tagits i beaktande då 

utrustningen kommer att arbeta i en högljudd miljö. Styvhet är av ringa 

betydelse på grund av att deformationerna är väldigt små. 

5.2.2. Material och dimensioner  

Rostfritt stål har valts eftersom det är standard i företaget och deras 

nyvarande koncept är gjort av detta material. Samtidigt ser vi att det inte 

finns några positiva förbättringar med att byta till annat material. Rostfritt 

stål har en hög elasticitetsmodul vilket gör att det blir obetydliga utböjningar 

på hävarmarna i förhållande till om något annat vanligt förekommande 

material använts.  

Vi har försökt använda liknande dimensioner på detaljerna som finns idag på 

grund av tillgänglighet samt kostnadsbesparingar. Det gäller även materialet 

och dimensionerna på hela konceptet samt mittenfästet där rotationsdetaljen, 

cylindern och hävarmen monteras.   



37 

Sarmad Almadani & Denis Draganovic 

 

5.3. Förbättringar av valt koncept  

Efter valet av koncept fyra, diskuterade vi lösningen med Torbjörn. Han 

tyckte att några förbättringar i rotationsdetaljen, knivdetaljen, hävarmens och 

cylinderns fäste kunde göras.  

5.3.1. Rotationsdetaljen  

I den förbättrade rotationsdetaljen har vi bytt ut det tidigare spårkullagren 

mot ett motsvarande mindre spårkullager, W 61902-2Z VT378 (6) vilket gör 

att axel dimensionen kommer att bli mindre. Detta gör att tjockleken på 

kullagerhylsorna där hävarmen kommer att svetsas, kan minskas. Lösa 

hylsorna och avsatser finns för att verka på lagrens innerring, medan 

avsatserna i hylsan verkar på lagrens ytterring. Genom att pressa hylsorna 

mot lagren ska vi få dem i position. En spårring har placerats på utsidan av 

ytterringen på varje sida av lagren för att förhindra rörelsen i axialled, se 

Figur 5.3.1-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Knivdetaljen  

Knivdetaljen har ändrats, se Figur 5.1.5-1, till designen enligt Figur 5.3.2-1. 

Knivens vinkel är fortfarande justerbar och kan rotera ett visst antal grader. 

Figur 5.3.1-1 Förbättrad rotationsdetalj 
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Den stora fördelen med den nya designen är i att arean där knivens förlängda 

arm ligger an på har utökats, vilket ökar stabilitet och hållfastheten.  

Fixeringen på hävarmen är den samma som tidigare.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. Hävarm och cylinder fäste 

Vi har en cylindrisk stång med gängor som går genom hävarmen och dras åt 

med en låsmutter på andra sidan av hävarmen. Denna förbättring har också 

medfört att vi har kunnat minska avståndet från höger hävarm till fästet i 

cylinder. Se Figur 5.3.3-1.  

 

Figur 5.3.2-1 Vinkeljustering, ny design 

 

Figur 5.3.3-1 Hävarm och cylinder fästet 
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5.4. FEM-analys  

SolidWorks-programet har använts för att analysera utböjningar och 

spänningskoncentrationer samt att komma fram till detaljens säkerhetsfaktor. 

Det har inte angivits några specifika tillåtna utböjningar, men vi har lagt på 

laster som påverkar konstruktionens olika detaljer. Materialet är stål som har 

hög E-modul och krafterna som påverkar konstruktionens olika detaljer är 

förhållandevis små. Vi har valt att ändå presentera de relevanta 

belastningsfall och spänningskoncentrationer. 

5.4.1. Utböjning och spänningskoncentrationer av axeln 

Axeln är fäst på mittenfästet där de gröna pilarna pekar Denna axel håller i 

hävarmarna med rotationsdetaljerna på varsin sida där de är utsatt med en 

kraft på 20N (lila pilarna). Analyserna ger utböjnings och 

spänningskoncentrations värden som man ser i figur 5.4.1-1 och 5.4.1-2. 

Säkerhetsfaktorn på detaljen är 157. 

 

Figur 5.4.1-1 Utböjningen, enhet I milimeter 
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Figur 5.4.1-2 Spänningskoncentration, enhet i MPa 

 

5.4.2. Utböjning och spänningskoncentrationer av hävarmens 

högra upphängning till cylinder 

 

 

Figur 5.4.2-1 Utböjning, enhet I milimeter 
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Figur 5.4.2-2 Spänningskoncentration, enhet i MPa 

I Figur 5.4.2-1 samt 5.4.2-2 ser vi utböjningen och spänningskoncentrationen 

för den cylindriskformade detaljen som är åtdraget mot hävarmen och stödjas 

mot cylinderns nedre detalj. Detaljen belastas med en kraft på 20N. Denna 

kraft kommer inte påverka detaljen och ger en liten böjning, nästan till noll. 

Maximala spänningskoncentrationer för kritiska moment blir på 12.6 MPa, 

detalj kommer inte utsättas för detta. Säkerhets faktorn 11 får vi efter FEM-

analysen. 
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6. Uppfyllda kravspecifikation  

Här kontrolleras om detaljen har uppfylld kravspecifikationen  

Tabell 6-1 visar om detaljen har uppfylld de olika kraven som företaget 

ställde  

Tabell 6-1 Uppfyllda kravspecifikation  

 

 

 

 

. 

   

Kravspecifikation Uppfylld 

Avståndet mellan knivbladen skall vara 86 mm, 

då den skär halva degskivor 

ja 

Knivarna skall kunna röra sig fritt, oberoende 

av varandra i vertikal riktning 

ja 

Knivarnas rörelse i horisontell riktning skall 

vara så stadigt som möjligt 

ja 

Utslitnigen på anordningen skall minska och 

livslängden ökar i jämfört med hur den är idag 

ja 

Knivarnas vinkel runt den vertikala axeln skall 

vara justerbar och oberoende av varandra 

ja 

Tillämpa livsmedelsgodkända kullager/rullager ja 

Vikten på knivarmen skall vara justerbar ja 
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7. Diskussion  

Här diskuterar vi hur arbetet kan förbättras och vad som kunde göras bättre. 

Detta projekt har omfattat att vidareutveckla den befintliga skärmaskinen 

som Solmarka bageriet använder idag för att skära halva och hela 

knäckebrödsskivor.  

När vi för första gången besökte företaget och träffade vår handledare Marcel, 

började vi direkt med att undersöka maskinen för att förstå vad felet var och 

vad uppgiften gick ut på. Efterhand började vi med att skriva ner all viktig 

information angående maskinen som skulle kunna hjälpa oss med att lösa 

problemet. Kravspecifikationen som detaljen skulle uppfylla skrev vi också 

ner vid första mötet. 

Efter vårt första besök till företaget började vi direkt med att skissa ner och 

rita alla möjliga lösningar som vi trodde skulle kunna passa som en lösning 

med hänsyn tagit till den information och kravspecifikation som vi hade. Vid 

andra besöket till företaget, presenterade vi dessa lösningar till Marcel och 

Sandris som är bagare i företaget. Efter diskussionen om de olika lösningarna 

kom vi på att några krav missuppfattades. Vid presentationen av de olika 

lösningarna märkte vi att de var mer intresserade av det konceptet som 

byggde på kullager. Därför valde vi att gå vidare och utveckla detta.  

Projektet har varit ganska lärorik, trots att det innehåll lite beräkningar. Den 

var mer inriktat på att konstruera ett bra system för att utföra en funktion. Vi 

tycker att det gick bra med utförandet och vi är ganska nöjda med det slutliga 

resultatet och hoppas på att Marcel och Sandris kommer vara nöjda med det.  

Det som varit svårt i början av projektet var att vi visste inte riktigt hur vi 

skulle börja och vilka metoder vi skulle använda. Men med tiden och hjälp 

av vår handledare började vi med att tänka fram olika lösningar som vi sedan 

granskade och analyserade med hjälp av flera metoder. 
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8. Slutsatser 

Här kommer vi presenterar ett slutord för denna uppsats, följt av några 

allmänna rekommendationer för företaget där detta projekt genomfördes 

Vi bedömer att vår utvecklade rotationsdetalj med kullager kommer att hålla 

i längden, åtminstone mycket längre än den nuvarande konstruktionen. Vi har 

använt oss av material som redan ingår i standardsortimentet på Solmarka 

bageri. Och alla ritningar med mått på detaljerna finns i bilaga 2. Resultatet 

blir en konstruktion som är lite dyrare än den som finns i nuläge, men med 

förbättrade funktioner samt ökad livslängd. 

Ett önskat scenario vore att utveckla denna maskin vidare och jobba med 

utveckling av hela processen från start av degblandningen till packningen av 

färdiga knäckebrödsprodukter. Vi tycket att det finns flera maskiner som kan 

vidareutvecklas i produktionslinjen.  
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10. Bilagor  

Bilaga 1: SKF Spårkullager W61902 VT378 

 Bilaga 2: Ritningar 
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