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Abstract 
We have been commissioned by Asko Cylinda in Vara to create a filter system for the 
dishwashers of tomorrow. The degree project have had the main focus on develop a new filter 
system unknown to the industry. Asko Cylinda has internal demands on their product to be 
able to pass the lowest level of water and energy consumption. With a continuous demand on 
today’s market of energy and water efficient machines Asko Cylinda will be able to position 
themselves in the fore front of green technology. With reduced water and energy consumption 
you also reduce environmental strains.   
 
During this project have we come across several problems and issues where we have had 
some advice on a number of areas such as propeller and torrent technique, filter 
manufacturing and magnetic technique. 
 
We have discussed a number of solutions during the ongoing project and made our way 
through to two different solutions always guided of the project directives and demands which 
we came up within the startup of the project. Prototypes were made and after several tests and 
after a new evaluation we decided on one solution. 
 
The final solution is a variable filter lasting of two filter put together as one common filter 
where the size of the filter holes can be adjusted in to two different sizes. One size when the 
machine is doing the dishes and we want to collect as much dirt as possible with our filter. 
And a larger size of the filter holes when the dish is finished and the dirt and remaining water 
will be emptied in the drain. It is with this sequence as the filth is being stuck inside the filter 
and the filter won’t be clean. But the variable filter which we have developed rubs the two 
filters against each other, when the size of the holes is being changed, which create enough 
force to the dirt to get it off. By changing the filter holes to a larger size also increases the 
flow of water, when the filter is being back flushed, which make the cleaning of the filter 
more efficient. It all sums up in a cleaner filter which uses the filter surface more efficient and 
we get a cleaner dish as a final result.    
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Sammanfattning 
Projektet har utvecklats tillsammans med Asko Cylinda i Vara. Examensarbetet har fokuserat 
på att ta fram ett nytt filtreringssystem för framtidens diskmaskiner. Vid försäljning av 
diskmaskiner har Asko Cylinda som internt mål att maskinerna skall ha lägsta möjliga vatten- 
och elförbrukning samt torknivå. Då det ständigt ställs större krav på effektivare maskiner har 
Asko Cylinda som mål att befinna sig i en marknadsledande position för att vinna 
konkurrensfördelar. Med minskad vatten- och energiåtgång reduceras även 
miljöpåfrestningarna.  
 
Under projektets gång så har vi stött på problem och svårigheter där vi har tagit in extern 
experthjälp på ett flertal områden. I huvudsak magnetteknik, filtertillverkning och  
propellerteknik.  
 
Vi har diskuterat en mängd lösningar under projektets gång samt resonerat oss fram till två 
stycken lösningar. Projektet har guidats av de projektkrav och önskemål som vi och Asko 
Cylinda satte upp i början av projektet. Prototyper gjordes och efter tester samt ny utvärdering 
har vi en slutgiltig lösning. 
 
Ett variabelt filter bestående av två filter sammansatta till ett gemensamt där hålstorleken kan 
justeras i två olika hålstorlekar. En när maskinen diskar för att fånga upp så mycket smuts 
som möjligt. En större hålyta när maskinen diskat klart och skall tömma ut diskvattnet och 
smutsen ut i avloppet. Det variabla filtret som vi har tagit fram bearbetar smutsen mekaniskt i 
samband med att hålstorleken ändras. Det får smutsen att släppa samtidigt som filterhålen blir 
större, vilket ökar flödet på backspolningen och får smutsen att lättare släppa från filterytan. 
Det resulterar slutligen i ett renare filter som i och med det utnyttjar hela filterytan mer 
effektivt och vi får en renare disk som slutresultat. Ett effektivare filter är viktigt ur 
miljösynpunkt då det minskar vatten- och energiförbrukningen. 
 
Nyhetsgranskning på auktoriserad patentbyrå bedömmer att en patentansökan skulle leda till 
patent.  
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Förord 
Under vårterminen i årskurs 3 på Utvecklingsingenjörsprogrammet utförde vi vårt 
examensarbete i samarbetade med ett företag.  
 
Vårt projekt har utvecklats tillsammans med Asko Cylinda i Vara. Examensarbetet har 
fokuserat på att ta fram ett nytt filtreringssystem för framtidens diskmaskiner. Detta för att 
möta de ökade kraven på renlighet samt vatten- och energiförbrukning. Under arbetet har vi 
haft stor hjälp av våra kontaktpersoner Patrik Ivarsson på Asko Cylinda, Carl-Otto Strömberg 
på Flexprop, Lars Åkesson på HYAB magneter samt vår handledare Hans-Erik Eldemark på 
Högskolan i Halmstad. Parallellt med projektet har vi läst fördjupningskurs i projektledning, 
där flertalet olika delmoment kunnat bidra till vårt projektarbete.  
 
Vi skulle vilja tacka alla personer som har varit delaktiga i vårt projekt och som har hjälpt oss 
att nå vårt slutresultat. TACK! 
 
 
 
................................................................  ................................................................ 
Johan Wörman   Ted Davidsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halmstad  2/6-2007
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte  
Examensarbetet på 20 poäng 2006/2007 har vi valt att göra i samarbete med 
vitvarutillverkaren Asko Cylinda. Projektet syftar till att ta fram ett underhållsfritt/ 
självrensande filtersystem till diskmaskiner i privatbruk. Filtreringssystemet skall vara  
effektivare än dagens, dvs. medverka till att förbruka mindre ström och/eller vatten, samtidigt 
som disken skall ha en högre renlighet. 
 
Vid försäljning av diskmaskiner har Cylinda som internt mål att maskinerna skall ha lägsta 
möjliga vatten- och elförbrukning. Därför är det av största vikt att projektet utmynnar i en 
produkt som medför att det förbrukas mindre ström och/eller vatten. Då det ständigt ställs 
större krav på effektivare maskiner har Cylinda som mål att befinna sig i en marknadsledande 
position för att vinna konkurrensfördelar. Med minskad vatten- och energiåtgång minskar 
man även miljöpåfrestningarna.  
 
Asko Cylindas maskiner har som mål att vara trippel 
A klassade (energi, diskresultat, torkresultat) på den 
europeiska marknaden. se figur 1. 
Klassificeringssystemet är enligt Asko Cylindas 
marknadsavdelning den starkaste faktorn för kunden 
då den skall välja maskin för inköp. Den amerikanska 
standarden är utformad av Association of Home 
Appliance Manufacturers (AHAM)1 och är svårare 
för filtersystemet än EU smutsen eftersom den inte är 
inbränd i disken utan lossnar snabbare. 
En stor del av matresterna frigörs från disken 
samtidigt och spolas ner i rörsilen där filtrets sätts 
igen vilket sänker flödet i maskin. Maskinen släpper 
igenom en del smuts vilket skapar så kallad 
återsmuts.  
Asko Cylindas filter ser i dagsläget ut enligt figur 5, 
hålen i filtret är gjorda av 0,4mm rostfri perifierad 
plåt.2 Hålen i filtret har en diameter på 0,6 mm och 
avståndet mellan hålen är 0,3mm. Man har genom 
tester observerat att om man använder sig av ett filter med större filterhål skapas det 
återcirkulering av smuts i maskin. Det skapas så kallad återsmuts på disken vilket resulteras i 
prickar på den rena disken. 
Om man däremot väljer att minska på hålstorleken så fångar man upp de smutsiga partiklarna 
i filtret. Dock blir det problem då smutsen skall tömmas ut i avloppet eftersom smutsen då 
inte vill släppa från filtret. Därmed har hål med en diameter på 0,6 mm blivit en lagom 
kompromiss för utnyttjandet. Därför krävs det ett nytt filtersystem som löser 
filtreringsproblemet på ett effektivare sätt. 

 

                                                 
1 Se bilaga 5 
2 18-8 plåt 

Figur 1. Bild på det europeiska 
klassificeringssystemet 
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Figur 2. Bottenbrunn i genomskärning. 
Vatten pumpas vid cirkulation in i röret på höger sida.  

Vid tömning av disk pumpas vattnet ut genom hålet i botten och 
pumpas ut i avloppet. Bilden visar smuts som fastnat på filterväggen.  

1.2 Problembeskrivning 
Då diskmaskinen är i bruk samlas stora mängder smuts i filtret vilket medför att trycket i 
spolarmarna minskar samt att smuts trycks igenom filtret och fastnar på den befintliga disken. 
Smutsen cirkulerar i maskin vilket skapar så kallad återsmuts. Vid återsmuts har smutsen en 
tendens till att slås sönder i cirkulationspumpen eller i spolarmarna vilket skapar mindre 
smutspartiklar som är svårare att fånga upp. Därför är det viktigt att förhindra återsmuts i 
maskin.  
 
Matrester som tex. broccoli, 
tomatjuice, kaffepulver eller 
köttfärs är besvärliga att hantera 
eftersom dessa inte släpper från 
filtret då avloppspumpen startar. 
Istället sitter smutsen kvar på 
filtret då sköljvattnet spolas in i 
maskin och vi får ett smutsigt 
sköljvatten. Detta går då att 
kompensera med att använda 
stora mängder sköljvatten som 
ser till att hålla disken ren. Men 
med stora mängder sköljvatten 
stiger även energiförbrukningen 

då mer vatten måste dessutom 
upp till sin arbetstemperatur. 
Eftersom filtret idag består av en 
enkel sil vars hål är lika stora 
oberoende av diskprocessens 
läge är filtersystemet inte optimerat för just den individuella diskningen. Istället har man en 
slags medelfilter som i de flesta fall fungerar väl. 
 
Filtret måste idag skruvas ur och rengöras för hand, något som upplevs både som besvärligt 
och motbjudande av konsumenten. En del kunder är ovetande om behovet av ett rent filter 
samt filtrets placering. Därför är ett annat syfte med projektet att införa ett filtreringssystem 
som tar bort eller förlänger intervallerna mellan rengöringen av filtret. Ett förbättrat 
filtreringssystem får inte innebära ett utökat underhållsbehov från kundens sida.  
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1.3 Målsättning 
Huvudmålet är att göra ett effektivt filtersystem som rengör disken med en minskad energi- 
och/eller vattenåtgång. Då det är problematiskt att säga hur mycket energi eller vatten som 
skall besparas nöjer vi oss med ett mer effektivt filtreringssystem. Projektets mål är att med 
omfattande tester med olika smuts och matrester i olika miljöer kunna minska återsmutsen på 
disk samt förhindra att smuts fastnar och stoppar igen filterhålen då det skall spolas ut i 
avloppet.  
Det nya filtersystemet måste vara lättapplicerbart i maskin av användaren samt enkelt att ta ut 
rengöra vid behov. Filtret skall inte behöva rengöras med ett tätare intervall än i dagsläget. 
Filtreringssystemet bör inte vara kostsamt att tillverka och skall tåla de påfrestningar som 
finns i en diskmaskin. Filtreringssystemet får inte vara en helt eller delvis patenterad produkt. 
Filtret skall inte kräva något underhåll samt ha en lättförstålig och tilltalande design. 

1.3.1 Delmål med projektet 
Att ge förslag på flertalet möjliga lösningar för hur man teoretiskt skulle kunna förbättra 
filtersystemet samt förlänga intervallet mellan rengöringen av filter.  

1.3.2 Avgränsningar 
När diskcykeln är färdig skall ett minimum av smuts finnas på godset. Företaget anser att 
lösningen bör passa i bottnen på maskinen. Att t.ex. fånga upp smutsen i maskinen i samband 
med att den sprutats ut ur spolarmarna är en teoretisk möjlighet men knappast en praktisk 
lösning. Hur stor lösningen tillåts vara beror på om vi kommer på ett filter som ersätter 
nuvarande filter eller ett som kompletterar det. Löser vi problemet på annat sätt kan vi byta 
hela systemet, men funktionen av diskmaskinen får inte försämras. Vid en extremt stor 
kostnad skall kontakt tas med Asko Cylinda innan idén kasseras.  

1.4 Projektplan 

1.4.1 Projektorganisation 
En övergripande bild över projektets organisation skapades vid projektets start. 3  

1.4.2 Budget 
En preliminär budget för projektet gjordes vid projektstart i samarbete med Asko Cylinda. 
Fokus för projektet var inte att ta fram eventuella kostnader för produkten då dessa troligtvis 
inte kommer att vara relevanta vid en eventuell serietillverkning. I budgeten lade vi upp 
kostnader för resor, prototyp, rapporttillverkning, telefon samt porto. Vid ytterligare utgifter 
förbinder sig projektledarna att diskutera detta med Asko Cylinda4.  

1.4.3 Tidplan 
Vid projektstart gjordes ett nätverksschema och ett gantschema över projektets fortskridning. 
Projektet har bokförts i Microsoft projekt för att kunna säkerställa att tidsplanen kunde följas5.  

                                                 
3 Se bilaga 1 
4 Se bilaga 6 
5 Se bilaga 11 
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1.4.4 Sekretess 
Sekretessavtal upprättades mellan Asko Cylinda och projektledarna vilket förbinder 
projektledarna att inte avslöja känslig information angående företagets verksamhet, produkter 
eller kommande produkter.  

1.4.5 Projektavtal 
För att säkerställa de immaterialrättsliga äganderätterna, ansvarsfördelningen, ersättning och 
resultatet upprättades ytterligare ett avtal mellan projektledarna och Asko Cylinda6. 

2 Metod 

2.1 Företaget 
Varumärket Cylinda har sitt ursprung hos Asko Cylinda AB i Jung, som tillverkar 
miljövänliga produkter med skandinavisk design, hög kvalitet och innovativa tekniska 
lösningar. Asko Cylinda AB har ca 575 medarbetare som t ex ansvarar för utveckling och 
produktion av det globala produktsortimentet, samt för marknadsföringen av ASKO-
varumärket.  
 
80 procent av vitvarorna går på export och distribueras via säljbolag i Norge, Danmark, USA, 
Australien, Nya Zeeland, Ryssland och Baltikum. Dessutom har Asko Cylinda AB över 20 
fristående återförsäljare över hela världen. I Sverige och Finland distribueras produkterna av 
Elektroskandia AB under varumärket Cylinda. Den största marknaden finns i Sverige och 
USA, här ser Cylinda fram emot en kommande utveckling. Se även avsnitt 3.1 marknad och 
målgrupper. 
 
Asko Cylinda AB tillhör Antonio Merloni-koncernen, som är en av Europas största 
vitvarutillverkare med en omsättning på omkring en billion EUR och cirka 4500 anställda.  
Asko Cylindas styrkor är framförallt den starka miljömedvetenheten, god kvalité och en 
tilltalande design vilket marknadsförs som skandinavisk kvalité både i Sverige och utomlands. 
Svagheterna är att maskinerna är dyrare än de flesta konkurrenter vilket medför att företaget 
behöver ligga i teknikens framkant. 

2.2 Utvecklingsprocessen 
Genom intervju och samtal med försäljare av vitvaror kunde vi identifiera olika krav och 
önskemål från kunderna. Kontakt togs med ett antal företag för att se hur skötseln av 
diskmaskinsfilter fungerade och kunde snabbt dra slutsatsen att ett filter som inte behöver 
rensas för hand skulle vara en synnerligen uppskattad uppfinning. Brainstorming gjordes vid 
ett flertal tillfällen med olika gruppsammansättningar för att utnyttja en så bred kompetens 
som möjligt. För att införskaffa den nödvändiga kompetensen inom propellertillverkning 
kontaktades Carl-Otto Strömblad som arbetar som produktutvecklare på Flexprop.  
Benchmarking gjordes då vi kontrollerade patentdatabaser, gick igenom konkurrenternas 
hemsidor samt kontrollerade maskinerna då vi vid besökte olika vitvaruförsäljare i Halmstad 
och med omnejd. Marknadsundersökningar har gjorts på liknande produkter som tex. 
dammsugare för att finna applicerbara lösningar. För att kontrollera befintliga lösningar av 
självrensande filter besökte vi Miljö- och processteknikmässan i Göteborg. Vi fann ett flertal 
olika självrensande filter som användes i andra former av filterlösningar. Dock fann vi ingen 
                                                 
6 Se bilaga 4 
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Figur 3 Intressentanalys 

som var direkt applicerbar på vår lösning. Vi tittade på hur man rengör luftfilter och våtfilter 
med olika tekniker, oftast var utnyttjade dessa tryckluft, metallskrapor eller trycksatt vatten. 
Projektgruppen har haft intervjuer med teknisk ansvarig på Nordifa nålfiltsfilter samt 
metallnätstillverkare Utildi AB och Materialhuset AB.  

2.3 Intressentanalys 
En intressentanalys gjordes för att lista upp samtliga personer och organisationer som i större 
eller mindre utsträckning kommer att påverkas av vårt projekt. Därefter kategoriserades dessa 
i fyra olika grupper beroende på intresse samt påverkan.  
 

PR- Media 
Fåhrejury/styrelse 
Examinator 
Återförsäljare 
Säljare 
Slutkund 
Konkurrenter 

Konkurrenter (Miele, Bosch etc.) 
Kontaktperson på Asko Cylinda 
Utvecklingsavdelning på Asko 
Cylinda 
Primäranvändare 
Handledare 
Leverantörer 
Övriga underleverantörer med 
kompletterande produkter 
Projektgruppen (Johan Wörman 
och Ted Davidsson) 
Asko Cylindas företagsledning 
(finansiärerna) 
Fokusgrupper/ expertgrupper 

Högskolan i Halmstad  
Utvecklingsingenjörsprogrammet 
Familj och vänner 
Diskmedelstillverkare 
Asko Cylindas ägare 
Vattenleverantörer 
Reningsverk 
Liknande produkters tillverkare, 
tex dammsugarfilter etc.  
Emil Persson och Jonas 
Andersson som även de gör 
examensarbete på Asko Cylinda. 
Miljörörelser 
Astma och Allergiförbundet 
Handikappförbund 

Patent och registreringsverket 
Prototyptillverkare, både på 
Asko Cylinda och i högskolans 
verkstad 
Testavdelning på Asko Cylinda 
Sekundäranvändarna (kan vara 
allt från montör på Asko Cylinda 
till personalen som tar hand om 
produkten på soptippen.) 

 
 

 
 

Anledningen till att en intressentanalys gjordes var för att i ett senare skede då produkten 
börjar ta form ta med samtliga av dessa inblandade aspekter och se till att så många som 
möjligt tillfredställs för att göra en optimal produkt. Anledningen till att vi har valt att 
kategorisera intressenterna är för att veta när vi skall välja att kontakta samt hur mycket 
information som de olika grupperna skall tillåtas få från oss.  

I
n
t
r
e
s
s
e 

Påverkan Liten Stor 

Liten 

Stor 
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Den största delen av intressenterna vill att projektet skall lyckas och bli framgångsrikt medan 
en del intressenter hellre ser att produkten läggs ner, misslyckas eller inte startar. Alla har 
olika intresse som även är olika starka, gruppen med stort intresse och stor inverkan kan delas 
upp i kärnintressenter och primära intressenter. Kärnintressenterna är de som står projektet 
närmast och som fungerar som motorn i projektet, oftast är detta en liten grupp om ca 5 
personer tex. projektledarna, handledaren, kontakten på företaget samt viktiga experter. Dessa 
personer måste kontinuerligt få all information om projektets framfart samt ha en stor portion 
flexibilitet.  
 
De primära intressenterna är ofta finansiärer, chefer, användare, personal, referensgrupper, 
säljare etc. Dessa personer har antingen ett stort intresse för produkten men inte lika stark 
påverkan eller så har man en stark påverkan men saknar intresse för projektet. Dessa personer 
måste enkelt kunna få relevant information om projektet om så önskas men behöver inte 
tillhandahållas all information kontinuerligt. Detta skulle orsaka kaos med många frågor och 
synpunkter vilket enbart skulle skapa stora hinder för vidare utveckling. Den primära gruppen 
kan ses som syre och bränsle åt motorn (kärnintressenterna). 
 
Sekundära intressenter är gruppen av intressenter som befinner sig längst från projektet vilka 
har lite intresse och lite påverkan. Sekundära intressenter är svåra att identifiera vilket gör 
dom desto viktigare att finna. Dessa grupper kan utan förvarning påverka projektet utan att 
man har en tanke att dessa är intresserade av projektet. Oftast påverkar de sekundära 
intressenterna projektet positivt, men de kan även påverka projektet negativt. Myndigheter 
och intresseorganisationer är exempel på sekundära intressenter som kan påverka projektet 
både positivt och negativt. 

3 Produkten 

3.1 Marknad och målgrupper 
Samtliga maskiner skulle ha en fördel av en effektivare avskiljning av smutsen då man skulle 
få ett renare slutresultat. Då Cylinda idag inriktar sig delvis på USA-marknaden där det säljs 
ungefär 6 000 000 diskmaskiner per år och Cylinda har en marknadsandel på 1 % finns det 
här en stor markrnadspotential. Kunderna i USA som köper Cylinda maskiner är inom det 
högre marknadssegmentet där man är villig att betala merpriset för exklusiv och energisnål 
maskin.  
Projektet har även som uppgift att förlänga tiden mellan rengöring av filtret. Detta är ett 
behov bland funktionshindrade med problem att böja sig eller med en nedsatt gripförmåga i 
händerna. För dessa personer är det svårt om inte omöjligt att skruva ur filtret och rengöra 
detsamma. En annan tänkbar målgrupp torde vara alla offentliga utrymmen med en 
diskmaskin, t.ex. fikarummet på en arbetsplats, diskmaskinen är inte någons ansvar och 
därmed blir rengöringen av filtret eftersatt. Hur ofta ett filter idag sätts igen är helt beroende 
på hur ofta man diskar samt hur smutsig disken är. Ett självrensande filter skulle även ge 
positiva effekter på vardagsdisk.  
 
I en introduktionsfas så är det beroende på priset möjligen de dyrare ”Top of the Line” 
maskinerna som får den här funktionen. Asko Cylinda producerar idag ca 120000 maskiner/år 
och ett självrensande filter skulle ge företaget en betydande konkurrensfördel. Efter en enkel 
marknadsanalys bland återförsäljare av diskmaskiner har vi funnit ett stort intresse av ett 
självrensande filter. 
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Figur 5. Bottenbrunn. Placerad i botten på 
ovanstående diskmaskin, se punkt 4 

3.2 Distribution, konkurrenter 
Plåtförädling och montering av produkten sker på Asko Cylinda. Företaget har uttryckt att vi 
inte skall lägga ner alltför mycket jobb på materialval eller monterbarhet, huvudsaken är att vi 
har en fungerande metod.  
 
Om projektet utmynnar i en introduktion av en ny metod med stor marknadspotential tillfaller 
de immateriella rättigheterna projektgruppen. Företaget har enligt avtal7 rätt till förvärv av 
dessa rättigheter mot skälig ersättning. Uppdragsgivaren har 6 månader på sig från dess att 
företaget fått reda på idén tills beslut delges om intresse för eventuell patentsökning. Därefter 
får projektgruppen vända sig mot andra tänkbara intressenter.  
Konkurrenterna inom vitvaruhandeln är många, de största tillverkarna av diskmaskiner är 
Miele, Bosch, Electrolux, Whirlpool och LG. Andra kända märken är Siemens (ingår i Bosch) 
och Husqvarna samt AEG (ingår i Electrolux). 

3.3 Funktion 
På följande sätt fungerar en diskmaskin: 
1. Vatten pumpas in i maskinen genom ett 
intag på maskinens sida och fyller 
bottenbrunnen till en förbestämd nivå. Då den 
förprogrammerade nivån är nådd startar en 
elektrisk 2. cirkulationspump som pumpar 
vattnet förbi ett värmeelement som värmer 
diskvattnet upp till spolarmarna. 3. 

Spolarmarna sätts med hjälp av riktade hål i 
cirkulation. Vattnet sprutas med högt tryck på 
den skitiga disken vilket gör att smutsen 
släpper från tallrikarna och faller ner på 
maskinens bottenplåt. 4. Här rinner smutsen 
tillsammans med vattnet mot bottenbrunnen. 
Mängden vatten i maskinen har gjort att det 
alltid är en vattennivå i höjd med plansilen, 
därmed filtreras vattnet genom denna innan det 
cirkulerar upp i spolarmarna på nytt. 
Matresterna fastnar på plansilen men puttas efter 
hand närmre och närmre bottenbrunnen tills det 
faller ner i rörsilen. 5. I rörsilen behåller man 
smutsen tills det är dags att pumpas ut vattnet i 
avloppet vilket görs i botten på brunnen med 
hjälp av en elektrisk avloppspump. 6.  
När vattnet pumpas ut i avloppet backspolas även 
filtret av det återstående vatten som befinner sig i 
höjd med plansilen. Detta sker på följande sätt: Vattnet tar den enklaste vägen, dvs. genom 
plansilen, 7 mellan rörsil och bottenbrunn för att där pumpas genom filtret mot avloppshålet. 
Detta är gjort för att få smutsen som fastnat i filtret att släppa från filterväggen. Speciellt i 
början av en diskprocess samlas det mycket matrester i rörsilen. När brunnen har blivit tömd 
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Figur 4. Diskmaskin i genomskärning. 
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pumpas nytt vatten in och proceduren upprepar sig, detta görs ett antal olika gånger beroende 
på vilket program som körs.  

3.4 Projektkrav  
Lösningen får inte förbruka varken mycket energi (ca 0,05 kWh) eller vatten (ca 0,5L), 
snarare ska den spara vatten och därmed energi. Det viktigaste är att vattnet ska vara så rent 
som möjligt för att undvika återsmuts. Projektet har fria ekonomiska ramar, därför ligger inte 
fokus kring detta. Givetvis skall priset för den slutgiltiga produkten tas fram men får ändå ses 
som ett riktmärke då det slutgiltiga priset kommer att skilja sig markant från vad ett stort 
företag kan förhandla fram. Kravet är att disken skall vara ren då diskprocessen är avslutad, 
hur nedsmutsat vattnet är under proceduren spelar oftast en avgörande roll för hur rent 
slutresultatet blir. Produkten eller lösningen skall även vara användarvänlig. Ett önskemål är 
att produkten är utrymmeseffektiv samt flexibel då den kommer att appliceras i flera olika 
modeller beroende på marknadens behov.  
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Figur 6. Roterande skrapa, 
driven av riktade munstycken 

4 Lösningsförslag 
Nedan är en sammanställning av projektets tänkbara lösningar samt en kortare 
utvärdering av projektets vidare potential. Lösningarnas för- respektive nackdelar har 
viktats mot projektkraven och bedöms på ett tidigt stadium om man skall gå vidare för 
ytterligare utvärdering av förslaget. 
 
Under projektets gång så har ett antal idéer genererats och förkastats. Asko Cylinda har 
levererat krav och förhållningsregler och utöver detta har projektgruppen samlat på sig egen 
erfarenhet om filterteknik och rening. Detta har gjorts med genom marknadsundersökningar, 
mässbesök och studiebesök hos Asko. Dels i fabriken och dels i dess prototypavdelning. Egen 
brainstorming med sammansatta grupper med varierande kunskap om filtrering och 
diskmaskiner har gett oss feedback och vidare utveckling av våra egna initiala idéer om 
lösningar till problemställningen hur vi får ett effektivare filtersystem. 

4.1 Primärlösningar 

4.1.1 Indikator: 
En lampa monterad på manöverpanelen fungerar som 
indikator och  visar beroende på färg när filtret 
behöver tömmas/göras rent. Ev. inlagt i 
diskprogrammet, indikatorlampa + maskinstopp, vi 
skapar då en framtvingad rengöring, annars startar 
inte maskinen. Efter rengöring startar maskinen där 
diskprogrammet tidigare avbröts och diskprogrammet 
fullföljs.  
 
Denna idé slopades på grund av att den inte är 
tillräckligt användarvänlig. Denna idé kan inte räknas 
som självrensande och därför har vi inte valt att gå 
vidare med denna.  

4.1.2 Munstycken:  
Riktade munstucken i bottenbrunnen. Vattnets sätts i 
rotation och skall hindra smutsen från att fastna i 
filtret. På så vis kan filtret ta hand om mer smuts i och 
med att filtret inte sätts igen. Vattnet tar slutligen med 
smutsen ut i avloppet.  
 
Problem med den här lösningen kan vara att smutsen 
istället trycks ut och fast i filtret av centripetalkraften. 
Samt att återsmutsning kan ske av den smuts som 
trycks igenom på grund av att smutsen finfördelas i 

allt mindre bitar som sedan sprids i maskinen. Den 
här lösningen kräver även en del vatten för att fungera 
optimalt vilket går stick i stäv mot projektets krav. 
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Figur 7. Vibrationslösning 

Figur 8. Kaffepress 

4.1.3 Borste:  
En borste monterad i den nuvarande 
filterkonstruktionen, i rörsilen sitter två borstar 
monterade med 180 graders mellanrum, på en 
gemensamt roterande arm. Kan även kompletteras 
med sprinklersystem/munstycken. 
 
Problemet kommer att vara att borsten kan sättas igen, 
samt trycka ut smuts genom filtret. Vi får återsmuts in 
i maskinen, vilket ej är acceptabelt. Eftersom borsten 
måste rengöras blir detta ett extra moment för 
användaren. Då kan man lika gärna göra rent filtret på 
en gång istället. 

4.1.4 Vibration:  
Ett filter som vibrerar efter varje tvätt skakar ner 
smutsen som sedan töms vartefter ut i avloppet och 
filtret är rent inför nästa seg i tvättcykeln.  
Filtret sitter gummiupphängt med lite större yta än 
själva hålet där det renade vattnet sedan går tillbaka 
in i diskmaskinen. Själva behållaren där smutsen 
samlas har glatta väggar av tex. teflon så att smutsen 
inte fäster på väggen i behållaren. Smutsen åker 
sedan ut i avloppet vid avslutad diskprocess. 
 
Denna idé slopades bland annat av inblandningen av 

kringutrustning som kommer att ta en del utrymme i 
anspråk men måste till för att skapa vibrationen. I 
dagens diskmaskiner försöker man även att eliminera 
konstiga ljud och vibrationer vilket inte följer den här 
lösningen. 

4.1.5 Kaffepress:  
Smutsen pressas ner av en borste längs det 
cylindriska filtret. Borsten är gängad likt en 
korkskruv vilket gör att borstspröten snurrar och 
rengör filtret invändigt då den går upp och ner. 
Borsten har en fjädrande effekt och kommer på så sätt 
upp varje gång tex. ett program startar eller när man 
rensar det översta grovfiltret. man skulle även kunna 
tänka sig att borsten gör en rörelse då luckan till 

dörren öppnas. Då har man ett moment som borde 
kunna utnyttjas. 
 
Den här iden slopades på grund av att den inte är 
tillräckligt utrymmeseffektiv den fyller upp mycket 
av ytan som smutsen har att samlas på. Om filtret 
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Figur 9. Tryckluftslösning 

Figur 10. Spolningslösning 

måste göras rent någon gång så blir även det en 
komplicerad procedur med många ingående delar 

4.1.6 Tryckluft:  
En liten kompressor som med högt tryck 
skulle stöta luft utifrån och in mot filtret. 
Vanligt i större självrensande filtersystem 
dock ej i vattenmiljö. Kan dock vara svårt 
att applicera i vatten. Är strömkrävande, 
vibrationer under gång kan vara ett 
problem. Dock behövs det en kompressor 
vilket gör att det hela blir en kostnadsfråga 
samt utrymmesfråga. Problemet med att 

tryckluftsmunstycket skulle sättas igen kvarstår.  
 
Den här iden kom inte vidare på grund av att den 
troligtvis hade blivit både dyr och väldigt 
platskrävande samtidigt som den förbrukar en hel del 
energi  för att förse kompressorn med ström för att 
hela tiden hålla det utsatta tryck som krävs för 
luftstöten. 
 

4.1.7 Spolning: 
Idén bygger på att man använder sig av ett filter 
liknande det idag. Diskproceduren är den samma, 
man återcirkulerar vattnet ett antal gånger innan det 
byts ut och slutligen avslutas processen med 
sköljning. 
 
Då disken sköljs aktiverar man samtidigt en liten 
spridare som backspolar filtret från utsidan. Vattnet 
tar på så vis med sig smuts som fastnat, de samlas upp 
i mitten av filtret och åker sedan ut i avloppet vid 
tömning av botten brunnen. En enkel lösning som lätt 
går att applicera på dagens befintliga lösning.  
 
Problemet med lösningen är att denna spridaren  kan 
sättas igen av kalk eller annan smuts som finns i 
vattnet. Ett ganska kraftigt tryck måste byggas upp 
och det krävs en mjukvara för att kunna styra 
intensitet, tryck, flöde och vattenförbrukning om den 
skall anpassas helt till rådande smutsförhållanden. 
Men iden föll slutligen på att vattenstrålen slår sönder 
smutsen och vi får då oönskad återsmuts. 
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Figur 11. Strumplösning 

Figur 12. Sedimentering 

4.1.8 Strumpfilter: 
Idén bygger på att man använder sig av ett filter som 
har formen som en strumpa. Diskproceduren är den 
samma, man återcirkulerar vattnet ett antal gånger 
innan det byts ut och slutligen avslutar processen med 
en sköljning. 
 
Då maskinen sköljs ur spolar man vattnet från andra 
hållet vilket gör att filtret vänder sig ut och in. 
Därmed sker det en mekanisk bearbetning av filtret 
när själva vändningen sker, samtidigt som vatten 
backspolas genom filtret. En enkel lösning som inte 
innefattar några externa delar.  
 
Problemet med lösningen blir att finna ett material 
som vänder sig i vattnet beroende på vattenriktningen. 
Detta utesluter metallfilter som används idag på 
samtliga maskiner. Filtret måste vara enkelt att diska 
ur och samtidigt inte ”flocka” och sätta igen 
diskarmarna. Men vi bedömde även att lösningen inte 
skulle klara livslängdskravet som är satt till 15 år. 
 
4.1.9 Sedimentering:  
Idén bygger på att man ersätter hela filterfunktionen i 
bottenbrunnen med ett sedimenteringskar. Vattnet 
leds ned i karet och med hjälp av ett flockningsmedel 
samlas all smuts i små bollar och sjunker till botten. 
Genom ett hål i mitten av tanken tappas det rena 
vattnet ut för att åter igen genomgå en tvättcykel. 
Efter varje genomförd tvätt rengörs botten på karet 
och en ny tvättprocedur kan börja. Lösningen saknar 
rörliga delar vilket är bra, förslitningar anses vara 
minimala.  
 
Denna lösning gick vi inte vidare med på grund av att 
den är svår att anpassa till en diskmaskin på grund av 
platsbrist samt att maskinen inte får dra mer än 3dl 
vatten extra per tvätt mot dagens vattenförbrukning. 
Dessutom är frågan om man inte kommer att behöva 
ett extra filter ändå trots flockningsmedlet. Den här 
tanken måste vara placerad på en helt vibrationsfri 
plats för att fungera optimalt. Det gäller att samtliga 
smutspartiklar samlas av medlet annars kvarstår 
problemet med återsmuts.  
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Figur 13. Centrifugering 

Figur 14. Planfilter med backspolning 

4.1.10 Centrifug: 
Cylindriskt självrensande filter, modell centrifug. 
Filtret sitter monterat likt nuvarande lösning gängat i 
bottenbrunnen på maskinen. Skillnaden är att smutsen 
samlas utanför filtret och vi har en cirkulärt avlopp 
utanför filtret. Vattnet som skall renas går ner i 
bottenbrunnen utifrån och in genom filtret där intaget 
för cirkulationsvattnet sitter, sedan repeteras 
proceduren ett antal gånger innan det slutligen töms 
ut i avloppet.  
 
Själva rensningen av filtret sker med hjälp av en el-
motor som är monterad i botten på brunnen och fäst i 
botten delen av filtret. När filtret rensas roterar filtret 
och smutsen på utsidan av filtret slungas utåt och 
lossnar från filtret och hamnar i brunnen, spolas sedan 
ut i avloppet.  
 
Problemet med den här lösningen gällde främst en 
mer komplicerad bottenbrunn samt att vi har ett mkt 
begränsat utrymme att förhålla oss till. Speciellt under 
bottenbrunnen där vi skulle få samsas med 
flödesvakten som idag i princip tar upp hela det 
kvarvarande utrymmet.    
 
4.1.11 Lodrät planfilter med backspolning: 
Bottenbrunnen skulle optimeras för ett lodrätt flöde 
och ett filter monteras lodrät av filtmaterial. 
Smutsvatten leds in från ena sidan där också smutsen 
fastnar. Själva tvättcykeln upprepas ett antal gånger. 
När filtret sedan skall rengöras backspolas de med 
rent sköljvatten, smutsen lossnar från filtret och leds 
sedan ut med vattnet i avloppet.  
 
Det är även stor risk att övervägande del av smutsen 
hamnar i botten på konstruktionen. Problem med den 
här lösningen är att hitta rätt filtermaterial som fångar 
upp smutsen men även som släpper ifrån sig smutsen 
vid en backspolning. Filtret måste dessutom fungera i 
blöt miljö, inte töjas mer än brukligt och inte mögla. 
Men det som avgjorde att den här lösningen inte blev 
vald var att den skall klara en livslängd på 15år. 
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Figur 15. En första skiss på skraplösning 

4.1.12 Skraplösning 
Grundprincipen är att utnyttja cirkulationspumpens 
flöde, den pumpar vattnet från bottenbrunnen till 
spolarmarna. Vattnet cirkulerar då i bottenbrunnen 
och driver en propellerformad skrapa. För att dels 
centrera smutsen från filtrets innerkant samt primärt 
skrapa rörsilens insida och på så vis få smutsen att 
lossna. 
 
Idén av att ha 3-4 st propellerformade blad roterandes 
runt sin egen axel på insidan av rörsilsfiltret. 
Cirkulationspumpens effekt är 60 liter/min vilket 
ansågs vara en tillräckligt stark kraft för att driva en 
turbinformad skrapa på insidan av rörsilen. Viktigt 
var även att säkerställa en långsam cirkulation samt 
en väl genomtänkt vinkling av bladen på propellern 
för att inte skapa en centripetalkraft på smutsen. Detta 
skulle göra att smutsen trycks ut mot filtret istället för 
det omvända. Montering av propellerlösningen görs 
samtidigt som man skruvar i filtret i bottenbrunnen. 
Med hjälp av förstärkningsringar i botten och toppen 
säkerställs att produkten tål de friktions och 
tryckkrafter som påverkar konstruktionen och som 
gör att propellern sätts i rörelse. Propellerlösningen är 
en väldigt enkel konstruktion och skulle kunna 
formsprutas i plast vilket skulle göra den billig att 
tillverka. Då plast är en lätt och slittåligt material 
underlättar detta för friktionskrafterna mellan 
bottenbrunn och propeller. Lösningen går vidare med 
tanke på att den inte bara uppfyller flera krav utan 
även önskemål. 

4.1.13 Varierbara filterhål 
Sekretessbelagd information 
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4.2 Funktionsdugliga lösningar 
Vi gick vidare med de här två intressanta lösningarna vars principlösningar skiljer sig 
markant. Den ena utnyttjar vattenflödet i maskinen för att driva en skrapa som rengör filtret 
invändigt. Den andra lösningen utnyttjar möjligheten att ha variabla filtreringshål en liten 
hålstorlek som fångar upp all smuts och ett som är större för att lättare backspola och därmed 
rengöra filtret när bottenbrunnen och filtret töms. Det hela styrs av en elektromagnet som är 
kopplad till cirkulations- och avloppspumpen. 

4.2.1 Skraplösning 
Själva tanken var från början att utnyttja den kraftiga 
cirkulationspump som pumpar vattnet från bottenbrunnen 
till spolarmarna. Denna skulle då även få vattnet i 
bottenbrunnen att driva en propellerformad skrapa för att 
centrera smutsen från filtrets innerkant samt skrapa 
rörsilens insida8. Genom konsultation med Karl-Otto 
Strömberg, grundare av propellerföretaget Flexprop 
skapades idén av att ha 3-4 st propellerformade blad 
roterandes runt sin egen axel på insidan av rörsilsfiltret. 
 
Med hjälp av den kraftiga vattentrycket vill projektet uppnå 
en cirkulation på vattnet i rörsilen vilket kommer att 
centrera smutsen i bottenbrunnen istället för att tryckas mot 
rörsilens filteryta. Cirkulationspumpens effekt är  
60 liter/min vilket ansågs vara en tillräckligt stark kraft för 
att driva en turbinformad skrapa på insidan av rörsilen.  
 
Viktigt var även att säkerställa en långsam cirkulation samt en väl genomtänkt vinkling av 
bladen på propellern för att inte skapa en centripitalkraft på smutsen. Detta skulle göra att 
smutsen trycks ut mot filtret istället för det omvända. Risken är då stor att smutsen smulas 
sönder och bildar mindre filterpartiklar. Detta ökar risken för återsmuts i maskin. För att ha en 
så ren disk som möjligt är det av största vikt att behålla smutsen intakt. Montering av 
propellerlösningen görs samtidigt som man skruvar i rörsilen. Med hjälp av 
förstärkningsringar i botten och toppen säkerställs att produkten tål de friktions och 
tryckkrafter som påverkar konstruktionen. Materialet avser polypropylen eftersom det är 
billigt att formspruta och har god nötningsbeständighet. Lösningen är både billig att tillverka 
och kan anpassas till nuvarande filter och andra storlekar. Den förbrukar heller inte något 
vatten och kräver ingen extra energitillförsel då den utför sin rörelse utan extern kraftkälla.  

4.2.1.1 Tester 
Tester visade att cirkulationen på vattnet i diskmaskinen hade tillräcklig kraft för att driva 
skrapan. Skrapans cirkulation drivs i en tillfredställande hastighet som rengör insidan av 
filterytan utan att trycka genom smutsen. Tester gjordes med kaffesump och jämfördes med 
nuvarande lösning. Vi kan se en centrering av kaffesumpen i rörsilen vilket skapar ett renare 
vatten cirkulerande i diskmaskinen. Filtret sätts inte igen vilket gör att vi har ett starkt tryck i 
spolarmarna. Men vi kunde även se att om flödet förändrades slutade skrapan att rotera. 
Flödet i diskmaskinen varierar beroende på vad kunden väljer att diska samt vilket program 
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Figur 17. Skraplösning 
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som körs. Om vi tex. simulerar att en större gryta rengörs får vi en motståndskraft till 
skrapans cirkulation. Vid simulering av stora mängder smuts i maskin, som tex. Ärtsoppa, 
gröt eller spenat fylls rörsilen med smuts och skrapan avstannar. När rörsilen är tömd på 
matrester och vi fyller på med nytt vatten startar skrapan att snurra på nytt. Testerna visar att 
vi saknar en tillförlitlig process då den är känslig för hur mycket smuts som rengörs samt vad 
vi väljer att diska. Maskinens övriga utseende måste förändras för att skapa en 
tillfredställande process. Då vårt projekt är avgränsat till filtret väljer vi att lämna några 
rekommenderade åtgärder istället för att förändra maskinens övriga utseende. 

4.2.1.2 Förbättringsförslag 
Genom att forma bottenbrunnen likt en uppochnervänd kon skapar man en benägenhet för 
vattnet att cirkulera i bottenbrunnen då det samtidigt sugs neråt av cirkulations eller 
avloppspumpen. Genom att använda sig av en pressad bottenplåt med cirkulära spår mot 
bottenbrunnen tvingar man vattnet att efter det har runnit ner från diskväggarna eller disken 
att göra en cirkulär rörelse då det rinner ner i bottenbrunnen. På så sätt kan man styra hur 
flödet skall se ut då vattnet kommer ner i bottenbrunnen. Detta fordrar en stor förändring av 
ytterligare detaljer för att förbättra flödet i maskin. Utformning av rörsil samt anslutningsrör 
för cirkulationspump och avloppspump måste ha en annorlunda utformning jämfört med 
dagens utseende. 
 
Lösningen måste passa i alla hem och skulle därmed även kunna styras av en mekanisk kraft 
kopplad direkt till cirkulations- eller avloppspumpen. Men innan denna lösning tas i bruk bör 
man kontrollera med befintligt patent9. Där man utnyttjar en liknande teknik för att krossa 
smutsen i mindre bitar. Efter simuleringar på vattenflödet kunde vi även se att om vi sätter en 
kraftig cirkulation på flödet för att säkerställa en kraftig cirkulation i bottenbrunnen kommer 
vi att trycka vatten och smuts ut genom filtret enligt centripetalkraftens teorier. Vattnet 
kommer då slutligen att nå bottenbrunnens vägg där det pressas upp längs kanten. På grund av 
det uppkomna tomrummet i rörsilens centrum kommer vattnet att dras hit vilket därmed 
skapar en oönskad vertikal cirkulation av vattnet. Detta överensstämmer med de 
grundläggande fysikaliska reglerna för centrifugalkraft10.  

                                                 
9 US-006471467 
10 Se bilaga 12 
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4.2.2 Varierbara filterhål 
Sekretessbelagd information 
 

4.2.3 Kombination skrapa och variabla filterhål: 
Sekretessbelagd information 
 

4.3 Resultat 
Sekretessbelagd information 
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4.4 Nyhetsvärde 
Det finns idag inget varierbart filter på vitvarumarknaden. Möjligheten att ta patent på 
uppfinningen bedöms som god då nyhetsvärdet är stort. Projektgruppen valde därför att ta 
kontakt med Almi och har fått en nyhetsgranskning beviljad. I väntar på resultatet från 
nyhetsgranskningen har projektgruppen sökt av patentdatabaser11 för egen hand. 
 
Projektgruppen finner inget patent som projektet inkräktar på,  däremot tittat närmare på två 
patent och deras referenspatent som ligger i närliggande områden12.  
 
Nyhetsgranskningen13 utfördes av AWA-patent och dess sammanfattande bedömning är 
följande:  
Sekretessbelagd information 

                                                 
11 I huvudsak den europeiska www.espacenet.com, samt den amerikanska www.uspto.gov 
12 Se bilaga 14 och 15 
13 Fullständig nyhetsgranskning se bilaga 16 
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4.5 Ekonomiska planer 

Skraplösning 
Den cirkulerande skrapan är en fullt möjlig lösning men kräver viss form av modifiering av 
bottenbrunn eller bottenplåt.14 Vid en tillverkning av skraplösningen beräknar vi att 
kostnaderna uppgår till ca 30 kr. Detta är en enkel och ekonomisk lösning som dock kräver 
gedigna tester innan den tas i bruk. Lösningen kräver en slät yta på filtrets insida för att inte 
stanna upp.  

Variabelt filter 
Sekretessbelagd information 

5. Diskussion 
Sekretessbelagd information 

                                                 
14 4.3.1.2 Förbättringsförslag 
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