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Sammanfattning
Detta examensarbete, på 20 högskolepoäng, har genomförts under höstterminen 2006 på
Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har utförts i samarbete med Electrolux Laundry
Systems i Ljungby. Projektet innefattar både produktutveckling och nykonstruktion.
Huvuduppgiften med examensarbetet är att utveckla en ny typ av öppning och
stängningsanordning till Electrolux större tvättmaskiner med en tvättkapacitet på 40-110
kg. En del av uppgiften var också att förbättra designen och utseendet så att produkten
blir mer användarvänlig och tilltalande.
Projektet som beskrivs i denna tekniska rapport bygger på en problemidentifiering i form
av omfattande användarstudier och marknadsundersökningar. Dessa metoder har
resulterat i ett antal koncept och lösningsförslag som sedan har utvärderats. I samråd med
Electrolux har sedan det mest lovande lösningsförslaget utsetts.
Detta förslag består av en ny låsmekanism som drivs med hjälp av ett linjärt ställdon.
Tvättluckan dras in och stängs på ett enkelt sätt samt förseglas. En prototyp av denna
låsmekanism, inklusive tvättlucka, har även konstruerats i samarbete med Electrolux.
Denna prototyp är i skrivande stund precis färdig, varför ingen fullständig utvärdering av
funktionen har kunnat göras.
För att förbättra designen och utseendet på tvättluckan har ett antal skisser på nya
designförslag på upphängning av tvättluckan gjorts. En del av dessa förslag har ritats upp
i Catia V5 för att kunna visualisera lösningen direkt på dagens tvättmaskin.

Abstract
This Master thesis, which comprises 20 credit points, has been carried out during the
autumn semester of 2006 at Halmstad University. The Master thesis has been
accomplished in cooperation with Electrolux Laundry Systems in Ljungby. The project
includes both product development and construction.
The main objective of this thesis is to develop a new kind of opening and closing device
to the bigger washing machines of Electrolux, which have a capacity of 40-110 kg. Part
of the aim is also to improve the design and the appearance of the washing machine, thus
making the product more user-friendly and attractive.
The Master thesis described in this technical report is based on problem identification in
the form of extensive user studies and market research. These methods resulted in a
number of concepts and solutions which later on have been evaluated. The most
promising solution has thus been chosen in consultation with Electrolux.
This solution is composed of a new locking device that is driven by a linear actuator. The
hatch of the washing machine is closed and locked in an easy way. A prototype of this
locking device including the hatch has been built in cooperation with Electrolux. This
prototype is just finished, and therefore its functions have not been fully evaluated.
To be able to improve the design and the appearance of the hatch, a number of design
solutions were sketched on a new suspension of the hatch. Some of these solutions were
sketched in Catia V5 to be able to visualize the solution directly on the washing machine.
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1

Introduktion

Ett flertal personer inom tvätteribranschen använder idag onödig kraft för att öppna
respektive stänga tvättluckan till Electrolux större tvättmaskiner.
För att öppna och stänga tvättluckan fungerar dagens teknik, men den är inte särskilt
användarvänlig. Det erfordras en stor kraft och dessutom ett vridmoment för att utföra
uppgiften. Dagens tvättmaskiner och tvättluckor, se figur 1.1, är visserligen stabila och
hållbara rent konstruktionsmässigt, men luckgrinden tvärs över luckan är inte särskilt
estetiskt tilltalande. Luckgrinden försvårar dessutom rengöringen av tvättluckan.
Problemet som avsågs att lösas med det här examensarbetet blev därför att utveckla en ny
typ av öppning och stängningsanordning åt Electrolux Laundry Systems AB. I andra hand
ska designen och utseendet förbättras så att produkten blir mer användarvänlig och
tilltalande.
Vid starten av projektet var huvuduppgiften koncentrerad till att utveckla ett koncept, på
en enklare öppnings- och stängningsanordning av tvättluckan till tvättmaskinerna W3400
- W31100H, som har en tvättkapacitet på 40-110 kg. Lösningen skulle helst innehålla
standardkomponenter och redan befintliga komponenter i så stor utsträckning som
möjligt.

Figur 1.1: Befintlig tvättmaskin

Figur 1.2: Befintlig tvättlucka

Inriktningen på examensarbetet kom sedan att ändras så att en i princip helautomatisk
öppning/stängningsanordning skulle utvecklas. Projektarbetet blev också mer inriktat på
tvättmaskinen W3600H. Detta på grund av att dess dimensioner underlättar
framtagningen av en prototyp i lokalerna på högskolan i Halmstad.
Syftet med en automatisk luckkonstruktion är att underlätta arbetet för användarna samt
för att underlätta en framtida automatisering. Denna automatisering innebär att
tvättluckan öppnas och stängs utan att någon fysisk person är inblandad. När
tvättmaskinen ska fyllas på öppnas tvättluckan och hela tvättmaskinen tippas. Tvätten
transporteras sedan i säckar som förflyttas via ett löpande band.
Rapporten är uppdelad i fyra huvudavsnitt; Metod, Teoretisk referensram, Genomförande
samt Resultat. I Metod beskrivs de metoder som användes vid genomförandet av
examensarbetet. I Teoretisk referensram beskrivs den teori som använts för att genomföra
detta projekt. Därefter följer Genomförande som beskriver utvecklingsprocessen från
framtagningen av enkla idéer fram till färdiga koncept. Avslutningsvis, i Resultat,
beskrivs och analyseras det slutgiltiga konceptet i detalj.
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1.1

Bakgrund

Denna tekniska rapport är en redovisning av examensarbetet Automatisk
tvättmaskinslucka som ingår i magisterprogrammet Teknisk Produkt- och
Produktionsframtagning. Examensarbetet omfattar 20 högskolepoäng och utförs under
höstterminen 2006 på Högskolan i Halmstad. Projektet sker på uppdrag av Electrolux
Laundry Systems AB i Ljungby. Uppgiften som ska utföras är ett konstruktionsprojekt
som förutom konstruktion även innefattar design, ergonomi och mekatronik.
Förhoppningsvis leder detta arbete till ett resultat som kan återfinnas på Electrolux
framtida tvättmaskiner.
1.1.1

Företagspresentation

Examensarbetet sker i samarbete med Electrolux Laundry Systems AB i Ljungby. Detta
företag tillverkar och utvecklar tvättmaskiner och torktumlare för industriell tvättning,
men även för hyresfastigheter, sjukhus och hotell med mera.
Företaget ingår i Electrolux-koncernen. Denna koncern är världens största tillverkare av
hushållsmaskiner, köksutrustning, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Varje år
säljs mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (bl a kylskåp, spisar,
tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) till ett värde av 120 miljarder
kronor. Försäljningen sker i över 150 länder runt hela världen.
Företaget har cirka 550 anställda i Ljungby men produktion återfinns även i Frankrike
och Thailand.
Electrolux tillverkningsenheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och
kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 1
Electrolux Laundry Systems AB kommer i fortsättningen att benämnas Electrolux i denna
rapport.

1.2

Syfte och mål

Examensarbetets syfte är att ta fram en förbättrad luckkonstruktion som förenklar
handhavandet av luckan. Konstruktionen ska klara av de vibrationskrav som finns och
även vara resistent mot de kemikalier som återfinns i tvätt- och sköljmedel.
Målsättningen med projektet är att få fram en enklare lösning som är ekonomiskt
genomförbar och som uppfyller de kriterier som Electrolux på förhand satt upp.
Lösningen ska i största möjligaste mån bestå av Electrolux befintliga komponenter samt
av standardkomponenter. Lösningskonceptet ska vara ekonomiskt lönsamt att producera
med tanke på pris, prestanda, materialval, tillverkningsmetod, montering och logistik. Vid
framtagningen av det nya lösningskonceptet är det också viktigt att användaren står i
fokus. Detta behövs för att få ett så bra kognitivt och ergonomiskt lösningskoncept som
möjligt. I mån av tid ska dessutom en prototyp tillverkas.
Resultatet av examensarbetet kommer, utöver denna rapport, att redovisas muntligt för
företaget, examinatorerna samt övriga intressenter. Dessutom kommer detta arbete att
ställas ut på Stadsbiblioteket i Halmstad, tillsammans med övriga arbeten av studenter på
magisterprogrammet Teknisk Produkt- och Produktionsframtagning.
1
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1.2.1

Problemdefinition

Huvuduppgiften i examensarbetet är att förbättra luckkonstruktionen till Electrolux stora
industritvättmaskiner. Idag upplevs det som ganska svårt att öppna och stänga tvättluckan
till dessa. En orsak till problemet kan vara att tvättluckan är stor och förhållandevis tung.
Det största problemet är dock att packningen, mellan tvättluckan och trumman, måste
tryckas ihop för att täta vid stängning av luckan. Detta sker för att förhindra vattenläckage
vid användning av tvättmaskinen.
Dagens konstruktionslösning består av en gångjärnsupphängd luckgrind, med handtag,
som genom hävarmsprincipen underlättar öppnandet, se figur 1.3. Denna lösning är dock
inte den mest optimala eftersom det fordras stor kraft att öppna respektive stänga luckan
med hjälp av handtaget. En lösning som minskar kraftanvändningen vid
öppning/stängning av tvättluckan är alltså önskvärd. Electrolux önskemål är någon form
av automatisk öppning/stängning som inte fordrar någon större kraft eller någon större
omkonstruktion. De detaljer som används idag ska i största möjliga mån även användas i
fortsättningen.
För att kunna utföra detta produktförbättringsprojekt på ett bra sätt måste en grundlig
problemidentifiering utföras, detta för att belysa de svagaste punkterna på dagens
konstruktion. Den fråga som ska besvaras i detta projekt är ”Hur ska en ny
konstruktionslösning av tvättluckan, med tillhörande låsanordning, se ut?" Denna fråga är
inte den lättaste att besvara eftersom tvättluckan är en ganska komplex produkt. Bland de
krav som finns kan nämnas öppningsvinkel, låsanordning och läckagebeständighet.
Luckan på tvättmaskiner i storleken 40-110 kg ska dessutom förmedla robusthet och en
kvalitetskänsla.
Det största problemet att övervinna är öppnings- och stängningskraften. Generellt sett så
tycker fler kvinnor än män att det går trögt att manövrera tvättluckan.

Figur 1.3: Dagens lucka med bygel
och handtag.
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1.3

Avgränsningar

Denna rapport kommer endast att omfatta Electrolux tvättmaskiner W3400H, W3600H,
W3850H och W31100H som har en tvättkapacitet på 40-110 kg. Kostnaden för den nya
konstruktionslösningen bör inte överstiga dagens, men om en ökad kostnad innebär en
mycket förenklad öppning/stängning av luckan och dessutom förbättrar ergonomin kan
denna kostnad motiveras. I projektet ges frihet att ändra konstruktion, utseende och form
på gångjärn, handtag, låsanordning och motvikt. Luckring och luckglas, se avsnitt 4.1, får
däremot inte ändras i någon större omfattning. Eftersom projektarbetet är tidsbegränsat
kommer endast konstruktionslösningar med medföljande ritningsunderlag tas fram.
Förhoppningsvis kommer dessa ritningar att ligga till grund för en första prototyp.
Däremot kommer det inte att göras några större beräkningar vad gäller ekonomi och
hållfasthet.
1.4

Förberedelser och insamling av data

Vid inledningen av examensarbetet upprättades en projektbeskrivning och en tidsplan i
form av ett Ganttschema, se bilaga 1. Därefter genomfördes en inledande brainstorming
för att få fram olika idéer och lösningar. Denna brainstorming genomfördes innan
marknadsundersökningen för att inte bli alltför begränsade i tänkandet. Efter
brainstormingen påbörjades en omfattande insamling av data. Lösningar från Electrolux
konkurrenter granskades i detalj, likaså en mängd andra tekniska lösningar. Även
sökningar i patentdatabaser utfördes.
För att få en bättre uppfattning om problemen med dagens tvättlucka genomfördes en
användarstudie, se bilaga 7, där personal verksamma inom tvätteribranschen deltog.
Denna studie belyste vissa problem med tvättluckan och tvättmaskinerna i allmänhet som
kom att påverka den slutgiltiga konceptlösningen.
För att lösa denna uppgift på ett bra sätt kontaktades ett antal företag som bistod med sin
kompetens, se avsnitt 4.6. Även viss experthjälp från högskolan bidrog till lösningen.
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2

Metod

I detta kapitel redovisas de metoder som kommer användas under projektarbetet. En del
av metoderna beskrivs mer ingående i kapitlet Teoretisk referensram och kommer därför
endast nämnas ytligt i detta kapitel.
2.1

Inledande metoder

Projektet inleds med en idégenerering i form av brainstorming och en granskning av
konkurrenter i form av benchmarking, se avsnitt 3.4.1 och 3.4.2. Brainstorming är en
enkel och användbar metod för att få fram kreativa förslag utan att blanda in
detaljlösningar. Benchmarking innebär i korta drag att man jämför sina egna lösningar
med konkurrerande företag. Detta görs för att få nya idéer och infallsvinklar på hur ens
eget problem kan lösas.
En kravspecifikation, se avsnitt 3.3.1, kommer upprättas i samarbete med Electrolux.
Dess innehåll kommer uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya krav tillkommer, se
bilaga 2. En funktionsanalys, se avsnitt 3.3.2, på en framtida automatisk tvättlucka har
också gjorts, se bilaga 3.
2.2

Skissning

Skissning har varit en enkel metod för att visualisera och bolla idéer och som använts
flitigt. Allt från några snabba streck till avancerade presentationsskisser har skapats.
Skisserna har underlättat förståelsen av idéer och koncept för alla inblandade parter i
projektet.
2.3

Marknadsundersökning

Då gruppens kunskaper om större industritvättmaskiner är något begränsad genomfördes
en omfattande marknadsundersökning av Electrolux konkurrenter, se bilaga 4. De mest
kända konkurrenternas hemsidor undersöktes och olika konstruktionslösningar och bilder
granskades noggrant, se bilaga 5. Även andra typer av stängningslösningar undersöktes
såsom hissdörrar, garageportar, bussdörrar med mera. Resultatet av
marknadsundersökningen innebar ett större perspektiv av lösningsmöjligheter vilket
bidrog till att ett antal konceptförslag med varierande konstruktionslösning framställdes.
2.4

Användarstudie

För att få bättre kunskap över användningen av industritvättmaskinerna genomfördes en
användarstudie. Användarstudien inleddes med att ett antal inrättningar såsom hotell,
sjukhem och tvätterier kontaktades via telefon, se bilaga 6. Huvudsyftet var att undersöka
om dessa inrättningar använde någon större tvättmaskin från Electrolux eller någon
konkurrent och i så fall intervjua användarna av dessa tvättmaskiner.
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För att få en bättre förståelse över användningen av tvättluckan så genomfördes ett antal
studiebesök på olika tvätterier, se bilaga 7. Gemensamt för alla tvätterier var att de
använde sig av åtminstone någon Electrolux maskin avsedd för minst 40 kg. Under dessa
besök intervjuades ett antal av de anställda, som fick besvara ett antal frågor och beskriva
handhavandet av luckan samt de eventuella fel och brister som upplevdes under
användningen. De vanligaste problemen som kom fram av denna användarstudie, var att
tvättluckan ibland upplevdes som i vägen vid i och urlastning av tvätt, samt att handtaget
borde vara mer avrundat samt greppvänligt. Kraften som behövs för att öppna respektive
stänga tvättluckan upplevdes också som ganska hög. En automatiserad tvättlucka vore
dock att föredra enligt de flesta av användarna.

2.5

Statistisk undersökning

Den användarstudie som genomfördes i det här examensarbetet utgjordes av ett antal
intervjufrågor, se bilaga 8. För att erhålla ett så bra resultat som möjligt från
användarstudie är det viktigt att frågorna ställs på rätt sätt och att tolkningen av svaren
blir så korrekt som möjligt. Nedan beskrivs hur ett korrekt frågeformulär ska utformas.
Sammansättning av frågeformulär
Innan det praktiska insamlingsarbetet börjar, bör man göra klart för sig vilken information
man vill ha och hur denna information ska bearbetas, redovisas och inte minst användas.
Huvudregeln är att man ska begränsa sig till att samla in de uppgifter som är relevanta för
syftet med undersökningen. För många frågor sänker kvaliteten på de uppgifter vi får in
genom att frågorna besvaras slarvigare. Det kan också medföra att vissa personer enbart
besvarar en del av frågorna eller helt låter bli att delta i undersökningen; man får ett
svarsbortfall. Är detta bortfall stort kan resultatet av undersökningen bli mindre
tillförlitligt.
Det man bör tänka på när man formulerar frågor är att:
• Begränsa antalet frågor!
• Använda korta meningar och ett enkelt språk! Alla måste kunna förstå frågorna.
• Undvik prestigeladdade och ledande frågor.
• Fråga om en sak i sänder! En komplicerad fråga kan ibland ersättas av två
enklare.
• Förklara facktermer! Även bland yrkesfolk kan ett visst ord eller uttryck ha olika
innebörd.
Individerna i undersökningen kan man nå på olika sätt. Valet av insamlingsmetod beror
till stor del på vilken typ av information man önskar, och hur många individer som ska
intervjuas. Andra faktorer som styr metodvalet är antalet intervjufrågor och deras
svårighetsgrad. Undersökningens budget är också något som påverkar.
Att skicka ut en postenkät är ett billigt sätt att nå många personer. Dessutom kan de
besvara ett förhållandevis stort antal frågor, utan att påverkas av en intervjuare. Vid
utskick av en postenkät är det extra viktigt att texten är formulerad på ett lättförståeligt
sätt. Då minskar risken för att frågorna missuppfattas och frågorna blir enkla att besvara.
Nackdelen med denna metod är att man aldrig kan veta vem det är som har besvarat
frågorna; det kan vara den utvalda personen, men lika väl någon annan. Risken för
svarsbortfall är också stor med denna metod, särskilt om frågorna upplevs som känsliga
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eller integritetskränkande. Då kan man förutsätta att många inte besvarar enkäten eller att
de fyller i den slarvigt, felaktigt eller ofullständigt.
Dessa svarsbortfall kan undvikas, till viss del, genom att man genomför intervjuer per
telefon. Ett annat sätt är att man gör personliga besök. Oavsett vilken metod man väljer så
tar man hjälp av utbildade intervjuare. Risken att frågor missuppfattas blir då mindre än
vid postenkäter, eftersom intervjuaren har möjlighet att förtydliga frågorna. Dock finns
det en risk för att intervjuaren mer eller mindre omedvetet kan styra svaren i en eller
annan riktning. Under en intervju kan det ske en intervjuareffekt. Det innebär att den
intervjuade försöker ge ett svar som han/hon tror att intervjuaren förväntar sig.
Undersöker man diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden, uppnås nog olika
resultatet, beroende på om intervjuaren är svensk eller utländsk. 2
2.6

Företagskontakter

För att finna en så bra lösning som möjligt på tvättluckan så har ett antal företag
kontaktats för att bistå med sin expertis, se avsnitt 4.6 för mer information. Kontakterna
har bestått av främst telefonsamtal och e-post fast även av studiebesök. Bland annat så
besöktes ett antal tvätterier och underleverantörsmässan på Elmia i Jönköping.
2.7

CAD

Vid konstruktionen av befintliga och nya detaljer används Catia V5 som finns tillgängligt
på högskolan i Halmstad. Detta program möjliggör en enkel simulering av nya idéer och
lösningar. Genom att utvärdera nya konceptförslag virtuellt förenklas dessutom
framtagningen av en fysisk prototyp.

2

S. Körner och L. Wahlgren, Statistiska metoder, (1998)
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3

Teoretisk referensram

I detta avsnitt återfinns den metodologi och de teorier inom produktutveckling som denna
rapport i stora drag bygger på. Produktutvecklingsprocessen består av ett antal olika faser.
De faser som tillämpats helt eller delvis i detta projekt är följande: Förstudie,
produktspecifiering, konceptutveckling, konceptutvärdering, konfigurering och
detaljkonstruktion, prototypframtagning och DFMA (Design For Manufacturing and
Assembly).

3.1

Metodologi

Det finns många olika metoder för att bedriva projekt inom produktutveckling. Eftersom
detta projekt mestadels är av konstruktionskaraktär bör metoderna, för problemlösningen,
främja det kreativa tänkandet och vara anpassat för konstruktionsproblem. Nedan följer
två olika produktutvecklingsstrategier som kan tillämpas i produktutvecklingsprojekt.
3.1.1

Produktutvecklingsstrategi

När det gäller produktutveckling finns det i huvudsak två olika typer av strategier att
arbeta emot; statiska och dynamiska. Den statiska strategin kännetecknas av en låg grad
av flexibilitet, centralstyrda beslut och detaljerad långtidsplanering. Den dynamiska
strategin kännetecknas av översiktlig långtidsplanering, detaljerad korttidsplanering,
decentraliserade beslut och stor flexibilitet.
Den metodologi som i huvudsak har tillämpats i detta examensarbete är dynamisk
produktutveckling.
Industriella produktutvecklingsprojekt kan delas in i två kategorier:
• Nyutveckling
• Vidareutveckling
Vid nyutveckling utvecklas något helt nytt som man inte har någon tidigare erfarenhet av.
Utgångspunkten är här ett upplevt behov av en produktlösning för att lösa ett identifierat
problem. Utvecklingsprocessen karakteriseras av hög kreativitet men med stora inslag av
osäkerhet och risk.
Vidareutveckling är den helt klart dominerande typen av industriella
produktutvecklingsprojekt. Då vidareutvecklar företag ”sina” välkända produkter, som
man har lång erfarenhet av, från produktgeneration till produktgeneration. Produkterna
bygger vanligtvis på stabila, kända, grundkoncept som inte förändras. Sker en förändring
så är den endast marginell, från en produktgeneration till en annan. 3
Denna rapport redovisar en kombination av ett vidareutvecklingsprojekt och ett
nyutvecklingsprojekt.

3
H. Johannesson, J. G. Persson, D. Pettersson, Produktutveckling –
effektiva metoder för konstruktion och design (2004).
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3.2

Förstudie

I en förstudie gör man en förutsättningslös problemanalys och tar fram bakgrundsmaterial
både vad gäller marknad, design och teknik, inför en eventuell nyutveckling. Det är
viktigt att redan under förstudien ta med olika kompetensområden, så att problemet blir
allsidigt belyst. Under förstudien skall man okritiskt undersöka olika möjliga tekniska
lösningar och andra förutsättningar, så att man förhindrar resurskrävande konstruktions
och utprovningsarbete på felaktiga grunder. Under förstudie och
konceptutvecklingsfaserna sätter man in förhållandevis begränsade resurser, men man
bestämmer i detta skede huvuddelen av produktens framtida kostnader. Under faserna
utprovning, produktionsstart och marknadsintroduktion tar projektet däremot stora
resurser i anspråk. Det är därför viktigt att undvika omkonstruktion och ändringar under
senare delen av ett produktutvecklingsprojekt, se figur 3.1.

Figur 3.1: Produktionskostnad som
funktion av tiden. Johannesson, Persson,
Pettersson, (2004)

Förstudien skall utmynna i en första kravspecifikation, där man framförallt fastlägger de
funktionella kraven, d v s VAD som produkten ska uträtta. Kravspecifikationen, se avsnitt
3.3.1, vidareutvecklas sedan successivt under utvecklingsprojektets gång när man tar fram
en teknisk lösning och ett produktkoncept, alltså bestämmer HUR kraven ska uppfyllas. 4
3.3

Produktspecificering

I produktspecifikationsfasen är uppgiften att upprätta en specifikation av VAD som ska
åstadkommas som ett resultat av produktframtagningsprocessen. Detta ska göras så att
den ingående informationen kan användas både som utgångspunkt vid det senare
sökandet efter konstruktionslösningar, och som referens vid utvärdering av dessa
lösningar och den slutliga produktlösningen. Produktspecifikationen utvecklas och
uppdateras under konstruktionsprocessens gång efter hand som kunskapen om den
produkt som utvecklas ökar. Från en första målspecifikation, som tas fram under
specifikationsfasen, genomgår produktspecifikationen en utveckling till slutspecifikation,
som beskriver den färdiga produkten då hela konstruktionsprocessen avslutats.
Att upprätta målspecifikationen handlar om att fånga in och beskriva alla kriterier som är
relevanta för den produkt som ska utvecklas, det vill säga:

4
H. Johannesson, J. G. Persson, D. Pettersson, Produktutveckling –
effektiva metoder för konstruktion och design (2004).
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•
•
•

kriterier som från början är givna i uppdraget och ingår i förutsättningarna både
explicit och implicit
kriterier som framkommer i samband med analys och klargörande av uppgiften
kriterier som följer som resultat av fattade konstruktionsbeslut under
konstruktionsarbetets gång

Kriterierna kan delas in i två huvudkategorier, nämligen funktionella kriterier och
begränsande kriterier. De funktionella kriterierna är relaterade till produktens förväntade
funktion, det vill säga olika funktionella egenskaper och beteenden som produkten
förväntas ha eller funktionella effekter den förväntas leverera, samt kriterier som i vid
mening sätter gränser för vilka produktlösningar som är tillåtna. I den följande
syntesfasen är det de funktionella kriterierna som är utgångspunkten. För att uppfylla
dessa skapas i första skedet ett antal tänkbara lösningsalternativ. De begränsande
kriterierna används sedan för att få fram de tillåtna lösningsalternativen.
En annan uppdelning av konstruktionskriterier är i krav och önskemål. Krav är kriterier
som alltid måste vara fullständigt uppfyllda medan önskemål kan tillåtas bli uppfyllda
mer eller mindre fullständigt av olika konstruktionslösningar. En konstruktionslösning
måste således alltid uppfylla alla ställda krav fullständigt för att kunna vara ett möjligt
alternativ, medan olika möjliga lösningsalternativ kan uppfylla olika önskemål i olika
grad. 5
3.3.1

Kravspecifikation

Kravspecifikationen kan liknas vid en beställning från uppdragsgivaren. Om uppgiften är
att lösa ett problem eller vidareutveckla en befintlig produkt tillsammans med ett företag,
ska företaget eller uppdragsgivaren sammanställa en kravspecifikation på produkten. Är
det däremot en egen idé som ska utvecklas, så är det idéskaparen själv som är
uppdragsgivare och får således därför sammanställa kravspecifikation själv.
Kravspecifikationen för detta projektarbete återfinns i bilaga 2.
Delkrav
Nedan följer de olika delkrav som bör ingå i en kravspecifikation
Funktionskrav
I funktionsanalysen specificeras alla de funktioner som produkten ska ha för att senare i
utvecklingsarbetet klassificera hur viktiga dessa funktioner är. För att få en enkel
överblick är det lämpligt att sammanställa dessa, se avsnitt 3.3.2 Funktionsanalys.
Observera att det är viktigt att ta med de synpunkter som brukarna har på produkten.
Hållfasthetskrav
Beskriv vilka belastningar och krav produkten ska klara av. Vilka tester kommer utföras
för att säkerställa dessa uppsatta krav?

5
H. Johannesson, J. G. Persson, D. Pettersson, Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och
design (2004)
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Materialkrav
Här beskrivs kraven på det eller de material som produkten ska tillverkas av. Är det
viktigt med låg vikt? Hur ska materialet bearbetas? Vad ska ytbehandlingen tåla i form av
slitage?
Kostnadskrav
Specificera tillverkningskostnaderna för produktens olika detaljer och monteringen av
dessa. Vad kommer produkten att kosta när den är färdigproducerad?
Miljökrav
Vilka är miljökraven på produkten? Uppfyller produkten dessa krav? Vid val av material
ska hänsyn tas till återvinningsbarhet och så vidare.
Produktionskrav
Konstruktionen ska vara sådan att den kan tillverkas med hjälp av maskinparken på en
vanlig verkstad. Om det krävs specialmaskiner, specificera dessa här.
Dokumentationskrav
Dokumentationen ska bestå av en rapport samt övrigt illustrationsmaterial. De
sammanställda delkraven är nu material till en komplett kravspecifikation över produkten.
Dessa krav kompletteras efter hand som arbetet pågår och blir på så sätt en
dokumentation när projektet/produkten är klar.
Kontakt med brukarna
En viktig del i produktutvecklingsarbetet är att på ett tidigt stadium bygga upp en bra
kontakt med kunderna/brukarna. Det är dessa som till sist ska köpa och använda
produkten. Varför är denna kontakt så viktig? Att under ett utvecklingsprojekt välja att
inte arbeta tillsammans med kunderna/brukarna och diskutera produktens funktioner
skulle göra produkten nästan chanslös på marknaden. Visserligen är det viss skillnad
mellan olika produkter men i stort sett behövs alltid någon form av brukarkontakter.
Oddsen för att produkten ska lyckas på marknaden blir då avsevärt större. 6

3.3.2

Funktionsanalys

I produktens inledande definitionsfas är det viktigt att definiera de funktioner produkten
ska uppfylla, oberoende av hur den sedan specificeras rent tekniskt. Funktionsanalys är
ett sätt att systematiskt specificera just funktionskraven. Dess syfte är att beskriva
funktioner och systemgränser för en ny produkt eller ett nytt system. Genom att fokusera
på de funktioner som ska tillgodoses kan alternativa lösningar på samma problem sedan
utvecklas. Detta ger förutsättningar för nyskapande.
Funktionsanalys innebär att man systematiskt försöker hitta, gå igenom och värdera
samtliga krav och önskemål som man ställer på en viss produkt. Det underlättar om man
systematiskt behandlar funktionerna ur olika synvinklar, t. ex. brukarens krav,
producentens krav, servicemannens krav, marknadsförarens krav, företagsprofilering
etcetera.

6

B. Löfgren, Design och produktutveckling (2002)
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En funktionsanalys underlättar utvecklingsarbetet, som därigenom blir snabbare,
effektivare och mer målinriktat. Den fungerar också som checklista för hela processen
och är även ett sätt att kommunicera och dokumentera projektet under processens gång.
Metodens styrka ligger också i att flera olika experter gemensamt använder samma metod
i den inledande utvecklingsfasen.
Funktionsanalysen görs lämpligen i följande steg:
1. Identifiera övergripande funktion
Betrakta den fysiska produkten som en svart låda. Uttryck produktens övergripande
funktion i form av insignaler och utsignaler till denna svarta låda. Funktionen är det
som omvandlar insignaler till utsignaler. Alla insignaler och utsignaler bör ingå.
Systemgränserna ska vara tillräckligt vida så att även sådana funktioner ingår, som
angränsar till dem som den tänkta produkten ska ha. Gör inga inskränkningar för
tidigt i denna definitionsfas. Det kan resultera i att produkten blir väldigt lik de redan
existerande.
2. Identifiera delfunktioner
Bryt ned den övergripande funktionen i nödvändiga delfunktioner. Här är det viktigt
att olika experter medverkar och att användarnas krav kommer med. Delfunktionerna
ska uttryckas i verb och substantiv. Undvik verben ”ha” och ”vara” för att inte tänka i
befintliga eller färdiga lösningar. Med hjälp av mer aktiva verbformuleringar erhålls
en kreativ funktionsbeskrivning.
3. Definiera systemgränsen
Markera till sist vilka delfunktioner produkten verkligen ska uppfylla. Detta kan
göras på olika sätt. Varje alternativ definierar olika produkter. 7
3.4

Konceptutveckling

Det här projektet handlar inte bara om nyutveckling av en produkt eller
konstruktionslösning utan även om förbättring av en redan befintlig konstruktionslösning.
Det finns många olika metoder i produktförbättringsprocessen som kan användas för
framtagning av nya koncept och förbättrade lösningar av en befintlig konstruktion. De
metoder som använts i denna rapport presenteras här nedan.

3.4.1

Brainstorming

Brainstorming är en kreativ metod för att åstadkomma idéer och en metod för ett öppet
tänkande inom i stort sett alla områden. Strukturerad brainstorming består av följande
steg: 8
1. Formulera frågan för brainstormingen.
2. Varje gruppmedlem framför, i tur och ordning, en idé.
3. Dokumentera idéerna så att alla kan ta del av dem.
7
8

L. Warsén och P. Leander, Resa i design (1999)
L. Warsén och P. Leander, Resa i design (1999)
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4. Fortsätt idégenereringen i turordning tills alla vill stå över.
5. Klarlägg oklarheter och ta bort eventuella dubbletter.
Brainstorming bygger på tanken att utnyttja kombinationsförmågan i en grupp och har
fyra grundregler:
•
•
•
•

3.4.2

Kritik och negativ bedömning är absolut förbjudna
Ett stort antal idéer eftersträvas
Gå gärna utanför det vanliga
Kombinera och komplettera givna idéer

Benchmarking

Benchmarking är ett gammalt engelskt ord för riktmärke. Inom ledarskapsområdet
handlar det om ett systematiskt studium av förebilder, en metod för att jämföra sig med
och lära av de bästa företagen (best in class) inom olika områden. Man bör inrikta sig på
företag som utmärkt sig inom området samt analysera metoder och faktorer bakom deras
framgång. Benchmarking går längre än en konkurrentanalys. Målet är att stimulera till
och åstadkomma förändringar inom det egna företaget. Metoden förknippas ofta med
jämförelser av arbetssätt, men kan med fördel användas även på andra områden som
knyter an till produktutveckling, tjänsteutformning, prestationsförmåga etc.
En viktig del i benchmarking är att ta fram mått och värden för att jämföra. Man använder
både normerade och onormerade nyckeltal. 9
3.5

Konceptutvärdering

Utvärdering av de lösningsalternativ som genererats i konceptfasen innebär att varje
alternativ ska analyseras med avsikten att bestämma dess ”värde/kvalitet” i förhållande
till de krav och önskemål som formulerats i produktspecifikationen. Valet innebär sedan
att jämföra de olika lösningsalternativens analysresultat med varandra och att fatta beslut
om att välja det alternativ som har högst ”värde/kvalitet”. Koncepten ska med andra ord
utvärderas så att man predikterar produktkonceptets egenskaper och prestanda. Om man
har flera koncept ska det bästa, det vill säga det som bäst uppfyller kriterierna i
produktspecifikationen, väljas ut för fortsatt detaljerad utveckling.
Innan beslut kan fattas måste själva analysen av lösningsalternativens olika egenskaper
samt utvärderingen av och jämförelsen mellan alternativens totala ”värde/kvalitet” göras.
Egenskapsanalyserna görs för respektive egenskaper med hjälp av till exempel
teknologibaserade modellerings-, analys- och simuleringsmetoder. Både teoretiska och
experimentella metoder kan användas för att analysera lösningsalternativens egenskaper.
Som resultat föredrar man kvantitativa mått, men för många produktegenskaper är detta
inte möjligt, utan man får förlita sig på kvalitativa bedömningar.
För själva bestämningen och jämförelsen av lösningsalternativens totala ”värde/kvalitet”,
det vill säga de sammanvägda värdena av alternativens uppfyllelse av alla egenskaper, är
9

L. Warsén och P. Leander, Resa i design (1999)
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systematisk utvärdering med beslutsmatriser ett kraftfullt hjälpmedel. Första steget i
utvärderingsprocessen är ”elimineringen av dåliga lösningar”. Detta steg har egentligen
redan påbörjats under avslutningen av konceptgenereringsprocessen där en första
grovsållning av orimliga totallösningsalternativ görs. Nästa steg av utvärderingen kan
göras med hjälp av relativa beslutsmatriser. Med denna metod reduceras antalet alternativ
ytterligare genom att de sämsta alternativen sållas bort. På vägen kan det dock hända att
nya goda alternativ, som är kombinationer av tidigare alternativ, hittas. Sådana nya
alternativ adderas till den möjliga lösningsmängden som därigenom breddas.
I den avslutande utvärderingen, med till exempel kriterieviktmetod, jämförs
konceptlösningsalternativen med utgångspunkt från en viktad summa av delbetyg.
Delbetygens storlek beror på hur väl konceptlösningarna uppfyller varje
utvärderingskriterium. Denna utvärdering är en kvantitativ jämförelse som har större
precision än den kvalitativa jämförelse som kan göras med relativ beslutsmatris. För att
resultatet av utvärdering med kriterieviktmetoden ska bli tillförlitligt, gäller det dock att
så objektivt som möjligt bestämma de viktfaktorer som ska gälla för de olika
utvärderingskriterierna, vilket kan vara svårt. 10

3.5.1

Metoder för sållning och konceptutvärdering

Målsättningen vid val av koncept är att använda så lite resurser som möjligt. Det svåra
med att välja ut ett koncept är att man, vid tidpunkten för val, ofta har begränsad kunskap
att basera sitt beslut på. Frågan man då ställs inför är när man skall börja sålla bort vissa
koncept i utvecklingsprocessen. Det idealiska vore att vid denna tidpunkt veta tillräckligt
mycket om varje koncept, för att kunna utse ett vinnande sådant. Därefter kan man lägga
alla resurser på detta. Mindre riskabelt vore att utveckla ett antal olika koncept innan man
väljer det slutgiltiga. Nackdelen med detta är att man då måste fördela resurserna på flera
koncept, och att detta då medför knappa resurser för vart och ett utav dessa.
Nedan beskrivs metoder som är användbara vid denna typ av beslutsfattning.

Gut feel
När ett koncept är utvecklat ställs ofta konstruktören inför tre frågeställningar:
1. Det är inte genomförbart, det kommer aldrig att fungera
2. Det kanske fungerar om någonting annat händer
3. Det är värt att fundera på
Den här bedömningen av ett koncepts genomförbarhet baseras på ”gut feel”, magkänsla.
Det innebär en jämförelse med tidigare kunskaper baserade på erfarenheter från andra
utvecklingsprojekt. Om ett koncept verkar omöjligt som i punkt 1 ska det betraktas i
korthet från olika synvinklar innan man avgör om det ska läggas åt sidan till förmån för
något annat. Man ska ställa sig frågan Varför det inte är genomförbart. Det kan finnas
många anledningar såsom att lösningen är tekniskt omöjlig, inte motsvarar kundkraven
och att den är annorlunda mot den ”normala”.

10

H. Johannesson, J. G. Persson, D. Pettersson, Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och
design (2004)
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Antar man punkt 2 som relevant bedömning av konceptet beror det ofta på att någon typ
av teknologi som skulle krävas vid produktframtagandet inte finns utvecklad för att lösa
problemet i fråga. Det koncept som bedöms enligt punkt 3, är det svåraste att utvärdera.
Det beror på att konceptet varken kan klassificeras som bra eller dåligt. Kunskap och
erfarenhet är nödvändigt vid utvärderingen av sådana här koncept. Om det inte finns
tillräcklig kunskap måste denna tillgodoses. Ett bra sätt för att tillgodose detta behov är
att bygga en modell eller en prototyp. 11

Go/No-Go
Vid denna sållningsmetod jämförs samtliga koncept med kundernas krav. Alla kundkrav
måste då omvandlas till frågor som ställs till varje koncept. Frågorna ska besvaras med
antingen ja/kanske (go) eller nej (no-go). Den här metoden pekar ut de svaga delarna hos
ett koncept och har det endast fått ett fåtal nej är det värt att arbeta vidare med. 12
Koncepturvalsmatris
Pugh´s koncepturvalsmatris har visat sig vara en enkel och effektiv metod att använda sig
av vid jämförelse av olika koncept.
Nedan visas ett exempel på hur en sådan matris kan fungera:
Variabler
Hållfasthet
Vikt
Korrosion
Summa:

Viktfaktor
2
2
1

Koncept 1
(2x)6
(2x)4
(1x)8
28

Koncept 2
3
7
1
21

Koncept 3
1
3
5
13

1. I kolumn 1 listas de variabler som är tänkta att jämföras mellan de olika
koncepten.
2. I kolumn 2 finns det möjlighet att värdera de olika variablerna i jämförelse med
varandra. Man kanske vid en viss produkt värderar bra hållfasthet högre än ett bra
korrosionsskydd. Då ger man variabeln för hållfasthet ett högre värde än
variabeln för hållfasthet. Värderar man några variabler lika erhåller dessa samma
värde.
3. I de övriga kolumnerna presenteras koncepten som skall jämföras med varandra.
Man kan också ha en konkurrentlösning som referens.
4. I översta raden, till exempel, under rubrikerna för koncept poängsätts variabeln
hållfasthet. Det konceptet med bäst hållfasthet erhåller högst poäng i översta
rutan, i detta fall koncept 1. Koncept 3 blir förloraren vad det gäller
hållfasthetskravet.
5. Slutligen räknas den totala poängsumman ut för varje koncept. Det görs genom
att man multiplicerar motsvarande viktfaktorer med variablerna hos vart och ett
utav koncepten. Därefter adderas dessa värden till en slutsumma.
I detta exempel kan man enligt Pugh´s koncepturvalsmatris utläsa koncept 1 som det
vinnande ur ett helhetsperspektiv. 13

11

D. G. Ullman, The mechanical design process, third edition (2003)

12

D. G. Ullman, The mechanical design process, third edition (2003)
I. Rask och S. Sunnersjö, Konceptkonstruktion – val av material och tillverkningsmetoder (1998)
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3.6

Konfigurering och detaljkonstruktion

Med konceptbeskrivningen som utgångspunkt ska den valda konceptlösningen
vidareutvecklas till en fungerande produkt som uppfyller kriterierna i
produktspecifikationen. Målet för denna del av utvecklingsprocessen är ett underlag som
beskriver en funktions- och användningsriktig produkt. Denna produkt ska kunna
tillverkas i åtminstone enstaka exemplar, till exempel i form av en prototyp som kan
analyseras och testas, det vill säga verifieras med avseende på funktion och användning.
I detta arbete ingår att detaljkonstruera och konfigurera produkten, det vill säga att:
1.
2.
3.
4.

Dimensionera och välja ut standardkomponenter
Konstruera nya, unika detaljer och välja material i dessa
Definiera produktens arkitektur
Beskriva produktens ”layout”

Med en produkts arkitektur avses hur produkten är uppbyggd av funktionsrealiserande
dellösningar, och hur dessa är arrangerade i förhållande till varandra, hur de samverkar
och med vilka gränssnitt de kopplas ihop. Vilken arkitektur en produkt ska ha måste
beaktas då komponenter väljs och då nya detaljer konstrueras, så att dessa passar in i den
övergripande produktstrukturen och att komponenternas och detaljernas gränssnitt blir de
rätta. Med en produkts layout menas hur produktens olika delar arrangeras i rummet och i
förhållande till varandra. Både arkitektur och layout har därmed med konfigurering av
produkten att göra. Medan arkitektur innebär olika sätt att gruppera produktens
funktionsrealiserade konstruktionslösningar av företagsspecifika skäl, så handlar
produktlayout om gruppering och placering av fysiska komponenter och detaljer av
geometriska, orienteringsmässiga och utrymmesmässiga orsaker. 14
3.7

Prototypframtagning

Fysiska modeller och prototyper är ett bra hjälpmedel vid utvärdering. Man kan då
jämföra olika egenskaper, som man inte kunnat göra annars, med tidigare uppställda krav.
Dessa prototyper kan ofta vara mycket enkla. Ofta när man utvecklar med nya
teknologier eller komplexa kända teknologier är byggandet av en fysisk modell och
testning av den, de enda möjligheterna att skapa sig en uppfattning om produkten man
utvecklar. Denna design- tillverkning och testningscykel utgör den inre cirkeln i figur 3.2.

Figur 3.2. Utvecklingscykler. Ullman, (2003)

14
H. Johannesson, J. G. Persson, D. Pettersson, Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och
design (2004)
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Tiden och kostnaden för att tillverka fysiska modeller elimineras genom utveckling av
analytiska metoder och simulering av konceptet innan någonting tillverkas. All
upprepning sker utan att man tillverkar någon hårdvara. Detta kallas för design-, testningoch tillverkningscykeln vilket motsvarar den yttre cirkeln i figur 3.2. 15
3.8

Design For Manufacturing and Assembly (DFMA)

DFMA är en analysmetod för reducering av tillverkningskostnaderna genom en enklare
konstruktion och design. Detta sker främst genom att man minskar antalet ingående
komponenter och förenklar sammansättningen av dem. Denna metod tillämpas tidigt i
produktutvecklingsprocessen. 16
Det finns ett antal regler för hur man ska kunna åstadkomma produkter som är anpassade
både för tillverkning och montering:

3.9

•

Konstruera så få detaljer som möjligt

•

Utveckla modultänkandet i konstruktionen

•

Minimera antalet varianter av delar

•

Gör detaljerna multifunktionella

•

Konstruera delar för användning på flera produkter

•

Undvik separata fästelement

•

Konstruera sammansättning utan skruvar

•

Konstruera för enkel montering

•

Minimera hantering och konstruera lätthanterliga delar

•

Värdera tillverkningsmetoder

Ergonomi

Ordet ergonomi kommer från grekiskans ergos, arbete och nomos, naturlag. Ergonomi är
läran om arbete: om människorna som utför det och på vilka sätt de utför det; de verktyg
och utrustning de använder, platserna de arbetar på och arbetssituationens psykosociala
aspekter. 17
Ergonomi är en viktig faktor som påverkar användandet av produkten i hög grad. När
man talar om ergonomi för konstruktörer är begreppet människovara en central del i
konstruktionsarbetet. Människovara är det i konstruktionen som underlättar för
människan att hantera produkten, d v s allt ifrån det som gör att den uppträder begripligt
för människan till en fungerande bruksanvisning. Har man en helhetssyn vid utvecklingen
av detta är chanserna stora att man får ett bra totalresultat, det vill säga en produkt som är
lätt och säker att använda samt sköta.
15

D. G. Ullman, The mechanical design process, third edition (2003)
D. G. Ullman, The mechanical design process, third edition (2003)
17
S. Pheasant, Bodyspace, second edition (1996)
16
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Med integrerad människovara menas att användaren inte ens behöver uppleva produkten
som sådan. Den bör göra nödvändiga handlingar ”självklara”, det vill säga användaren
ska kunna göra det som känns naturligt i den aktuella situationen. Dessutom bör
produkten vara ”förlåtande”, det vill säga operatörsfel bör inte leda till katastrof och bör
vara lätta att reparera. Ju fler av dessa möjliga användarfel man kan förhindra redan i
konstruktionen desto bättre. Reglage ska till exempel helst inte vara möjliga att ställa in
så att risk för skada eller fara uppstår.
Bra människovara inbyggd i produkten minskar i hög grad behovet av andra typer av
människovara, såsom manualer, utbildning med mera. En annan självklarhet borde vara
att anpassa produkten till människans mått. Dessa mått varierar så mycket att det inte går
att ge några särskilda riktvärden. Men det går dock att ta hänsyn till individuella
variationer genom att göra produkterna mer flexibla. 18

3.9.1

Användarvänlighet

En viktig faktor idag vid framställning av nya och förbättrade produkter är att ha
användaren i fokus. Om inte den tilltänkta användaren tycker om eller förstår sig på den
nya produkten blir lanseringen för det mesta en flopp. Produkten måste vara
användarvänlig.
Enligt ISO är användarvänlighet i den utsträckning en produkt kan användas av specifika
användare för att uppnå uppställda mål med effektivitet, verkningsgrad och
tillfredsställelse vid ett specifikt tillfälle. 19 Det är alltså en fördel om man vet vem de
tilltänkta användarna är så man kan utforma produkten efter deras egenskaper och behov.
Användarmiljön är också viktig att känna till för att undvika kostsamma fel i
produktutvecklingsprocessen.

18
19

U-L Andersson, Människovara, funktionell ergonomi för konstruktörer (1993)
P. Carlshamre, A usability perspective on requirements engineering (2001)
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4

Genomförande

I det här avsnittet beskrivs hur dagens tvättlucka ser ut och tillvägagångssättet för att få
fram nya lösningar och koncept. De idégenereringsmetoder, mätningar och säkerhetskrav
som måste beaktas förklaras också mer ingående.
4.1

Nuvarande lösning

Dagens luckkonstruktion består av en luckring, avskärmningsring, klämring, luckglas,
tätningslist, luckpackning och distanselement och kupolmuttrar. Luckringen som är
formpressad i en Quintus-press tillverkas av Huskvarna Prototyper i Jönköping.
Avskärmningsring och klämring tillverkas i den egna fabriken i Ljungby. Luckglas,
tätningslist, luckpackning, distanselement och kupolmuttrar köps in från
underleverantörer. För en komplett detaljlista över tvättluckans komponenter, se bilaga 9.
4.2

Inledande konceptförslag

Vid projektets början, innan marknadsundersökningen genomfördes, gjordes en inledande
brainstorming. Skälet till detta var att inte bli låst vid redan befintliga lösningar och
konstruktioner. Inga begränsningar var därför mottot vid denna brainstorming. Resultatet
blev ett antal mer eller mindre ”vilda” skisser på eventuella lösningskoncept.
Utvärderingen av dessa konceptförslag redovisas i bilaga 10.
4.3

Kraftmätning

Vid ett av besöken hos Electrolux utfördes en mätning av kraften som krävs för att stänga
tvättluckan. Denna kraft motsvarar packningstrycket hos tvättluckan. En annan mätning
som genomfördes, var hur stor sträcka som tvättluckan rör sig vid stängningens slutskede,
för att luckpackningen ska ge fullgod tätning. Mätningarna utfördes på två tvättmaskiner,
en med den stora tvättluckan, W31100H, och en med den mindre, W3600H. För mer
information om hur mätningen genomfördes, se bilaga 11.
4.4

Säkerhet

För att ingen personskada skall kunna uppstå vid användningen av tvättmaskiner är
säkerheten väldigt viktig vid utvecklingsarbetet. Användaren får under inga
omständigheter ha möjlighet att öppna tvättluckan under drift, och därigenom kunna
skada sig på den roterande trumman eller få hett vatten över sig. Därför måste tvättluckan
vara förseglad under hela tvättningsprocessen. Även om ett strömavbrott inträffar under
tvättning ska luckan inte gå att öppna enligt ordinarie instruktion. Endast en
nödöppningsfunktion ska kunna öppna tvättluckan. För mer information om
tvättmaskinens säkerhet, se bilaga 12.
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4.5

Tillvägagångssätt för konceptframtagning

Efter att ha granskat den nuvarande luckkonstruktionen och studerat olika konkurrenters
lösningar samt genomfört en användarstudie, var det dags att fundera ut egna
lösningskoncept. Det tillvägagångssätt som användes i detta projekt sker i följande steg:
1) Skissning av lösningar på papper
2) Grovsållning av dessa lösningar.
3) Vidare bearbetning av de utvalda lösningsförslagen.
4) De mest lovande konceptförslagen utvärderas därefter grundligt i samarbete med
Electrolux och vid behov av diverse utomstående experter.
5) Ett fåtal av dessa förslag samt de nödvändigaste gemensamma komponenterna som
ingår i tvättmaskinerna ritas sedan upp och sammanställs i Catia V5.
6) Eventuella modifieringar på de gemensamma komponenterna och lösningsförslagen
utförs. (Genom att rita upp lösningen i Catia V5 blir det lätt att utföra modifieringar på
både detaljer och i sammanställningsritningar).
7) Utvärdering av de återstående förslagen.
8) Rita upp det vinnande förslaget och måttsätt de nödvändiga detaljerna i Catia V5
9) Bygg prototyp
10) Utvärdering av resultat
4.6

Kontakt med företag

För att finna en så bra lösning som möjligt på tvättluckan så har ett antal företag
kontaktats för att bistå med sin expertis. En konceptlösning där låsmekanismen ska
innehålla någon form av magnet var ett förslag som tidigt diskuterades. Då kunskapen om
olika magneter är begränsad kontaktades Pulsteknik AB i Göteborg som kunde bistå med
en massa informationsmaterial och rådgivning. Även andra företag såsom Tillquist
Elteknik AB i Stockholm kontaktades gällande elektromagneter.
De elektromagneter som finns på marknaden idag, är dock inte tillräckligt starka för att
pressa ihop luckpackningen och därmed stänga luckan. Alltså behöver elektromagneten
kombineras med en annan applikation. En sådan applikation kan exempelvis vara en
uppblåsbar packning som redan idag används av ett par konkurrenter till Electrolux. För
att få mer information om hur denna typ av packning fungerar kontaktades Busak &
Shamban i Jönköping och Specma AB i Västra Frölunda.
En annan lösning som kan fungera är att använda ett ställdon som kopplas ihop med en
kil som sedan pressar in luckan. Frågan är vilken typ av ställdon som skulle passa bäst vid
en sådan här tillämpning? Denna fråga besvarades dels av Modern Industri Teknik
Sverige AB som håller till i Västerhaninge och även av Transmotec Sweden AB i Täby.
För mer information om respektive företags verksamhetsområde och bidrag till detta
projekt, se bilaga 13.
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4.7

Vidareutveckling av konceptförslagen

Förslagen som gick vidare från den första utvärderingen har efter en omfattande
marknadsundersökning och en givande användarstudie reducerats till 7 mer kompletta
konceptförslag. Dessa konceptförslag innefattar bland annat en elektromagnet som drar in
och håller fast tvättluckan under tvättcykeln. Ett annat koncept går ut på att den befintliga
gummipackningen byts ut mot en upplåsbar. Fördelen med denna lösning är att kraften
som åtgår vid stängning av tvättluckan blir minimal. Andra förslag som framtagits är bl a
en kil som trycker in tvättluckan och en hissdörrslösning. För en komplett beskrivning av
dessa 7 konceptförslag se bilaga 14, där även en utvärdering av koncepten genomförts.
Gemensamt för de förslag som gick vidare från utvärderingen i bilaga 14, är att de består
av dagens befintliga tvättlucka med gångjärn, fast utan luckgrind. Skälet till att behålla
den befintliga tvättluckan är flera. För det första skulle det ta för lång tid att utveckla en
ny luckkonstruktion eftersom detta projektarbete är starkt tidsbegränsat. För det andra är
det väldigt kostsamt att utveckla en helt ny typ av konstruktion. Dessutom är det osäkert
om en ny luckkonstruktion skulle fungera tillfredsställande.
4.8

Materialval och tillverkningsteknik

Vid tillverkningen av den kompletta luckan är det viktigt att välja rätt sorts material till de
olika komponenterna. Detta är viktigt både ur kostnadssynpunkt, tillverkningsmetod och
med hänsyn till designen. Eftersom det kan vara väldigt kostsamt att ändra
tillverkningsmetod på grund av verktygsbyten och omställningar i produktionen ska
befintliga verktyg och produktion utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Hur
Electrolux befintliga tvättlucka tillverkas redovisas i bilaga 15.
4.9

De slutgiltiga koncepten

Efter utvärderingen av de vidareutvecklade koncept och lösningsförslagen var det tre
stycken som var tillräckligt intressanta att arbeta vidare med. Dessa tre koncept var Kilen,
Elektromagnet och Uppblåsbar packning. Koncepten Elektromagnet och Uppblåsbar
packning visade sig gå att kombinera och fick därmed namnet Elektromagnet/Uppblåsbar
packning. Dessa två vidareutvecklade lösningskoncept har en enklare låsanordning som
dessutom innehåller färre komponenter. Koncepten blir därmed mer monteringsvänliga
och mindre kostsamma att producera. Funktionen och uppbyggnaden av dessa slutgiltiga
konceptlösningar, samt en bedömning dem emellan, går att läsa mer om i bilaga 16.
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5

Resultat

I detta kapitel kommer resultatet av examensarbetet att presenteras. Designförslag på hur
en ny tvättlucka kan utformas beskrivs liksom vad det slutgiltiga konceptet består av. Hur
tillverkning och montering av den nya låsmekanismen går till nämns också samt
prototypframtagningen.
5.1

Förändringar av tvättluckans utseende och design

Dagens tvättmaskinslucka upplevs inte som helt estetiskt tilltalande av en del användare.
Den grå luckgrinden anses inte riktigt gå ihop med resten av tvättluckan som har ett mer
elegant utseende med sin rostfria borstade finish.
Electrolux har på en del tidigare modeller haft en rak luckgrind samt gångjärn i rostfritt
utförande. För att minska materialkostnaden på luckkonstruktionen valde dock Electrolux
att använda sig av fyrkantrör i material SS1142, som pulverlackerades gråa.
Den grå luckgrinden kunde även upplevas som att den var i vägen när användarna skulle
torka av maskinen. Därför försökte projektgruppen ta hänsyn till användarnas önskemål
vid en ny luckkonstruktion, se bilaga 17 för nya designförslag på tvättluckans utseende.
5.2

Val av slutgiltigt konceptförslag

De två slutgiltiga konceptförslagens för- och nackdelar jämfördes sedan med varandra.
Där visade det sig att Kilen var något bättre totalt sätt än Elektromagnet/uppblåsbar
packning. För mer information om denna jämförelse, se bilaga 16.
Nedan presenteras de komponenter som valts för det slutgiltiga konceptet, Kilen.
Komponenterna har valts med utgångspunkt på tillförlitlighet, storlek och pris.

5.2.1

Kilkonceptet

För att manövrera kilen kan man använda sig av ett linjärt ställdon. Ett linjärt ställdon
består i princip av en likströmsmotor med utväxling som för en cylinder fram och
tillbaka, se figur 5.1. Beroende på utväxling kan kraft och slaglängd varieras. Eftersom
konceptlösningen ska integreras i tvättmaskinens motvikt bör ställdonet vara så litet som
möjligt. De faktorer som begränsar ställdonets storlek är slaglängden och kraften. Ju
större slaglängd och kraft desto större ställdon. Vid öppning och stängning av luckan
behöver endast ändlägena på ställdonet användas. Ett ställdon där man kan variera
slaglängden behövs därmed inte.
Det linjära ställdon som skulle passa kilkonceptet har en slaglängd på 50 mm och en kraft
på ca 500 N. Kraften hos ställdonet bestämdes genom en kraftberäkning, se bilaga 18.
Ställdonet har dessutom inbyggda ändlägesbrytare. Ett ställdon som motsvarar dessa
kriterier är MLD3, se bilaga 19. Det drivs med antingen 12 eller 24 V DC och tål
temperaturer upp till 65° C. För att tåla fukten i sin omgivning är ställdonet
säkerhetsklassat enligt standard IP 54. Om man vill går det att få MLD3 i säkerhetsklass
IP 65 också, vilket är den högsta klassningen idag. Ställdonet skall enligt leverantören
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också motstå de vibrationskrav och tåla den livslängd som Electrolux kräver. För att
förhindra att ställdonet ”tuggar” en längre period, vilket kan inträffa om motståndet blir
för stort, kan ett motorskydd installeras, för att förhindra att ställdonet får för mycket
ström. 20
Figur 5.1: Ställdon, MLD3,
24 V DC

Kilen bör tillverkas av ett rostfritt stål, t. ex. SS 2332. För att minska friktionen mellan kil
och fyrkantsrör är kilen avrundad i alla hörn och kanter. Kilen bör också ytbehandlas för
att motstå det slitage i form av friktion som uppkommer vid användning. För att
ytterligare minska friktionen kan även fyrkantsrören friktionsbehandlas invändigt med
exempelvis teflon.
För att tala om för maskinen att låshaken är i rätt läge och att luckan är låst behövs två
mikrobrytare. Dessa måste vara inkapslade för att stå emot eventuell fukt som kan uppstå.
Enligt krav från Electrolux måste kilen kunna låsas så att kilen inte kan röra sig vid
eventuella strömavbrott eller vid kortslutning på ställdonet. Denna låsning sker enklast
med en låsmagnet. Låsmagneten bör vara av bistabil typ vilket betyder att den får en
signal vid låsning och en annan signal vid öppning av luckan.
5.3

Tillverkning och montering av ny låsmekanism

Den nya låsmekanismen består av ett ställdon, två fyrkantsrör, en kil, en bistabil
låsmagnet, två mikrobrytare och en fästplatta, se figur 5.2. Komponenterna svetsas och
monteras dit på fästplattan enligt följande:
Ställdonet skruvas fast i ett gängat hål i låsplattans övre kant. Fyrkantsrören svetsas fast
på fästplattan, så att de garanterat klarar av belastningen från kilen vid öppning och
stängning av tvättluckan. Till vänster om det översta fyrkantsröret placeras den bistabila
låsmagneten. Denna har till uppgift att låsa fast kilen när den nått sitt ändläge. I utrymmet
mellan fyrkantsrören sitter en mikrobrytare som har till uppgift att aktivera ställdonet när
luckans låshake trycker ner mikrobrytarens vipparm. Nedanför det nedre fyrkantsröret
placeras en annan mikrobrytare som aktiveras när kilen nått sitt ändläge. Mikrobrytaren
sänder då en signal till tvättprogrammet om att luckan är förseglad.
Tanken är att hela låsmekanismen ska tillverkas och monteras på Electrolux i Ljungby.
Det som eventuellt skulle behövas tillverkas externt skulle vara fästplattan som har en
något avancerad form. Fast eftersom seriestorleken bara är ca 500 st/år ska det inte vara
några problem att tillverka fästplattan i Ljungby.

20

Jan-Ove Kallerhag, Modern Industri Teknik Sverige AB
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Ställdon

Låsmagnet
Fyrkantsrör

Mikrobrytare

Figur 5.2: Ny låsmekanism

5.4

Prototypframtagning

Efter mötet med Electrolux den 17 november, se bilaga 21, bestämdes att en prototyp på
kilkonceptet skulle tillverkas. Eftersom tiden för detta projekt är begränsad innebär det att
en komplett prototyp inte kommer att byggas, bara de viktigaste delarna såsom
låsmekanism och upphängningsanordning. För mer information om hur byggnationen av
prototypen gick till, se bilaga 22.
5.5

Kostnadsjämförelse mellan befintlig luckkonstruktion och kilkoncept

För att få en överblick av den totala kostnaden, har en kostnadsjämförelse mellan den
befintliga och den nya luckkonstruktionen genomförts, se bilaga 23.
Dagens kompletta luckkonstruktion kostar ca 3500 kr, material och arbetskostnad
inräknad. Kilkonceptet uppskattas vara ett par hundra kronor billigare. Det som gör denna
kalkyl lite osäker är att kostnaderna på de nyutvecklade detaljerna endast har uppskattats.
Dessutom har inte kostnaden för ställdonets nätaggregat ingått i kalkylen.
5.6

Uppfyllelse av projektmål

Projektet har resulterat i en ny låsmekanism som drar in tvättluckan på ett enkelt sätt
vilket har kunnat verifieras med hjälp av prototypen, se figur 5.3. Användningen är
mycket enkel då tvättluckan endast behöver tryckas emot stommen med ett lätt tryck för
att stängas. Hela luckkonstruktionen har även blivit mer estetiskt tilltalande, genom den
nya balken med Electrolux logotyp som markerar tvättmaskinens identitet. Det nya
handtaget markerar var man skall hålla vid öppning/stängning och det matchar även med
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luckringens rostfria finish. Hela den nya kilkonstruktionen har en kostnad på cirka 3500
kr vilket är detsamma som dagens befintliga lösning. Denna kostnad kunde uppnås tack
vare färre detaljer och billigare standardkomponenter. Därmed anses de uppställda
projektmålen ha uppnåtts.

Figur 5.3: Prototyp på slutgiltigt koncept
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6

Slutsats/Diskussion

Detta examensarbete har bedrivits enligt produktutvecklingsstrategin dynamisk
produktutveckling. Denna strategi kännetecknas, som nämnts i kapitel 2, av en
översiktlig långtidsplanering, decentraliserade beslut och stor flexibilitet. Denna strategi
har i stor utsträckning följts eftersom arbetet i stor mån har präglats av frihet under
ansvar.
Genomförandet av examensarbetet har varit både lärorikt och intressant. Det har bl a gett
oss mer erfarenhet när det gäller det verkliga arbetet med produktutvecklingsprocessen.
Några sådana erfarenheter kan t ex. vara:
•

Hur man upprättar en riktig kravspecifikation.

•

Att man vid upprättandet av kravspecifikationen inte försvårar utvecklingsarbetet
genom att sätta krav som egentligen inte är nödvändiga.

•

Att inse när det är dags att avsluta produktutvecklingsprocessen och övergå till
dokumentation, i detta fall rapportskrivning.

Vi började ganska tidigt att dokumentera arbetet parallellt med utvecklingsarbetet.
Mindre bra var att tiden, vad gällde rapportskrivningen, trots detta inte ville räcka till i
slutfasen. Detta berodde till viss del på att utvecklingsarbetet, på vissa områden, fortskred
nästan ända fram till deadline för projektet. Resultatet blev därför att viss information
dokumenterades ganska sent.
Det har också visat sig lite svårt att hålla en på tidigt stadium upprättad tidsplan. Under
arbetets gång inträffade det vid ett antal tillfällen, förändringar av projektinriktningen,
samt andra oförutsedda händelser som ledde till uppdatering och omstrukturering av
planeringen. Ett exempel på en sådan här förändring var när vi skulle inrikta oss på en
mer helautomatisk tvättlucka utan manuellt handtag. Vi hade då redan gjort ett antal
lösningskoncept med någon form av handtag. Dessa lösningskoncept kom därmed inte att
ha någon större betydelse för det slutgiltiga resultatet. Dessa koncept har dock ändå givit
oss viss kunskap om hur viktig ergonomin är vid utformningen av ett handtag.
Det har även varit lärorikt att få omsätta sina teoretiska kunskaper i ett verkligt fall, och
se att alla skolboksexempel inte alltid fungerar, eller gör sig rätt i alla sammanhang. Det
har också varit intressant att få användning av olika metoder för projektarbete och
utvecklingsarbete i praktiken.
Arbetet med att ta fram skisser och idéer har inte alltid visat sig så lätt. Man blir som
person ganska lätt styrd av redan befintliga lösningar. Detta är både på gott och ont då
man vet att beprövade metoder ofta fungerar bra. Dessa metoder kan även ur ett
ekonomiskt perspektiv i många fall vara en bra lösning.
En annan sak som är värd att påpeka är fördelarna med att göra modeller och prototyper
för att fastställa att ett lösningsförslag verkligen är funktionsdugligt i praktiken. Det är
inte heller fel att göra en undersökning, där man kan se hur den ”vanlige” användaren
upplever produkten, och genom deras förslag och önskemål utveckla konceptet till det
bästa möjliga.
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6 SLUTSATS/DISKUSSION

Vår prototyp har i skrivande stund ännu inte testats i större omfattning av någon
användare, men konceptlösningen är förhoppningsvis tillräckligt intressant att arbeta
vidare med.
Slutligen kan nämnas att arbetet med att ta fram en förbättrad luckkonstruktion har varit
roligt och intressant trots en viss begränsning när det gäller friheten vid
utvecklingsprocessen. Viktigt för examensarbetet var också den goda handledning vi fick
från vår handledare på Electrolux. Uppföljning av projektet tillsammans med företaget
ägde rum ungefär var femte vecka då åstadkommit material presenterades. Vi fick då
synpunkter och kommentarer på tänkbara förändringar i arbetet.
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Kritisk granskning

Tidplanen som upprättades i inledningen på projektet följdes i stort sett planenligt fram
till mitten på november. Det som gjorde att tidplanen inte höll var främst att Cad-ritandet
tog betydigt längre tid än beräknat. Detta berodde, till viss del, på att de befintliga
detaljerna till dagens tvättlucka ritades om i Catia V5. Detta var tvunget att göras p g a att
Electrolux inte använder samma CAD-system som Högskolan i Halmstad. Det var dock
mycket lärorikt för studenterna att rita all delar och att sammanställa dessa.
I projektets inledning ägnades stor tid till informationssökning av olika slag, allt i från
konstruktionslösningar, elektromagneter, ställdon, cylindrar m.m. studerades noggrant.
Denna granskning av lösningar kunde kanske förkortats något, eftersom en del av
informationen visade sig vara mer eller mindre onödig. Fast å andra sidan så vet man ju
aldrig när man kan behöva en viss sorts information. Många koncept som framkom var
inte heller beprövade konstruktioner så det fanns en stor ovisshet om de skulle fungera
eller inte. Detta innebar att det fortfarande halvvägs in i projektet söktes olika
konstruktionslösningar. Därför bestämdes de slutliga koncepten i ett ganska sent skede,
vilket medförde att den tidsödande prototypbyggnationen kom igång lite väl sent.
Projektarbetet har till största delen bedrivits vid Högskolan i Halmstads lokaler, vilket
medfört att det varit svårt att granska olika konstruktionslösningar rent fysiskt.
Visserligen så fick projektgruppen tillgång till de viktigaste delarna på dagens
luckkonstruktion, fast det går ändå inte att jämföra med att ha en komplett tvättmaskin till
förfogande. En annan sak som varit besvärligt är att tvättluckan och dess
konstruktionsdetaljer har varit ganska otympliga och tunga. Ett exempel på detta var när
en speciell motviktsplåt skulle tillverkas för att ersätta befintlig motvikten på prototypen.
7.1

Förslag till fortsatt arbete

Eftersom detta examensarbete har varit väldigt omfattande och komplext, har inte ett
fullständigt lösningskoncept kunnat utföras inom tidsramen för projektet. Detta medför att
en vidareutveckling av arbetet vore önskvärt, speciellt om det visar sig att prototypen
fungerar enligt alla krav och att säkerheten vad gäller låsning av tvättluckan kan
uppfyllas. De framtagna lösningarna behöver också utvecklas och optimeras. Omfattande
tester på lösningen behöver utföras innan den kan implementeras på tvättmaskinerna i
produktion.
Det kan även vara intressant att testa konceptet med uppblåsbar packning. Detta koncept
föll bort i projektet på grund av tidsbrist samt att Electrolux ville att projektgruppen
skulle inrikta sig på endast en konceptlösning. Electrolux har dessutom haft tidigare
funderingar på att använda sig av en uppblåsbar packning, fast inga riktiga tester på
lösningen har genomförts.
I framtiden skulle Electrolux eventuellt kunna ta fram en ny generation av tvättmaskiner,
som förses med en helt ny typ av tvättlucka, såsom skjutdörr eller vridlucka.
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BILAGA 1: TIDPLAN

BILAGA 2: KRAVSPECIFIKATION

VERSION 3, 061207

Kravspecifikation
Grundbeskrivning
En förenklad lösning på öppning och stängning av tvättluckan på Electrolux
tvättmaskiner av modell W3400H, W3600H, W3850H och W31100H.
Kostnaden för hela luckkonstruktionen med låsanordning får helst inte överstiga 3500
kronor.

Funktionskrav
Kraften som krävs vid stängning av tvättluckan får ej överstiga 500 N.
Om ett handtag används ska det vara fritt från vassa kanter och hörn.

Tillförlitlighetskrav
Tvättluckan ska inte gå att öppna när maskinen arbetar.
Tvättluckan ska helst gå att öppna manuellt även om ett strömavbrott inträffar.
Låsmekanismen och alla dess ingående delar måste fungera i temperaturer upp till 50º C.

Konstruktionskrav
Luckkonstruktionen måste klara vibrationskraven som ligger mellan 10-15 G.
Luckkonstruktionen måste klara av minst 30 000 tvättcykler.
Tvättluckan skall klara sig ifrån korrosionsangrepp.
Hela luckkonstruktionen ska vara kemikaliebeständig mot ämnena som återfinns i
tvättmedel, sköljmedel etc.

Produktion
Vid tillverkning av tvättluckan ska man använda sig av standardkomponenter och den
befintliga maskinparken i möjligaste mån.
Monteringen ska vara enkel och medge en ergonomisk arbetsställning.
Tillverkning och montering av komplett tvättlucka ska innehålla så få moment som
möjligt. Materialåtgången vid tillverkning av alla ingående detaljer ska medföra så lite
spill som möjligt.

Utseende och finish
Samtliga åtkomliga ytor ska vara fria från vassa kanter.
Endast ett fåtal mindre repor och fläckar på tvättluckans utsida accepteras.

Säkerhet

Läckage får absolut inte förekomma vid användning.
Tvättluckan ska vara konstruerad så att klämrisk undviks i största möjliga utsträckning.

BILAGA 3: FUNKTIONSANALYS

Egenskaper

Klass

Brukarfunktioner
erbjuda användarvänlighet
passa alla människor
erbjuda diskretion
medge robusthet
uttrycka kvalitet
vara funktionssäker
äga självklarhet
medge ergonomi
motstå läckage
tåla påfrestning
tåla slitage
skapa konkurrensfördelar

K
B
Ö
Ö
Ö
K
Ö
B
K
K
B
Ö

Design
tilltala användare
uttrycka exklusivitet
undvika vassa hörn och kanter
erbjuda dekoration
erbjuda ergonomisk utformning
markera identitet

Ö
Ö
B
Ö
B
B

Konstruktion
medge låg vikt
erbjuda enkelhet
erbjuda få delar
förhindra fasthakning
undvika klämrisk
medge stabilitet
inneha livslängd
undvika underhåll
maximera hållfasthet
maximera komponentutnyttjande
minimera tryckkraft
medge enhandsbruk
tåla vibrationer
tåla slag/stötar
medge servicevänlighet
underlätta funktionalitet

Ö
B
Ö
B
K
Ö
B
Ö
B
B
K
B
K
K
Ö
B

VERSION 2, 2006-11-14

Anmärkning

vid gång
design
vid användning
vid användning

materialval
vid användning

snygg

företagslogotyp

utstickande detaljer

hög kvalitet
material
smarta lösningar
öppning/stängning
öppning/stängning
konstruktion/material

K=Krav
B=Behov
Ö=Önskemål
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VERSION 2, 2006-11-14

Egenskaper

Klass

Anmärkning

Produktion/Tillverkning
utnyttja standardkomponenter
minimera tillverkningskostnad
underlätta montering
erbjuda miljövänlig tillverkning
undvika buller
maximera produktionsvänlighet
underlätta lager
minimera spill
utnyttja befintliga maskiner

Ö
Ö
Ö
B
Ö
B
B
B
B

om möjlighet ges

Miljö
klara miljökrav
minimera spill
motstå korrosion

B
Ö
B

återvinning/kretslopp
konstruktion/tillverkning

Säkerhet
undvika personskada
undvika klämrisk
undvika vassa hörn och kanter
förhindra fasthakning

K
K
B
B

arbetsmiljön
arbetsmiljön
utrymme
produktion

utstickande detaljer

K=Krav
B=Behov
Ö=Önskemål

BILAGA 4: ELECTROLUX KONKURRENTER

KONKURRENTMASKINER-TRUMVOLYM
Alternativ

Maskin

Volym

Kapacitet
01:10 01:13

Innertrumma
Diameter
Längd

D/L

G-fakt

Milnor
Michaelis
Braun
Grandimp
Primus
Unimac
Imesa
Washex
Unica
Ipso
Braun
Primus
American
Technitra
D'hooge
Ipso
Imesa
Washex
Cook
Milnor
Unimac
Braun
Unica
Lapauw
Unica

36021
KWS35/35
90N
WM40000
F40
UF85P
LM40
36/26FLA
45
HF450
125N
F55
125LB
LFA55
Senior
HF570
LM55
42/26FLA
Prowash125
42026
UF135P
100NON
60
C601
60

350
360
400
400
400
400
400
434
450
450
518
521
539
550
570
570
575
589
590
590
594
598
600
600
604

35
36
40
40
40
40
40
43
45
45
52
52
54
55
57
57
57
59
59
59
59
60
60
60
60

27
28
31
31
31
31
31
33
35
35
40
40
41
42
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
46

914
980
914
914
914
914
977
915
1000
980
914
914
1066
1100
1000
980
1090
1066
1067
1067
1092
1100
1000
1050
1100

534
478
610
610
610
610
534
660
573
597
790
795
604
579
726
756
616
660
660
660
635
630
764
693
636

1,71
2,05
1,50
1,50
1,50
1,50
1,83
1,39
1,75
1,64
1,16
1,15
1,76
1,90
1,38
1,30
1,77
1,62
1,62
1,62
1,72
1,75
1,31
1,52
1,73

335
350
350
350
350
348
492
300
314
350
350
350
292
440
357
350
361
300
244
335
312
268
314
395
349

D'hooge
Imesa
Michaelis
Milnor
Unica
Michaelis
Michaelis
Milnor
Milnor
Washex
Braun
American
Unimac
Lapauw

Major
LM70
KWS70/70
42032
90
KWS75/90
WS75/90
48032
48036
48/36FLA
200NON
250LB
UF250P
C1201

660
700
700
727
900
900
900
950
1067
1077
1093
1096
1114
1201

66
70
70
73
90
90
90
95
107
108
109
110
111
120

51
54
54
56
69
69
69
73
82
83
84
84
86
92

1000
1203
980
1067
1100
1200
980
1219
1219
1219
1250
1321
1321
1300

841
616
929
814
947
796
1194
814
915
923
891
800
813
905

1,19
1,95
1,05
1,31
1,16
1,51
0,82
1,50
1,33
1,32
1,40
1,65
1,62
1,44

286
398
350
335
346
330
350
335
245
300
273
300
345
388
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Projektgruppen gjorde en konkurrentanalys för att få en bild av hur andra
maskintillverkare har löst sina luckkonstruktioner. De allra flesta så kallade
industritvättmaskiner (40 kg och uppåt) som används i Sverige har Electrolux tillverkat.
Därför har det varit en aning svårt att undersöka konkurrentmaskiners konstruktion i
verkligheten. Tre studiebesök har dock gjorts på olika tvätterier, där vi kunnat observera
Electrolux maskiner samt vissa andra maskinfabrikat. För mer information om dessa
studiebesök, se bilaga 7.
För övrigt har konkurrentmaskiner undersökts på Internet och datablad från de olika
tillverkarna har studerats. Nedan följer ett utdrag av några av de konkurrentmaskiner som
undersökts mer noggrant. Varför just dessa maskiner har valts ut beror på att de
representerar olika typer av konstruktionslösningar.

Primus FS 120
Denna stora tvättmaskin från Primus har en balk
rakt över luckan. I balken finns två luftcylindrar
som är fastsatta i luckringen. Hur låsningen
fungerar framgår inte av databladet. Troligtvis
låses luckan dock fast innan luftcylindrarna
aktiveras och trycker in luckan mot trumman.
Denna typ av konstruktion återfinns hos flera
tillverkare och fungerar tillfredställande men är
en relativt dyr lösning. Enligt databladet kan
denna tvättmaskin som tillval utrustas med en
helautomatisk lucköppning/stängning.
Antagligen ansluts en motor som roterar luckan
kring sin egen axel vid gångjärnen.

Primus FS 22
Denna något mindre tvättmaskin från Primus har en
manuell lucköppning/stängning. Luckan har två stag över
luckan av fyrkantsrör i rostfri finish samt ett stag som
gångjärnen är fästa i. Gångjärnen består av enkla
vinklade plåtar och är fästa med två skruvar vardera.
Handtaget dras utåt från trumman sett och har en plan
framsida för att ha samma estetiska design som stagen.
Täckplåten på utsidan av maskinen är även stansad som
ett X för att få ett mer tilltalande utseende.
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FLT
Denna lösning använder sig troligtvis av en uppblåsbar
packning för att täta luckan. Luckan stängs och
förseglas först och därefter blåses packningen upp.
Med denna konstruktion krävs ingen kraft för att
pressa ihop packningen vid stängningen utan
tätningsfunktionen uppnås när packningen trycksätts.

Bagagelucka
Projektgruppen gjorde även ett besök på Mercedes återförsäljare Hedin Bil i Halmstad.
Anledningen till detta besök var att granska Mercedes automatiska bagagelucka lite
närmare. Tanken var att få idéer som förhoppningsvis skulle kunde användas på
tvättmaskinsluckan.
Bagageluckan liknar en vanlig bagagelucka till det yttre men på insidan skiljer den sig en
del. På insidan finns nämligen en inbyggd stängningsfunktion.
Stängningsfunktionen aktiveras när det är ett
par centimeter kvar innan luckan stängs. Då
greppar en slags motordriven krok tag i
luckan. Kroken drar sedan in luckan den
sista, normalt tröga biten, mot tätningslisten.
Det var tyvärr svårt att undersöka
konstruktionen i detalj då lösningen var
dold. Bagageluckan kunde även
kompletteras för ca 8000 kr med en
helautomatisk lösning som öppnar och
stänger hela vägen.

HICLAVE HG-50
Denna autoklav av märket HICLAVE
modell HG-50 har en automatisk lucka
som stängs och öppnas genom en
knapptryckning. Konstruktionen ser
även ut att ha en uppblåsbar packning.
Enligt informationsbladet har denna
produkt två oberoende
förseglingssystem samt ett antal
låshakar. Att det är flera låshakar
beror troligtvis på det höga tryck som
uppstår i autoklaven. Konstruktionen
har tyvärr inte kunnat undersökas
närmre rent fysiskt.

BILAGA 6: TELEFONKONTAKTER

Telefonkontakt med olika inrättningar i Halmstadsområdet
Holms Tvätt
Detta är ett litet familjetvätteri som endast har några maskiner. De har två tvättmaskiner
av märket Electrolux Wascator av ”äldre typ” på 40 respektive 22 kg tvättkapacitet. De
har två lite nyare tvättmaskiner av märket Primus.
Vic-tvätten
Mindre tvätteri. Endast en maskin av märket Podab på 23 kg tvättkapacitet.
Söndrumstvätten KB
De har specialiserat sig på kemtvätt och har därför endast några hushållsmaskiner av
märket Whirlpool.
Scandic Hallandia
Har en maskin på 10 ca kg. Skickar det mesta till Eko-tvätten i Varberg.
Hotel Continental
Har endast hushållsmaskiner.
Hotel Temperence
Har en något större hushållsmaskin av märket Miele.
Grand Hotel
Skickar i stort all tvätt till Eko-tvätten i Varberg.
Hotel Tylösand
Skickar all sin tvätt till Eko-tvätten i Varberg.
Försvarsmakten Halmstad
De tvättar inget på regementet själva utan skickar iväg sin tvätt en gång per vecka till ett
tvätteri i Göteborg.
Nyhems Servicehus
Har ingen egen tvättning i större omfattning. Har endast någon hushållsmaskin. Skickar
största delen tvätt till Eko-tvätten i Oskarsström.
Hallandssanering
Har endast några hushållsmaskiner.
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Eko Tvätt i Varberg AB
Eko Tvätt i Varberg är ett serviceföretag som producerar och marknadsför tvätt- och
uthyrningssystem till hotell, restaurang samt den lättare industrin på ett kvalitativt och ett
miljömässigt sätt.
Eko Tvätt är verksamma i Halland och i Göteborgsområdet med fokusering på hotell- och
restaurangnäringen. 21
Företagsbesök
Onsdagen den 20 september 2006 skulle Electrolux utföra servicearbete på två av Eko
Tvätts maskiner i Varberg. Eko Tvätt har totalt 10 Electrolux maskiner i sin maskinpark,
se tabell 1.1 nedan.
Tabell 1.1

Antal
2
1
2
1
2
1
1
1

Fabrikat
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Milnor

1

Okänd

Modell
W375H
W3130H
FLE 220 MP
W3240H
W3300H
W3600H
W31100H
Östtyskland (DDR)
tillverkad 1975
Okänd

Storlek
7,5 kg
13 kg
22 kg
24 kg
30 kg
60 kg
110 kg
100 kg
200 kg

Eftersom användarstudier är en del av projektarbetet så var detta ett bra tillfälle att följa
med och se hur tvättmaskinerna fungerar i verkligheten. En intervju med en operatör av
tvättmaskinerna gjordes vilket gav användbar information om problemen med dagens
lucklösning. Övergripande kunskaper om hur tvätteriet fungerar med handhavande av
kemikalier, smutstvätt, torkning, vikning med mera införskaffades också.

På Eko Tvätt sköts tvättmaskinerna av främst två manliga
medarbetare. Arbetstiden är dagtid, 7-16. Maskinerna går mer
eller mindre regelbundet förutom W31100H, se figur 1, som
går cirka 5,5 timme per dag, vilket motsvarar 4 tvättprogram.

Figur 1: Electrolux största
tvättmaskin, W31100H

21

http://www.ekotvattvarberg.se, 2006-09-21

BILAGA 7: ANVÄNDARSTUDIER

I det stora hela är maskinerna lättanvända. Det problem som finns är att det är svårt att
tömma en del av maskinerna. De mindre maskinerna, upp till 30 kg, går att tömma enkelt
medan de större maskinerna är mer problematiska. Detta beror på att trumman är så stor
att det blir svårt att nå all tvätt för hand. Lösningen på detta problem är att tippa maskinen
11 grader, samt att rotera trumman så att tvätten lossnar lättare. Tippningsfunktionen är
dock inte standard utan kostar drygt 20 000 kr extra.
Ett problem på W31100H är att tvättluckan rör sig när maskinen tippar, vilket kan
medföra personskada hos användaren. Ett annat problem som kan inträffa är att luckan
inte går att öppna när maskinen har tippats. Dessa problem berodde dock på att
luckgrindens låsklack saknades vilket medför att luckan inte kan spärras i utfällt läge.
Tvättprogrammen som används på Eko Tvätt fungerar tillfredsställande. All information
visas tydligt på en display på maskinens framsida.
Utseendet på tvättmaskinerna är väl ok men en mer enhetlig färg på maskinerna skulle
inte skada.

När det gäller ergonomin så kan handtaget eller vredet utvecklas
mer. Handtaget kan upplevas som halt p g a blöta fingrar, så lite
mer urgröpning för fingrarna kan underlätta användningen. Även
ett bredare avslut på handtaget skulle förbättra handtaget. De
mindre maskinernas trekantsvred, se figur 2, skulle kunna göras
något större. Enligt konstruktionschef Claes-Eric Claeson så är
ett större vred redan på gång.
Figur 2: Trekantsvred

Öppning och stängning av luckan går relativt trögt. Handtaget kan dessutom stöta emot
skyddet för låsmekanismen vid stängning, se figur 3. Detta problem kan dock lösas enkelt
med hjälp av en fjäder som håller kvar handtaget i nedfällt läge.

Låsskydd

En lucka som öppnas och stängs med endast en knapp
vore det ultimata.
I sin helhet fungerar tvättmaskinerna trots allt bra, vissa
inkörningsproblem fanns dock i början. 22
Figur 3: Handtag och låsskydd
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Holms Tvätt i Harplinge
Holms Tvätt är ett familjeföretag beläget i natursköna Harplinge, nordost om Halmstad.
Tvätteriet har 4 heltidsanställda. Förutom vanlig tvätt har de dessutom kemtvätt i centrala
Halmstad samt en anläggning i Varberg. Deras kunder är främst hotell, restauranger och
industrier men även en del hushåll.
Företagsbesök
Tisdagen den 26 september 2006 genomfördes ett studiebesök på Holms tvätt i Harplinge.
Efter en trevlig cykeltur anlände vi i centrala Harplinge klockan 9.45. Holms Tvätts
maskinpark består av totalt 4 st fungerande tvättmaskiner, 2 Electrolux av äldre modell
och 2 modernare Primusmaskiner, se tabell 1.2 nedan.
Tabell 1.2

Antal
1
1
1
1

Fabrikat
Primus
Primus
Electrolux
Electrolux

Modell

FL243
FL403

Storlek
7 kg
24 kg
24 kg
40 kg

Syftet med detta besök var främst att få ta del av de anställdas syn på den gamla FL403
som användes i tvätteriet. Eftersom Holms Tvätt är ett litet företag innebär det att de få
anställda sköter alla sysslor gemensamt. Alltså blev denna användarstudie mer effektiv,
rent statistiskt, än studien på EkoTvätt i Varberg eftersom tre av de fyra anställda
besvarade frågorna, se bilaga 8.
På Holms Tvätt sköts tvättmaskinerna av 3 kvinnliga medarbetare. Arbetstiden är dagtid,
7-16. Maskinerna går regelbundet, speciellt FL403 som i princip går hela dagen.
Tvättmaskinerna är lätta att sköta men en del manuellt jobb behövs på grund av att
maskinerna är gamla och slitna. Det manuella jobbet består av pulverblandning och
inställning av sköljprogram. Tvättprogrammen är smidiga eftersom bara ett program
används. Det är bara temperaturen som behöver ändras manuellt.
När det gäller ergonomin så tycker personalen att luckan ibland är i vägen vid lastning
och tömning av maskinen. Dagens lucka kan nämligen bara öppnas cirka 100 grader. De
hade också dåligt med utrymme framför maskinerna vilket medförde att det blev trångt att
få plats med tvättvagnarna.
Ett förslag från personalen var att den skulle kunna vridas ytterligare, kanske upp till 180
grader. Ett annat förslag var att luckan skulle kunna öppnas uppåt eller vridas åt sidan,
som en centrifug, se figur 4, för att få bättre utrymme vid lastning/tömning.

Lucka med vridarm

Figur 4: Centrifug

BILAGA 7: ANVÄNDARSTUDIER

Handtaget, se figur 5, upplevs som lite hårt och
obekvämt p g a sin form. Ett något rundare handtag
skulle föredras. Annars innebär handtagets konstruktion
att det är enkelt att öppna maskinen.

Figur 5: Handtag

Utseendet på tvättmaskinerna är inte det bästa. Tidens tand har slitit hårt på maskinerna,
speciellt FL403, som till och med har rostangrepp. Electrolux-maskinerna är dock mer än
20 år gamla och ska antagligen ersättas inom en snar framtid.
De vanligaste problemen som finns på tvättmaskinerna är att sköljningen i
tvättprogrammet inte fungerar tillfredsställande och diverse missljud uppstår vid
användning. Det har även hänt att handtaget rört sig oavsiktligt vid centrifugeringen och
att propparna gått. Personalen tycker därför att det mesta kan bli bättre på maskinerna.
Öppning och stängning av luckan fungerar dock bra fast låsmekanismen har gått sönder.
I sin helhet fungerar maskinerna bra när det gäller att få tvätten ren. FL243 fungerar utan
större problem med men FL403 är det mer besvärligheter att bemästra. 23
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Berendsen Tvätt i Helsingborg
Berendsen är ett internationellt företag med ca 1700 anställda i Sverige, varav tvätteriet i
Helsingborg har ca 60 anställda. Deras inriktning består mestadels av uthyrning och
tvättning av arbetskläder åt industrier. Deras kundkrets innefattar södra Sverige upp till
Ljungby i Småland.
Företagsbesök
Tisdagen den 3 oktober 2006 genomfördes ett studiebesök på Berendsen i Helsingborg.
Efter en knapp timmes bilfärd anlände vi i centrala Helsingborg klockan 10.00. På
Berendsen välkomnades vi av Kjell Svanberg som är arbetsledare på företaget. Tvätteriet
i Helsingborg förfogar över en maskinpark på ca 30 stycken tvättmaskiner, varav i princip
alla är av märket Electrolux. De flesta maskinerna är större än 20 kg. Åtta av maskinerna
köptes in 1987 och de fungerar fortfarande bra, speciellt FLE 810 som inte haft några
allvarliga fel. De modeller som används återfinns i tabell 1.3 nedan.
Tabell 1.3

Antal*
4
3
2
4
4
2
2
4
4
*Uppskattningsvis

Fabrikat
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Electrolux

Modell
WE 46
FLE 120 MP
FLE 220 MP
FLE 360 MP
FLE 400 FC
W4400H
W3600H
FLE 810
W3850H

Storlek
4,6 kg
12 kg
22 kg
36 kg
40 kg
40 kg
60 kg
81 kg
85 kg

Avsikten med detta besök var att få ytterligare synpunkter av användarna till Electrolux
tvättmaskiner. Eftersom personalen roterar mellan arbetsuppgifterna innebär det att alla
sköter maskinerna. Därför intervjuades ett antal av de anställda som fick ge sin syn på
arbetet med maskinerna. De synpunkter som framkom vid besöket sammanfattas här
nedan.
Negativa synpunkter
Luckan på framförallt modell FLE 120 MP och FLE 220 MP är svår att torka av och
rengöra. Det beror på att luckgrinden täcker en stor del av glaset vilket gör det
problematiskt vid rengöring av luckan. En förenklad dammtorkning av maskinens
ovansida hade också underlättat fredagens storstädning. På Berendsen torkar man
dessutom av maskinerna flera gånger dagligen för att erhålla en så ren tvätt som möjligt.
Ett problem som främst märks vid vittvätt är att luckans gummipackning på en del
tvättmaskiner färgar av sig på tvätten. Detta beror troligtvis på de starka kemikalier som
ingår i tvättmedel, blekmedel, sköljmedel etc. Vid tömning (tippning och rotation av
trumman) av maskinen händer det dock att en del tvätt blir kvar i maskinen. Detta
problem kan bero på att en del tvätt kan fastna i trumman när maskinen centrifugerat
kraftigt.
Tvättinformationen som visas på en display på maskinerna är inte så tydlig på de äldre
maskinerna. Förklaringen var att displayen inte var belyst samt att glaset var oklart. En
större och tydligare display önskas därmed av personalen.
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Utseendet på tvättmaskinerna upplevs som helt normalt fast luckgrinden på de medelstora
maskinerna är i vägen vid rengöring av luckan.
Man upplevde även att det var en aning tungt att fylla tvättmaskinerna med frotté. Detta
beror på att frottén krymper vid tvättning, vilket medför att man måste pressa in tvätten
ordentligt för att fylla trumman. Ett annat fel som kan uppstå är att tvätt kan klämmas
fast i luckan vid stängning. Det kan till exempel vara en handduksögla som fastnat utan
att man upptäcker detta. Detta kan medföra att en del vatten läcker ut samt att plagget går
sönder.
Öppning och stängning av luckan fungerade bra på de flesta maskinerna. De mindre
maskinerna var något trögare att stänga vilket till stor del berodde på handtagets
konstruktion. Handtagets fjäder gick sönder ganska fort vilket medförde att öppnandet av
luckan försvårades avsevärt. På de större maskinerna såsom W3600H och W3850H
upplevdes handtaget som godkänt överlag. Ett rundare och mjukare handtag önskades
dock av ett par anställda för att förhindra skada på armen vid användning. Ett annat
problem som kan inträffa är att personalen kan stöta emot luckan vid framförallt tömning
och påfyllning av tvätt.
Positiva synpunkter
Helhetssynen på maskinerna är emellertid bra. Personalen tycker att maskinerna överlag
är lättskötta. De viktigaste funktionerna och egenskaperna som nämns är främst
tippningen och tvättresultatet. Tvättprogrammen som används på Berendsen fungerar
tillfredsställande. På grund av leverantörsbyte gällande tvättmedel har problem uppstått
med tvättresultatet. Detta problem håller dock på att lösas just nu.
Ergonomin vid användningen är ganska bra. Önskemål om en höj och sänkbar maskin var
dock ett förslag. Tvätteriet hade nyligen investerat i nya tvättbaljor med höjbar botten.
Detta innebär att personalen inte behöver böja sig så långt för att nå tvätten längst ner i
baljan.
Övriga förbättringar
Helautomatisk tippning, avläsningsanordning i maskinen, information om tvättprogram
på maskinens framsida samt klämsensor i luckan var andra önskemål från personalen.
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Frågor till användare av Electrolux större tvättmaskiner
Vilka personer använder tvättmaskinerna?

Hur många timmar i genomsnitt går maskinen per dygn?

Tycker du att tvättmaskinerna är lättanvända?
Om inte, varför?

Vad tycker du om tvättprogrammen?

Tycker du tvättmaskinerna är konstruerade för ett ergonomiskt arbetssätt?
Om inte, vad kan i så fall förbättras?

Tycker du utseendet på tvättmaskinerna är tilltalande?
Om inte, vad kan förbättras?

Vad tycker du är bra med tvättmaskinerna?

Vad kan bli bättre på tvättmaskinerna?

Vilka är de vanligaste felen?
Finns det någon del som bör konstrueras om?

Upplever du luckan som svår att stänga/öppna?
Vad kan göras bättre i så fall?

Har du några synpunkter på handtaget?

Vad tycker du om Electrolux tvättmaskiner i sin helhet?

Tack för din medverkan!
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Detaljer i befintlig tvättlucka
Dagens befintliga lucka består av ett antal olika komponenter såsom luckring, klämring
och tätningslist, se nedanstående figurer. Dessa komponenter och vad de består av
redovisas mer detaljerat nedan.
Luckring
Eftersom tvättmaskinerna är stora och inte avsedda för hushåll så är
kvaliteten och robustheten viktiga faktorer när det gäller luckans
utformning. En annan viktig egenskap är att materialet måste vara
korrosionsbeständigt mot de kemikalier som förekommer i tvättmedel,
sköljmedel etc. Dagens tvättlucka är därför tillverkad i rostfritt stål, SS
2333.

Luckpackning
Det material som ingår i packningen måste tåla höga temperaturer och
ha en god kemikaliebeständighet för att klara av den tuffa miljö som
den utsätts för. Ett material med sådana här egenskaper är
etenpropengummi som används i dagens packning.
Till EPDM-gummits framträdande egenskaper hör god
värmebeständighet, låg köldförstyvnad och en utomordentlig
ozonresistens samt ett moderat pris. 24

Klämring
Klämringen placeras på distanselementen som sitter direkt på glaset.
Klämringens uppgift är att trycka fast glaset i luckan så att inget läckage
uppstår. Klämringen är också den tillverkad av ett kromlegerat rostfritt stål,
fast med beteckning SS 2333.

Avskärmningsring
Denna ring har till uppgift att hålla glaset på plats i luckan samt att
förhindra att damm och smuts tränger in till glasets tätningslist. Idag består
avskärmningsringen av ett kromlegerat rostfritt stål med beteckning SS
2332. 25 Ringens framsida är plastad vid leverans för att förhindra smuts och
repor under transporten.

Luckglas
De viktigaste egenskaperna hos glaset är att det klarar av de kemikalier
som återfinns i tvätt- och sköljmedel. Dessutom ska det ha en god
nötningsbeständighet för att klara av repor från dragkedjor och liknande.
Luckan består idag av ett härdat klart floatglas vid namn DURAX.

24
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I. Rask och S. Sunnersjö, Konceptkonstruktion – val av material och tillverkningsmetoder (1998)
K. Björk, Formler och tabeller för mekanisk konstruktion, fjärde upplagan
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Tätningslist
Tätningslisten har till uppgift att förhindra att vatten och fukt tränger ut från
luckan vid tvättning. Tätningslisten består liksom luckpackningen av
EPDM-gummi.

Distanselement
Distanselementen tillverkas av POM (acetalplast) och fungerar som
mellanlägg mellan klämring och avskärmningsring.

Kupolmuttrar
Dessa muttrar fungerar som fästelement för glas, klämring och
avskärmningsring. De tillverkas av ett kromlegerat stål och köps in från
en underleverantör.
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Utvärdering av de inledande konceptförslagen
Koncepten och skisserna efter den första brainstormingen kan delas in i två olika grupper,
Låsmekanism och Luckkonstruktion. Eftersom Electrolux redan har två befintliga
låsmekanismer, en mindre för tvättmaskiner upp till 30 kg och en större avsedd för
maskinerna mellan 40-110 kg, ingår dessa också i utvärderingen. De handtag och vred
som utvecklats av Electrolux kommer också ingå i utvärderingen.
De koncept som berör låsmekanismen består av 9 olika förslag som presenteras nedan.
Koncept 1
Låsmekanismen består av en fjäderbelastad kil. När luckan stängs trycks denna kil uppåt
tills hålet i luckans låshake kommer i samma läge som kilen. När så sker åker kilen ner
med hjälp av fjäderkraften och låser luckan, se figur 1. Jämför med stängning av en
mikrovågsugn.

Figur 1: Fjäderbelastad kil

Koncept 2
Denna lösning låser tvättmaskinen med en krok som sitter fast i luckan, se figur 2.
Kroken är sammansatt med ett handtag som är placerat på luckans framsida. På
tvättmaskinens stomme finns sedan ett urtag anpassat för att låsa fast kroken. Denna
lösning är vanlig på tvättmaskiner avsedda för hushåll.

Figur 2: Krok

Koncept 3
Låsmekanismen består av en pneumatisk eller elektrisk låskolv. Låskolven fungerar på
samma sätt som kilen i koncept 1.
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Koncept 4
Dagens mindre befintliga låsmekanism används i kombination med vredet. Den mindre
låsmekanismen används idag på tvättmaskinerna med mindre än 40 kg tvättkapacitet, se
figur 3. Denna lösning kan eventuellt också bestå av en uppblåsbar packning.

Figur 3: Liten låsmekanism

Koncept 5
Med denna lösning så stängs luckan av en motordriven krok. Kroken, som är monterad i
stommen, greppar tag om luckans låshake och drar luckan inåt med hjälp av en
likströmsmotor, se figur 4.

Stomme med krok
Figur 4: Motordriven krok

Koncept 6
Denna lösning stänger luckan med en elektromagnet som drar in och håller fast luckan
under tvättcykeln, se figur 5. Elektromagneten placeras i stommen så nära trumöppningen
som möjligt.

Figur 5: Elektromagnet av modell
hållmagnet

Koncept 7
Denna lösning bygger på att en kil trycks in i luckans låshake och därmed pressar luckan
inåt, se figur 6. Kilen skall röra sig med hjälp av exempelvis ett ställdon. Någon
ytterligare låsning av luckan kommer inte att behövas eftersom luckan inte kan öppnas
oavsiktligt.

Låshake
Figur 6: Låsning med kil
Kil
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Koncept 8
Denna låsmekanism bygger på att en skruv på luckan gängas fast i en mutter på stommen.
och på så sätt drar och låser luckan, se figur 7.

Figur 7: Gängad skruv

Koncept 9
Befintlig lucka används fast låsmekanismen består av ett antal låskolvar som regleras
med luckans handtag, se figur 8. Fungerar som ett kassaskåp.

Figur 8: Lucka med låskolvar

Den metod som valts för utvärdering av dessa inledande skisser och konceptförslag är
”gut feel”, magkänsla. Detta innebär att en jämförelse med tidigare kunskaper och
erfarenheter från andra utvecklingsprojekt utförs. För mer information se avsnitt 3.5.1.
Resultatet kan utläsas i tabell 1:
Tabell 1: Utvärdering av låsmekanismerna enligt metoden Gut feel

Reaktion
1

2

3

4

Koncept
5

6

7

8

9

X

X

Ej genomförbart
Kanske fungerar om
något annat händer
Värt att fundera på

X
X

X

X

X
X

X

Resultat:
Av de 9 koncept som utvärderats är det 4 stycken som fått omdömet ”kanske fungerar om
något annat händer”. När det gäller koncept 4 så behöver denna lösning kompletteras med
antingen en motor som vrider runt låshaken eller en uppblåsbar packning. Den kraft som
krävs för att övervinna packningstrycket är med största sannolikhet för hög för att kunna
utföras manuellt. Problemet med koncept 6 är låsningen av luckan. En stor och kraftig
hållmagnet krävs för att trycka in packningen och hålla den stängd under tvättcykeln.
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En extra säkerhetslåsning behövs också för att förhindra att luckan öppnas och vatten
rinner ut vid exempelvis strömavbrott. Låsningen i koncept 8 kan bli problematisk om
gängorna på skruven eller muttern slits för mycket. Någon form av säkerhetslåsning
behövs även här. Koncept 9 känns lite väl överdriven men skulle antagligen fungera.
Problemet här är hur luckan ska dras in och hur låskolvarna ska få plats i dagens luckring.
Av de 5 koncept som fått omdömet ”värt att fundera på” är nog koncept 5 och 7 de som
känns mest lovande. Detta beror på att både lösningarna har någon form av motor som
trycker in själva luckan. Koncept 1, 2 och 3 saknar motorkraft vilket betyder att luckan
endast kan stängas med hjälp av handkraft. Kraften som krävs för att stänga luckan ligger
dock mellan 40-70 kg för de stora maskinerna. Det känns därför som om en manuell
stängning av luckan är mer eller mindre omöjlig.
Följande 8 koncept berör luckkonstruktionen:
Koncept A
Tvättluckan består av en rektangulär dörr som rör sig upp och ner i två skenor. Fungerar
som en skjutdörr på en minibuss, se figur 9. Tätningen kan ske med exempelvis en
uppblåsbar packning.

Figur 9: Skjutdörr

Koncept B
Detta koncept bygger på att tvättluckan hissas upp och ner som bilens fönsterhiss, se figur
10.

Figur 10: Fönsterhiss

Koncept C
Tvättluckan består av två rektangulära fönster eller luckor som rör sig i sidled. Fungerar
på samma sätt som entrédörrar till exempelvis affärer, se figur 11.

Figur 11: Entrédörr
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Koncept D
Luckan består av ett böjbart transparant material som rullar ner framför lucköppningen.
Denna lucka kan jämföras med en gardin som är fäst vid en rörlig axel, se figur 12.

Figur 12: Rullgardin

Koncept E
Dagens lucka används, fast öppning och stängning sköts av en vridarm. Vid öppen
maskin finns luckan under trumman, se figur 13. Konstruktion fungerar på samma sätt
som på vissa centrifuger.

Figur 13: Vridarm

Koncept F
Denna lösning bygger på samma princip som en bussdörr där luckan vrids ut samt åt
sidan med hjälp av en arm, se figur 14.

Figur 14: Bussdörr

Koncept G
Luckan består av en halvmåne-formad skiva som vrids 180 grader för att täcka
öppningen. För att denna lösning ska fungera måste dock halva trumman vara täckt, se
figur 15.

Figur 15: Halvmåneformad tvättlucka
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Koncept H
Befintlig lucka öppnas uppåt med hjälp av motor enligt figur 16. Eftersom tvättmaskinens
framsida är utbyggd med en plåtkarm medför det dock att luckan inte kan öppnas 180
grader, vilket vore att föredra.

Figur 16: Tvättlucka
med motor

Utvärderingen av luckkonstruktionerna kan utläsas i tabell 2 nedan:
Tabell 2: Utvärdering av luckkonstruktionerna enligt metoden Gut feel

Reaktion
A

B

C

Koncept
D
E
X

F

X

X

X

X

X

Ej genomförbart
Kanske fungerar om
något annat händer
Värt att fundera på

G
X

H

X

Resultat:
Av de 8 koncept som utvärderats är det 2 stycken som fått omdömet ”Ej genomförbart”. I
koncept D:s fall beror det på en komplicerad lösning som kräver att hela maskinen byggs
om. Dessutom så är det nog svårt att hitta något lämpligt böjbart transparent material som
står emot alla de kemikalier den kommer utsättas för. Koncept G kräver att halva
trumman är täckt vilket betyder att lastning och tömning av maskinen försvåras avsevärt.
En sådan här lösning är inte heller godtagbar enligt Electrolux kravspecifikation vilket
betyder att idén måste skrotas.
Följande koncept fick omdömet ”kanske fungerar om något annat händer” vilket innebär
att dessa lösningar kan fungera om man tillför någon annan funktion. Koncept A, B och C
består av olika typer av fönster eller dörrar som rör sig antingen upp/ner eller åt sidan.
Det stora problemet med dessa lösningar är tätningen. Speciellt i koncept C som består av
två dörrar som möts mitt i trumman. Alla koncepten kräver dessutom en omfattande
omkonstruktion. Fördelarna med koncepten är dock att luckan inte är i vägen vid i och
urlastning av tvätt samt att öppning och stängning av luckan går att få helautomatisk.
I koncept E och F:s fall utgörs öppning och stängning av luckan med hjälp av en vridarm.
Fördelen med en sådan här lösning är liksom föregående koncept att luckan inte är i
vägen vid i och urlastning av tvätt. Nackdelen är återigen kraften som krävs för att hålla
tätt vid tvättning.
Koncept H är kanske den enklaste lösningen. Frågan som behöver lösas här är hur luckan
ska hållas uppe i uppfällt läge. Den är nämligen ganska tung vilket kan medföra allvarlig
personskada om den skulle åka ner oavsiktligt.

BILAGA 11: MÄTNING AV KRAFT OCH AVSTÅND

Mätning av kraft och avstånd för att trycka ihop tvättluckan
För att kunna veta vilken stängningskraft som krävs av den nya låsmekanismen, var det
viktigt att ta reda på kraften som krävs för att trycka in och låsa tvättluckan. En annan
viktig uppgift var att ta reda på den sträcka som luckan måste röra sig för att
luckpackningen ska ge fullgod tätning. Det var även intressant att se hur skillnaden
mellan den stora samt den lilla lucklösningen var. Dessa data behövdes för att välja
konstruktionslösning att dra in luckan med.
Mätningarna utfördes vid ett besök på Electrolux och utfördes på två tvättmaskiner, en
med den stora tvättluckan (W31100H) och en med den mindre (W3600H). Mätningarna
inleddes med att avståndet mellan kanten på luckringen och täckplåten mättes när luckan
var i stängt läge, se figur 1. Här användes en linjal på grund av svårigheten att läsa av
måttet. Luckan öppnades därefter och trycktes in med hjälp av en våg. Vågen hölls sedan
mot handtagets mitt, se figur 2, tills ett litet motstånd på cirka 1 kg uppstod mot
packningen. Detta motstånd uppstår när packningen går emot kanten närmast gångjärnen,
på grund av att luckan inte ligger riktigt parallellt med öppningen.
Avståndet till täckplåten mättes i hela mm, och skillnaden i avstånd från stängt läge samt
kraften på vågen antecknades. Detta förfarande upprepades igen, då det bara var 2 mm
kvar till stängt läge, och kraften antecknades. Sedan pressades luckan in tills den var i
samma läge som då den är stängd. Kraften på vågen antecknades. Försöket upprepades
både på den stora samt den lilla lucklösningen, se tabell 1 nedan för mätdata.

Figur 1: Mätning av avstånd mellan
luckring och täckplåt

Figur 2: Pilen visar där vågen trycktes
emot för att mäta kraften.

För att pressa in den stora tvättluckan krävdes det bara ca 10 kg mer kraft jämfört med
den lilla luckan. Detta kan bero på att den stora tvättluckan var något äldre, vilket medför
att packningstrycket blir lägre, om inte luckan har justerats genom att ta bort ett
mellanlägg vid gångjärnen. Noggrannheten i försöket var inte heller den största då enkla
mätmetoder användes, men det viktiga var att få reda på vilken ungefärlig sträcka och
kraft som behövs för att stänga tvättluckan. Resultatet blev alltså att det krävs cirka 60 kg
för att pressa in luckan till stängt läge och den sträcka vid vilken motstånd från
luckpackningen uppstår är knappt 10 mm.
Tvättmaskin W31100H
Sträcka kvar i mm
Kraft i kg
10
0
8
1
2
30
0
60
Tabell 1: Uppmätta sträckor samt krafter

Tvättmaskin W3600H
Sträcka kvar i mm
Kraft i kg
10
0
7
1
2
25
0
50

BILAGA 12: TVÄTTMASKINENS SÄKERHET

Tvättmaskinens säkerhet
Säkerheten hos tvättmaskiner är hög för att ingen personskada skall kunna uppstå vid
användning. Användaren av tvättmaskinen ska inte kunna öppna tvättluckan under drift,
och därmed kunna skada sig på den roterande trumman, eller få hett vatten över sig.
Tvättluckan måste därför vara förseglad under hela tvättningsprocessen.
På dagens tvättmaskin finns en mikrobrytare i låsenheten. Mikrobrytaren skickar en
signal till styrprogrammet, som talar om att luckan är i stängt läge och att handtaget är i
rätt position. När tvättmaskinen skall starta upp tvättprogrammet, aktiveras först
låsmagneten, som låser fast handtaget. Tvättprogrammet kan nu starta.
Låsmagneten har även inbyggda brytare, som ger en sluten krets när den är i sitt utfällda
läge. Skulle låsmagnetens pinne gå tillbaka på grund av en oförutsedd händelse, när
maskinen är i drift, bryts kretsen och maskinen stannar. Handtaget är fortfarande i låst
läge, vilket medför att tvättmaskinen fortfarande är låst. Om maskinen centrifugerar, kan
det dock ta mer än 30 sekunder innan trumman står helt stilla.
Den nyutvecklade låsmekanismen innehar samma säkerhet som dagens. Tvättluckan dras
in och förseglas med hjälp av kilen som drivs av ställdonet. När kilen är i stängt läge, kan
den inte flyttas manuellt genom att trycka på den. Men man måste dock ta hänsyn till att
det kan uppstå exempelvis kortslutning eller krypströmmar, som gör att ställdonet drar
tillbaka kilen. Sker detta då tvättmaskinen är i drift, kan det medföra att tvättluckan
öppnas, och risk för personskada föreligger. Därför har det varit nödvändigt att även ha
en extra säkerhetsanordning.
Mycket stor möda har lagts ner på att hitta en billig låsanordning, som kan öppnas på ett
enkelt sätt. Electrolux vill dock behålla de signaler tvättmaskinen erfordrar från dagens
låsanordning. Därför har ingen mer kostnadseffektiv lösning än dagens befintliga
låsmagnet hittats.

BILAGA 12: TVÄTTMASKINENS SÄKERHET

Öppning av tvättluckan vid strömavbrott
Ett önskemål från Electrolux var att tvättmaskinen skulle gå att öppna även om ett
strömavbrott inträffat. På en del stora tvätterier kan man ha möjlighet till reservkraft men
det ska helst gå att öppna tvättmaskinen ändå. Detta för att få ut tvätten så snabbt som
möjligt.
På dagens lösning öppnas luckan vid strömavbrott genom att en mejsel eller dylikt
tryckes genom det hål som finns i skyddskåpan till låsmekanismen, se figur 1. Man måste
då trycka med mejseln på låspinnen och samtidigt vrida handtaget för att öppna upp.
Detta är en aning krångligt då det är svårt att träffa låspinnen och öppna samtidigt.

Figur 1: Hål i skyddskåpan för
att öppna dagens lösning vid
strömavbrott

I en lösning där luckan öppnas och stängs automatiskt innebär det större svårighet vid
öppning vid strömavbrott då exempelvis systemen drivs med ström istället för handkraft.
Man måste då kunna öppna den manuellt på något sätt, exempelvis genom någon typ av
back-up system. På grund av den höga säkerheten är luckan förseglad med två system,
dels kilen samt att kilen är låst med den bistabila låsmagneten. Båda dessa låsningar
måste då låsas upp för att öppna luckan.
Projektgruppen har tagit fram ett förslag på hur detta back-up system till kilkonceptet kan
utformas. För att öppna upp ställdonet används en batteribackup. Det finns ställdon som
har möjlighet att skruvas upp manuellt, men detta återfinns främst på större samt dyrare
ställdon så detta alternativ blev inte aktuellt i detta projekt.
Ett omfattande arbete utfördes för att finna ett lämpligt ställdon. Ställdonet som valts
arbetar med 12 V likspänning och därför räcker det antagligen med ett 9 V standardbatteri
för att klara upplåsningen. Skulle det krävas mer spänning kan ett litet 12 V batteri
användas. Upplåsningen med ett 9 V batteri tar dock ett par sekunder längre tid än normal
öppning men detta ses inte som ett större problem. Ett 9 V batteri är också standardiserat
och därför billigt i inköp.
För att låsa upp låsmagneten kan man använda sig av en knapp med dubbelfunktion.
Genom att trycka ner denna knapp manuellt skjuts låspinnen åt sidan och kretsen sluts till
back-up batteriet och ställdonet drar tillbaka kilen. Man kan nu komma åt tvätten.

BILAGA 13: FÖRETAGSKONTAKTER

Företagskontakter
I denna bilaga återfinns de företag som hjälpt till på olika sätt vid framtagningen av nya
koncept på öppning och stängning av tvättluckan. Företagen har kontaktats via telefon, epost eller genom mässbesök.

Packningar
Ett av de första företagen som kontaktades var Busak & Shamban i Jönköping. Deras
specialitet är tätningar och tätningssystem. De tipsade oss om Airseal som är en
uppblåsbar packning vars utseende går att utforma individuellt, se figur 1. Fördelen med
en sådan här tätning är att man får en skräddarsydd packning som kan uppfylla alla
tänkbara krav. Nackdelen är det höga priset vilket beror på att tillverkningen av
packningen sker manuellt.
Ett annat företag som kontaktades gällande packningar var Specma AB i Västra Frölunda.
Deras packning kallas Cefil Air och fungerar på samma sätt som Airseal. Tvärsnittet på
packningarna är också i princip likadana.

Figur 1: Uppblåsbar packning.

Elektromagneter
För att få mer kunskap om olika elektromagneter kontaktades Pulsteknik AB i Göteborg
som kunde bistå med en massa informationsmaterial och värdefull kunskap. Pär Janemyr,
på Pulsteknik AB, tipsade oss om 4 olika magneter som skulle kunna användas i
tvättmaskinen. Den magnet som bäst uppfyllde kraven från Electrolux var en låsmagnet
med manuell nödöppning, se bilaga 19.
Även Tillquist Elteknik AB och Hyab Magneter AB i Stockholm, samt Svenska Magnet
Fabriken AB i Hallstahammar kontaktades angående elektromagneter. Problemet med
elektromagneter är att de förlorar rejält i kraft om det är lite mellanrum mellan magnet
och tvättlucka, se figur 2. Idag finns det nämligen ingen standardmagnet som är stark nog
att dra in tvättluckan. Alternativet blir att specialtillverka en speciell hållmagnet, vilket
blir ganska kostsamt.

Figur 2: Magnetisk kraft F som
funktion av avståndet s
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Ställdon
Kunskap om ställdon bidrog Modern Industri Teknik Sverige AB och Transmotec Sweden
AB, båda verksamma i Stockholm. Det ställdon som kan bli aktuellt för en tvättmaskin
måste vara kompakt och inneha en skyddsklassning av åtminstone IP53 26. Ett linjärt
ställdon som uppfyller dessa krav är MLD3. Det drivs med 24V AC och har inbyggda
ändlägesbrytare vilket innebär att ställdonet stannar automatiskt i sina ändlägen.

Mikrobrytare
För att kunna ge tvättprogrammet en indikation om att tvättluckan är stängd behövs någon
form av mikrobrytare i låsmekanismen. Crouzet AB är ett företag som marknadsför och
säljer bland annat mikrobrytare. De föreslog att en vattentät och vibrationsokänslig
mikrobrytare skulle användas. För att denna mikrobrytare ska kunna aktiveras på ett
effektivt sätt av tvättluckans låshake måste en speciell vipparm användas, se figur 3.

Vipparm

Figur 3: Mikrobrytare med
rullvipparm

26

Säkerhetsbetäckning IP53
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Konceptgenerering 2
Efter ytterligare studier om låsningsmekanismer och stängningsanordningar skissades nya
och förbättrade lösningsförslag och koncept fram. Dessa behandlar i första hand öppning
respektive stängning av tvättluckan till modellerna W3400H, W3600H, W3850H och
W31100H. Lösningsförslagen och koncepten beskrivs med en förklarande text som
kompletteras med en figur.
1. Elektromagnet
Ett förslag på öppning och stängning av luckan är att använda sig av en elektromagnet.
Den typ av magnet som skulle kunna fungera för att dra in och hålla fast tvättluckan är en
hållmagnet, se figur 1. Denna magnet placeras i stommen och när tvättluckan närmar sig
drar magneten in tvättluckan. Tvättluckan hålls sedan på plats så länge magneten är
spänningssatt. Nackdelen med en hållmagnet är att den tappar sin kraft exponentiellt mot
avståndet till den övre plattan. En annan lösning hade varit att använda sig av en
dragmagnet. Nackdelen med denna magnet är att den inte alstrar tillräcklig kraft för att
stänga och öppna luckan. Om ett strömavbrott skulle inträffa kommer dessutom
elektromagneten att släppa. Detta får inte inträffa på en tvättmaskin varför detta
lösningsförslag måste kombineras med en annan typ av lucklåsning.

Figur 1: Hållmagnet

2. Kuggväxel
Det här konceptet går ut på att luckan öppnas uppåt istället för på sidan vilket är fallet
idag. Luckan sköts av en kuggväxel som drivs med en motor. Med en kuggväxel överför
man en axels rotation till en annan axel med samma eller annat varvtal. 27 Låsningen av
luckan sker i detta konceptet med en hållmagnet som är placerad i stommen under
trumöppningen, se figur 2. Problemet med denna lösning är hur luckan ska låsas när den
befinner sig i uppfällt läge.

Figur 2: Koncept med kuggväxel
och elektromagnet

Elektromagnet

27

G. Dahlvig, Konstruktionselement och maskinbyggnad (1999)
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3. Uppblåsbar packning
Denna lösning går ut på att den befintliga gummipackningen byts ut mot en upplåsbar.
När luckan stängs är packningen normal för att sedan blåsas upp med luft eller vätska vid
låst läge, se figur 3. Fördelen med denna metod är att kraften som åtgår vid stängning av
luckan blir minimal. Nackdelen är priset. Lösningsförslaget kräver dessutom en
luftkompressor eller motsvarande vätskesystem för att fungera. Många tvätterier har dock
tryckluft i samma lokal som tvättmaskinen. Packningen måste också liksom
elektromagneten kompletteras med någon form av låsanordning.

Figur 3: Uppblåsbar packning

4. Kilen
Denna lösning bygger på att en kil trycks in i tvättluckans låshake och därmed pressar
luckan inåt, se figur 4. Kilen kan röra sig med hjälp av exempelvis ett ställdon.

Låshake
Figur 4: Stängning av luckan med
hjälp av en kil
Kil
5. Skjutdörrsprincipen
Lösningen fungerar i princip som hos en skåpbil. Luckan hänger fast i två skenor och
stängs genom att luckan dras i en riktning tills den låses fast, se figur 5. För en automatisk
stängning kan en likströmsmotor kopplas in. Denna lösning medger en lättare i och
urlastning av tvätt. Problemet med denna lösning är om dagens luckpackning kommer att
hålla tätt. En uppblåsbar packning vore nog att föredra.

Figur 5: Skjutdörr
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6. Fönsterhiss bil
Den här lösningen fungerar som bilens fönsterhiss, se figur 6. Denna lösning kan också
användas i en tvättmaskin om man gör vissa konstruktionsändringar. Fördelen med denna
lösning är att luckan inte är i vägen vid i och urlastning av tvätt. Den här lösningen kräver
emellertid en annan packning än dagens befintliga.

Figur 6: Fönsterhiss

7. Hissdörr
Detta koncept bygger på att luckan skjuts åt sidan längs med maskinen istället för att
vridas utåt. En kuggväxel med 2 axlar utför själva rörelsen, se figur 7. Denna lösning
medger liksom lösningsförslag 5 och 6 en lättare i och urlastning av tvätt. En nackdel
med lösningen är att den är ganska utrymmeskrävande. Dagens luckpackning kanske
också behöver bytas ut mot en uppblåsbar packning för att förhindra vattenläckage.

Figur 7: Hissdörr

Utvärdering av lösningsförslag 2
De sju lösningsförslag som togs fram i den andra konceptgenereringsprocessen utvärderas
enligt Pugh´s koncepturvalsmatris. Denna metod är enkel och effektiv att använda sig av
vid jämförelse av olika lösningsförslag. För mer information om hur denna matris
fungerar, se avsnitt 3.5.1.

Maximala värdet för viktfaktorer valdes till 5 och det minsta till 1. Variablerna
betygssätts från 1-10 där 10 är bäst.

Variabler
Viktfaktor
Funktion
5
Design o utformning
3
Komplexitet*
4
Monteringsvänlighet
4
Vibrationstålighet
5
Säkerhet
5
Ekonomi
2
Summa:
*Hög siffra = ej komplex

1

2

1
8
8
7
7
2
3
140

4
5
3
3
6
3
2
108

Lösningsförslag
3
4
5

1
8
9
7
10
2
2
157

7
6
5
6
7
8
5
182

4
4
3
2
3
3
2
86

6

7

3
7
3
1
3
2
4
85

5
6
4
3
4
3
2
110
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Resultat:
Av de 7 lösningsförslag som utvärderats så var det lösningsförslag 4, Kilen, som fick
överlägset mest poäng. Det som skiljer detta lösningsförslag från övriga är att funktionen
och säkerheten är betydligt bättre. Kilen har dessutom inga riktigt svaga punkter som de
övriga koncepten och lösningsförslagen.
På andra plats kom lösningsförslag 3, Uppblåsbar packning. Denna lösning är på vissa
punkter bättre än kilen, framförallt komplexitet och vibrationstålighet. Nackdelen med
lösningen är emellertid att den måste kompletteras med en annan lösning för att fungera
tillfredsställande.
Lösningsförslag 1, Elektromagnet, är liksom Uppblåsbar packning, enkel och
monteringsvänlig. Förslaget brister dock på funktion, säkerhet och ekonomi. Även denna
lösning behöver kompletteras för att fungera enligt Electrolux krav. Koncept 7, Hissdörr,
skulle antagligen fungera rent praktiskt men lösningen är ganska komplex och frågan är
om dagens luckpackning skulle hålla tillräckligt tätt.
Övriga lösningsförslag är överlag ganska komplexa och obeprövade i tvättmaskiner. De
får därför endast godkänt på ett fåtal variabler och kommer därför elimineras från vidare
utveckling. Hissdörren upplevs som för komplex och obeprövad i dessa sammanhang och
sållas därför också bort. De lösningsförslag som är värda att arbeta vidare med efter
denna utvärdering är alltså Kilen, Uppblåsbar packning och Elektromagnet.

BILAGA 15: TILLVERKNING AV BEFINTLIG TVÄTTLUCKA

Tvättlucka
Tvättluckan består av luckring, klämring, avskärmningsring, luckglas, tätningslist,
luckpackning, distanselement samt kupolmuttrar, se bilaga 8. Luckringen och
luckpackningen är de dyraste komponenterna. Luckringen tillverkas av en
underleverantör i Jönköping.
Monteringen av tvättluckan går till enligt följande:
Distanselement placeras i luckringens 15 skruvar, se
figur 1. En klämring läggs sedan över
distanselementen. Ett luckglas med tätningslist
monteras därefter på klämringen. Slutligen skruvas en
avskärmningsring fast ovanpå luckglaset med hjälp av
kupolmuttrar. Efter momenten ovan skruvas luckan
fast på luckgrinden med hjälp av fyra kupolmuttrar.
Figur 1: Luckring

Luckgrind
Luckgrinden består i princip av två valsade
fyrkantsrör, en axel och ett stag. Valsningen sker i
en valsmaskin där man provar sig fram till rätt
krökning med hjälp av en formmall. De valsade
fyrkantsrören kapas därefter till rätt längd och
spänns fast i en fixtur, se figur 2.

Figur 2: Fyrkantsrör i fixtur

Rören svetsas sedan ihop med ett antal detaljer såsom axel, stag och u-skena, se
sammanställningsritning på luckgrinden. Axeln förses i ena änden av en låsklack som
förhindrar tvättluckan att ramla ner vid tippning av maskinen, se figur 3.
Handtag monteras sedan på plats som Electrolux köper in av en underleverantör.
Tillverkningen av luckgrinden innefattar med andra ord en hel del handarbete. Den totala
kostnaden (material och arbete) för luckgrinden uppgår till 620 kronor.

Låsklack

Figur 3: Övre gångjärn med
låsklack
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Lucklås
Lucklåset består av konsolplåt, aktivator, kuts, kam, mikrobrytare, samt fjädrar, skruvar
och muttrar, se figur 4. Alla ingående komponenter i lucklåset köps in av olika
underleverantörer. Monteringen av komponenterna sker sedan av en montör på Electrolux
i Ljungby.
Aktivator

Kuts

Konsolplåt

Figur 4: Lucklås

Montering av komplett lucka på tvättmaskin
Den kompletta luckan monteras i två gängjärn som tillverkas i Ljungby. Gångjärnen
skruvas fast på tvättmaskinens framsida. Det övre gångjärnet förses med en
stoppanordning, se figur 5, som förhindrar luckan att ramla ner vid tippning av maskinen.
De bägge gångjärnen förses dessutom med varsitt glidlager bestående av en plasthylsa. På
tvättmaskinens vänstra sida monteras lucklåset i stommen, se figur 6. Luckan justeras
sedan in med hjälp av mellanlägg (tunna plåtbitar) som lägges mellan gångjärn och
stomme för att erhålla bästa möjliga passning. Vid detta justeringsarbete används en
pappersbit som kläms mellan packning och stomme när luckan är stängd.

Figur 5: Övre gångjärn med
stoppanordning

Figur 6: Lucklås monterat i
stomme
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Kilen
Detta koncept består av en kil som kopplas samman med ett linjärt ställdon.
Kilen löper i ett fyrkantsrör som svetsats fast på en plåtplatta, se figur 5.2 i avsnitt 5.3.
Hela låsanordningen monteras sedan i maskinens motvikt.
Konceptet fungerar enligt följande: Användaren av tvättmaskinen trycker med en lätt
knuff in tvättluckans låshake i urtaget mellan fyrkantsrören. En mikrobrytare med rullvipparm, se figur 2, aktiveras och ger därmed en signal till ställdonet, som trycker ner
kilen i tvättluckans låshake, se figur 1. Luckan pressas därmed in mot stommen och tätar
mot luckpackningen. När kilen nått sitt ändläge aktiveras en annan mikrobrytare. En
låssprint påverkas, vilken åker in i ett urtag i kilen, som därmed låses fast, se figur 2.

Kil

Kil inuti fyrkantsrör
Låssprint

Låshake

Figur 1: Kilens låsfunktion

Mikrobrytare
Figur 2: Säkerhetslåsning
av kilen

Låssprinten kan antingen vara manuell eller elektrisk. En manuell lösning är att föredra
men blir svårare att lösa rent praktiskt. Fördelarna med den här lösningen är att den
manuella låsningskraften blir minimal. Konstruktionen består också av färre detaljer och
blir antagligen något billigare jämfört med dagens lösning, se bilaga 23. Dessutom består
monteringen av färre moment vilket antagligen medför en lägre arbetskostnad.

Elektromagnet/uppblåsbar packning, E/UP
Detta koncept är en kombination av lösningsförslagen Elektromagnet och Uppblåsbar
packning, se figur 3. För mer information om hur en uppblåsbar packning och
elektromagneter fungerar, se bilaga 14 och 20.
Den typ av magnet som lämpar sig bäst för detta koncept är en låsmagnet med inbyggd
fjäder, se figur 4. När låsmagneten aktiveras, genom t ex mikrobrytare, trycks låssprinten
ut med hjälp av den inbyggda fjädern. När låsmagneten aktiveras en andra gång trycks
låssprinten tillbaka elektriskt. Vid ett eventuellt strömavbrott går det dock att dra tillbaka
låssprinten manuellt genom att skruva upp en skruv.
Alternativet hade varit att använda en stark hållmagnet som drar in tvättluckan. Problemet
är att någon sådan magnet inte finns på marknaden idag. Det går dock att specialtillverka
en sådan här magnet fast då kostar det förstås en del pengar.

BILAGA 16: PRESENTATION OCH BEDÖMNING AV DE SLUTGILTIGA KONCEPTFÖRSLAGEN

Den uppblåsbara packningen går att få i princip i vilket material som helst. För en
tvättlucka passar EPDM emellertid bäst. När maskinen inte används befinner sig
packningen i samma nivå som tvättluckan, se figur 5. Packningen aktiveras med hjälp av
en magnetventil. Anledningen till att en uppblåsbar packning används är att låsmagneten
inte klarar av att övervinna packningstrycket som uppstår vid stängning av tvättluckan.
Konceptets funktion:
Användaren trycker in tvättluckan för hand. När tvättluckans låshake nått sitt bottenläge
aktiveras mikrobrytare 1. Låsmagneten aktiveras och låser fast låshaken i stommen. När
låsmagnetens låssprint nått sitt ändläge aktiveras mikrobrytare 2. Den uppblåsbara
packningen aktiveras och tätar tvättluckan.

Kompressor
24 V DC
Låsmagnet

Mikrobrytare 1

Figur 4: Låsmagnet
LLV050080/EMV 5080

Låshake

Mikrobrytare 2

Stomme

Uppblåsbar packning

Tvättlucka
Figur 3: Koncept med elektromagnet
och uppblåsbar packning

Figur 5: Uppblåsbar
packning

Fördelarna med det här konceptet är att den manuella låsningskraften blir minimal.
Konstruktionen består liksom Kilen av färre detaljer vilket underlättar monteringsarbetet.
Nackdelarna är det höga priset och att säkerheten vid användning inte kan garanteras fullt
ut. Electrolux har nämligen som krav att tvättluckan inte får öppna sig direkt vid ett
strömavbrott, se avsnitt 4.4 för mer information. En kompletterande låsanordning måste
därför införas för att garantera säkerheten.
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Bedömning av de slutgiltiga konceptförslagen
Om man jämför Kilen med E/UP så kräver båda koncepten en minimal låsningskraft av
användaren. Koncepten innehåller också något färre detaljer än dagens luckkonstruktion.
Kilen är dock enklare i sin konstruktion jämfört med E/UP. Detta beror på att E/UP är
beroende av två olika energikällor, ström för elektromagneten och luft eller vatten för den
uppblåsbara packningen. Kostnaden för installation borde därför öka även om det redan
finns exempelvis tryckluft i lokalen. Dessutom så är både låsmagneten och speciellt den
uppblåsbara packningen väldigt dyra i inköp.
En annan faktor som måste beaktas är att E/UP inte kan garantera den säkerhet som
Electrolux kräver. Det vinnande konceptförslaget blir alltså Kilen.

BILAGA 17: NYA DESIGNFÖRSLAG PÅ TVÄTTLUCKANS UTSEENDE

Nedan presenteras ett antal förslag på en förbättrad design och upphängning av
tvättluckan.

Modifierad upphängning och borttagen luckgrind
Luckgrinden har i detta förslag ersatts med två
luckplattor som skruvas fast på luckringens
blindnitskruvar med kupolmuttrar, se figur 1. Den
vänstra luckplattan förses dessutom med ett handtag,
för att underlätta öppning respektive stängning av
luckan. Avståndet mellan gångjärnen har också
minskats för att ge luckan ett mer kompakt utseende.

Figur 1: Modifierad upphängning och
borttagen luckgrind

Figur 2: Modifierad upphängning med
balk

Modifierad upphängning med balk
Luckgrinden har i detta förslag ersatts med en
balk som skruvas fast i luckringen med hjälp av
fyra M6-skruvar, se figur 2. Även i denna lösning
har gångjärnen dragits ihop för att åstadkomma en
mer tilltagande design.
Balken kan också förses med ett handtag och en
Electrolux logotyp. Tanken är att balken skall
kunna användas till både den lilla samt stora
tvättluckan. Det enda som kommer att skilja är
längden på balken. Man skall också kunna
använda samma bockverktyg i produktionen för
att spara pengar.

Helgjuten lucka med gångjärn
Ett alternativ till dagens tvättlucka vore att
tillverka hela luckan med gångjärnsfästen i ett
stycke. Tvättluckan ger då ett mer estetiskt
intryck. Detta görs redan idag på de mindre
tvättmaskinerna, se figur 3. Fördelarna med
denna lösning är många, bl a skulle montering
och inpassning av luckan förenklas. En stor
nackdel med en helgjuten tvättlucka är
kostnaden av gjutverktyg. Ett verktyg för den
stora tvättluckan skulle kosta närmare en miljon
kronor.
Figur 3: Helgjuten tvättlucka med gångjärn

BILAGA 18: KRAFTBESTÄMNING FÖR STÄLLDON

Kraftbestämning för ställdon
För att bestämma vilken typ av ställdon som ska användas till låsmekanismen, var det
nödvändigt att räkna ut den kraft som krävs för att trycka ner kilen. Ställdonet levereras
nämligen i ett antal olika utföranden, se bilaga 19. Ju mindre kraft som krävs desto
snabbare kan man driva kilen och därmed stängs tvättluckan fortare. Beräkningen av
denna kraft utfördes med hjälp av Mathematica 5.2.
Först ställdes geometrin upp för att få reda på vinkeln när låshaken går uppför kilen, se
figur 1. Friktionen mellan kilen och tvättluckans låshake antas vara 0,14 (stål mot stål vid
torr yta) 28

Figur 1: Diagram över geometrin

En interpolering av kraften som krävs för att pressa ihop luckan inklusive packning
gjordes, se figur 2. Dessa data hämtades från mätningen som gjordes i bilaga 11.

Figur 2: Diagrammet visar kraften i packningen

28

K. Björk, Formler och tabeller för mekanisk konstruktion, fjärde upplagan
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En figur med friläggning av de krafter som verkar på kilkonstruktionen samt låshake
gjordes, se figur 3.

Figur 3: Friläggning av krafter

Kraftjämvikten ställdes upp och P, N1 och N2 löstes ut. 29

1 Kilen
2 Kilen
3 Låshake

29

R. Grahn och P-Å Jansson, Mekanik – Statik och dynamik (1997)
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P, N1 och N2 ritades in i samma diagram för att få en bättre överblick, se figur 4.

Figur 4: Krafterna P,

N1 och N2

Maxvärde på kraften P bestämdes och blir cirka 240 N vid sträckan 0,7 mm kvar. Alltså
behöver ställdonet trycka med minst kraften 240 N för att tvättluckan skall tryckas ihop.
Med detta som utgångspunkt beslutades att ett ställdon med 500 N skulle användas.

BILAGA 19: INFORMATION OM STÄLLDON

BILAGA 19: INFORMATION OM STÄLLDON

BILAGA 20: INFORMATION OM ELEKTROMAGNETER

BILAGA 20: INFORMATION OM ELEKTROMAGNETER

BILAGA 20: INFORMATION OM ELEKTROMAGNETER

BILAGA 20: INFORMATION OM ELEKTROMAGNETER

BILAGA 20: INFORMATION OM ELEKTROMAGNETER

BILAGA 21: MÖTE ELECTROLUX

Redovisning av studiebesök hos Electrolux den 17 november 2006
Vid detta besök presenterades de två konceptlösningar, kil och elektromagnet/uppblåsbar
packning, som arbetats fram sedan föregående möte. Dessa lösningar mottogs med viss
skepticism, speciellt det faktum att säkerhetslåsningen numera är borttagen på
kilkonceptet. En säkerhetslåsning av kilen är tyvärr nödvändig eftersom en eventuell
kortslutning skulle kunna medföra att kilen åker upp och därmed öppnar luckan.
För att undvika ett komplicerat underhåll och servicearbete av låsanordningen föreslogs
att denna monteras på en platta som sedan skruvas fast i motvikten, i stället för att
montera delarna direkt i motvikten.
Konceptförslaget med låsmagnet och uppblåsbar packning skulle antagligen fungera
bättre än dagens lösning. Nackdelen är dock att den uppblåsbara packningen kostar
mellan 1000 - 2000 kr jämfört med dagens packning som går på ca 100 kr. Electrolux tror
dock att de skulle kunna göra en egen uppblåsbar packning som är betydligt
prisvänligare.
Placeringen av den uppblåsbara packningen måste med största sannolikhet placeras i
luckan. En smidigare lösning vore att placera den i stommen men då blir tätningen svår
att lösa på grund av det lutande planet på den yttre motvikten, se figur 1. Det skulle därför
krävas en omfattande omkonstruktion för att lösa detta problem vilket knappast kommer
att godkännas.

Figur 1: Yttre motvikt

En viktig uppgift vid konstruktionen av låsmekanismen är att veta vilken tryckkraft som
krävs för att stänga luckan. Denna kraft uppmättes till mellan 50 och 70 kg med hjälp av
muskelstyrka och en personvåg, se bilaga 11. En annan viktig detalj är hur mycket
packningen trycks in vid stängning av luckan. Den här sträckan uppskattades till ca 5
mm.
Efter presentation och utvärdering av lösningsförslagen beslutades att en prototyp på
kilkonceptet ska byggas. De detaljer som behövs för detta hjälper Electrolux till att
tillverka. Den befintliga motvikten ska ändras så den passar bättre för prototypen.
Meningen är att prototypen ska byggas i högskolans verkstad i största möjliga
utsträckning. De mer komplicerade detaljerna får dock tillverkas av Electrolux eller deras
underleverantörer.

BILAGA 22: BYGGNATION AV PROTOTYP

Prototypframtagning
Efter mötet med Electrolux den 17 november, se bilaga 21, bestämdes att en prototyp på
konceptet Kilen skulle byggas. Denna prototyp byggdes på den lilla tvättluckan (W3400H
och W3600H) p g a att den är mer lätthanterlig än den stora tvättluckan.
Eftersom högskolans verkstad inte är komplett för avancerad tillverkning måste vissa
detaljer, såsom motviktsplåten tillverkas externt. Denna plåt laserskars av en
underleverantör till Electrolux efter en ritningsfil som projektgruppen gjort, se bilaga 24.
Anledningen till att tjockleken endast är 6 mm är för att begränsa vikten. Den ordinarie
motvikten har en tjocklek på 40 mm och väger ca 150 kg. Den återstående tjockleken
ersätts därför av mellanlägg som tillverkades av modellträ. Motvikten kompletterades
även med hål samt gängades. En benställning av fyrkantsrör fick även byggas för att
kunna ställa hela luckkonstruktionen i stående läge.
Fästplattan till låsmekanismen tillverkades i verkstaden på högskolan, se figur 1. Den
sågades ut med hjälp av bandsåg och hål borrades med en pelarborr. Skälet att ha en
fästplatta är att den underlättar vid monteringen på tvättmaskinerna. Fyrkantsrören som
kilen skulle löpa i sågades till samt svetsades fast på fästplattan. Även klacken som
ställdonet skulle fästas vid svetsades fast, varefter hålet borrades och gängades.
Projektgruppen fick hjälp av Lars-Gunnar Staaf att fräsa ut grundformen av kilen i NCfräsen. Detta gjordes för att det var viktigt att få en jämn och fin yta på kilen vilket inte
kunde uppnås vid manuell fräsning. Här användes ritningsfilen i Catia V5 för att göra
fräsbanorna i Mastercam.
Den nya låshaken som sitter på tvättluckan, frästes ut ur ett stycke stål samt filades och
polerades.
Låsmekanismen skruvas sedan dit på fästplattan, se figur 2. Ställdonet sätts ihop med en
kil som sedan ska röra sig inuti två fyrkantsrör. Genom mikrobrytare regleras sedan
ställdonets rörelser. Låshaken svetsas dit vinkelrätt mot en platta som därefter skruvas
fast med två skruvar i balken. Denna platta behövs för att underlätta en eventuell
höjdjustering med hjälp av mellanlägg.

Figur 1: Fästplatta

Figur 2: Prototyp av den nyutvecklade låsmekanismen
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Även den nyutvecklade balken som tvättluckan fästs på tillverkades. Denna balk skulle
bockas och dess geometri medförde att den inte kunde tillverkas för hand i högskolans
verkstad. Därför hjälpte en underleverantör till Electrolux till med detta. Balken och de
olika plattorna laserskars även av företaget. Projektgruppen skickade iväg step-filer till
företaget som underlag till laserskärmaskinen.
De olika delarna sammanfogades sedan med TIG-svets varefter de lackerades. Handtaget
skruvades fast på balken och logotypen klistrades dit. Slutligen kunde alla komponenter
monteras och justeras. Bild på den kompletta prototypen ses i figur 3.

Figur 3: Prototyp

BILAGA 23: KOSTNADSJÄMFÖRELSE

Kostnadsjämförelse mellan befintlig luckkonstruktion och kilkonceptet
För att få en överblick av den totala kostnaden, har en kostnadsjämförelse mellan den
befintliga och den nya luckkonstruktionen, inklusive låsanordning, genomförts. En
uppdelning mellan låsanordning, luckanordning och de dyraste komponenterna har
plockats ut. De dyraste komponenterna i låsanordningen är den så kallade luckmodul 400,
som består av en bistabil låsmagnet, mikrobrytare samt kablage. Även kåpan till lucklåset
är dyr p g a en hög tillverkningsomkostnad.
De delar som inte ingår i den nya luckkonstruktionen är handtaget och luckgrind.

Befintligt koncept

Artikel
Låsanordning

Antal

Pris

luckmodul 400
kåpa lucklås
övriga
komponenter
Summa

1
1

625
340
206
1171

Luckanordning
luckgrind komplett
handtag med lager
luckring
luckpackning
övriga
komponenter
Summa
Totalt

1
1
1
1

620
541
571
105
521
2358
3529
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Kilkoncept

Artikel
Låsanordning
luckmodul 400
fästplatta
fyrkantsrör liten
fyrkantsrör stor
ställdon
kil
sprint
mikrobrytare
mellanlägg
kåpa lucklås (ny)
övriga
komponenter
Summa
Luckanordning
luckbalk komplett
handtag
luckring
luckpackning
låshake
övriga
komponenter
Summa
Summa totalt

Antal

Materialkostnad Lönekostnad

Summa

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

625
30
4
8
400
50
5
30
2
100
20

625
40
9
13
400
100
5
30
2
200
20

1
1
1
1
1
1

10
5
5
50

100

1219

120

1444

200
20
571
105
30
521

300

500
20
571
105
60
521

1427

30

330

1757
3201

Resultat:
Det nya konceptet med kilen blir enligt beräkningarna en aning billigare än dagens
befintliga lösning. De komponenter som tagits bort eller ersatts är handtaget och
upphängningsanordningen vilket medfört en minskad kostnad.
Detta medför att även när ställdonet och ett eventuellt nätaggregat tillkommer, så blir den
totala lösningen trots allt billigare än dagens befintliga koncept.

BILAGA 24: RITNINGAR

Här nedan är en lista på de ritningar som bifogats. De befintliga detaljer som ingår i
tvättluckan som luckglas, packningar, distanser, kupolmuttrar o.s.v. har ej bifogats då de
ej modifierats. Fullständig måttsättning i 2D har inte heller gjorts på en del ritningar då en
del detaljer har tillverkats direkt från CAD-filerna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Modifierad motvikt prototyp
Sammanställning komplett
Luckring
Balken
Främre täckplatta
Bakre täckplatta
Axel balk
Axeltapp uppe
Axeltapp nere
Gångjärn uppe
Gångjärn nere
Platta balk
Platta låshake
Låshake
Sammanställning låsmekanism
Fästplatta
Fyrkantsrör litet
Fyrkantsrör stort
Kil
Mellanlägg tjock
Mellanlägg tunn
Motvikt

