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Sammanfattning
Arbetet har gått ut på att ta fram en konstruktion av en surdegsvagn till företaget Majgården
AB som arbetar inom bageriproduktion.
Metoden som har används följer i stort sätt Fredy Olssons (1995) arbetsprocess med att
använda sig av Principkonstruktion och därefter Primärkonstruktion för att komma fram till en
slutgiltig konstruktion.
I början av arbetet analyserades hur produkten är tänkt att användas samt i vilken miljö den
kommer befinna sig i. Detta gör det enklare att ta fram krav som ställs på produkten. Därefter
följer olika produktskisser som på olika sätt kan fungera som en eventuell lösning. Efter en
jämförelse mot kraven valdes till slut en slutgiltig konstruktion som arbetet fortsatte med.
Konstruktionsskisser förfinades ytterligare och med hjälp av 3D-program konstruerades
lösningen fram. Bilder renderades (även videos) på den tänkta konstruktionen för att enklare
tydliggöra hur konstruktionen ser ut. Även ritningar på produkten togs fram.

Abstract
This thesis involves the process of designing a wagon for the company Majgården AB, a
company working with bakery production.
The used method follows mostly Fredy Olsson´s (1995) work process using Principle Design
as well as Primary Design in order to design a final concept. Initially, in the beginning of the
thesis, it was analyzed how the product will be used and in what kind of environment. The
analysis allowed a definition of requirements that the product needs to fulfill.
Next step included extracting different product sketches that could be used as possible
solutions. The solutions were compared against the requirements and a final, optimal concept
was chosen to continue the work with.
The final sketch was then further improved. The design of the final concept was then fully
finalized with help of a 3D program. Images (as well as videos) of the final solution were
rendered to better illustrate the product. Drawings were also made and can be found at the
end of this report.
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Förord
Detta examensarbete på 7.5 hp är det sista obligatoriska momentet för studenter på CADtekniker utbildningen vid Högskolan i Halmstad. Arbetet utfördes under en 12 veckors period
under våren 2017.
Arbetet som rapporten grundas på är i ett samarbete med företaget Majgården AB i
Kungsbacka. Ett stort tack till företaget som har gett oss möjligheten till att utföra arbetet med
ett stort eget ansvar samt fria händer.
Zlate Dimkovski, vår handledare vid Högskolan i Halmstad ska även han ha ett stort tack för
att han snabbt hjälpt till då frågor och funderingar har uppstått.

Halmstad, den 17. Maj 2017
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1 Inledning
__________________________________________________________________________________

I den inledande delen av rapporten ges en introduktion till rapportens uppbyggnad.
Även en första introduktion till företaget ges som rapporten riktar sig emot.
__________________________________________________________________________________

1.1 Introduktion
Den här rapporten är ett examensarbete inom programmet CAD-tekniker vid Högskolan i
Halmstad. Arbetet utfördes under två månader, april samt maj 2017. Arbetet utfördes av två
student mot uppdrag till ett företag.
1.2 Rapportens uppbyggnad
1: Inledning
I den första delen ges en lätt introduktion till examensarbetet. I kapitlets huvuddel läggs
vikten på att redogöra rapporten uppbyggnad så att läsaren på förhand vet hur rapporten är
strukturera. Även en introduktion till företag ges för att ge en inblick i företagets verksamhet.

2: Frågeställning och metodbeskrivning
I del två diskuteras först själva problemområdet. Detta utgör själva grunden till varför arbetet
utförs. Här ges en mer noggrannare inblick i företaget verksamhet där själva problemområdet
lyfts fram extra.
Detta leder i sin tur fram till syftet för arbetet samt vilka mål som har fastställts tillsammans
med företaget. Detta går hand i hand med problemområdet som diskuterade tidigare.
Efter detta följer avgränsningarna som sätter själva ramarna för arbetet. Här diskuteras de
områden som rapporten inte kommer ta upp. I den sista delen redogörs själva metodvalen
som kommer att användas för att utföra uppgiften.

3: Genomförande
Del tre är uppdelad i tre delar. I den första delen görs en grundläggande förstudier för att
tydliggöra hur produkten är tänkt att användas samt i vilken miljö den ska användas. Detta
gör det lättare att första vilka krav samt önskemål som därefter kommer ställas på produkten.
Dessa krav och önskemål kommer i sin tur att viktas mot varandra.
I del två presenteras de produktförslag som har tagits fram. Dessa kommer i sin tur att
utvärderas gentemot viktningen av de kraven som fastställdes tidigare.
I den sista delen kommer produktförslaget som väljs ut att presenteras mer utförligt, där alla
dess ingående komponenter lyfts fram. Även en analys på konstruktionen kommer utföras.
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4: Presentation av utfört arbete samt resultat
Det näst sista kapitlet fortsätter där den föregående tog slut. Här presenteras först den klara
produkten som har skapats. Detta följs upp av en diskussion kring hur lösningen står sig
gentemot de kraven som togs fram tidigare. I slutsatsen knyts rapporten ihop där en konkret
sammanfattning ges på vad rapporten har åstadkommit.

5: Avslutning
I det avslutande kapitlet ges en arbetsfördelning av arbetet som har utförts. Följt av
referenslistan samt bilagorna som innehåller ritningar på produktförslagen samt ritningar på
den slutgiltiga produktförslaget.
1.3 Majgården AB
Majgården AB är ett Bageri/Konditori som startade sin verksamhet i Onsala, drygt 40 km söder
om Göteborg under början av 1930-talet. Många av recepten som fanns då, finns fortfarande
kvar i företaget, och är en av anledningarna till ett lyckat koncept. År 2000 utökade företaget
till att även öppna en butik i Kungsbacka. Här kan man handla över disk men det finns även ett
café där kunderna kan äta/fika på plats.
Utbudet är enormt stort med bland annat tårtor, smörgåsar, smörgåstårtor, lunchsallader,
småkakor, bröd, frallor, matpajer, bröllopstårtor, studenttårtor mm (Majgården, 2017).

Bild 1: Företaget Majgården i Onsala.
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2. Frågeställning och metodbeskrivning
___________________________________________________________________________
I kapitel två lyfts först problemområdet fram. Detta gör det mer tydligt vilken typ av lösning
som behöv tas fram. Därefter följer syftet samt målet med arbetet, vilket följs upp med
avgränsningarna. Sist men inte minst kommer metodbeskrivningen som beskriver processen
hur uppgiften har lösts.
__________________________________________________________________________
2.1 Problemformulering
Majgården tillverkar stora mängder surdeg som under tillverkningsprocessen förvaras i stora
plastlådor med lock. Dessa står och tar upp stor plats. Dessutom behöver lådorna förflyttas
runt i anläggningen och den processen är i dagsläget ineffektivt.
Företaget önskar sig en slags vagn där samtliga lådor kan förvaras. Ett indirekt problem är att
antalet liter surdeg som tillverkas sällan är konstant. Det skulle därmed vara praktisk om
vagnen inte hade en fast konstruktion, utan att det är möjligt att modifiera om den för att
bättre anpassa vagnen till lådorna som används.
2.2 Syfte och mål
Syftet med arbetet är att konstruera en surdegsvagn till företaget. Dock går det inte att stirra
sig blind på att skapa vagnen med ett visst utseende och luta sig tillbaka i tron på att den
kommer lösa företagets behov. Om företaget hade gått på linjen att de önskar sig en viss typ
av vagn, skulle de kunna vända sig till marknaden där det finns tillräckligt många exemplar,
där någon vagn säkerligen skulle passa företagets behov utmärkt.
Målet blir att skapa en vagn som är modifierbar där slutmålet är att ta fram ritningsunderlag i
Catia.

2.3 Avgränsningar
Arbetet sträcker sig så långt att det klart och tydligt ska framgå hur utformningen av
surdegsvagnen kommer att se ut, d.v.s., klara ritningar kommer att skapas på själva vagnen.
Arbetet kommer inte att behandla en eventuell fortsatt del som då skulle inkludera en
beskrivning av tillverkningsprocessen för vagnen samt se över vart alla dessa delar kan köpas
in.
En exakt kostnadsanalys kommer inte heller att skapas på grund av att det finns flera faktorer
som påverkar kostnaden. En av dessa faktorer är just att vagnen kommer vara modifierbar.
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2.4 Metodbeskrivning
Enligt Fredy Olssons (1995) metodbeskrivning kan arbetet från en idé (eller behov) till en
färdig produkt sammanfattas i följande fem steg:
1. Produktionsalternativstudie: Arbete med syfte att åstadkomma en principiell
2.
3.
4.
5.

behovslösning.
Principkonstruktion: Arbete med syfte att åstadkomma en principiell teknisk
produktlösning, dvs. en principlösning eller ett lösningskoncept.
Primärkonstruktion: Arbete med syfte att åstadkomma en primär, preliminärt
användningsriktig produkt.
Tillverkningskonstruktion: Arbete med syfte att åstadkomma en bruks -och
framställningsriktig produkt.
Slutkonstruktion: Arbete med syfte att åstadkomma en riktig slutprodukt genom
eliminering av tidigt upptäckta produktbrister.

Arbetet kommer att basera sig på den inledande konstruktionsfasen, också kallad
Principkonstruktion. I den här delen ingår följande moment:
A: Produktdefinition




Här klarläggs vilka komponenter som kan ingå i produkten.
Produktens huvuduppgift samt deluppgifter fastställs.
Tänkt användningsområde för produkten samt samspelet mellan produkt och
människa/användare av produkten.

B: Produktundersökning och kriterieuppställning





Undersökning av tidigare existerande lösningar, d.v.s. produkthistoria
Undersökning av existerande brister vad det gäller den tilltänkta produkten samt
bakomliggande behov.
Framtagning av lämpliga kav och önskemål på lösningen/produkten.
Klarläggning av sambandet samt avvägning mellan olika kriterier i form av
prioriteringar, rangordning, betydelse etc.

C: Framtagning av produktförslag




Visar en grov uppbyggnads samt utformning hos produkten.
Beskrivning av hur produkten är tänkt att fungera.
Förslagen är illustrerade med ex: text, skisser, bilder, modeller etc.

D: Utvärdering av Produktförslagen


Förslagen bedöms mot ställda kriterier så att en bäst lämpad lösning kan väljas ut.

E: Presentation av valt produktförslag



Den valda förslaget utarbetas och skapas i form av principskisser.
Förslagets fördelar, nackdelar samt möjligheter diskuteras.
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Efter att produktförslaget har valts ut, följer nästa steg som är Primärkonstruktion.
Det här steget innehåller följande moment:
F: Analys av produktens delar.


Produktens uppbyggnad presenteras samt en redovisning gör vilka delar som måste
detalj konstrueras och vilka som finns färdiga som konstruktionskomponenter.

G: Komponentsval


Komponenternas storlek och utformning bestäms.

H: Detaljkonstruktion.


Unika delar som behöver konstrueras skapas.

I: Sammanställning av produkten


Produktens olika delar, både standard komponenter samt unika detaljer sätts samman
med hjälp av sammanställningsritningar.

J: Granskning av resultat




Med hjälp av FEM-analys (om så behövs) analyseras produkten för att kontrollera att
kraven på produkten uppfylls.
Granskning av lösningen med hänsyn till människans förutsättningar samt behov.
Identifiering av möjligheter samt begränsningar med lösningen.
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3. Genomförande
___________________________________________________________________________
I kapitel tre läggs fokus på att undersöka produktens användningsområde. Då man har en
klar bild på hur produkten kommer användas kan man gå vidare med att se över vilka krav
samt önskemål omgivningen ställer på produkten. Därefter följer en presentation av
produktförslagen samt utvärderingen av dessa för att välja ut den slutgiltiga lösningen.
Produktförslaget som väljs ut kommer därefter att skapas i Catia samt analyseras närmare.
__________________________________________________________________________________

3.1 Förstudie
Syftet med förstudien är att inhämta nödvändig information som behövs för att kunna gå vidare
med produktförslag. Detta gör det möjligt att fastställa krav samt önskemål på produkten.
Därefter kan man utföra en marknadsundersökning och se vilka lösningar som erbjuds i
dagsläget. Detta leder till att det blir mer smidigare att ta fram egna produktförslag.
3.1.1 Produktdefintion
Process
I företagets tillverkningsprocess krävs det att surdegen som förvaras i lådor transporteras från
ett ställe till ett annat. I dagsläget är den här processen gammalmodig då man egentligen inte
har ett konkret sätt att hantera förflyttningen av dessa lådor. Förflyttningen sker lite spontant
via manuellt arbete när surdegen helt enkelt behöver förflyttas. Detta fungerar i dagsläget
relativt bra med för att effektivisera processen i framtiden krävs det ett mer systematisk och
professionellt tillvägagångsätt. Detta behövs även utföras ifall produktionskapaciteten behövs
utökas i framtiden.
Lådorna som används och som även är tänkt att användas för den nya vagnen heter Euroback
Budget och finns i flera storlekar. Företaget som säljer dessa är RuneLandhs, ett företag för
inredning och utrustning för industri och kontor. Dessa lådor är tillverkade i livsmedelsgodkänt
PP-plast (polypropylen) med förstärkt utsida. Allt enligt eurostandard. Lådorna tål även
temperaturer från -20C upp till +90C. Enligt diskussion med företaget så kommer bara lådor
som har en bas på 600x400 mm att användas. Dessa ser man inom den röda rutan på bild 2
(Runelandhs, 2017).
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Bild 2: Runelandhs produkterbjudande av Euroback lådor.

Produkten
Lösningen på problemet behöver vara någon form av en transportvagn där lådorna kan förvaras
vid transport. Då lådorna har olika storlekar är det till fördel om vagnen kan modifieras om så
att optimal storlek på hyllorna kan erhållas. D.v.s. så att inget onödig stort mellanrum finns
mellan två hyllnivåer.
Omgivning
Produkten kommer att användas i ett bageri, d.v.s. inomhusmiljö. Miljön kommer därmed att
vara ren då livsmedelsverket ställer extra hårda krav på verksamheter som arbetar med
livsmedel. Däremot kommer produkten att komma i kontakt med en mängd element som finns
i ett bageri, ex: vatten, mjöl, värme och fett. Noterbart är också att underlaget nödvändigtvis
inte behöver vara helt plant i anläggningen, därmed är det fördelaktigt om hjulen är
låsningsbara så att vagnen inte kan börja rulla.
Människa
Då produkten kommer användas inom produktionen inom bageriet kommer endast företagets
anställda att komma i kontakt med produkten. Då produkten är en vagn, tänkt att förflytta något
så behöver det inte med all säkerhet vara surdegslådor för all framtid. Dessa vagnar kan i
framtiden hamna i andra ändamål där de används för att förflytta eller förvara något annat.
Därmed kan andra människor än företagets anställda komma i kontakt med produkten.
Ekonomi
Merparten av produktens kostnad kommer att vara tillverkningskostnaden. Om flera av dessa
vagnar köps så kan man säkerligen pressa ner totalpriset. Andra kostnader som framför allt
installationskostnaden och användningskostnad kan försummas. Själva slutmonteringen av
vagnen kan utföras av företagets anställda. Då vagnen behöver skötas om, resulterar det i
underhållskostnader för framför allt rengöring samt smörjning av hjulkomponenter.
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3.1.2 Produktundersökning och Kriterieuppställning
Existerande lösningar
Bild 3 visar ett känt exempel på en redan existerande lösning som är mycket vanligt inom
bagerier. Den största nackdelen här är att nivåerna för hyllorna redan är färdigdefinierade vilket
sätter gränser för vad maxhöjden blir som hyllorna klarar av att bära. En lösning kan självklart
vara att ta ut ett fack vilket direkt ger en dubbel så stort utrymme att handskas med. Nackdelen
är att om man lägger in något som precis inte får plats på en nivå, tvingas man använda två
nivåer. Alltså resulterar detta att det kommer finnas ett stort luftutrymme innan nästa nivå
börjar. Den absolut bästa lösningen är om man skulle kunna justera nivåerna på hyllarna exakt
så som man själv önskar.

Bild 3: Standard vagn för bagerier.

Kriterieuppställning
Tabell 1 visar de kriterier och önskemål som har fastställts på produkten som ska tas fram.
Kraven och önskemålen är inte skrivna i någon prioriterande ordning.
Tabell 1: Krav och önskemål för vagnen.
Specifikation
Enkel att förflyttas utan större ansträngning
Vagnen hyllor ska kunna optimeras för specifika plastbackar
Varje fack ska ha en tidkontroll (jäsningstiden)
Totalhöjden får inte överskrida 1.9m
Inga vassa kanter
Materialet på produkten ska tåla miljön produkten kommer användas
Lådorna ska placeras säkert i vagnen, ingen risk att de trillar ut
Produkten ska helst ha hjul
Slutmonteringen ska eventuellt kunna ske på företaget.
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Krav (K) / Önskemål (Ö)
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
Ö1
Ö2

Viktning
De krav som togs fram viktades mot varandra. Resultatet kan ses i Tabell 2.
Tabell 2: Resultat av viktning av krav.

Diskussion
Då kraven viktades mot varandra får man fram ett relativt jämt resultat. De två kraven som
har starkast viktning är K4 samt K6 på 21.4 % respektive 23.8 %. Dessa två är



Totalhöjden får inte överskrida 1.9m.
Materialet på produkten ska tåla miljön som produkten kommer användas i.

Att dessa två fick högs procentandel är inte överraskande. K4 har direkt med hanterbarheten
att göra, d.v.s. att produkten går att användas på ett smidigt sätt inom företaget. Kravet har
dessutom med säkerheten att göra, då en allt för hög konstruktion bidrar till hanteringsrisker.
Att krav K6 blev det viktigaste kravet är också logiskt. Då materialvalet är ytterst viktigt med
tanke på i vilken miljö produkten kommer användas i. Då detta krav studerades, bedömdes
även att materialet inte ska påverka människan på något negativt sätt, då människan är en del
av miljön. Därmed kommer även hälsoaspekten med i beräkningarna vilket resulterade i att
kravet hamnade högst upp på prioriteringslistan.
Efter dessa två krav följer krav K3 och K7, på 14.3% respektive 16.8 %.
Dessa är följande:



Varje fack ska ha en tidkontroller (timer för jäsningstiden)
Lådorna ska placeras säkert i vagnen, ingen risk att de trillar ut.

Dessa krav bidrar med att produktionen inom verksamheten flyter på utan bekymmer. De har
en stark anknytning till att ge ett mervärde för företaget i första hand. Även om de indirekt
påverkar även själva användaren av produkten, d.v.s. personalen på företaget.
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Kraven K1 samt K5, med bägge på 9.5 % fick även de en relativ hög viktningsandel. Dessa är
följande:



Enkel att förflyttas utan större ansträngning.
Inga vassa kanter.

Dessa krav påverkar användaren av produkten. Har medarbetarna det enkelt att handskas med
lösningen så gynnar det även företagets tillverkningsprocess.
Sist hamnade krav K2 med 4.8 % som är:


Vagnens hyllor ska kunna optimeras för specifika plastbackar

Att det här kravet hamnade sist är pga. att den mer ska betraktas som ett "plus i kanten" om
den går att uppfyllas.
Mönstret som man kan tydligt se är att de kraven som hamnade högs upp i listan har att göra
med säkerheten för människan. Sen följer kraven som förbättrar produktionen inom
verksamheten. Därefter följer kraven som underlättar arbetet för de anställda. Sist kommer ett
krav som ger själva lösningen ett mervärde jämfört med andra lösningar, en så kallad "snygg
lösning/konstruktion".

Önskemål
Eftersom bara två önskemål fastställdes gjordes ingen viktning av dessa önskemål.
Önskemålen står heller inte i kontrast till varandra.
Önskemålet, "att produkten helst ska ha hjul " ses som självklar eftersom det annars blir
betydligt svårare att handskas med kravet att vagnen ska vara "enkel att förflytta".
Det andra önskemålet är en logistikfråga, då kostnaden säkerligen skulle falla om produkten
skapades på ett sådant sätt att den går att delvis monteras ihop på företaget.
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3.2 Framtagning av produktförslag
Totalt har nio olika produktförslag tagits fram. Produktskisser i full storlek på dessa finns i
Bilaga A - Produktskisser. Här ges en kort beskrivning av produktförslagen samt en
sammanfattning på deras styrkor samt svagheter.

1: Vridbar Vagn
En hylla där själva hyllan är vridbar. Då lådorna har lagts på plats kan man vrida hyllan en
aning så att lådorna inte trillar ut. Även om man kan göra själva hyllan större än på bilden så
är det tveksamt om det räcker för att alla lådorna ska få plats.
+ Ergonomisk

- Har ej plats för många lådor

2: Låda i en Låda
En lösning där konstruktionen består av lådor som kan sättas ihop då de inte används. Detta
görs genom att minska på bredden samt att den övre lådan i sin tur kan fällas ner i lådan som
befinner sig under den.
+ Tar ej stor plats då den ej används
- Komplicerad lösning
+ Kan justeras och anpassas efter behov
3: Moduluppbyggnad
En moduluppbyggnad sätt där "rörpinnar" fungerar som själva grunden. Dessa rör kan i sin
tur sättas ihop med varandra så att lådor byggs upp. På bottnen av den här strukturen
(markerat med skugga på bilden) lägger man ett underlag som förhindrar att själva
surdegslådan inte faller igenom konstruktionen.
+ Går lätt att massproduceras
+ Går att anpassa till behov

- Ostabil lösning
- Ej uttänkt lösning med förflyttningen

4: Utdragbara fack
En vagn som består av tre delar, där de två delarna som finns på sidan kan skjutas in i den
mittersta delen. Konstruktionen gör det möjligt att anpassa vagnen beroende på antalet lådor
som ska transporteras.
+Relativ kompakt vagn i grundutformningen
- Något komplicerad lösning
+Möjlighet att transportera många lådor

5: Moduluppbyggnad med lådor
Ännu en moduluppbyggnad som bygger på att standardkomponenten är en enkel låda. Den
här lådan går att kombineras med andra lådor så att den önskande utformningen fås fram.
+ Stora möjligheter till att anpassa konstruktionen
- Inte helt genomtänkt hur lådorna ska slås ihop med varandra
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6: Standardvagn justerbara fack
En standardkonstruktion som är mycket vanliga inom bagerier. Fokus här ligger på att få
hyllnivåerna att vara anpassningsbara så att man själv kan justera höjden.
+ Justerbara hyllor
+ Enkel konstruktion leder till materialbesparing
7: Magasinkärra
En klassisk magasinkärra där lådorna där lådorna placeras på olika nivåer. Vanlig lösning
inom flera industrier. Den här konstruktionen gör att nivåerna kan låsas fast då lådorna ska
transporteras. Då magasinkärran inte används går dessa nivåer att fällas ner.
+Enkel konstruktion
- Kapaciteten är ej stor vid transport
+Lätt att förflytta
- Förlitar sig på användaren för balansering
+Tar ej stor plats
8: Stor vagn
En vagn på fyra hjul där lådorna kan förvaras inne i själva vagnen.
+ Stabil lösning
- Ej anpassningsbar
+ Stor kapacitet
- Tar stor plats
+ Lådorna transporteras mycket säkert

9: Korgvagn
En konstruktionslösning som är hämtad med inspiration från vanliga kundvagnar i mataffärer.
Dock är vagnen mycket mindre (anpassad för att hålla en låda). I höjdled finns det plats för
flera korgar där lådorna kan förvaras.
+Enkel att handskas med vid transport
- Kapaciteten är ej stor vid transport

16

3.3 Utvärdering av produktförslag
De nio produktförslagen jämfördes med de fastställda kraven. För de bästa lösningarna
diskuterades även hur de förhåller sig till önskemålen samt mot varandra. Resultatet av
jämförelsen av produktförslagen mot kraven syns på tabell 3.
Betygsfördelningen som användes var följande:
0
1
2
3

Klarar ej av kravet
Klarar av kravet någorlunda
Klarar av kravet med marginal
Klarar av kravet utmärkt

Tabell 3: Resultat av utvärderingen av produktförslagen

Diskussion
Majoriteten av produktförslagen fick väldigt höga poäng vid utvärderingen mot kraven.
Den största anledningen till det här höga resultatet kan ses på krav K4, K5 och K6 där samtliga
förslagen fick högsta poäng. Om man studerar dessa krav närmare kan man även lättare förstå
de höga toppoängen bakom resultatet.
Dessa tre krav var följande:
- Totalhöjden får inte överskrida 1.9 m.
- Inga vassa kanter
- Materialet på produkten ska tåla miljön produkten kommer användas.
Då man i det här stadiet bara har grova produktskisser på förslagen blir det svårt att bedöma
hur de förhåller sig till kraven. Inga av produktförslagen är helt färdigställda med exakta skalor
och ritningar. Därför blir dessa tre kraven mer som en indikation i hur produktförslagen
kommer att bli i slutändan. D.v.s., att man tar med i beräkningarna totalhöjden samt göra mjuka
övergångar vid kanterna då man konstruerar vidare på förslagen. Vid val av material behöver
man resonera likadant för samtliga produktförslagen. Här kan man dock tänka på att inte
konstruera för komplexa geometrier eftersom materialet ska kunna anpassa sig till
utformningen.
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De två produktförslagen som särskilde sig mest var produktförslag nr.6 Justerbar
multifunktionsvagn samt nr.8 Stor vagn. Dessa fick 20 respektive 18 poäng av totalt 21 möjliga.
Nackdelen med produktförslag nr.8 var att den just var stor och även hade en fast konstruktion.
Fördelen med en stor vagn är att det naturligtvis går att lasta in flera lådor.
Men lösningen kommer även med en negativ konsekvens som är vagnen tar stor plats och kan
kännas "klumpig" när man kör runt med den inom företagets produktionsanläggning.
När det gäller produktförslag Nr.6 hittades bara en synpunkt som resulterade i att förslaget inte
fick full pott. Det var det sista kravet med att lådorna ska placeras säkert i vagnen och inte
riskera att trilla ut. Då lösningen innebär att man använder sig av L-profiler (kallas även för
skenor) längs sidorna av vagnen, behöver man undersöka om dessa klarar av att bära upp en
viss kraft som de kommer att utsättas för. Därmed blir en analys nödvändig att utföras i Catia
för att säkerställa säkerheten i skenorna.
När det gäller önskemålen så uppfyller produktförslaget nr.6 de två önskemålen.
Lösningen har hjul och slutmonteringen kan ske på företaget om det så behövs.
När det gäller produktförslag nr.8 kan en eventuell slutmontering inom företaget bli svårare
att utföra då det handlar om en mer komplex lösning än förslag nr.6
Då allt detta togs med i beräkningarna så valdes produktförslag nr.6 Justerbara
multifunktionsvagn att arbetas vidare med. Eftersom förslaget är en klar vinnare kommer inte
heller en kombination av några lösningar att göras, utan arbetet kommer helt att inrikta sig på
förslag nr.6
3.4 Presentation av valt produktförslag
Produktförlaget nr.6 Justerbara multifunktionsvagn valdes att arbeta vidare med. Här
presenteras produktförslaget mer detaljerat om hur den är tänkt att fungera samt även vilka
komponenter den består av. Sista delen av kapitlet tar även upp analysen av konstruktionen för
att säkerställa att den klarar av att tyngden den kommer utsättas av.
3.4.1 Beskrivning av produktförslag
Bild nr 4 visar en mer detaljerad produktskiss över produktförslaget som valdes ut. Lösningen
är en vagn där lådorna kommer placeras vertikalt på fyra stycken olika skenor. Beroende vilken
mellanrum som används mellan dessa så kan det finnas möjligheter till att använda sig av flera
eller mindre antal skenor som bär upp lådorna. På sidorna av vagnen finns det även handtag
och en så kallad sidebar som gör det enkelt att förflytta vagnen. På sidebaren finns det även
möjligheter att sätta fast timers på, där man själv enkelt kan välja vilken höjd man vill ha.
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Bild 4: Detaljerad produktskiss över konstruktionen
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3.5 Uppbyggnad av konstruktionen
Ram
Själva grunden av konstruktionen består av tre olika längder av samma sorts rambalk.
Rambalken är av typen VKR 40x40x2,5 mm. Konstruktionen består av fyra stycken antal av
varje ramstorlek.
Tabell 4: Bill av Material på Ramen
Nr
1
2
3

Part Namn
Rambalk1
Rambalk2
Rambalk3

Antal
4
4
4

Tabell 5: Storlekar på rambalkarna
Part Namn
Rambalk1
Rambalk2
Rambalk3

Storlek
1 665 mm
410 mm
600 mm

Bild 5: Rambalkarna på konstruktionen

Hjul
Fyra stycken hjul köps in från Wiberger, dessa inkluderar skruv, bricka samt butter. Själva
plattan som svetsas in i ramen för att hålla fast hjulanordningen tillverkas dock som
detaljkonstruktion.
Tabell 6: Bill av Material på hjulet
Nr.
1
2
3
4
5

Part Namn
Platta
din557_m10
Tn2470_bc_100
Wiberger-din125_10-5.1
Wiberger-din933_m10*25.2

Antal
1
1
1
1
1

Bild 6: Hjulen på konstruktionen
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Handtag
Handtaget på höger sida av vagnen är en ergonomisk konstruktion för att lättare kunna förflytta
vagnen. Det långa handtaget på vänster sida löper längst hela långsidan och har två funktioner.
Första funktionen är att fungera som ett extra handtag, som ett komplement till det första
handtaget. Den andra funktionen är till för att timmerfästet ska ha något att fästas fast på och
steglöst kunna justeras vart på handtaget det ska placeras.

Tabell 7: Bill av Material på handtagen
Nr
1
2

Part Namn
Sidebar
Sidebar.little

Antal
1
1

Bild 7: Handtag på konstruktionen

Skena
Skenan även kallad L-profil tidigare är en detaljkonstruktion. Däremot köper man vagnbult,
bricka samt mutter från Wibergers. Minst åtta stycken av dessa skenor behövs. Ett jämt antal
behövs.
Tabell 8: Bill av Material på skenan
Nr
1
2
3
4

Part Namn
Vagnbult m8*50 mm
m8 bricka
m8 mutter
Skena

Antal
2
2
2
1

Bild 8: Skenan på konstruktionen
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Komplett vagn
Bild nr 9, visar en komplett bild över konstruktionen. Här finns de flesta delar som redan
tidigare presenteras men även några nya för att komplettera klart vagnen.

Tabell 9: Bill av Material på surdegsvagnen

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Part Namn
Rambalk1
Rambalk2
Rambalk3
Sidebar
Platta+mutter+hjul
Platta+mutter+hjul+bromsar
Plastskydd
Sidbar.little
Slider
Fast timer

Bild 9: Komplett Surdegsvagn
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Antal
4
4
4
1
2
2
4
1
8
4

3.6 Analys av produktförslaget
En viktig analys som måste utförs är att undersöka om skruvarna klarar av att bära tyngden de
kommer utsättas för. Skruvarna som är tänkt att användas är M8, med säkerhetsklassen 8:8,
d.v.s. med en sträckgräns på 640 MPa.
Lådorna beräknas ha en max vikt på 20kg. Totalt används fyra stycken skruvar, två på
vardera sida. Eftersom lådan är fritt upplagd på L-profilerna tar varje sida upp hälften av
kraften. D.v.s. (20*9,82)/2 =98.1 N
Beräkningar

Bild 10: Matematisk modell

L-profilen bär upp lådans tyngd. Tyngdpunkten hamnar på halva profilens bredd, d.v.s. 34mm/2

Bild 11: Formel för kraftberäkning. (Khurmi & Gupta 2005, sida 409).

Då inga skruvar finns positionerade på 1 samt 2 resulterar det i att L1=0
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Formel (1) visar beräkningen av kraften som skruvarna utsätts för. (Khurmi & Gupta 2005,
sida 409).

𝐹𝑀𝑎𝑥 =

𝐹𝑆𝑘𝑟𝑢𝑣 ∗𝐿∗𝐿2
2(𝐿1 2 +𝐿2 2 )

(1)

Steg 1: Beräkning av 𝑭𝑴𝒂𝒙
𝐹𝑀𝑎𝑥 =

98.1 ∗ 0.017 ∗ 0.02
≈ 𝟒𝟏. 𝟕 𝐍
2(02 + 0.022 )

Steg 2: Beräkning av den maximala huvudspänningen
Kraften FMax påverkar skruven. Den maximala huvudspänningen uppstår då arean är som
minst, d.v.s. vid skruvens innerdiameter. För M8 är innerdiametern 6,647 mm. Formel (2)
visar beräkningen av maximala huvudspänningen (Khurmi & Gupta 2005, sida 409).
σ𝑀𝑎𝑥 =

σ𝐷𝑟𝑎𝑔
2

σDrag =

(2)

𝐹𝑀𝑎𝑥
41.7
=
≈ 𝟏, 𝟐𝟎𝟐 𝐌𝐏𝐚
Amin π ∗ 0.0066472
4

τSkjuv =

σMax =

1

2
2
+ 2 √𝜎𝐷𝑟𝑎𝑔
+ 4𝜏𝑆𝑘𝑗𝑢𝑣

F
Amin

=

98.1
≈ 𝟐, 𝟖𝟑 𝐌𝐏𝐚
π ∗ 0.0066472
4

1.202 1
+ √1,2022 + 4 ∗ 2.832 = 𝟑, 𝟓𝐌𝐏𝐚
2
2

Steg 3: Beräkning av säkerhetsfaktorn-S1 med hjälp av den maximala huvudspänningen.
3.5 𝑀𝑃𝑎 ∗ 𝑆 < 640 𝑀𝑃𝑎
𝑆1 =

𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑒𝑛 640
=
≈ 182
σMax
3.5

Formel (3) visar beräkningen av Säkerhetsfaktorn-S2 med hjälp av von Mises (Roymech, 2013).

𝑆2 =
𝑆2 =

𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔ä𝑛𝑠𝑒𝑛
√σ𝐷𝑟𝑎𝑔 2 +3τ𝑆𝑘𝑗𝑢𝑣 2

640
√(1.202)2 +3∗(2.83)2
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≈126

(3)

Slutsats: Varje skruv utsetts för en dragspänning på 1,202 MPa samt en skjuvspänning på
2,83MPa. Detta resulterar i en säkerhetsfaktor på 126 på skruvarna. D.v.s. skruvarna har inga
problem alls med att bära upp tyngden på lådorna. Skruvarna som används klarar av betydligt
större laster.

Bild 12: Analys av L-profil.

L-profilen analyserades i Catia, där en jämn utbredd last motsvarande 98.1 N applicerades
längs den horisontella ytan. Vilket motsvarar lådans tyngd och positionering. Den maximala
spänningen på 6,85 MPa finns längst in i L-profilen, vid krökningsradien. Spänningen avtar
därefter drastiskt ju längre ut man kommer. Medelspänningarna ligger på cirka 4.5 MPa.
Slutsatsen är även här att spänningarna är alldeles för låga för att ha någon konkret påverkan
på L-profilen.
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4. Presentation av utfört arbete samt resultat
__________________________________________________________________________________

I det här kapitlet presenteras den klara produkten. Här visas flera bilder på hur produkten är
tänkt att se ut. Därefter görs en kort granskning för att säkerställa att alla kraven har blivit
uppfyllda. Detta följs upp av en diskussion samt slutsatser som knyter ihop arbetet.
__________________________________________________________________________________

4.1 Produktpresentation
Bild nr 13, 14 samt 15 visar samtliga hur den slutgiltiga konstruktionen är tänkt att se ut. Även
ritningar på konstruktionen är framtagna och dessa finns i Bilagorna i slutet av rapporten.

Bild 13: Slutförd konstruktion
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Bild 14: Detaljbild över konstruktionens topp samt underdel.

Bild 15: Detaljbild över timers
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4.2 Granskning av resultat
Då den klara konstruktionen jämförs med de krav som var fastställda från början ser man att
lösningen klarar av samtliga av dessa utan bekymmer. Kravet som var mest tveksamt var
krav nr.6, som handlar om att lådorna ska placeras säkert, utan risk att trilla ut. För att inte
spekulera för mycket kring hur konstruktionen skulle hantera de krafter den utsattes för så
gjordes handberäkningar samt även en analys i Catia. Resultatet ger en trygg bekräftelse att
konstruktionen håller samt att krafterna är alldeles för små för att påverka konstruktionen
nämnvärt.
Resterande krav klarar konstruktionen även av utan bekymmer. Vagnen är lätt för en person
att förflytta runt i anläggningen utan att det finns ett bekymmer att konstruktionen tar upp för
stor plats. Hyllorna i vagnen går att optimeras för specifik plastback som man vill använda.
Muttrarna skruvas bara isär på bägge sidorna om skenan och därefter kan man både sänka
och höja skenans nivå efter önskemål. Timers kan även sättas fast längst hela den långa
sidebaren, precis på den nivån man själv vill ha. Konstruktionens höjd är fastställd och går
inte att ändra på. Därav överskrider den ej 1.9 m. Konstruktionen är utförd med tanke på att
inte ha några vassa kanter där man kan komma åt som användare.
Konstruktionen har även två hjul med bromsar som gör att man kan låsa fast vagnen i en viss
position utan att riskera att vagnen kommer rulla iväg. Själva grundkonstruktionen behöver
svetsats fast. Däremot kan en hel del av slutmonteringen ske på företaget. Däribland
positioneringen av skenorna på önskad höjd.

4.3 Diskussion
En intressant aspekt i konstruktionen är frågan vilket material konstruktionen kommer
tillverkas i. Dels behöver konstruktionen vara tillräckligt stark för att klarar av de krafter den
kommer utsättas i men samtidigt behöver materialet vara anpassat för att kunna fungera i miljön
som vagnen kommer användas i.
För enkelhet skull valdes rostfritt stål som fungerar utmärkt som material för tillverkning av
vagnen men också för att materialet klarar sig mycket bra i miljön den kommer användas. Det
är ett förhållandevist lätt material samtidigt tillräckligt starkt ur ett hållfasthetsperspektiv.
Dessutom går det att rengöra ytorna väldigt lätt.
Jämför man med de andra lösningarna så var den här konstruktionen helt klart den bästa. En
relativ enkel lösning som uppfyller samtliga krav som ställs på den. En möjlig vidareutveckling
av vagnen skulle kunna vara att göra den både höj- och sänkbar i höjdled. D.v.s., att rambalk
nr1 går att tryckas ihop och dras ut beroende vilken höjd som önskas. Naturligtvis med en max
höjd på 1.9 m.
Då detta är en första version av konstruktionen så valdes den här möjligheten bort då bara själva
grundprincipen för lösningen ville fås fram. Det går även att hitta smidigare sätt att reglera
hyllplanen med så att man slipper behöva skruva. Lösningen skulle kunna vara en form av
snäppfäste. Det finns med andra ord möjligheter till att vidareutveckla konstruktionen
ytterligare.
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4.4 Slutsats

I den här rapporten har en surdegsvagn konstruerats fram för användning inom
bageriproduktion. Krav fastställdes utifrån vad konstruktionen behöver klara av.
Därefter togs nio produktförslag fram där samtliga av dessa jämfördes mot kraven.
Ett vinnande produktförslag valdes ut och arbetades vidare med i 3D-miljö.
Klara ritningar på hur konstruktionen är tänk att se ut finns i bilagorna.
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5. Avslutning
5.1 Arbetsfördelning
Utförande

Markus Dani

Generell Rapportskrivande

30 %

70 %

Idégenerering

40 %

60 %

Konceptframtagning i Catia

80 %

20 %

Framtagning av renderade bilder

90 %

10 %

Framtagning av renderade videos

60 %

40 %
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Bilaga A - Produktförslag

Produktförslag 1: Vridbar Vagn
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Produktförslag 2: Låda i en låda

Produktförslag 3: Moduluppbyggnad
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Produktförslag 4: Utdragbar fack

Produktförslag 5: Moduluppbyggnad med låda
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Produktförslag 6: Justerbar multifunktionsvagn

Produktförslag 7: Magasinkärra
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Produktförslag 8: Stor vagn

Produktförslag 9: Korgvagn
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