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Sammanfattning 

Dagens industrier har ett stort behov av att standardisera produkter, det gäller även 

TeijoViverk AB. Då företaget vanligen har enstyckstillverkning av deras maskiner är 

en standard inte skapad för tätningskonceptet. Detta är ett önskemål då det kan 

medföra försänkta tillverkningskostnader. 

Projektet använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder då de 

kompletterar varandra i ett projekt där koncept ska tas fram genom både 

observationer och jämförelser. Projektet är uppstartat med en benchmarking process 

där det gjordes besök hos kunder till företaget för att genom dessa skapa en bra grund 

av information att arbeta med. Besöken gjordes för att få en uppfattning av kundernas 

syn på dagens lösningar samt att skapa en uppfattning av hur dagens tätningskoncept 

var utformat. Under besöken hos kunderna ställdes ett antal förberedda frågor som 

var av intresse att få besvarade. 

TeijoViverk AB har enstyckstillverkning av kundanpassade industritvättmaskiner 

enligt speciella krav och önskemål. Godset som tvättas kan vara allt ifrån ett litet rör, 

som väger 100 gram, och sitter i utrustning för livsmedelstillverkning till motorblock 

för lastbilar med vikten 700 kg. Det finns specialmaskiner som tillverkas helt utifrån 

kundens situation och ett utbud av standardmaskiner som även dessa kan bli 

anpassade om kunden så önskar. 

De maskiner som behandlas i det här projektet har två olika typer av lucka, fällucka 

och pneumatisk. Fälluckan liknar luckan hos en diskmaskin som finns i de flesta hem 

idag. Det vill säga att användaren manuellt öppnar luckan mot sig. Den pneumatiska 

luckan öppnas och stängs automatiskt med hjälp av en pneumatisk cylinder och 

elmotor. För att styra luckan till rätt position finns det tre stycken hjul på var sida om 

luckan som går i två spår placerade på kammaren. Frontplåten är den del av 

maskinen vilken öppning är utskuren ur. Runt öppningen finns infästningen av 

tätningslisten och idag finns två stycken olika varianter av denna infästning på 

företagets standard maskiner. Med infästning menas den delen av frontplåten där 

tätningen placeras. 

TeijoViverk AB har idag ingen egen tillverkning av tätningar. Alla typer av tätningar 

köps in från leverantörer. På grund av att maskinerna är unika, är också tätningarna 

unika i den bemärkelsen att det inte används en typ av tätning till samtliga maskiner. 

Resultat delen redovisar en förklaring av varje koncept som togs fram under 

brainstorming processen. Koncepten har delats upp i Infästningskoncept, 

Tätningsytakoncept och Tätningslistkoncept. Resultatet redovisar även hur 

jämförelse och urvalsprocessen genomförts och vilka kriterier som använts för att 

skapa en rättvis bedömning av de olika koncepten. 



  
 

IV 

Summary 

Today's industries have a great need to standardize products; this also applies to 

TeijoViverk AB. Since this is a company that usually produces one-piece machines, 

a standard has not been created for the seals. There is a desire to get a standard for a 

sealing concept as it result in that the manufacturing costs can be lowered. 

The project uses both qualitative and quantitative methods, as they complement each 

other in a project where concept will be developed by both observations and 

comparisons. The project started up with a benchmarking process where there were 

visits to the customers of the company which created a solid foundation of 

information to work with. The visits were made to gain an understanding of 

customers' views on current solutions and to create an impression of how the current 

seal concept was designed. During the visits to the customers they were asked a 

series of prepared questions that were in interest of the project to have answered. 

TeijoViverk AB produces one-piece of customized industrial washing machines of 

special requirements. The goods, being washed, can be anything from a small pipe, 

which weighs 100 grams, and located in equipment for food production to engine 

blocks for trucks with a weight of 700 kg. There are special machines that are 

manufactured entirely from the customer's situation and a range of standard machines 

as these can be customized upon request from customers. 

The machines that are covered in this project have two different types of door, trap 

door and pneumatic door. The Trap door is similar to the door of a dishwasher which 

is available in most homes today. This means that the user manually open the door 

against him. The pneumatic door is opened and closed automatically by a pneumatic 

cylinder and an electric motor. To operate the door to the correct position, there are 

three wheels on each side of the door engaged in two channels located on the 

chamber. The front plate is the part of the machine which the opening is cut out from. 

Around the opening there is the fastening of the sealing strip and today there are two 

different variants of this attachment to the company's standard machines. With 

fastening means the part of the front panel where the sealing strip is placed. 

TeijoViverk AB currently has no manufacturing of sealing strips. All types of sealing 

strips are purchased from suppliers. Because of that the machines are unique it also 

gives that the sealing strips are unique in the sense that there is no type of sealing 

strip to all machines. 

The results section presents an explanation of each concept that was developed 

during the brainstorming process. The concepts are divided into: Fastening concepts, 

Sealing surface concept and Sealing strip concept. The result also presents the 

comparison and selection process that has been carried out and also what criteria that 

were used to create a fair assessment of the different concepts.  
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Abstract 

Arbetet redovisar en utvecklingsprocess av TeijoViverk ABs tätningskoncept. 

Tätningskonceptet delas in i tre stycken konceptdelar; Infästningskoncept, 

Tätningsytakoncept och Tätningslistkoncept. Av de koncept som tagits fram till varje 

del har en utvärdering gjorts mellan de olika koncepten och ett gemensamt förslag för 

dessa har tagits fram. 

Nyckelord: Produktutveckling, Tätning, Konceptframtagning 
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Förord 

Detta examensarbete utfördes under tio veckor, våren 2012 genom ett sammarbete 

med TeijoViverk AB i Vislanda. Projektet är en avslutande del av 

högskoleingenjörsutbildning i Maskinteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Företaget kontaktade maskintekniks programmansvarige, i januari 2012, med en 

förfrågan angående eventuellt examensarbete för intresserade studenter. Efter ett 

möte, där ett antal projektförslag framfördes samt ett valdes ut, fick vi en mycket 

positiv inställning till både företaget och det utvalda projektförslaget. 

Vi vill framföra ett stort tack till Ingrid Pettersson och Anders Karlsson, som har 

varit våra handledare på företaget och varit till stor hjälp under projektets gång. Vi 

har även stor tacksamhet till övrig personal på TeijoViverk AB samt de företag som 

tog emot studiebesök, för ett trevligt bemötande och visat intresse. 

Ett stort tack riktas till konstruktören på Trelleborg Sealing Profile AB som hjälpte 

till i utvecklingsprocessen av tätningslisten. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare från Linnéuniversitetet Izudin Dugic som har 

varit ett stort stöd, gett en bra vägledning samt visat ett stort engagemang. 

 

Växjö, den 25e maj 2012 

Frida Andersson 

Joakim Karlsson 
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1. Introduktion 

Detta kapitel ger en inblick i vad som låg till grund för projektets syfte. 

Kapitlet behandlar även målet och de avgränsningarna som projektet har. 

1.1 Bakgrund 

I dagens industrier blir det mer och mer vanligt att ha standardlösningar vid 

tillverkning av produkter. Det är effektivt, ekonomiskt och underlättar vid 

montering samt service. På ett företag som till stor del tillverkar 

kundanpassade enstycksprodukter så att varje produkt är unik, är 

möjligheten att ha standardlösningar begränsad till eventuella 

standardprodukter. Detta är fallet på TeijoViverk AB. De har behovet att 

identifiera samt införa en standardlösning på tätningskoncept till deras 

standardmaskiner; Viverks maskinermodeller VKT 114P, 115F, 155F och 

164P samt Teijos maskinmodeller C1000KD, C1000PD, C1200KD, 

C1200PD, C1600KD, C1600PD, C2000KD och C2000PD.  

1.2 Syfte 

Examensarbetets syfte är att utveckla ett tätningskoncept som blir ett 

underlag till en standardisering av tätningskoncept hos TeijoViverk ABs 

samtliga standardmaskiner. Företaget vill med detta minska sina kostnader 

kring standardmaskinerna. Kostnaderna ska i och med detta projekt minskas 

genom att minska antal arbetsmoment för tillverkning av hela 

tätningskoncept där tätningslist, infästningen av tätningslisten samt den 

tätande ytan ingår. 

1.3 Mål 

Målet med projektet är att TeijoViverk AB ska få ett underlag som kan 

generera i en lägre tillverkningskostnad, då ett tätningskoncept med ett 

mindre antal arbetsmoment ska uppnås. 

1.4 Avgränsningar 

Projektet kommer att behandla den tätande ytan, tätningslisten samt 

infästningen av tätningslisten. Dessa tre olika konceptdelar kommer att 

behandlas ur ren konstruktionssynpunkt och utan någon form av 

beräkningar. Tillverkningen av den tätande ytan samt infästningen av 

tätningslisten kommer att behandlas i den mån att antal arbetsmoment och 

den uppskattade tiden dessa medför, beaktas. Tillverkningsprocessen av 

tätningslisten kommer inte att behandlas då detta inte är något som tillverkas 
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av TeijoViverk AB. Val av material samt kostnaden för detta kommer inte 

heller att ingå i projektet.  
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2. Teori 

Det här kapitlet framför olika teorier och metoder som berörs i projektet 

samt ger en god förståelse till kommande kapitel. 

2.1 Svetsning 

Den allmänna definitionen av svetsning är: ”Åstadkommande av 

förbindning mellan ett arbetsstyckes delar - med eller utan tillsatsmaterial - 

eller mellan arbetsstycke och tillsatsmaterial, genom energitillförsel i form 

av lokal uppvärmning till minst grundmaterialets smälttemperatur, genom 

plastisk lokal flytning eller genom atomär diffusion.”
[7] 

Svetsning är en fogningsteknik som har funnits i många år
[1]

. Redan då 

smeden började sammanfoga olika material med hjälp av hög uppvärmning 

samt släggslagen så var det en typ av svetsning. År 1881 tog ryssen 

Bernando patent på en metod som förband två metallstycken genom en lokal 

uppsmältning med hjälp av en ljusbåge, alstrad mellan en kolelektrod och 

arbetsstycket. Senare tog en annan ryss patent på en liknande metod men där 

elektroden var ersatt av ett metalliskt material som även fungerade som 

tillsatt material. Dessa båda uppfinningarna är grunden för dagens 

smältsvetsning men de var inte optimala, kanske främst för att den smälta 

metallen reagerade starkt med luften i dess omgivning. 

Svetsning kan grovt delas upp i trycksvetsning och smältsvetsning
[7]

. Till 

dessa finns det ett flertal undergrupper som är olika varianter på de två. 

Dagens svetsteknik är utvecklad tillsammans med materialtekniken. Vilken 

svetsmetod som används är väldigt beroende av vilket material som 

används, materialets dimension och svetsförhållande. 

För att en svets ska lyckas bra så ska grundmaterial och svetsförfarande 

väljas beroende av varandra. Vid vissa grundmaterial kan förvärmning vara 

att föredra för att undvika risken för härdning och sprickbildning. 

Förvärmning innebär att grundmaterialet värms upp till mellan 75-250 

grader innan svetsning. Hur mycket ett material ska förvärmas beror av 

godstjocklek samt typ av material. 

2.2 Bockning 

Bockning är en bearbetningsmetod där materialet tvingas till en plastisk 

deformation
[2]

. Metoden används i huvudsak för att skapa en enkelkrökt 

form åt i förstahand plåt, band, tråd, stångmaterial samt rör och profiler. I ett 

bockningsmoment sträcks materialet i ytterytan medan det komprimeras vid 

innerytan. Detta kan medföra att en sprickbildning och brott i ytterytan så 

bockningsradien i förhållande till tjocklek och materialtyp måste beaktas.
[1]
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Bockningens kvalitet påverkas generellt av tre olika faktorer: materialet som 

skall bockas, verktyget samt utförandet. 

Återfjädring vid bockning är ett fenomen där materialet vill återgå till 

ursprunglig utformning, vilket uppstår efter att kraften på 

bockningsverktyget avtagit. Fonomenet beror på att hela materialet inte är 

genomplasticerat
[3]

. Återfjädring förekommer mer eller mindre i alla fall av 

bockning och detta är något som ska vara med i konstruktionsberäkningarna 

då en viss överbockning kan behövas för att uppnå önskat resultat. 

2.3 Borrning 

”Borrning innefattar alla metoder att med spånskärande verktyg ta upp 

cylindriska hål eller bearbeta invändiga cylindriska ytor”.
[3]

 Vid borrning är 

huvudrörelsen roterande vilket kan utföras av både verktyget och 

arbetsstycket.
[1] 

Tillsammans med rotationsrörelsen finns matarrörelsen, 

detta är verktygets matning mot arbetsstycket eller arbetsstyckets matning 

mot verktyget. 

Den vanligast förekommande borrtekniken är spiralborrning
[3]

 (figur 1). 

Detta borr består av två skäregg som förbinds med ett tväregg. Dessa utför 

tillsammans en spånavverkning med hjälp av rotationsrörelsen och 

matningen. Spånet stiger upp ur hålet genom spiralspåren i borret. 

Spiralborrning är inte alltid optimal då det vid borrning av djupare hål kan 

ge krokiga och inte helt runda hål. 

 

 Figur 1. Spiralborr.
[8] 
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2.4 Kapning 

Med kapning avses sågning av material.
[2] 

Kapning sker med ett verktyg 

med flera efter varandra placerade tänder, verktyget kan även vara helt 

tandlöst. Verktyget kan vara cirkulärt, rakt eller i band. Vid snittet tar varje 

tand med sig en spåna. Tänderna bör utföras med viss sidosläpning för att 

inte bladet ska tränga i sågspåret. 

2.5 Limning 

”Limning är en sammanfogningsmetod, som kan användas för att 

sammanbinda delar av samma material eller helt olika material.”
[2] 

Det finns 

en väldigt stor variation av lim som alla har olika egenskaper men de 

huvudsaker som ska beaktas vid val av lim är vilka material som ska fogas, 

drifttemperatur och kemikaliepåverkan. Vid en lämpligt utformad fog kan en 

god spänningsfördelning uppnås vilket ger bra utmattningshållfasthet. 

2.7 Vattenskärning 

Att använda sig av en vattenstråle med högt tryck för bearbetning satte fart 

under 1970-talet även om tekniken funnits sedan 1930-talet
[3]

. Idag är det en 

väl använd metod för skärande bearbetning. Metoden är sådan att vatten 

under högt tryck sprutar ut från ett munstycke. Det är så pass högt tryck och 

tunn stråle att vattnet skär igenom materialet. Vattnet hastighet ligger på 

cirka 1000 m/s. Vatten är inte enda vätskan som kan användas, även om det 

är vanligast, då även till exempel vegetabiliska oljor och etanol kan 

användas till material som förhåller sig dåligt till vatten
[2]

. 

Den viktigaste delen av utrustningen är högtrycksaggregatet som pressar upp 

vattentrycket, en tryckförändring på mellan 20-40 gånger sker
[3]

. 

Hydralpumpen levererar ett tryck till högtrycksaggregatet på mellan 10-20 

MPa. 

Munstycket har en diameter mellan 0,1-0,4 mm, denna är ställbar beroende 

på material och vad för typ av skär uppgift maskinen ska utföra. Slitinsatsen 

i munstycket är av hårdmetall eller ren aluminium. 

Vattenskärning är ofta CNC-styrt för att precisionen ska bli optimal. 

2.8 Pneumatik 

”Ordet pneuma kommer från grekiskan och betyder luft”
[4]

. Pneumatik kan 

förklaras i allmän benämning som tryckluft. Pneumatik har flera 

användnings område; dämpning, lyftning, lufttrycksverktyg samt påfyllning 

av bildäck. Pneumatik används för det mesta vid laster mindre än 30kN
[2]

. 
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För att skapa en linjär rörelse med hjälp av pneumatik så är 

huvudkomponenterna: cylinderrör, kolv, kolvstång samt främre och bakre 

gavel
[4]

. I figur 2 visas en principskiss för hur en pneumatisk cylinder ser ut. 

Just denna typ av cylinder har en dämpande effekt, då kolvstången belastas 

med en kraft (F) så pressas kolven ner och ett tryck släpps ut genom ventilen 

på trycksidan av kolven när luften komprimeras. På atmosfärssidan släpps 

luft in i denna rörelse. Detta skapar en linjär rörelse. Det går också använda 

pneumatik till motsatt moment då ett lufttryck sätts på trycksidan och då 

trycker kolv och kolvtång uppåt. 

 

Figur 2. Pneumatisk cylinder.
[9] 

Runt kolven måste det sitta tätningar för att hålla tät mellan cylinderväggen 

och kolven. Bra tätningar är ett måste för att pneumatiken ska fungera. I den 

främre gaveln vid kolvstångsstyrningen måste det också finnas tätningar 

samt en ”avskrapare” för att hålla tät och hålla kolvstången ren. 

2.9 Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 

Att göra det optimala beslutet i en given situation är förmodligen den mest 

ständiga intellektuella utmaningen inom teknik och vetenskap
[5]

. Metoder 

som hypotestestning, lagerstyrning, optimering av kösystem samt 

beslutfattande med multi-kriterier (MCDM) har som gemensamt mål att 

söka efter det optimala beslutet. Bland dessa metoder finns det en grupp av 

metoder som förmodligen har fångat uppmärksamheten hos de flesta 

människor flest gånger och det är beslutfattande med multi-kriterier 

(MCDM). Det vill säga, jämfört med en uppställning av alternativ och en 

uppställning av beslutskriterier, vad är det bästa alternativet?
 

För att kunna göra en MCDM analys krävs ett antal fasta kriterier som kan 

vägas med samma värde till exempel i tid, pengar och meter. Dessa kriterier 

mäts mot varandra med hjälp av Tabell 1. Är kriterium A mer än kriterium B 

ska det sättas 2 i kriterium A:s vågräta rad där den möter kriterium B. Skulle 

kriterium A istället var mindre, ska det sättas 0,5. Är de båda kriterierna lika 
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sätts 1 i rutan. Raden för varje kriterium och den totala summan summeras 

var för sig. För att ta fram vikten av varje kriterium så tas en procentsats ut 

till varje kriterium genom att dividera kriteriets summa med totalsumman. 

Detta ger ett användbart värde då det framgår varje kriteriers storlek i 

förhållande till varandra. Dessa vikter används då fler alternativ jämförs 

utifrån dessa fasta kriterier. 

 Tabell 1. MCDM-matris. 

  

A
 

B
 

C
 

D
 

E
 

S
u

m
m

er
in

g
 

V
ik

tn
in

g
 

A 

 

2 1 2 0,5 5,5 0,23 

B 0,5 

 

1 0,5 0,5 2,5 0,11 

C 1 1 

 

2 2 6 0,26 

D 0,5 2 0,5 

 

1 4 0,17 

E 2 2 0,5 1 

 

5,5 0,23 

      

23,5 

 

Vid jämförelsen av de olika alternativen sätts kriterierna upp med dess vikt i 

Tabell 2. Alternativen ges därefter värde mellan 1 och 10 på hur väl 

alternativen står sig mot kriteriet, där 1 är att alternativet förehåller sig 

extremt svagt och 10 extremt starkt. Värdet alternativet får för kriteriet 

multipliceras med kriteriets vikt. Totalsumman för samtliga alternativs 

jämförelser visar sedan vilket alternativ som är starkast i förhållande till 

övriga alternativ, enligt exemplet i Tabell 2: Alternativ E. 

 

Tabell 2. Alternativjämförelse. 

Kriterium Vikt A ∑ B ∑ C ∑ D ∑ E ∑ 

1 0,32 3 0,96 2 0,64 4 1,28 7 2,24 10 3,20 

2 0,18 8 1,44 5 0,90 6 1,08 6 1,08 6 1,08 

3 0,18 2 0,36 10 1,80 9 1,62 3 0,54 4 0,72 

4 0,24 10 2,40 1 0,24 9 2,16 3 0,72 3 0,72 

5 0,08 5 0,40 1 0,08 2 0,16 8 0,64 8 0,64 

      5,56   3,66   6,30   5,22   6,36 
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3. Metod 

I det här kapitelet kommer valda metoder att framföras. Det som redovisas 

är rapportens reabilitet, validitet och objektivitet samt kritik av vald metod.  

3.1 Kvalitativa eller kvantitativa metoder 

I projektet kommer det att användas både kvalitativa och kvantitativa 

metoder för urvalsprocessen. På grund av att de kompletterar varandra bra så 

har det valts att använda sig av båda.  

3.1.1 Kvalitativa metoder 

Kvalitativa metoder handlar om att sammanställa rena observationer i text
[6]

. 

Metodens princip är: genom att verkligen ta del av det som observeras, i den 

miljö som den avses verka, få fram ett användbart undersökningsresultat. 

Kvalitativa metoder är ett bra sätt att skapa sig en uppfattning om nuläget. I 

det här projektet innebär de kvalitativa metoderna rena observationer av 

maskiner på plats, interjuver och ritningsstudier. 

3.1.2 Kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoders huvudprincip är att undersökningens tillvägagångsätt 

är genom att arbeta med siffror och statistik och därigenom få ett resultat 

som tydligt visar skillnaden rent statistiskt
[6]

. 

I detta projekt används kvantitativa metoder i urvalsprocessen genom att en 

undersökning av ett urval kriterier kommer att vägas mot varandra för att på 

sätt urskilja det bästa resultatet i en konceptjämförelse. Ett formulär kommer 

att tas fram för TeijoViverk ABs produktionspersonal där ett antal 

arbetsmoments svårighetsgrad ska vägas mot varandra. Formuläret ska 

sedan användas till en MCDM analys av de olika koncepten. 

3.2 Benchmarking 

Benchmarking är en bra förstudiemetod för att således få en uppfattning av 

maskinerna i sin vardagliga miljö. Dessa observationer kommer enbart att 

inrikta sig på luckan med dess tätande egenskaper, tätningen och 

infästningen av tätningen. Det kommer även att bli en inriktning på vad som 

kan vara fördelar och nackdelar kring de tätningskoncept som används idag. 

Observationer kommer att utföras på företag som idag använder sig av 

TeijoViverks maskiner, detta för att få kunders objektiva uppfattning av 

maskinerna. 
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Målet med observationerna är att få se ett stort antal, om inte alla, av de 

maskinmodeller som ingår i projektet. Något besök kommer det inte att 

insisteras till utan förfrågningen måste ske på ett sådant sätt att kunderna får 

möjligheten att bedöma om de kan avsätta tiden som krävs. 

Under de olika besöken ska ett antal av de som dagligen jobbar med 

maskinerna intervjuas. Dessa personer, som har ständig kontakt med 

maskinerna, är de som stöter på eventuella problem. Frågorna ska vara 

förutsättningslösa och möjligheten ska finnas att den intervjuade får vara 

helt anonym då detta gör att personen kan svara ärligt. 

3.3 Urval 

Handledarens och produktionspersonalens erfarenhet på företaget kommer 

att användas i urvalsprocessen. Framförallt i början, när konceptförslag har 

tagits fram, kommer handledarens erfarenhet att användas då det kan komma 

förslag som direkt går att kassera. När koncepten är framställda ska de vägas 

mot varandra utifrån överenskomna kriterier. Utifrån dessa jämförelser kan 

det sedan dras slutsatser av vilka koncept som går att utveckla ytterligare. 

Urvalsprocessen av tätningslisten blir optimal när det görs av experter inom 

området, då erfarenhet väger tungt. Därför kommer en konstruktör hos en 

tätningstillverkare konsulteras, som förhoppningsvis kommer att ge tips och 

idéer för vidareutveckling av framställda konceptförslag.  

3.4 Reabilitet, Validitet och Objektivitet 

Reabiliteten och validiteten i resultatet kan säkerställas genom att ha tät 

kontakt med handledaren på företaget vad gällande konceptutvärderingen. 

Det är viktigt att företaget har god insyn i hur konceptutvärderingen går 

tillväga utan att i någon mån hämma objektiviteten. 

På grund av att kunskapen inom tätningslistutveckling och konstruktioner i 

gummi inte är tillräcklig hos varken handledare på företaget eller utvecklare, 

kommer det underlätta att ta kontakt med en tätningslisttillverkare. Där finns 

erfarenheten av tillverkningen och de delar som ska beaktas, detta för att 

garantera ett tillfredställande resultat. 

Validiten i projektet kommer att upprätthållas genom att det, i ett tidigt 

stadie av projektet, ska hållas en redovisning av konceptförslag för 

handledaren på företaget. Följaktligen kommer företaget få möjligheten att 

framföra sina åsikter och se att projektet går i rätt riktning och inte behandlar 

något som inte är nödvändigt att behandla. 

För att behålla objektiviteten i projektet bestämdes det, i projektuppstarten, 

att TeijoViverk inte ska delta i konceptutvecklingen. Detta för att de kan ha 
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en subjektiv syn på projektet. Till följd av utvecklarnas relativt korta 

erfarenhet inom produktutveckling och den obefintliga erfarenheten av 

industritvättmaskiner kan problemet angripas objektivt. Företaget kommer 

inte heller vara närvarande på studiebesöken då detta kan påverka de svar 

som de intervjuade kunderna kommer att ge.  

3.5 Kritik till vald metod 

I detta avsnitt avses granska vad det kan finnas för eventuella felkällor i projektet. 

3.5.1 Utvecklarnas erfarenhet 

För utvecklarna är detta det första projektet inom den här typen av 

produkter. Det är dock inte det första projektet inom den tillverkande 

industrin så erfarenheten hos utvecklarna kan betraktas som god. Då flera 

kurser inom produktutveckling genomgåtts går det att se att en grund för 

produktutveckling finns. De delar som det inte finns erfarenhet ifrån, så som 

tätningskonstruktion, kommer konsulteras med en erfaren konstruktör. 

3.5.2 Fel i utredningen 

Det finns många möjligheter till fel under en utvecklingsprocess. Faktorer 

som kan leda till fel skulle kunna vara fel i ritningar, ofullständiga ritningar 

eller misstolkning av utvecklarna. 

3.5.3 Feltolkning av frågor 

Vid intervjuer av TeijoViverk ABs kunder kan det bli feltolkningar. Ett svar 

kan missuppfattas och en anledning till detta kan vara att frågorna ställs 

under en rundvandring på ett företag där det kan förekomma en hög 

ljudnivå. Genom att ha en intervjuare och en antecknare kan 

missuppfattningar minimeras. Svaren ska sedan analyseras och 

sammanfattas när informationen fortfarande är aktuell. 

3.5.4 Feltolkning av formulär 

Formuläret som skickas till TeijoViverk kan misstolkas. Förklaringen hur 

undersökningen ska gå till kan misstolkas. Denna risk borde elimineras då 

detta är en viktig del i urvalsprocessen. När formuläret tillhandages ska 

formuläret förklaras både muntligt och skriftligt så att eventuella 

missuppfattningar elimineras. 
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4. Nulägesbeskrivning 

Det här kapitlet innehåller beskrivningar av företaget, en maskin samt de 

delar som kommer beröras i detta projekt.  

4.1 Förtagsbeskrivning 

År 2010 grundades TeijoViverk AB genom en sammanslagning av det 

finska företaget Teijo Pesukoneet OY och det svenska företaget Viverk AB.
 

[10][13]
 Teijo Pesukoneet OY och Viverk AB är båda etablerade företag inom 

tillverkning av industritvättmaskiner och har varit detta sedan 1967 

respektive 1947. TeijoViverk AB har 65 anställda varav 27 stycken finns i 

Vislanda, 25 i Finland och övriga på sälj- och servicekontor i Stockholm och 

Karlstad. Företaget omsatte cirka 63 miljoner (2011) och deras två 

produktionsenheter finns i Vislanda och Nakkila Finland.
 

TeijoViverk AB har enstyckstillverkning av kundanpassade 

industritvättmaskiner enligt speciella krav och önskemål. Godset som tvättas 

kan vara allt ifrån ett litet rör, som väger 100 gram, och sitter i utrustning för 

livsmedelstillverkning till motorblock för lastbilar med vikten 700 kg. Det 

finns specialmaskiner som tillverkas helt utifrån kundens situation och ett 

utbud av standardmaskiner som även dessa kan bli anpassade om kunden så 

önskar.  

Hur en maskin ska vara utformad är helt beroende av vilken typ av gods 

kunderna vill tvätta och hur de vill tvätta godset. Exempel på faktorer kan 

vara:  

 Vilket renhetskrav har godsen som ska tvättas?  

 Vilken cykeltid behöver maskinen vara anpassad för? 

 Hur stora gods är det och vilka dimensioner behöver maskinen därmed ha? 

4.2 Maskinbeskrivning 

De två huvuddelar hos en kammartvättmaskin är kammaren och luckan. 

TeijoViverk AB tillverkar deras kammartvättmaskiner med två typer av 

luckor; Fällucka och Pneumatisk lucka (figur 3).  

Hos en maskin med fällucka används luckan som lastningsbord där en 

beskickningsvagn lastas med de gods som ska tvättas (figur 3). Vagnen har 

fyra hjul som rullar på skenor, där skenorna är placerade både på luckan och 

i kammaren. 

Lastningsbordet hos en maskin med pneumatisk lucka är ett mobilt 

avlastningsställ som har två likanande skenor som fälluckan. 
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Beskickningsvagnen transporteras på samma sätt som nämnts tidigare, i 

detta fall mellan kammaren och det mobila avlastningsstället (figur 3).  

Öppningen till kammaren är utskuren ur framsidan, den så kallade 

frontplåten, där även infästningen till tätning är placerad och därmed 

tätningen.  

 

Figur 3. Maskinbeskrivning.
[11, 12]

 

4.2.1 Fällucka 

Fälluckan liknar luckan hos en diskmaskin som finns i de flesta hem idag. 

Det vill säga att användaren manuellt öppnar luckan mot sig (figur 3). Två 

pneumatiska cylindrar fungerar som ben så att luckan kan användas som ett 

lastningsbord. Cylindrarna hjälper dessutom till att göra rörelsen av öppning 

och stängning jämn.  

Luckans infästning i kammare ser identisk ut på höger och vänster sida och 

består av två plåtdetaljer och ett lager (figur 4). Det ingår även en axel som 

sitter i änden av luckan, längst in mot kammaren. För att sammanfoga 

samtliga delar används två bultar och muttrar samt två större muttrar som 

sitter på var sida om lagret (figur 5). Denna infästning fungerar då som ett 

gångjärn vid öppning och stängning. Luckan kan justeras vid behov genom 

att ställa bultarna i olika lägen med hjälp av två stycken ovala hål som finns 

i Plåtdetalj 1 (figur 4). 

Som nämnts tidigare är luckan försedd med två skenor, placerade på insidan 

av luckan, som beskickningsvagnen transporteras på in och ut ur kammaren. 

Den tätande ytan hos fälluckan är den plana ytan på insidan av luckan. Efter 

en tvättningssession följer oundvikligt en liten mängd vatten med från, så 

väl gods som beskickningsvagn och samlas på luckan. För att undvika att 

vatten rinner ner på golvet finns det tre kanter som är bockade 90 grader. 
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Dessa kanter finns på höger och vänster sida samt även vid framsidan av 

luckan, det vill säga den sidan som är ut mot rummet då luckan är i öppet 

läge. När luckan sedan stängs rinner vattnet nedåt mot en avrinningskant till 

uppsamlingsrännan på kammaren (figur 6). Det som också bör nämnas är att 

de bockade kanterna på luckans insida svetsas ihop med liknande bockade 

kanter på luckans utsida.   

 

Figur 4. Sprängskiss på infästning till fällucka. 

  

 

 Figur 5. Infästning till fällucka. 
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Figur 6. Fällucka. 

4.2.2 Pneumatisk lucka 

Den pneumatiska luckan öppnas och stängs automatiskt med hjälp av en 

pneumatisk cylinder och en elmotor. För att styra luckan till rätt position 

finns det tre stycken hjul på var sida om luckan som går i två spår placerade 

på kammaren (figur 7). Längst ner i dessa spår finns det ytterligare ett hjul. 

Hjulet hjälper också till att styra, dock är riktningen horisontel istället för 

vertikal. För att sammanfatta luckans rörelse; I öppet läge är luckan ovanför 

öppningen sedan går den vertikalt ner och därefter horisontellt in mot 

kammaren för att täta.  

Det sitter en klämlist, gjord av gummi, längst ner på luckan som har som 

funktion att dämpa styrningen in mot kammaren och att undvika att vatten 

skvätter upp ur kammarens uppsamlingsränna. Liknande med fälluckan är 

tätningsytan plan och på insidan av luckan.  

Denna typ av lucka väljs då det är begränsat med plats framför maskin, när 

inmatningen av godsen i maskinen sker av en robot samt av ergonomiska 

skäl. 
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Figur 7. Pneumatisk lucka. 

4.2.3 Frontplåt 

Frontplåten vattenskärs för att skapa kammarens öppning. Det uppstår 

spänningar i plåten vid svetsning och desto större öppning i kammaren desto 

mer bidrar detta till att plåten kan vara ojämn. För att medverka till plåtens 

planhet finns idag en förstärkning på insidan på plåten. Denna förstärkning 

har till uppgift att skapa en rakhet i plåten och ge ett extra stöd när luckan 

trycker, i stängt läge. Förstärkningen består av en plåt som bockats i fyra 

steg (figur 8). Denna plåt punktsvetsas sedan på frontplåtens insida över 

öppningen. Detaljen sträcker sig parallellt med öppningens överkant.  

Det finns idag två olika typer av tätningsinfästningar som är placerade på 

frontplåtens framsida runt om öppningen. 
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Figur 8. Insida av frontplåt med förstärkning. 

4.2.4 Tätningsinfästning 

En tätningsinfästning innefattar den del runt om kammarens öppning där 

tätningen är fäst. TeijoViverk AB använder sig idag av två stycken typer av 

tätningsinfästningar. 

4.2.4.1 Tätningsinfästning 1 

Denna infästningstyp är en utav de tätningsinfästningar som används av 

TeijoViverk AB idag. Den består av en bockad samt svetsad kant runt 

öppningen, där kanten är riktad ut mot rummet (figur 9). Vid tillverkning av 

denna infästning skärs först öppningen ut ur frontplåten (figur 10). De 

horisontella och vertikala ”flikarna” som har bildats efter utskärningen, 

bockas sedan 90 grader. Slutsteget av tillverkningen är att fyra separata, 

kapade och bockade, delar som svetsas dit och skapar radier samt gör så att 

kanten nu är färdig för att trä på tätningen (figur 9). Den plana ytan som 

antingen finns på dagens befintliga fällucka eller pneumatiska lucka används 

som tätningsyta. Infästningen används vanligtvis hos maskiner med fällucka. 
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Figur 9. Tätningsinfästning 1. 

 

 Figur 10. Utskärning av öppning. 

4.2.4.2 Tätningsinfästning 2 

En annan befintlig infästningstyp är utformad som ett spår (figur 11) där 

tätningen läggs i och fästs med hjälp av lim. Detta spår består av två 

identiska kanter; en inre kant och en yttre kant. Den inre kanten är tillverkad 

på samma sätt som Tätningsinfästning 1 och ytterkantens åtta delar (två 

horisontella, två vertikala samt 4 radier) svetsas dit. Denna infästningstyp 

kan användas till maskiner med fällucka men används vanligen till maskiner 

med pneumatisk lucka. 
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Figur 11. Tätningsinfästning 2. 

4.2.6 Tätning 

TeijoViverk AB har idag ingen egen tillverkning av tätningar. Alla typer av 

tätningar köps in från leverantörer. På grund av att maskinerna är unika, är 

också tätningarna unika i den bemärkelsen att det inte används en typ av 

tätning till samtliga maskiner. Vid val av tätning kontaktas en 

tätningsleverantör som rekommenderar den bästa lösningen utifrån ett 

standardutbud. Nedan kommer det beskrivas två stycken exempel på 

tätningslister som företaget använder. 

4.2.6.1 Tätningslist 1 

Denna tätningslist fästs på en infästning så som Tätningsinfästning 1. Den 

delen på tätningen som träs på kanten hos infästningen är utformad som ett 

liggande ”U” (figur 12). För att tätningen ska vara fäst så bra som möjligt 

finns det en metallbärare inuti infästningsdelen. Förutom denna, så kallade, 

armering sitter det även små ribbor som gör att tätningen får optimalt grepp. 

Utanför ryggen på ”U:et” finns en cirkelformad ihålig del som i lösa termer 

kallas för ”blåsa”. Längst ut på blåsan sitter den så kallade läppen och 

fungerar som försäkring till att det ska bli absolut tätt.  
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 Figur 12. Tätningslist 1. 

4.2.6.2 Tätningslist 2 

Det andra exemplet på tätningslister är en fyrkantsprofil (figur 13). Denna 

typ av tätningslist limmas i ett spår liknande det spår som Tätningsinfästning 

2 har. Tätningen är solid och det krävs att bredden är bredare än djupet på 

spåret. Detta är för att tätningen ska kunna deformeras och hålla tätt. 

 

  Figur 13. Tätningslist 2. 
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5. Genomförande 

I det här kapitlet beskrivs de mätinstrument som används i projektet. Det 

följer även en redovisning av konceptutvecklingens tillvägagångssätt. 

Det tillvägagångssätt som TeijoViverk AB hade önskemål att använda, 

innebar att ett koncept skulle utvecklas helt oberoende av dagens 

tätningskoncept och maskiner, detta för att få ett så objektivt resultat som 

möjligt. Metoden innebär att företaget kommer att få anpassa maskinerna 

efter det nyutvecklade konceptet. Konceptet skulle även utvecklas på 

antagandet att det sannolikt passar för samtliga maskiner och efterarbetet 

med bevisning samt anpassning av maskiner blir därmed en uppgift för 

företaget. Metoden följdes till en stor del av utvecklarna då företagets 

nöjdhet är viktigt faktor. För att få en bra och förstålig redovisning av 

konceptet utgicks det dock från en maskinmodell. Det fanns även ett behov 

av att ytligt studera befintliga koncept och maskiner för att skapa en grund 

att stå på. 

5.1 Kundbesök 

Förstudiestadiet, som skedde under första tredjedelen av projektet, bestod i 

besök hos kunder till TeijoViverk AB. Kunders och företagets uppfattningar 

om de olika tätningskoncepten var av stor betydelse då det är de som jobbar 

med maskinerna dagligen och har erfarenheter av dem. Anledningen till att 

det är en fördel att få både kunders och företagets syn på de olika 

tätningskoncepten är att de båda ser olika typer av för- och nackdelar. 

Under besöken hos kunderna ställdes ett antal förberedda frågor som var av 

intresse att få besvarade: 

 Är detta er första industritvättmaskin av TeijoViverk? 

o Om inte, vilken av deras maskiner hade ni innan? 

o Varför bytte ni ut den? 

 Hur länge har ni haft maskinen? 

 Hur ofta använder ni maskinen? 

 Har ni fått byta ut tätningslisten och i så fall, hur ofta? 

Utöver dessa frågor fördes en konstant konversation med kunden under hela 

besöket för att få en bra överblick av dennes syn på hur det är att jobba med 

maskinen. Under hela besöket fördes anteckningar över samtalen. 

Frågorna och samtalen sammanfattades i form av protokoll (bilaga 1) direkt 

efter besöken för att således ha informationen aktuell. Vid urvalet, 

tillsammans med handläggaren på företaget, användes sedan detta underlag 

för besluttagande. 
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5.2 Brainstorming 

En viktig del av projektet var brainstormingen som skedde parallellt med 

studiebesöken. Proceduren innebär en framtagning av olika konceptförslag 

och kombinationer av dessa. För att få en bra struktur på projektet delades de 

berörda delarna upp i Infästningskoncept, Tätningsytakoncept och 

Tätningslistkoncept. Detta gjorde att koncepten kunde analyseras mer 

utförligt. Det var i detta stadie som samtliga koncept uppstod även om alla 

inte utvecklades till fullo. 

5.3 Ritningar 

Under konceptutvecklingen skapades ett antal skisser. Dessa skisser var 

endast gjorda för att redovisa utformningen på konceptet samt en förståelse 

av idén bakom. Skisserna, som användes vid den första redovisningen hos 

företaget, framfördes därför oproportionerliga och utan dimensioner. 

Efter att konceptförslagen utvecklats och redovisats för företaget kunde 

ritningsstudierna inledas. Det var först i detta stadie som företaget 

tillhandagav ritningar. Projektet utgick endast från en maskinritning per typ 

av lucka. Utifrån dessa ritningar gick det att se vilka koncept som skulle 

behövas modifieras för att passa maskinen. 

Det har under projektets gång utvecklats ett antal ritningar på koncepten som 

ska vidareutvecklas. Ritningar hjälper till att se hur funktionen ser ut i CAD-

programmet samt för att det underlättar mycket att utgå ifrån en CAD 

ritning. Programmen som använts för 3D-ritningarna är Autodesk Inventor 

och för 2D-ritningarna AutoCad Mechanical. 

5.4 Urvalsprocessen 

Efter konceptframtagningen skedde urvalsprocessen. Urvalet skedde vid tre 

tillfällen, där första tillfället var vid första redovisningen av de 

konceptförslag som tagits fram. Urvalet genomfördes tillsammans med 

handledaren på företaget då det beslutades att två infästningskoncept skulle 

vidareutvecklas. Det beslutades även att, till en början, fokusera på 

infästningskoncepten, då typen av infästningen är väldigt styrande över 

vilket tätningsytakoncept och tätningslistkoncept som kan vara passande. 

Nästa urvalsprocess genomfördes på tätningsytakoncepten, där det gjordes 

en uppskattning av tillverkningsprocessen hos varje koncept. Koncepten 

jämfördes sedan med varandra för att hitta det bästa alternativet. 

Jämförelsemetoden som användes var MCDM. Detta är en välanvänd metod 

för att utefter valda kriterier väga olika alternativ mot varandra. Kriterierna 

framtogs vid uppskattningen av konceptens tillverkningsprocess. Vikten av 
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varje kriterium erhölls av formuläret som skickades till TeijoViverk ABs 

produktionspersonal (bilaga 2). 

Sista urvalsprocess, som var av tätningslistkoncepten, gjordes tillsammans 

med konstruktören Trelleborg Sealing Profiles AB (nämns i fortsättningsvis 

som Trelleborg). Utifrån konceptförslagen som tagits fram inför detta möte 

beslutades det att vidareutveckla ett förslag. En modifiering av infästningen 

fick göras efter detta möte för att kunna göra en tätningslist som är mer 

lönsam jämfört med de tätningslister TeijoViverk AB använder idag. 
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6. Resultat och analys 

Det här kapitlet redovisar projektets resultat och en beskrivning av samtliga 

konceptförslag samt jämförelser av dessa. Kapitelet redogör även det 

tätningskoncept som anses vara det främsta alternativet. 

Det upptäcktes, tidigt i utvecklingsstadiet, att den pneumatiska luckan kan 

vid behov anpassas till samtliga infästningskoncept. Då utformningen av 

tätningsytan hos den pneumatiska luckan förblir densamma för varje 

tätningskoncept, utvecklades endast konceptförslag på fälluckans 

tätningsyta. 

6.1 Konceptbeskrivning 

I det här avsnittet kommer de olika koncepten att beskrivas. Koncepten har 

delats upp i Infästningskoncept, Tätningsytakoncept och 

Tätningslistkoncept. 

6.1.1 Infästningskoncept 

Detta avsnitt kommer att förklara de möjliga infästningskoncepten. Med 

infästningskoncept menas olika sätt på hur tätningen kan placeras och fästas. 

Dessa består av, idag, befintliga koncept men även koncept som utvecklats 

under projektets gång. 

Skisserna på infästningskoncepten är ritade så att de visar ett snitt av 

öppningens överkant med den tätandeytans ingreppspunkt ifrån höger (figur 

14). 

 

 Figur 14. Maskin snitt från vänster. 
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6.1.1.1 Infästningskoncept A 

Den kant som bildas vid utskärningen av öppningen utnyttjas för att fästa 

tätningen (figur 15). Detta medför att det inte krävs någon bockning eller 

svetsning, vilket det gör hos dagens koncept. Kanten är riktad mot 

öppningen, i överkant, vertikalt ner mot golvet. Infästningsmomentet av 

tätningen blir att trä på tätningen på kanten. Öppningens hörn kan antingen 

vara fasade eller i form av radier och denna utformning beror på hur 

tätningsytan ser ut. Till infästningskonceptet kan luckans tätningsytan eller 

infästningen av luckan behöva modifieras. Jämfört med de befintliga 

infästningslösningarna finns inte längre de bockade kanterna, vilket innebär 

att det skapas ett avstånd mellan tätningsytan på luckan och tätningen. För 

att minska avståndet, som nu har blivit ett problem, har tre stycken koncept 

utvecklats vilket innebär att en konstruktion på luckan har tillkommit som 

tätningsyta. Dessutom har två koncept utvecklats som utgår från dagens 

befintliga lucka där insidan på luckan blir den tätande ytan. I de två 

sistnämnda koncepten kommer en justering av luckans infästning behövas. 

Tätningens tjocklek har också en stor roll i detta avseende. 

 

 Figur 15. Infästningskoncept A. 

6.1.1.2 Infästningskoncept B 

Detta koncept är den befintliga infästningen Tätningslistkoncept 1 (kapitel 

4.2.4), det vill säga det koncept där kanten, som tätningen träs på, är riktad 

ut mot rummet (figur 16).  
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 Figur 16. Infästningskoncept B. 

6.1.1.3 Infästningskoncept C 

Denna infästningstyp är också ett av dagens koncept, nämligen 

Tätningsinfästning 2 (kapitel 4.2.5), där tätningen limmas i spåret (figur 17).  

 

 Figur 17. Infästningskoncept C. 

6.1.1.4 Infästningskoncept D 

Den här infästningen är en vidareutveckling på Infästningskoncept C, där 

tätningen limmas i ett spår. Till skillnad från Infästningskoncept C finns det 
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så kallade ribbor i spåret och dessa hjälper limningen att hålla tätningen på 

plats (figur 18). Ribborna liknar de ribbor som finns i dagens tätning 

Tätningslist 1 (kapitel 4.2.6.1), fast i detta fall är dessa inte gjorda av gummi 

utan möjligtvis metall eller plast. 

 

 Figur 18. Infästningskoncept D. 

6.1.2 Tätningsytakoncept 

Avsnittet behandlar de tätningsytakoncept som utvecklats. Det är utvecklat 

fyra stycken olika koncept på hur den tätande ytan kan komma att se ut. 

Dagens befintliga koncept på tätningsyta är även med som ett alternativ för 

att få ett så utförligt resultat som möjligt. Alla tätningsytakoncept passar inte 

till samtliga infästningskoncept, vilket kommer att behandlas senare. 

Koncepten är beskrivna ytligt i hur tillverkningsprocessen ser ut. Hos de 

tätningsytakoncept, som är nyutvecklade, är luckans konstruktion 

modifierad. Den befintliga luckan har idag, som tidigare nämnts, kanter som 

har bockats 90 grader för att undvika att vatten rinner ner på golvet. Dessa 

kanter tillverkas inte hos de nyutvecklade koncepten för att de är 

konstruerade på sådant vis att de löser problemet. 

Skisserna, tillhörande varje tätningsytakoncept, visar ett snitt framifrån 

luckan (den sidan som är ut mot rummet då luckan är i öppet läge) samt en 

vy ovanifrån (luckans insida). 

6.1.2.1 Tätningsytakoncept A 

Konceptet är utvecklat så att den tätande ytan blir en extra konstruktion som 

tillkommer på luckan (figur 19). Den tätande ytan kommer att vara rör, 
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svetsade på luckan, som trycks mot tätningen vid stängning. På grund av att 

den tätande ytan blir mycket liten, i och med rörens diameter, så är placering 

och formen på rören beroende av luckans utformning. I detta koncept är 

öppningen i kammaren utformad som en rektangel med fasade hörn. Den 

tätande ytan blir mycket liten vilket kommer ge ett högt tryck på tätningen 

som borde ge en bra tätning. 

Tillverkning av denna rörkonstruktion kräver åtta stycken rördetaljer som 

sedan sammansvetsas till en detalj och därefter svetsas på luckan (figur 20). 

 

Figur 19. Tätningsytakoncept A snitt framifrån. 

 

Figur 20. Tätningsytakoncept A vy ovanifrån. 

6.1.2.2 Tätningsytakoncept B 

Konceptet är utvecklat tillsammans med Tätningsytakoncept A. Skillnaden 

är att i detta koncept har hörnen en radie istället för en fasning (figur 19 och 

21). Detta medför då att även kammarens öppning har en utformningen med 

hörn i form av radier. Eftersom rörkonstruktionen hörn med radier, minskas 

rördelarna till två stycken då ett rör kan bockas i 90 grader på två ställen. 

Det har till följd att ett mindre antal detaljer hanteras samt att det endast 

behövs två stycken svetsfogar vid sammansvetsningen. Svets kommer dock 

fortfarande att behövas för att fästa rören på luckan och få den tätande ytan 

mellan rören och tätningen.  
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Figur 21. Tätningsytakoncept B vy ovanifrån. 

6.1.2.3 Tätningsytakoncept C 

Konceptet bygger på en öppning med fasade hörn där den tätande ytan 

kommer att vara mellan tätningen och en klack som är svetsad på luckan 

(figur 23). Klacken kommer att tillverkas utav åtta stycken plåtdetaljer; fyra 

stycken placerade horisontellt och vertikalt samt fyra stycken som skapar de 

fasade hörnen. Varje plåtdetalj kräver två bockningar (figur 22). Detaljerna 

svetsas därefter på luckan och skapar då både en tätande yta samt en kant 

som undviker att vatten rinner ner på golvet. 

 

Figur 22. Tätningsytakoncept C snitt framifrån. 
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Figur 23. Tätningsytakoncept C vy ovanifrån.  

6.1.2.4 Tätningsytakoncept D 

Konceptet bygger på att istället för att den tätande ytan är en tillkommande 

konstruktion, används den befintliga plana ytan på insidan av luckan (figur 

24). Modifieringen blir istället en justering av luckans infästning så att 

luckan placeras närmare kammaren. Tätningen kan även konstrueras på så 

vis att avståndet mellan luckans tätningsyta och tätningen blir korrekt för att 

skapa ett tillfredställande resultat. Konceptet ger mindre tillverkningsdetaljer 

samt mindre tillverkningsmoment. Som nämnts tidigare kan det följa med 

vatten ut med gods och bestickningsvagn. Kanterna, som löser problemet, är 

placerade så att de kommer innanför öppningen vid stängt läge. Kanterna är 

tillverkade av bockade plattjärn som nitas fast med blindnit i insidan av 

luckan. Det kommer att krävas tre stycken plattjärn där två stycken placeras 

parallellt med luckans sidor samt en som placeras parallellt med luckans 

framsida. Dessa tre kanter tillverkas på så sätt att de kan skapa 90 graders 

hörn (figur 25). 

 

Figur 24. Tätningsytakoncept D snitt framifrån. 
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Figur 25. Tätningsytakoncept D vy ovanifrån. 

6.1.2.5 Tätningsytakoncept E 

Detta koncept är den idag befintliga Fälluckan (kapitel 4.2.1).  

 

Figur 26. Tätningsytakoncept E snitt framifrån. 

 

Figur 27. Tätningsytakoncept E vy ovanifrån.  
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6.1.3 Tätningslistkoncept 

Tätningslistkoncepten har utvecklats genom studier av nuvarande tätningar 

samt idéer på nya utformningar där ett antal förslag har tagits fram. Nedan 

redovisas tanken bakom förslagen. I detta skede redovisas samtliga förslag 

som tagits fram och utifrån detta kommer processen av att gallra förslagen. 

Samtliga skisser som redovisas nedan visar tätningen placerad i överkant 

med luckans tätningsyta, och dess ingreppspunkt, från höger (figur 14).  

Tätningslistkoncept A-D är ämnad för att fästas på Infästningskoncept A, 

medan Tätningslistkoncept E-H fästs på Infästningskoncept B. 

Tätningslistkoncept I tillhör både Infästningskoncept C och D. 

6.1.3.1 Tätningslistkoncept A 

Denna tätning, där blåsan är utformad som ett ”D” (figur 28), är tänkt så att 

när blåsan kläms ihop så skall underkanten på D:et, den delen in mot 

öppningen, tryckas upp längs med luckan och ge en plan tätande yta. I och 

med den hålighet som finns inuti tätningen samt materialets elastigitet så 

finns utrymme för en hoptryckning av materialet. Bredden på D:et ska 

anpassas så att hela håligheten trycks ihop och att även materialet får svikta. 

Sviktningen är bra för att skapa ett tryck på tätningen mellan luckan och 

kammarens frontplåt så att tätningen kan uppfylla sitt syfte.  

 

 Figur 28. Tätningslistkoncept A. 

6.1.3.2 Tätningslistkoncept B 

Denna tätning är utvecklad med en blåsa med ett lite mindre ”D” som ligger 

mot luckan i stängt läge (figur 29). D:et har samma funktion som D:et i 

Tätningslistkoncept A, fast då en mindre kontaktyta mot luckan vilket skapar 

ett högre tryck. Till denna finns även en läpp som i stängt läge ska lägga sig 

mot luckan. Läppen är infäst närmast blåsan vid tätningens infästningsdel. 
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Läppen har till funktion att den ska vara tätande och framförallt ge extra 

skydd mot de höga trycken som kan uppstå inuti maskinen vid tvättning. 

Denna läpp skall göras så pass styv så att den motstår trycket både ifrån 

vattenstråle samt ånga. 

 

 Figur 29. Tätningslistkoncept B. 

6.1.3.3 Tätningslistkoncept C 

Denna tätning har en blåsa som är utformad som en rektangel med rundade 

hörn, med långsidorna parallellt med infästningsdelens långsidor. Tätning 

har en läppen placerad så den ligger längs med blåsans ytterkant, närmast 

tätningsytan på luckan (figur 30). Läppen ligger här hårdare emot luckan 

men skyddar dock inte blåsan. 

 

 Figur 30. Tätningslistkoncept C. 
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6.1.3.4 Tätningslistkoncept D 

Liknande med Tätningslistkoncept C är blåsan utformad som en rektangel 

med rundade hörn (figur 31). Istället för en stor läpp, som förekommer hos 

förgående koncept, är två stycken läppar placerade på den långsidan som är 

riktad mot luckans tätningsyta. Läpparna har till funktion att vara tätnande, 

att blåsan trycks ihop horisontellt samt att skapa en plan tätningsyta hos 

tätningen. 

 

 Figur 31. Tätningslistkoncept D. 

6.1.3.5 Tätningslistkoncept E 

Denna tätning har en blåsa utformad liknande med Tätningslistkoncept C 

och D Skillnaden är dock att tätningen har en solid del gjort av hårdare 

material som ligger på insidan om blåsan in mot öppningen (figur 32). Den 

solida delen har till uppgift att stödja tätningen då den gör hela stödytan 

bredare än med bara infästningsdelen på tätningen. 

 

 Figur 32. Tätningslistkoncept E. 
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6.1.3.6 Tätningslistkoncept F 

Tätningens blåsa är utformad som rektangel med rundade hörn, liknande 

Tätningslistkoncept C. Istället för att blåsans långsidor är parallella med 

infästningsdelen är dem i detta koncept kolinjär (i linje med). Som extra 

skydd mot tryck från vattenstråle samt ångtryck, sitter en läpp innanför 

blåsan, närmast infästningsdelen (figur 33).  

 

 Figur 33. Tätningslistkoncept F. 

6.1.3.7 Tätningslistkoncept G 

Blåsan hos tätningen är av samma typ som Tätningslistkoncept E och F. Det 

som skiljer denna tätning från de andra är utformning samt placering av 

läppen. Tätningens läpp är placerad längst ut, närmast luckans tätningsyta 

(figur 34). Läppen är även utformad så att den blir som en fortsättning av 

blåsan med en mindre böj inåt kammaren vid spetsen av läppen. 

 

 Figur 34. Tätningslistkoncept G. 
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6.1.3.8 Tätningslistkoncept H 

Tätningen har samma utformning som Tätningslistkoncept D, fast istället för 

att infästningsdelen är anpassade för en infästning liknande 

Infästningskoncept A kan tätningen fästas på Infästningskoncept B (figur 

35). 

 

 Figur 35. Tätningslistkoncept H. 

6.1.3.9 Tätningslistkoncept I 

Denna tätning bygger på en infästning i spår och tätning är ett solitt 

svamphuvud som även skyddas av en ”läpp” (figur 36). Läppen kommer att 

skydda tätningen från det värsta läckaget samt angreppet av vatten och ånga. 

 

 Figur 36. Tätningslistkoncept I. 
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6.2 Konceptjämförelse 

För att en bedömning av vilket som är det främsta alternativet av ett antal 

koncept är det nödvändigt att ha jämförelser samt urvalsprocesser.  

6.2.1 Jämförelse av infästningskoncept 

Jämförelsen av infästningskoncepten är gjord utifrån 

konceptbeskrivningarna, där en bedömning har gjorts av hur 

tillverkningsprocesserna ser ut. Jämförelsen presenteras i bilaga 3. 

6.2.1.1 Urvalsprocess av infästningskoncept 

På ett studiebesök visade det sig att kunden, på ett antal maskiner, hade bytt 

ut en limmad tätningslist mot en tätningslist som kan träs på infästningen. 

Kundens erfarenhet av den limmade tätningslistens tätande egenskaper var 

positiva till dess att den skulle bytas ut. Då tätningslister är 

förbrukningsvaror och behövs bytas ut vid förslitning, uppstod det problem 

vid limning av ny tätningslist då de berörda arbetsytorna hade utsatts för 

vatten, olika slags tvättmedel samt smuts från godsen som tvättats. 

Förutsättningar för limning med tillfredställande resultat är nämligen rena 

och torra arbetsytor.  

 Ur TeijoViverk ABs synvinkel är arbetsmiljön med limning inte heller helt 

optimal, då kravet på att arbetsytorna ska vara rena och torra även finns här. 

En till betydelsefull faktor som företaget poängterade är påfrestningarna vid 

långvarg exponering. 

Samtliga faktorer togs i beaktning och blev en stor del i beslutet av att 

vidareutveckla Infästningskoncept A och B. Att Infästningskoncept C och D 

innehåller ett mer omfattande svetsarbete blev också detta en del som 

beslutet grundades på. En tredje anledning var att tillverkningen av ribborna 

hos Infästningskoncept D skulle bli för avancerad då detta troligen skulle 

lösas med en insats i spåret som sedan svetsas eller möjligtvis limmas fast. 

För att få ett så utförligt resultat som möjligt, vid vidare jämförelse mellan 

Infästningskoncept A och B, krävs det att utformningen runt om eller av 

öppningen beaktas. 

För Infästningskoncept A finns alternativen, vad gällande utformningen av 

öppningen, att ha antingen fasade hörn eller hörn i form av radier. 

Öppningens utformning är beroende av vilket tätningsytakoncept som den 

kombineras med.  

Dagens lösning på infästningens utformning runt om öppningen hos 

Infästningskoncept B är, som nämnts tidigare, att bocka 4 kanter (två 

horisontella och två vertikala) och sedan svetsa dit fyra separata radier. 
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Lösningen är inte helt optimal, ur tillverkningssynpunkt, då den innehåller 

mycket svetsning. En annan lösning på infästningens utformning runt om 

öppningen är att istället ha fasade hörn, då dessa kan tillverkas genom 

bockning (figur 37). Ett problem uppstår då det fattas material, vid alla hörn, 

i övergången från fasningen till respektive sida (figur 38). Områdena där det 

saknas material är för stora för att kunna åtgärdas med svetsning. En möjlig 

lösning är att åtta plåtdetaljer svetsas i hålrummen.  

Jämfört med Infästningskoncept A är de två alternativen av utformningar hos 

Infästningskoncept B inte lönsamma varken ur tillverknings-, tids- eller 

kostnadssynpunkt.  

Vid den närmare jämförelsen beslutades då att Infästningskoncept A är det 

bästa alternativet. 

 

Figur 37. Utformning av Infästningskoncept B. 

 

Figur 38. Infästningskoncept B med fasade hörn. 

6.2.2 Kriterier 

Vid jämförelse av olika koncept är framtagning av ett antal kriterier en 

viktig del av processen. En del är dessutom att försöka bedöma vikten av 
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dessa kriterier och hur de förhåller sig till varandra. En stor del av kriterierna 

har skapats utefter vilka arbetsmoment som bedöms genomförs vid 

tillverkning av de olika koncepten. Även materialåtgång är ett kriterium som 

är viktigt att ta i hänsyn till. Samtliga kriterier är givetvis optimalt att 

minimera men vissa kriterier har högre värde att minska än andra. Utifrån 

dessa krav utvärderades koncepten. Nedan kommer en beskrivning av 

samtliga kriterier som används vid jämförelserna. 

6.2.2.1 Svetsning 

Svetsning är ett arbetsmoment som TeijoViverk AB vill undvika så mycket 

som är möjligt, då arbetsmomentet är tidskrävande och därmed inte 

kostnadseffektivt. Då svetsning ger ett överlägset resultat, vad gällande 

tätningsförmåga, är det oundvikligt att det förkommer vid tillverkning av 

produkter med tätningskrav. Företagets önskemål är att minska delen 

svetsning men samtidigt hålla tätningskraven. 

6.2.2.2 Kapning, Bockning och Borrning 

Utifrån företags maskinpark finns det stora möjligheter för bockning, 

kapning och borrning då detta är något som de utför ett flertal gånger på 

samtliga maskiner. Även om det inte finns krav på att minimera 

arbetsmomenten, är det alltid en fördel om en produkt kan tillverkas med ett 

minimalt antal arbetsmoment. 

6.2.2.3 Materialåtgång 

Materialåtgång, så som svetsning, är oundvikligt och företaget strävar efter 

att ständigt minimera det. 

6.2.2.4 Viktning av kriterier 

Utifrån det formulär som skickades till TeijoViverks produktionspersonal 

(bilaga 2) så skapades en viktning av de olika arbetsmoment som ingår vid 

tillverkningen av de koncept som tagits fram. Denna viktning kommer att 

användas i den senare MCDM analysen. Det valdes ut fyra stycken personer 

för att svara på formuläret. Dessa fyra personer har en vana att arbeta med 

samtliga arbetsmoment som valdes ut som kriterier. Vid summering av de 

fyra svarsformulären kunde en vikning av de olika kriterierna skapas (tabell 

3). 
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Tabell 3. Kriterier formulär. 

  S
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∑ Vikt 

Svetsning           9,5 0,10 

Bockning           20 0,21 

Kapning           19 0,20 

Borrning           15 0,16 

Materialåtgång           32 0,34 

      

95,5 

 

6.2.3 Jämförelse av tätningsytakoncept 

Jämförelsen av tätningsytakoncepten kommer att beröra öppningen i 

kammaren och tätningsytan hos fälluckan. Skillnaden mellan 

tätningsytakoncepten, gällande vattenskärningen, är försumbar så det är inte 

relevant i detta avseende. Jämförelsen av tätningsytakoncepten presenteras i 

bilaga 4. 

6.2.3.1 Urvalsprocess av tätningsytakoncept 

Med hjälp av konceptjämförelsen samt viktningen av de olika kriterierna är 

det möjligt att göra en MCDM analys. Detta är en bra metod att utnyttja då 

det används många olika arbetsmoment som alla är av varierande 

svårighetsgrad. Då de olika kriteriernas vikt mot varandra har tagits fram 

genom formuläret, som skickades till TeijoViverk AB, blir detta en tydlig 

och rättvis mätmetod.  

I en MCDM analys skapas en klar bild av hur de olika tätningsytakoncepten 

väger mot varandra. Varje koncept får en siffra mellan 1 och 10 som visar 

hur starkt alternativet står sig till kriteriet, i förhållande till övriga koncept. I 

denna jämförelse jämförs hur mycket av ett kriterium ett alternativ 

innehåller. 1 betyder att det finns väldigt mycket av ett kriterium och 10 

betyder att det inte existerar. Dessa siffror är framtagna ur en uppskattning 

med hjälp av jämförelsen av koncepten som gjorts tidigare. Då kriterierna 

tidigare vägts mot varandra (kap. 6.2.2.4) så presenteras en rättvis bild av 

vilket koncept som är starkast. Det alternativ som får högst summa är då 

också starkast. 
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Tabell 4. Konceptjämförelse. 

Kriterium Vikt A ∑ B ∑ C ∑ D ∑ E ∑ 

Svetsning 0,32 1 0,32 4 1,28 2 0,64 7 2,24 7 2,24 

Bockning 0,18 10 1,80 5 0,90 1 0,18 6 1,08  6 1,08 

Kapning 0,18 1 1,80 8 1,44 1 0,18 7 2,26 10 1,80 

Borrning 0,24 10 2,40 10 2,40 10 2,40 1 0,24 10 2,40 

Materialåtgång 0,08 5 0,40 5 0,40 5 0,40 8 0,64 8 0,64 

      5,10   6,42   3,80   5,46   8,16 

Utifrån tabell 4 går att se att Tätningsytakoncept E står sig klart starkast i 

förhållande till övriga koncept. Då det är en förhållandevis stor skillnad 

mellan det vinnande konceptet och övriga behöver ingen vidarutveckling av 

övriga koncept ske.  

6.2.4 Jämförelse av tätningslistkoncept 

En jämförelse av tätningslistkoncepten skulle antingen ha grundat sig på 

tätningslistens tätande förmåga eller tillverkningen av tätningslisten. För att 

tätningsförmågan skulle vara jämförbar hade en testning av koncepten 

behövts, då detta är en vanlig process i framtagning av nya tätningslister. Ett 

prov av koncepten var något som inte ingick i projektet, detta på grund av 

den begränsade tid som fanns. Då det var svårt, utifrån utvecklarnas 

erfarenheter, att bedöma tillverkningen av tätningslisterna, konsulterades 

konstruktören på Trelleborg. Det bestämdes att istället för en 

konceptjämförelse skulle en urvalsprocess göras. 

6.2.4.1 Urvalsprocess av tätningslistkoncept 

Vid mötet på Trelleborg redovisades de olika tätningslistförslagen för 

konstruktören. Flertalet av förslagen ansågs vara bra idéer och utifrån dessa 

valdes förslaget Tätningslistkoncept D ut för vidareutveckling. Till följd av 

att mötet med konstruktören skedde i en utav slutveckorna av projektet, 

vilket skapade en stor tidspress, samt att det krävs stor erfarenhet vid 

dimensionering, erbjöd sig konstruktören att göra ett enklare ritningsförslag 

på den vidareutvecklade tätningslistkonceptet. Till följd av den relativt stora 

ändringen benämndes detta nyutvecklade tätningslistkoncept för Tätningslist 

J (bilaga 5). Det bestämdes att en mindre ändring av Infästningskoncept A 

skulle utföras för att kunna ta bort metallbäraren inuti tätningslistens 

infästningsdel, då detta skapar en besparing av tätningslistens 

tillverkningskostnad. Dimensioneringen av tätningslisten är gjord utifrån 

den maskin med fällucka som det fanns en komplett ritning av, det vill säga 

VKT 155. Tätningslistens dimensioner kan behöva revideras vid eventuell 

anpassning till övriga maskiner. På grund av att tätningslisten inte är provad 
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i en verklig situation går det inte att säkerställa funktionaliteten, men en bra 

grund skapas. 

6.4 Vidareutveckling av infästningskonceptet A 

Under utvecklingen av tätningen upptäcktes det att det kan göras besparingar 

på tätningslisten genom att undvika metallbäraren. Om hela tätningslisten 

ska utvecklas enbart med gummimaterial måste någon form av greppunkt 

finnas på Infästningskonceptet A. Detta går att lösa med vattenskärning 

genom att skapa ett spår runt om hela öppningen i samband med 

utskärningen av öppningen. Då vattenskärningen är ett arbetsmoment som 

kommer att utföras på samtliga maskiner så finns möjligheten att lägga till 

spåret utan att skapa någon märkbar skillnad i produktionen. Spåret läggs på 

insidan om frontplåten och kommer att vara cirka 6 millimeter brett och 0,5 

millimeter djupt. Figur 39 visar spårets utformning i Infästningskoncept A. 

 

 Figur 39. Vidareutveckling av Infästningskoncept A. 

6.5 Presentation av slutresultat 

Här följer en presentation av de slutresultat som framkommit under urvalet 

av konceptframtagningen i projektet. En sammanställning av 

tätningskonceptet visas i bilaga 6. 

6.5.1 Infästning 

Det infästningskoncept som togs fram under konceptframtagningen är 

utvecklat utifrån att en öppning vattenskärs ut ur frontplåten. 
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Vattenskärningen är idag en standard så det medför inga extra arbetsmoment 

utan istället sänker antalet. Efter vidareutvecklingen tillkom ett spår som 

läggs runt hela öppningen. Det är en process som kan utföras med hjälp av 

vattenskärningen och sker då i samband med utskärning av öppningen. 

Spåret var en nödvändighet då tätningen behövde en fästpunkt i plåten. En 

bild av infästningen med spåret presenteras i figur 39. 

6.5.2 Tätningsyta 

Den tätningsyta som valdes ut utefter en jämförelse av samtliga 

tätningsytakoncept var dagens fällucka (bilaga 6). Det skapade minst 

arbetsmoment i förhållande till övriga koncept. Dagens lösning visade sig 

vara väldigt starkt i förhållande till de koncept som tagits fram. 

6.5.3 Tätningslist 

Tätningslistens urvalsprocess skiljde sig ifrån övriga urvalsprocesser i det 

här projektet på så vis att detta togs fram med hjälp av en erfaren 

tätningskonstruktör. Ett urval skedde av de koncept som tagits och valet föll 

på att arbeta vidare på ett av dessa. Det slutgiltiga resultatet av tätningslisten 

fick namnet Tätningslist J (bilaga 5). Ett bra sätt att göra besparingar på 

tätningslisten är att ta bort metallbäraren som ger tätningslisten en klämkraft 

runt infästningspunkten. I och med att metallbäraren försvinner måste det då 

finnas en greppunkt av något slag för att tätningslisten ska sitta på plats, i 

detta fall ett spår. I figur 40 visas en sammanställningsbild av hur tätningen 

samverkar med infästningen. 

 

 Figur 40. Sammanställningsbild av infästningen med tätningen.  
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7. Diskussion 

Kundbesöken var en bra metod då de var väldigt givande och skapade en bra 

grund att stå på. Därigenom gick att få en information till urvalsprocessen 

samt se de olika koncepten hos de berörda delarna till projektet. Kunderna 

var väldigt tillmötesgående och underlättade hela benchmarkingprocessen då 

det var lätt att få sina frågor besvarade och de tog sig tid för att visa 

maskinerna. 

Den metod som TeijoViverk AB ville att vi skulle använda var att utveckla 

konceptet helt oberoende av dagens tätningskoncept och maskiner, detta för 

kunna vara så objektiva som möjligt. En annan metod är att, istället, studera 

och granska dagens tätningskoncept samt maskiner, och utefter dessa 

utveckla och anpassa ett nytt koncept. I den förstnämnda metoden är 

konceptet utvecklat på antagandet att det sannolikt passar för samtliga 

maskiner och efterarbetet med bevisningen samt anpassning av maskiner blir 

en uppgift för företaget. I det sistnämnda tillvägagångssättet finns det, för 

utvecklarna, en trygghet i att det främsta alternativet passar för samtliga 

maskinmodeller, eftersom detta kan bevisas. Vi valde att följa den 

förstnämnda metoden, även om båda metoderna är bra tillvägagångssätt, då 

företagsnöjdheten är en betydelse faktor. Vi utgick dock från en 

maskinmodell för att få en bra och förstålig redovisning av vårt koncept. Det 

krävdes även att vi studerade tillverkningsprocesserna för att få jämförbara 

koncept. Med tanke på att det var ett helt nytt område för oss behövdes 

befintliga tätningskoncept samt maskiner observeras.  

Resultatet på färdigt koncept kan ha haft en annan utformning om samtliga 

maskinmodellen, som var överenskomna, kunde ha undersökts. Eftersom 

projektet nu bara utrett en maskin så har också resultatet utformats efter den 

maskinen. Om samtliga maskiner granskats hade eventuellt resultat blivit 

annorlunda i och med en anpassning till samtliga maskiner. Detta medför 

inte att det skulle blivit ett bättre resultat utan bara en eventuellt annan 

utformning av alla konceptlösningar. 

Vid sammanställnigen av formuläret, som skickades till TeijoViverk AB, 

var resultatet av materialåtgången väldigt udda då den var väldigt hög 

jämfört med övriga kriterier. Vilket innebar att personerna som utförde 

formuläret tyckte att materialåtgången var minst viktig av samtliga kriterier. 

Detta var inget som ifrågasattes utan det arbetades vidare utifrån resultatet. 

Det ledde till att i MCDM analysen fick ett koncept med hög materialåtgång 

ett bra resultat, vilket kan anses som något som absolut inte borde stämma. I 

och med att det inte skiljde något nämnvärt emellan de olika konceptens 

materialåtgång så påverkade detta inte den totala utgången för jämförelsen, 

bara skillnaden i utfallet.   
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Det hade varit möjligt att kontakta konstruktören hos tätningstillverkaren 

direkt efter konceptförslagens redovisning på TeijoViverk AB och 

jämförelsen av dessa. Detta hade medfört en mer utförlig utvecklings- och 

urvalsprocess, då tidpressen inte blivit lika stor. I och med att vi tog kontakt 

med Trelleborg så är vi ändå garanterade en produkt som i teorin fungerar. 

Enligt konstruktören kommer det att krävas ytterligare diskussioner mellan 

företagen innan en slutgiltig tätning har tagits fram för den optimala lösning 

då denna tätning, som nämnts tidigare, inte är provad. 
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8. Slutsats 

Företaget har under hela projektet gett utvecklarna stor frihet i 

framtagningen av de olika koncepten vilket har gett mycket kreativa resultat. 

Samtliga koncept skapades i början av projektet och delades in i tre grupper; 

infästningskoncept, tätningsytakoncept samt tätningslistkoncept. Koncepten 

jämfördes sedan var och en utifrån respektive grupp. Anledning till att dessa 

skapades i början var att ritningar på maskinerna tillhanda gavs först vid 

redovisningen av konceptframtagningen. Detta var ett led i att 

konceptframtagningen skulle bli så objektiv som möjligt och minimera 

antalet faktorer som kan påverka resultatet i på ett subjektivt sätt. 

Svetsning var av stor betydelse för företaget att minimera men då detta är 

maskiner med stora täthetskrav och svetsning är en överlägsen 

fogningsmetod vid detta kriterium så är det idag inte möjligt att undvika det 

helt. Att infästningskonceptet, som togs fram i projektet, inte innehåller 

någon svetsning ses därför som något väldigt positivt. Att 

infästningskonceptet modifierades efter tätningslisten anses inte ha någon 

större påverkan, då TeijoViverk har tillgång till vattenskärning som kan 

tillverka spåret som krävs. Infästningskonceptet kan användas till både 

fälluckan och pneumatiska luckan då luckorna går att justera närmare 

frontplåten. 

Att den tätande ytan som används idag var det alternativ som kom fram som 

starkast var inte av negativ betydelse. Då den idag uppfyller de krav som 

ställs och samtidigt är ett redan väl beprövat koncept på samtliga maskiner, 

är det ett koncept som passar bra även till det nyutvecklade 

infästningskonceptet.  

Att skapa förslag på tätningslister visade sig vara en stor utmaning då 

utvecklarna inte hade någon erfarenhet av tätningslistkonstruktion och vilka 

krav som ställs inom detta område. Genom besöken som gjordes i 

förstudiestadiet gavs inspiration för att genom brainstorming skapa ett antal 

konceptförslag. Det visade sig att koncepten som sedan presenterades för 

tätningslistkonstruktören var klart godkända och det valdes sedan att arbeta 

utifrån ett av dessa. Då en erfaren konstruktör av tätningar vidareutvecklat 

förslaget kan ett kvalitetsförslag presenteras. 
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Bilaga 1  

Protokoll från kundbesök 

Kundbesök 1 

Antal maskiner: 1 

Maskin: Modell VKT 115F, vilket innebär att maskinen har en maskin med 

fällucka och att tätningslisten träs på infästningen som sitter på kammaren. 

1. Är detta er första maskin?  

Ja det är vår första maskin av detta märke. 

2. Hur länge har ni haft maskinen? 

Sedan cirka 2007 

3. Hur ofta använder ni maskinen? 

Under vinterhalvåret när vi har som mest inomhus jobb används maskin hela 

dagarna. Medan resten av året då vi har mer on-site jobb används maskinen 

max ett par gånger om dagen. 

4. Vad för typ av gods tvättar ni? 

Maskindelar som utsätts för asfaltsrester, olja, tjära och allmän smuts 

5. Har ni fått byta tätningen och i så fall, hur ofta? 

En gång 

Allmänt: 

 Det blir en extra påfrestning på tätningen på grund av smuts från gods vid 

pålastning. Det samlas smuts i luckans nederkant som sedan hamnar på 

tätningen vid stängning. 

 Deras gods väger oftast 5-6 kg men när de fall då godsen vägen upp till 70-80 

kg blir det stora påfrestningen på luckan/cylindrarna. Ett förslag var att ha 

handtagen/låsen till luckan i hörnen istället för ett i mitten och sen använda 

dessa som stöd mot golvet. 
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Kundbesök 2 

Antal maskiner: 4 

Maskin 1: Modell VKT 114-P, vilket innebär att maskinen har en maskin 

med pneumatisk lucka och att tätningslisten limmas i infästningsspåret som 

sitter på kammaren. 

1. Hur länge har ni haft denna maskin? 

Sedan cirka 2011 

2. Vad för slags gods tvättar ni i denna? 

Gjutgods 

3. Vilken vikt brukar godset som tvättas ligga på? 

~200-250 kg (35-40 kg/st.)  

4. Hur ofta används denna maskin? 

Varierande, ibland dagligen men ibland kan den stå 3-4dagar. 

5. Har ni fått byta tätningen och i så fall hur många gånger? 

Nej 

 

Maskin 2: Modell VKT 114-P, vilket innebär att maskinen har en maskin 

med pneumatisk lucka och att tätningslisten limmas i infästningsspåret som 

sitter på kammaren. 

1. Hur länge har ni haft denna maskin? 

Sedan cirka 2010 

2. Vad för slags gods tvättar ni i denna? 

Gjutgods 

3. Vilken vikt brukar godset som tvättas ligga på? 

~100 kg (10-30 kg/st.)  

4. Hur ofta används denna maskin? 

Dagligen 

5. Har ni fått byta tätningen och i så fall hur många gånger? 

Ja, tätningslisten är bytt. Från början var det en spårtätning. När denna var 

utsliten och en ny skulle sättas dit, upptäcktes det att det var väldigt svårt att 

limma dit tätningen i spåret igen så att det höll tätt. Vi köpte då en ny tätning 

som träddes på den innersta kanten av spåret. 
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Maskin 3: Modell VKT 164-P, vilket innebär att maskinen har en maskin 

med pneumatisk lucka och att tätningslisten limmas i infästningsspåret om 

sitter på kammaren. 

1. Hur länge har ni haft denna maskin? 

Sedan 2003 

2. Vad för slags gods tvättar ni i denna? 

Gjutgods 

3. Vilken vikt brukar godset som tvättas ligga på? 

~300 kg 

4. Hur ofta används denna maskin? 

Detta är en reservmaskin, speciellt för stora gods. Används inte så ofta 

längre nu när vi har köpt in några mindre maskiner som kan vara vid 

respektive arbetsplats. 

5. Har ni fått byta tätningen och i så fall hur många gånger? 

Ja, tätningslisten är bytt. Från början var det en spårtätning. När denna var 

utsliten och en ny skulle sättas dit, upptäcktes det att det var väldigt svårt att 

limma dit tätningen i spåret igen så att det höll tätt. Vi köpte då en ny tätning 

som träddes på den innersta kanten av spåret. 

Maskin 4: Modell VKT 164-P, vilket innebär att maskinen har en maskin 

med pneumatisk lucka och att tätningslisten limmas i infästningsspåret som 

sitter på kammaren. 

1. Hur länge har ni haft denna maskin? 

Sedan 2000 

2. Vad för slags gods tvättar ni i denna? 

Gjutgods 

3. Vilken vikt brukar godset som tvättas ligga på? 

~500 kg (100 kg/st.) dock kan vi också tvätta gods som väger 5-10 kg  

4. Hur ofta används denna maskin? 

Dagligen 

5. Har ni fått byta tätningen och i så fall hur många gånger? 

Nej 
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Kundbesök 3 

Antal maskiner: 1 

Maskin: Modell Teijo C-1600 33 PD1, vilket innebär att maskinen har en 

maskin med pneumatisk lucka och att tätningslisten träs på infästningen som 

sitter på luckan. 

1. Är detta er första maskin?  

Ja det är vår första maskin av detta märke. 

2. Hur länge har ni haft maskinen? 

Sedan cirka 1994 

3. Hur ofta använder ni maskinen? 

Genomsnittligt 7-8 gånger/vecka 

4. Vad för typ av gods tvättar ni? 

Rör 

5. Har ni fått byta tätningen och i så fall, hur ofta? 

Cirka 3 gånger, bytet sker automatiskt vid varje service.  
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Bilaga 2  

Formulär till produktionspersonal på TeijoViverk AB 

Den här undersökningen vill ta reda på hur olika arbetsmoment, i en 

tillverkning, väger emot varandra. Vilket moment som anses vara viktigast, 

till exempel: Önskas mer svetsning än högre materialåtgång ska det sättas ett 

”+” i den vågräta raden för svetsning, där svetsning möter materialåtgång. 

Är däremot om högre materialåtgång är att föredra framför svetsning ska det 

vara ett ”-” i den vågräta raden för svetsning, där svetsning möter 

materialåtgång. Om de anses vara lika sätter ska det vara ”0”. 

För att undersökningen ska vara tillförlitlig är önskan att varje moment ska 

vägas mot varandra i liknande svårighetsgrad. 

 Formulärmatris 
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Bilaga 3  

Jämförelse av infästningskoncept 

Infästningskoncept A 

Fördelar: 

 Frontplåten kräver endast en utskärning för öppning 

Nackdelar: 

 Det krävs en modifiering av luckan för att skapa en tätningsyta 

Infästningskoncept B 

Fördelar: 

 Rutiner på tillverkning finns redan i produktion 

 Ingen förändring av luckans konstruktion 

Nackdelar: 

 Konstruktionen av infästningen runt om öppningen innefattar både 

bockning och svetsning 

Infästningskoncept C 

Fördelar: 

 Rutiner på tillverkning finns redan i produktionen 

 Ingen förändring av luckans konstruktion 

Nackdelar: 

 Konstruktionen innefattar mer bockning och svetsning jämförelse med 
Infästningskoncept A och Infästningskoncept B  

 Mer materialåtgång än Infästningskoncept B 

 Infästning av tätningen kräver limning 

Infästningskoncept D 

Fördelar: 

 Rutiner på tillverkning finns redan i produktionen 

 Ingen förändring av luckans konstruktion 

Nackdelar: 

 Konstruktionen innefattar mer bockning och svetsning jämförelse med 
Infästningskoncept A, Infästningskoncept B och Infästningskoncept C 

 Mer materialåtgång än Infästningskoncept A, Infästningskoncept B och 

Infästningskoncept C 
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Bilaga 4  

Jämförelse av tätningsytakoncept 

Tätningsytakoncept A  

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Lika mycket kapning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept C 

 Lika mycket borrning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept C 

o Tätningsytakoncept E 

 Lika mycket materialåtgång jämförelse med  

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept C 

 Det krävs ingen justering av infästningen av luckan 

Fördelar: 

Tillverkning av kammare/öppning: 

 Frontplåten kräver endast en utskärning för öppning 

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Mindre bockning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept C 

o Tätningsytakoncept D 

o Tätningsytakoncept E 

 Mindre borrning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept D 

Nackdelar: 

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Lika mycket svetsning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept C 

 Mer svetsning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept D 

o Tätningsytakoncept E 

 Mer kapning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept D 

o Tätningsytakoncept E 

 Mer materialåtgång jämförelse med  

o Tätningsytakoncept D 

o Tätningsytakoncept E 
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Tätningsytakoncept B  

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Lika mycket kapning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept D 

 Lika mycket borrning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept A 

o Tätningsytakoncept C 

o Tätningsytakoncept E 

 Lika mycket materialåtgång jämförelse med  

o Tätningsytakoncept A 

o Tätningsytakoncept C 

 Det krävs ingen justering av infästningen av luckan 

Fördelar: 

Tillverkning av kammare/öppning: 

 Frontplåten kräver endast en utskärning för öppning 

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Mindre svetsning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept A 

o Tätningsytakoncept C 

 Kräver endast två bockningar per rörhalva 

 Mindre kapning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept A 

o Tätningsytakoncept C 

 Mindre borrning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept D 

Nackdelar: 

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Kräver sammansvetsning av de två rörhalvorna samt en tätande 

svetsning mellan rörkonstruktionen och luckan. 

 Mer svetsning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept D 

o Tätningsytakoncept E 

 Mer kapning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept E 

 Mer bockning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept A 

o Tätningsytakoncept C 

o Tätningsytakoncept D 

o Tätningsytakoncept E 

 Mer materialåtgång jämförelse med 

o Tätningsytakoncept D 

o Tätningsytakoncept E 
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Tätningsytakoncept C 

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Lika mycket kapning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept A  

 Lika mycket borrning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept A  

o Tätningsytakoncept E 

 Lika mycket materialåtgång jämförelse med  

o Tätningsytakoncept A  

o Tätningsytakoncept B 

 Det krävs ingen justering av infästningen av luckan 

Fördelar: 

Tillverkning av kammare/öppning: 

 Frontplåten kräver endast en utskärning för öppning 

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Mindre borrning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept D 

 Mindre bockning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept B 

Nackdelar: 

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Kräver sammansvetsning av de åtta delarna samt en tätande svetsning 

mellan klackkonstruktionen och luckan. 

 Lika mycket svetsning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept A  

 Mer svetsning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept D 

o Tätningsytakoncept E 

 Mer kapning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept D 

o Tätningsytakoncept E 

 Mer bockning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept A  

o Tätningsytakoncept D 

o Tätningsytakoncept E 

 Mer materialåtgång jämförelse med  

o Tätningsytakoncept D 

o Tätningsytakoncept E 
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Tätningsytakoncept D  

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Lika mycket kapning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept B 

 Lika mycket materialåtgång jämförelse med  

o Tätningsytakoncept E 

 Det krävs en justering av infästningen av luckan 

Fördelar: 

Tillverkning av kammare/öppning: 

 Frontplåten kräver endast en utskärning för öppning 

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Mindre svetsning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept A 

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept C  

 Mindre kapning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept A 

o Tätningsytakoncept C  

 Mindre bockning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept C  

 Mindre materialåtgång jämförelse med  

o Tätningsytakoncept A 

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept C  

 Blindnit används för sammanfogningen med luckan 

Nackdelar: 

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Lika mycket svetsning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept E 

 Mer kapning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept E 

 Mer bockning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept A 

o Tätningsytakoncept E 

 Mer borrning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept A 

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept C  

o Tätningsytakoncept E 

 Ett inköp av en blindnitmaskin krävs 
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Tätningsytakoncept E  

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Lika mycket borrning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept A  

o Tätningsytakoncept C  

 Lika mycket materialåtgång jämförelse med 

o Tätningsytakoncept D 

 Det krävs en justering av infästningen av luckan 

Fördelar: 

Tillverkning av kammare/öppning: 

 Frontplåten kräver endast en utskärning för öppning 

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Mindre borrning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept D 

 Mindre materialåtgång jämförelse med  

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept A  

o Tätningsytakoncept C  

 Mindre kapning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept A  

o Tätningsytakoncept C  

o Tätningsytakoncept D 

 Mindre svetsning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept A  

o Tätningsytakoncept C  

 Mindre bockning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept B 

o Tätningsytakoncept C  

o Tätningsytakoncept D 

Nackdelar: 

Tillverkning av lucka/tätningsyta: 

 Mer bockning jämförelse med 

o Tätningsytakoncept A  

 Lika mycket svetsning jämförelse med  

o Tätningsytakoncept D 
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Tätningslistkoncept J 
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Tätningskoncept 
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