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Sammanfattning  

Ånga används i en rad olika produkter och oftast används det för rengöring. I 
detta projekt kommer det att testas hur ånga kan användas för att öka 
renlighetsgraden på disken i en traditionell diskmaskin. Projektet innefattar en 
mängd olika tester på hur värmen sprider sig när ångan förs in i diskmaskinen. 
Det kommer även testas hur stor volym ånggeneratorn klarar av att värma upp 
och hur lång tid det tar. Arbetet kommer att avslutas med att tillverka en 
prototyp som kommer att testas hur den fungerar vid användning med olika 
diskobjekt. 
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Abstract 

Steam is used in a variety of products and is mostly used for cleaning. This 
project will test how steam can be used to increase the degree of cleanliness 
of dishes in a dishwasher. The project includes a variety of tests on how heat 
spreads when steam is introduced into the dishwashing chamber. Tests will 
also be performed on how big of a volume the steam generator can manage to 
heat up and how much time it takes to do so. The project will finish with the 
manufacturing of a prototype that meets the goals and it will be tested to see 
how it performs when using different objects. 
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Förord 

Arbetet har utförts av Marcus Eklund som en del av utbildningen till 
Utvecklingsingenjör i maskinteknik på Blekinge Tekniska Högskola i 
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Företagspresentation 

ASKO möbelgrupp grundades 1918 av den finska snickaren Aukusti Asko-
Avonius. ASKO tillverkade med åren många olika hushållsmaskiner i Lahti i 
Finland. Samtidigt i Jung utanför Vara i Sverige så tillverkade 1950 Karl-Erik 
Andersson den första tvättmaskinen och Junga Verkstäder startades. 1967 
Tillverkades den första diskmaskinen på Junga Verkstäder och blev en del av 
sortimentet. 1978 förvärvas Junga Verkstäder av Asea och byter namn till 
Asea Cylinda. 10 år senare förvärvas ABB Cylinda, före detta Asea Cylinda, 
av ASKO och efter det är diskmaskiner en del av sortimentet hos ASKO. Från 
och med 2010 är Asko Appliances ägt av det Slovenska företaget Gorenje 
Group. Idag är ASKO ett internationellt varumärke som tillverkar 
högkvalitets vitvaror för leverans världen över. 
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1 Introduktion 

Målet med arbetet är att ta fram ett förslag på hur man i diskmaskiner avsedda 
för professionellt bruk skulle kunna använda ånga för att desinfektera disken. 
 
1.1 Uppdragsformulering 

 
Uppdraget består av tre delar. 

1. Ta fram vilka möjligheter det finns att använda ånga som metod för att 
desinfektera diskobjekten i de befintliga diskmaskinerna. 

2. Konstruera en fungerande prototyp utifrån resultaten i del 1. 
3. Ta reda på vem som kan vara intresserade av produkten. 

 
1.1.1 Användningsområde 

Det tänkta användningsområdet är som tillägg i de diskmaskiner som 
produceras för professionellt bruk. Efter att ett normalt program har körts så 
ska ångan tillsättas för att hetta upp diskobjekten och på så sätt uppnå en 
högre grad av desinfektion. 
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2 Diskmaskiner 

Överlag så använder alla diskmaskiner samma process för att få disken ren.1 
 
2.1 Diskprocessen 

2.1.1 Fördisk 

Vatten tas in i maskinen och spolas med hjälp spolarmarna runt i maskinen för 
att blötlägga och ta bort den grövsta smutsen. 
 
 
2.1.2 Huvuddisk 

Nu blandas vattnet med diskmedlet och denna blandning spolas nu runt på 
samma sätt i maskinen, samtidigt som vattnet successivt värms upp tills det 
når en temperatur på runt 60 °C (beror på program och maskin). 
 
 
2.1.3 Mellansköljning 

Efter att diskmedlet och varmvattnet har löst upp smutsen på disken och 
vattnet har pumpats ur så tar man in kallt vatten igen för att skölja bort de lösa 
resterna i maskinen. 
 
 
2.1.4 Avslutande sköljning 

Under sista sköljningen tillsätts sköljmedel samt att vattnet återigen successivt 
hettas upp till runt 60 °C för att få en bra torkprocess. 
 
 
2.1.5 Torkning 

När all smuts är borta så töms vattnet ut och disken får torka i den återstående 
värmen. 
                                                 
1 Asko 
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3 Desinfektion 

Desinfektion innebär att man reducerar mängden bakterier så att det inte 
längre finns någon smittrisk, men det finns fortfarande bakterier kvar. När 
bakterierna är helt eliminerade så kallas det sterilisering. Sterilisering 
använder man oftast på sjukhus när objekt är tänkta att användas under 
operationer eller liknande. Desinfektering är mer vardagligt förekommande, 
t.ex. att man tvättar händerna efter ett toalettbesök är en typ av desinfektering. 
 
 
3.1 A0-Konceptet 

Desinfektion av bakterier kan åstadkommas på flera olika sätt t.ex. genom 
strålning, kemiska metoder, termiska metoder mm. I det här arbetet ligger 
fokus på desinfektion med hjälp av ånga, vilket använder sig av den termiska 
metoden. För att veta att det blir ordentligt desinfekterat så finns det 
standarder att följa. För desinfektion i diskmaskin med hjälp av värme så finns 
standarden ISO 15883-1[1]. I denna standard finns det en metod för att kunna 
jämföra desinfektionsgraden vid olika användningsområden, A0-konceptet2. 
Med hjälp av två faktorer, värme och tid, så kan man räkna ut ett index för 
vilken grad av desinfektion som uppnås.  
 
Tanken med användningen av ånga är att kunna öka graden av desinfektion 
från de befintliga maskinerna och för att göra detta så behöver ett A0-värde på 
minst 600 uppnås. I figur 3.1. är en graf sammanställd för A0-värden på 600 
och 1200. Där kan man se att vid temperaturer under 80 °C så ökar tiden 
väldigt mycket för varje grad temperaturen minskar.  
 

                                                 
2 ISO 15883-1 Annex B 
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Figur 3.1. Graf över hur länge en viss temperatur behöver hållas för att 

uppnå ett A0-värde på 600 och 1200. 
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4 Liknande produkter 

4.1 Autoklaver 

Autoklaver är en typ av diskmaskin som enbart använder sig av ånga för att 
desinfektera diskobjekten. Det är en helt sluten maskinen där luften trycks ut 
och ersätts med ånga. I och med trycket som bildas kan man komma upp i 
temperaturer en bra bit över 100 °C och på så sätt blir man av med alla 
bakterier. Autoklaver används ofta på sjukhus eller i labb för att sterilisera 
materielet.3 
 
 
4.2 Ångdammsugare 

En ångdammsugare fungerar ungefär som en mopp. Ur skaftet så leds det ut 
ånga på golvet som dödar bakterierna och resterna torkas sedan upp av en 
trasa.4 
 
 
4.3 Ångsterilisator 

Ångsterilisatorn är i stort sett en autoklav i mini format avsedd för hemmet. 
Den är tänkt att användas för att rengöra t.ex. nappflaskor eller andra 
spädbarns tillbehör. Tillskillnad från autoklaven så är inte en Ångsterilisator 
lika tät och kan inte bygga upp samma tryck, vilket resulterar i att värmen inte 
kommer bli lika hög. 
 
 
4.4 Diskmaskiner 

Det finns diskmaskiner som använder sig av ånga för att förbättra prestandan. 
Ångan används då i ett tidigt skede i diskprocessen för att lösa upp smutsen så 
att det lättare lossnar när den vanliga diskprocessen sen körs. 5 
 
                                                 
3 AD-medical.se 
4 Karcher.se 
5 LG.com 
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5 Möjliga målgrupper 

Inom privat användning så har man sällan användning av att desinfektera sin 
disk utöver vad de vanliga maskinerna klarar av. Men inom professionellt 
bruk så finns det användningsområden där det är önskvärt att ha en högre 
desinfektionsgrad än vad en normal diskmaskin klarar av. T.ex. på sjukhus 
och deras vårdavdelningar så rör det sig mycket folk och dom kan av olika 
anledningar även vara mer mottagliga för bakterier, så då kan det vara bra 
med ett sätt att ordentligt desinfektera de saker som används.6 
 
Personer med försvagat immunförsvar är en annan målgrupp. T.ex. spädbarn, 
äldre och personer med speciella sjukdomar kan dra fördel av att kunna 
försäkra sig om att deras materiel är ordentligt rent. Vid tillfällen då det 
sprider sig många sjukdomar är dagis och äldreboenden väldigt utsatta och 
ökas då renligheten på köksredskapen så kan risken för att sprida sjukdomarna 
minskas.6  

                                                 
6 Västragötalandsregionen 
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6 Kriterier 

 
6.1 Funktion 

• Ska uppnå en lämplig grad av desinfektion, A0 = 600. 
 
6.2 Drift 

• Låg resurskonsumtion, max 0,6 kWh. 
• Får inte bli för stor ökning av tidsåtgången för diskprogrammet, max 

30 min. 
 
6.3 Användning 

• Lättanvänt, inte för många eller komplicerade moment 
• Minimalt med lösa delar som måste plockas i och ur vid användning 
• Ingen skållningsrisk 
• Inte skada diskmaskinen 
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7 Idégenerering 

En första idégenerering gav två möjliga sätt att lösa problemet på.  
 
7.1 Idéer 

7.1.1 Värma upp hela maskinen 

7.1.1.1 Fördelar 

• Inga lösa delar 
• Lättanvänt, då man endast behöver stoppa i disken och trycka på 

kanppen. 
• Kan desinfektera mycket på en gång 

 
 
7.1.1.2 Nackdelar 

• Hög resurskonsumtion 
• Tar längre tid att värma upp 

 
 
7.1.2 Avskärmat område i maskinen 

7.1.2.1 Fördelar 

• Går fortare att värma upp 
• Lägre resursåtgång 

 
 
7.1.2.2 Nackdelar 

• Svårt att skärma av utan lösa delar eller att påverka diskprogrammet 
som körs innan 

• Kan endast desinfektera ett mindre antal objekt samtidigt 
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7.2 Slutsats 

Båda dessa förslag kommer att föras vidare till testerna i och med att det är 
svårt att väga dom mot varandra utan att veta skillnaden i tid- och 
resursåtgång mm. 
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8 Testerna 

8.1 Förberedelser 

8.1.1 Material 

• Diskmaskin 
• Ånggenerator 
• Flerkanalig termisk mätare 

 
8.1.1.1 Diskmaskin 

 
Figur 8.1. Asko DW90.2 

 
Diskmaskinen är en av Askos egentillverkade maskiner som dom hade 
stående för att använda till tester. Det är en komplett maskin av modellen 
DW90.2 utom att styrenheten är bortplockad då det inte fanns något behov av 
den. 
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8.1.1.2 Ånggenerator 

 
Figur 8.2. Ånggenerator från Gorenje 

 
Askos nya ägare Gorenje7 använder idag ånggeneratorer i b.la. sina torkskåp 
och därifrån hämtades ånggeneratorerna som har använts. Det har testats fram 
att den är på ca 1250 W och har i snitt en vattenkonsumtion på 0,05 l/min.  
 
Ånggeneratorn består av ett värmeelement samt en vakuumpump som båda 
drivs genom ett vanligt 230V uttag. Båda delarna är ifrån början ihop 
monterade med varandra. Generatorn har ett utgående rör från 
värmeelementet där ångan kommer med en ytterdiameter på 8mm som det 
sitter en gummislang på. I andra änden sitter det ett plaströr som används för 
att suga upp inkommande vatten. 

                                                 
7 Gorenje Group 
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8.1.1.3  Termisk mätare 

 
Figur 8.3. Termisk mätare Pico Technology TC-08 (USB) 

 
Som termisk mätare användes Pico Technology TC-08 (USB)8. Det är en 
logger med flera ingångar för termoelement som kan kopplas till datorn för att 
enkelt kunna plotta grafer utifrån de registrerade värdena. 
 
 
8.2 Genomförande 

De första testerna gjordes för att bestämma värmespridningen inne i 
diskutrymmet på diskmaskinen. Utgångsläget för testerna var en vanlig 
diskmaskin med ett hål borrat i sidan av maskinen, där slangen för 
inkommande ånga från ånggeneratorn dras in. Figur 10.1. Därefter drogs 
temperaturgivare till de olika mätpunkterna, Figur 10.2. 
 
Genom alla testerna så har målet varit att nå 90 °C i och med att A0-värden på 
både 600 och 1200 kan nås inom en relativt kort tid vid denna temperatur. 
 
  

                                                 
8 Pico Technology data logger 
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8.2.1 Uppställning 

 

 
Figur 10.1. Diskmaskinen med inkopplad ånggenerator samt termisk mätare. 
  

Ånggenerator 

Borrat hål i 
luftavbrott 

Termisk mätare 

Diskmaskin 
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Tabell 10.1. Sensorpositionsbeskrivning för Figur 10.3.-10.6. 

Kanal 1 Nederkant främre högra  Kanal 7 Nederkant bakre högra (ång-
inlopp) Kanal 2 Nederkant bakre vänstra  

Kanal 3 Överkant centrerad  Kanal 8 Nederkant främre vänstra 
 
 

 
Figur 10.2. Sensorpositioner för figur 10.3.-10.6. 
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8.2.2 Test 1: Hela maskinen 

Första testet görs på uppvärmning av hela maskinen från 20 °C till 90 °C. 

 
Figur 8.1. Temperaturgraf för uppvärmning av hela maskinen 

 
 

8.2.2.1 Utvärdering 

Temperaturen varierar mycket i maskinen från början men jämnar ut sig och 
skiljer endast några grader när man når ca 80 °C. Dock tar det väldigt lång tid 
att nå upp till 90 °C. 
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8.2.3 Test 2: Hela maskinen förvärmd till 80 °C 

 
För att simulera att ett diskprogram har körts precis innan ånggeneratorn 
startar så värms maskinen upp till 90 °C och får sedan svalna tills snitt-
värmen i maskinen är runt 80 °C. 
 

 
Figur 8.2. Temperaturgraf för uppvärmning av hela maskinen när den är 

förvärmd till 80 °C 
 
 

8.2.3.1 Utvärdering 

Grafen var i stort sett ett snitt ur grafen i Test 1. Tiden ligger nu inom ett mer 
rimligt område, dock så är maskinen tom. 
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8.2.4 Test 3: Hela maskinen med dubbla generatorer 

 

 
Figur 8.3. Temperaturgraf för uppvärmning av hela maskinen med två 

generatorer med ingång på samma ställe 
 
 

8.2.4.1 Utvärdering 

Det gick ungefär dubbelt så fort att värma upp maskinen med två generatorer, 
samt att värmen var mycket jämnare i hela maskinen. Vid användande av två 
generatorer kommer effektåtgången bli dubbelt så hög så det är inget som 
kommer att arbetas vidare på. I mitten av testet byttes det plats på två av 
sensorerna för att felsöka mätarens ingångar, se Bilaga 5, därmed 
avvikelserna i grafen. 
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Test 4: Hela maskinen med fullastade korgar 

 

 
Figur 8.4. Temperaturgraf för uppvärmning av hela maskinen med korgarna 

fullastade med porslin. 
 
 

8.2.4.2 Utvärdering 

Tiden det tog att nå 90 °C ökade med ungefär 130 % när det är last i maskinen 
jämfört med när maskinen är tom.  
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8.2.5 Test 5: Övre halvan av maskinen med fullastad korg 

 
För att minska tidsåtgången för uppvärmning så minskas ytan som värms upp 
genom att dela av maskinen på mitten med en plåt, se Figur 7. Ångan leds 
upp till överplanet med en slang som fästs strax över planet i framkant av 
maskinen. 
 

 
Figur 8.5. Diskmaskinen delas av på mitten för att minska utrymmet som 

behöver värmas upp. 
 

Tabell 8.2. Sensorpositionsbeskrivning för Figur 8.6. se även Figur 8.5. 

  

Kanal 1 Under planet i framkant  Kanal 7 Vänster sidan under korgen i 
bakkant Kanal 2 Mitt bland tallrikar till höger  

Kanal 3 Centrerad i överkant  Kanal 8 Som Kanal 7 fast i framkant 

Kanal 1 

Kanal 2 

Kanal 3 
Kanal 7 

Kanal 8 
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Figur 8.6. Temperaturgraf för uppvärmning med avskärmad övre halva i 

maskinen, samt överkorgen lastad med porslin. 
 

8.2.5.1 Utvärdering 

Man ser tydligt att den mesta värmen stannar i det övre området ända tills det 
börjar bli runt 90 °C, sen börjar värmen att fördela sig till det undre området. 
90 °C nås inom en rimlig tid. 
 
8.2.6 Test 6: Avskärmning med plexiglas 

I nästa test så skärmades övre högra 
hörnet av maskinen av med hjälp av 
två plexiglas skivor, Figur 10.7. 
Skivorna bildade tillsammans med 
taket och väggarna en avskärmad 
rektangulär yta. Området var placerat 
så att det skulle bli så lite distans 
mellan plexiglas och väggar/tak som 
möjligt. Dock så var det fortfarande 1-
2 cm i glapp. Botten på ytan var 
öppen och ångan fördes direkt in i 
området underifrån. 

 
Figur 10.7. Plexiglaset som användes 

som avskärmare 
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Figur 8.7. Temperaturgraf för uppvärmning med plexiglas avskärmat område. 

 
Tabell 8.2. Sensorpositionsbeskrivning för Figur 8.7. 

Kanal 1 Inuti området i överkant  Kanal 7 Utanför området på vänstra sidan 
i överkorgen Kanal 2 Inuti området i nederkant  

Kanal 3 Ej använd  Kanal 8 Nederkant av maskinen centrerat 
 
 
8.2.6.1 Utvärdering 

Tyvärr så hade generatorn gått sönder till detta test. Den slog av och på 
värmen med jämna mellanrum, vilket tydligt ses i resultatet. Men det syns 
ändå tydligt att värmen går uppåt och sprider sig till övriga maskinen längs 
taket, även om det blir lite varmare innanför området. 
 
 
8.2.7 Test 7: Avskärmning med hink 

 
För att bygga vidare på idéen med plexiglaset så placerades en upp och 
nerpåvänd hink maskinen, som var tänkt att simulera ett slutet avskärmat 
område, se Figur 10.9. 
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Figur 8.8. Temperaturgraf för uppvärmning inuti hink. 

 
Tabell 8.3. Sensorpositionsbeskrivning för Figur 8.8. 

Kanal 1 Inuti hink underkant höger  Kanal 7 Ej använd 
Kanal 2 Inuti hink överkant  Kanal 8 Inuti hink underkant vänster 
Kanal 3 Överkant centrerad 
 
I grafen syns det att temperaturen är något lägre i underkant av hinken och 
inte riktigt når 90 °C grader. För att testa vidare så placerades sensorerna i 
nederkant av hinken med 1 cm mellanrum från hinkkanten och uppåt. 

 
Figur 8.9. Test med ånga som leds in i 

en hink. 

 
Figur 8.10. uppställning inuti hinken 
för att kunna mäta hur värmen beter 

sig underkant av hinken. 
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Figur 8.11. Temperaturgraf för uppvärmning i hink med fokus på 

temperaturen i underkant av hinken. 
 

Tabell 8.4. Sensorpositionsbeskrivning för Figur 8.11. 
Kanal 1 0 cm över hinkkant  Kanal 7 2 cm över hinkkant 
Kanal 2 1 cm över hinkkant  Kanal 8 3 cm över hinkkant 
Kanal 3 15 cm över hinkkant 
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8.2.7.1 Utvärdering 

Vid användning av hinken så nås 90 °C väldigt snabbt och temperaturen 
håller sig högt i hela hinken. Temperaturen variera ganska mycket precis i 
höjd med kanten, annars så håller den sig en bit ovanför 90 °C. 
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9 Idé utvärdering 

  
Figur 9.1.Temperaturgraf med en linje från varje test. 

 
 
Testresultaten visar att det tar väldigt lång tid att värma upp någon större del 
av diskmaskinen även om två generatorer används. Arbetet fortsätter med 
fokus på att skärma av ett mindre område i maskinen som ska desinfekteras 
med ånga.  
 
Vid uppvärmning av ett icke avskärmat område så kommer det även finnas en 
säkerhetsrisk, då ångan inte är samlad någonstans ifall att diskmaskinsluckan 
skulle öppnas under drift. Samt att ångan tränger igenom till styrenheten som 
sitter i luckan och skadar den. 
 
Att skärma av maskinen på mitten kändes som en bra lösning då det kommer 
bli lättanvänt, kunna desinfektera många objekt samt att tiden låg inom ett 
rimligt område. Men när man börjar kolla på hur man ska lösa avskärmningen 
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så blir det stora problem, då en stor metall platta som ligger i mitten skulle 
påverka diskprocessen väldigt mycket.  
Tabell 9.1. Resursåtgång för att nå olika A0-värden när aktuell temperatur är 

uppnådd.. 
Temp Tid (min) Vatten (L) El (kWh) 
(°C) A0 = 600 A0 = 1200 A0 = 600 A0 = 1200 A0 = 600 A0 = 1200 

75 31,6 63,2 1,58 3,16 0,66 1,32 
80 10,0 20,0 0,50 1,00 0,21 0,42 
85 3,2 6,3 0,16 0,32 0,07 0,13 
90 1,0 2,0 0,05 0,10 0,02 0,04 
93 0,5 1,0 0,03 0,05 0,01 0,02 

 
 

Tabell 9.2. Resursåtgång för att nå ca 90 °C från rumstemperatur i bägare 
som är 100x100 mm. 

Förvärme (°C) Tid (min) Vatten (L) El (kWh) 
65 2,5 0,15 0,06 
23 4,0 0,25 0,10 

 
 
Tabell 9.1.– 9.2. visar tillsammans den totala resursåtgången för att nå de 
olika A0-gränserna vid olika temperaturer. Om tabellen jämförs mot 
kriterierna som tidigare tagits upp så behöver temperatorn ligga på runt 80 °C 
och uppåt för att klara kriterierna för drift, annars överskrids både tids- och 
elektricitetsåtgången.  
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10 Nya Idéer 

10.1 Utformning 

10.1.1 Löst avskärmat område 

Tanken är att man har ett färdigformat område med tak och väggar, samma 
funktion som hinken hade i testerna, som man placerar över de objekt man 
vill desinfektera. 
 
 
10.1.1.1 Fördelar 

• Enkel montering 
• Går fort att värma upp 
• Låg resursåtgång 

 
 
10.1.1.2 Nackdelar 

• Lösa delar som måste ställas i maskinen vid användning av funktionen 
• Kan endast desinfektera ett fåtal saker på en gång 

 
 
10.1.2 Använda diskobjekten som avskärmare 

En vidare utveckling av idén med lös avskärmare i maskinen där man 
använder de objekt man ska desinfektera för att skärma av ångan, t.ex. skålar 
och glas. 
 
 
10.1.2.1 Fördelar 

• Snabb och enkel montering 
• Inga lösa delar 
• Går fort att värma upp 
• Låg resursåtgång 
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10.1.2.2 Nackdelar 

• Går endast desinfektera skålar, glas mm. 
• Endast insidan blir ordentligt desinfekterad 
• Kan endast desinfektera ett fåtal saker på en gång 

 
 
10.1.3 Fast monterat område som fälls fram 

Är samma tanke som att ha ett löst område som placeras i maskinen men 
skillnaden är att man ska kunna fälla fram området vid användning. På så sätt 
så slipper man de lösa delarna 
 
 
10.1.3.1 Fördelar 

• Inga lösa delar 
• Går fort att värma upp 
• Låg resursåtgång 

 
 
10.1.3.2 Nackdelar 

• Delarna tar plats i maskinen 
• Risk för att matrester fastnar i ojämnheterna som uppstår vid hopfällt 

läge 
 
 
10.1.4 Slutsats 

Efter att vägt idéerna mot varandra så tas alternativet att använda diskobjekten 
som avskärmare vidare.  
En lös avskärmare ger stora fördelar med att man inte är låst till att enbart 
kunna desinfektera skålar, glas mm. Men dock så är det mycket negativt med 
att ha en lös del som måste plockas ur och förvaras på ett annat ställe när man 
inte använder funktionen.  
En fast monterad anordning som fälls fram vid behov har samma fördelar. 
Nackdelen är istället att delarna som måste monteras på insidan av maskinen 
kommer att bilda ojämnheter där det är stor risk att matrester fastnar. Då finns 
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det risk för det inte ordentligt rent i maskinen vid körning med ett normalt 
program. 
 
10.2 Placering 

10.2.1 Överkorg 

I överkorgen placeras det på högersidan av korgen då det ofta sitter en liten 
korg i taket på vänstersidan. 
 
 
10.2.1.1 Fördelar 

• Lätt att dra rör under korgen pga. ojämnheter i korgen 
• Överkorgen hanteras oftast varsammare än underkorgen samt att 

korgen är ordentligt styrd hela vägen, så att man lätt kan göra en 
påskjutskoppling som inte kommer belastas fel 

 
 
10.2.1.2 Nackdelar 

• Kan vara svårt att ställa diskobjekten rakt på grund av ojämnheter i 
korgen 

 
 
10.2.2 Underkorg 

10.2.2.1 Fördelar 

• Lätt att ställa diskobjekten rakt då det är slät botten 
 
 
10.2.2.2 Nackdelar 

• Liten plats mellan spolarm och korg att dra rör på 
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10.2.3 Slutsats 

De olika positionerna i maskinen är ganska likvärdiga i för och nackdelar, 
men det slutar med att produkten placeras i överkorgen. Detta på grund av att 
man kommer behöva göra systemet delbart på något sätt så att man kan dra ut 
korgen och då är det fördelaktigt med att använda överkorgen då den är 
mycket mer styrd i sin rörelse och den hanteras oftast mer varsamt. Då 
minskar risken för att det uppstår problem vid användning av korgen. 
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11 Skarvar och munstycken 

Vid framtagning av utformning för munstycken och skarvar har olika tester 
utförts för att se så att inte dom påverkar den slutliga värmen i det uppvärmda 
området. 
 
11.1 Skarvar 

De varianter som har testats är. 
• Skarva två slangar med ett kort invändigt placerad metallrör 
• Skarva två slangar med ett kort utvändigt placerad metallrör 
• Gå från slangen till ett längre rör som är utvändigt placerat på slangen 
• Gå från slangen till ett längre rör som är invändigt placerat i slangen 

 
 

 
Figur 11.1. Exempel på utvändig 

skarv. 

 
Figur 11.2.Exempel på invändig 

skarv. 
 
 
11.1.1 Två slangar med invändigt kort rör 

Värmen i det avskärmade området blev inte lika hög vid användning av denna 
typ av skarv. Max temperaturen låg på runt 80 °C istället för 95 °C. 
 
 
11.1.2 Två slangar med utvändigt kort rör 

Denna typ av skarv hade ingen märkbar skillnad på värmen i det avskärmade 
området. 
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11.1.3 Slang med utvändigt placerat långt rör 

Samma resultat som det utvändiga korta röret, alltså ingen påverkan 
 
 
11.1.4 Slang med invändigt placerat långt rör 

Det invändigt placerade röret påverkade även här max-temperaturen i område 
med ungefär samma resultat som det invändiga korta, d.v.s. att max-
temperaturen låg runt 80 °C istället för 95 °C. 
 
 
11.1.5 Utvärdering 

Det märks klart och tydligt att det inte går att minska diametern på röret utan 
att påverka max temperaturen. Att öka diametern helt och hållet på röret efter 
skarven är inte önskvärt då det tar mer plats i maskinen, så skarven kommer 
att bli av kort utanpåliggande modell. 
 
 
11.2 Munstycken 

Det som testades med munstyckena var hur mycket vinkeln på den ingående 
ångan påverkar värmen i området. Testerna utfördes från några olika vinklar 
och höjder. Det visade sig snabbt att det enda som påverkade var hur mycket 
ånga som kom in i området och hur mycket som gick direkt utanför. Alltså att 
placera munstycket högt upp i området var fördelaktigt i och med att man då 
kan försäkra sig om att all ånga går direkt ut i området.  
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12 Slutprodukt 

 
Figur 12.1 3D-modell av slutprodukten sett från bakkant av överkorgen 

 
Slutprodukten är placerad i högerkant av överkorgen, se Figur 12.1, och är 
monterad på undersidan av korgen. Den är placerad så att man kan använda 
den plana ytan i överkorgen att ställa diskobjekten på för att det ska vara lätt 
att placera dom rakt. Om objekten placeras snett så läcker ånga ut på den 
sidan som är placerad högst och det går då inte garantera att den lägre sidan 
blir ordentligt desinfekterad. Denna konstruktion möjliggör även för 
användandet av en ”lös avskärmare”, då det bara är att placera diskobjekten 
nära ångmunstyckena och lägga över en avskärmare. När funktionen inte 
används så går det att fälla ned munstyckena längs med korgbottnen för att 
dom inte ska vara i vägen. 
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12.1 Ingående delar 

12.1.1 Munstycken 

Munstyckena ska vara utformade som rör 
med massa små hål utmed sidorna, samt 
att man täcker det stora hålet ovanifrån 
med ett plastlock. Detta för att minska 
mängden vatten som tar sig in i röret 
samt att inga matrester ska komma in i 
röret. Avståndet mellan de båda 
munstyckena bör vara ganska stort så att 
man lätt kan placera ut föremål av olika 
storlekar och former, under användning 
så iakttogs ett lämpligt värde på 150 mm. 
I och med att det är olika lång väg för 
ångan till de olika munstyckena så 
kommer man behöva strypa det 
munstycket som ligger först i kretsen för 
att inte all ånga ska ta den närmsta vägen. 
Vid ett avstånd på ca 150 mm mellan de 
båda munstyckena så behövde det första 
röret strypas till ungefär 67 % av den 
ordinarie rör-diametern. 

 
Figur 12.2. 3D-modell av ett 

munstycke. 
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12.1.2 Skarvar 

Skarvarna ska vara konstruerade så att 
man har så liten förändring på 
innerdiametern som möjligt längs hela 
ledningen. En minskning av diametern 
innebär en minskning av temperaturen i 
det avskärmade området. I bakkant av 
korgen kommer det sitta en skarv som 
ska delas när korgen dras ut. Tanken är 
att den ska vara utformad på motsvarande 
vis som de övriga skarvarna, bara att man 
får kona röret en aning och hålet i 
skarven lika så. Eventuellt använda en o-
ring för att se till att de blir ordentligt tätt. 
För att sätta fast skarven i korgen så är 
det tänkt att hänga dom på undersidan av 
korgen genom att haka på dom över 
korgens trådar.  
 

 

 
Figur 12.4. 3D-modell av en utav 

skarvarna. 
 

 
12.1.3 Kondensatavledare 

För att det inte ska bli massa kondensvatten som sätter stopp i röret från 
generatorn så placeras det en kondensatavledare precis efter generatorn som 
ska separera ångan och vattnet. Vattnet påverkar ångflödet samt att generatorn 
går sönder om det hela tiden rinner ner vatten åt fel håll. 
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Figur 12.5. Termodynamisk kondensatavledare.9 
 

12.1.4 Lös avskärmare 

Om man ska använda sig av en avskärmare för att skärma av i maskinen är det 
fördelaktigt om den är av storleken 220x220x450 mm. Höjden och djupet är 
vad som får plats i korgen. Bredden bestäms av att det är svårt att utforma och 
få plats med en bredare samt att den kommer bli för stor för att kunna uppnå 
tillräckligt hög värme i hela området. För att försäkra sig om att allt blir 
ordentligt desinfekterat så bör avskärmarenskant gå ner 10 mm nedanför 
objektet som ska desinfekteras. Detta kan åstadkommas genom att göra snitt i 
avskärmarensunderkant för korgens trådar, därmed åker den nedanför det som 
objektet står på. 
 
 
12.2 Material 

Dessa material kommer behövas till produkten. 
• Rör, 8x1700 mm 
• Plastskarvar, 3st 
• Runda plastlock, 2st 
• Ånggenerator, 1st. Bilaga 2 
• Rör genomföring till hålet i baksidan av maskinen, 1st 
• Kondensatavledare, 1st. 
• Avskärmare av plast/plexiglas, 1st 

 
 
12.2.1 Rör 

Röret behöver klara temperaturer på minst 100 °C samt att det bör ha sådana 
egenskaper så att det inte bildas kondens på utsidan av röret som kan droppa 
ut på golvet. Antingen ett isolerat rör eller eventuellt någon typ av plast som 
har dessa egenskaper. 
 
 

                                                 
9 Armatec ångfällor 
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12.3 Plast 

Plasten som används i skarvarna och till locken behöver ha samma 
värmetolerans som rören. Det är inte nödvändigt att ha en plast med 
egenskaper som motverkar kondens på utsidan av skarvarna då skarvarna 
kommer vara placerade inuti maskinen. 
 
 
12.4 Arbete 

För att tillverka produkten kommer det behövas göra två hål i maskinens 
befintliga plåtar, ett i bakkant av maskinen där röret med ånga ska gå in till 
överkorgen samt i den bakre skyddsplåten till motorrummet där röret ska in 
till ånggeneratorn. 
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13 Prototyp 

Material 
• Kopparrör, 8x1800 mm  
• Kopparrör, 6x10 mm. 
• Perforerat metallnät, 2st 30x70 mm 
• Värmetålig plast, 3st 40x40x40 mm, 1st 30x30x60 mm 
• Rundstång i värmetålig plast, 2st 10x20 mm 
• Slangklämma, 2st 10 mm 
• Slang (används som skarv från generatorn), 1st 50 mm 
• Vattentät behållare, 1st 65x65x55 mm 
• Ånggenerator, 1st. Bilaga 2 

 
 

 
Figur 13.1. Prototyp sett från bakkant av överkorgen 
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Figur 13.1. Kondensatavledaren samt generatorn placerade i underkant på 

baksidan av maskinen. 
 
 
För att strypa det innersta munstycket har en strypning placerats i ingången 
till munstycket. Strypningen gjordes av en liten bit kopparrör med en inner 
diameter på 4 mm. Alternativet hade varit att gå ner lite i dimension på hela 
röret, men den här varianten var mycket lättare att byta ut och testa sig fram 
till det bästa resultatet. 
 

Ånggenerator Kondensatavledare 
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13.1 Test av prototyp 

13.1.1 Temperatur 

  
Figur 13.3. Temperaturgraf för uppvärmning av två bägare med prototypen 

 
Tabell 13.1. Sensorpositionsbeskrivning för Figur 13.3. 

Kanal 1 I den yttre bägaren 0 cm 
överkant 

 Kanal 7 Mellan bägarna 1 cm över 
bägarkanten 

Kanal 2 I den inre bägaren 0 cm 
överkant 

 Kanal 8 Utanför den främre bägaren i 
framkant 5 cm ovan 
bägarkanten 

Kanal 3 Till vänster i överkorgen 5 
cm ovan bägarkanten 

 
 
Temperaturen är snabbt uppe över 90 °C, efter ca 2 min vid kall start, och 
håller sig stabilt där. Det upptäcktes att efter några minuter så börjar det koka 
i kondensatavledaren och en del av ångan började ta den vägen istället. Detta 
hade ingen märkbar effekt på temperaturen i bägarna, men det är inte bra för 
maskinen att det går ut ånga den vägen. Det finns att köpa färdiga 
kondensatavledare som är fullt testade och byggda för denna typ av 
användning, bilaga 4. Genom att använda en sådan så kommer man 
undkomma problem med att ånga går ut fel väg. Man ser också tydligt att 
ångan är ojämnt fördelad i de olika munstyckena då den yttersta bägaren får 
upp värmen snabbare. 
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Figur 13.4. Temperaturgraf för uppvärmning av kartong 200x200x350 mm 

placerad över båda utgångarna 
 

Tabell 13.2. Sensorpositionsbeskrivning för Figur 13.4. 
Kanal 1 0 cm över kant vid främre 

utlopp 
 Kanal 7 0 cm över kant i mellan 

utloppen 
Kanal 2 0 cm över kant vid bakre 

utlopp 
 Kanal 8 5 cm över kant i kartongens 

framkant 
Kanal 3 Till vänster i överkorgen 0 

cm ovan bägarkanten 
 
 
Kartongen var tänkt att simulera ett löst avskärmat område som ska kunna 
placeras i maskinen för att desinfektera t.ex. bestick. Lägsta temperaturen i 
området blir lite lägre när områdets storlek ökar, men det går fortfarande 
väldigt snabbt att värma och temperaturen ligger fortfarande inom ett område 
som är överkomligt om man kollar på A0-grafen. Görs det sedan jack i 
kartongen så att den kan sänkas ner någon centimeter så kommer lägsta 
temperaturen i det området som används att öka med ca 5 °C. 
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13.1.2 Former och storlekar på föremål 

Vid användning av diskobjektet som avskärmare så spelar formen på objektet 
stor roll för hur hög värme det blir inom området. Klotformade skålar får en 
betydligt lägre värme än en rakare skål med samma dimensioner. Flaskor och 
liknande föremål som har en mindre öppning än botten är bäst lämpade för 
detta ändamål och ger avsevärt mycket högre lägsta värme. För att ta reda på 
vilka dimensioner som är bäst lämpade på föremål som ska desinfekteras på 
det här sättet har tester gjorts med olika bred/höjd förhållanden och 
sammanställts i tabell 13.11 och visas grafiskt i figur 13.4. 
 
 
 
 

Tabell 13.3. Storlek/Temperatur förhållande. 
Dimensioner (mm) Temp (°C) Tid (min) 

Volym (L) B H Kvot (h/b) Max Min A0 = 600 
2,6 190 90 0,47 82 65 316,2 
3,0 195 100 0,51 91 65 316,2 
1,4 150 80 0,53 92 68 158,5 
0,5 100 65 0,65 76 66 251,2 
0,7 100 85 0,85 85 77 20,0 
0,7 100 95 0,95 92 80 10,0 
0,8 100 105 1,05 97 85 3,2 
0,9 100 120 1,20 95 85 3,2 
1,1 100 140 1,40 96 86 2,5 
0,5 70 120 1,71 93 89 1,3 
0,3 60 120 2,00 98 93 0,5 
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Figur 13.5. Graf över temperatur-storleksförhållandet, det är lägsta värmen i 

varje föremål som har använts. 
 
 

I grafen kan man se att vid ett förhållande som ligger mellan 1.0–2.0 så är det 
relativt liten förändring på lägsta temperaturen. Under 1.0 så minskar 
temperaturen kraftigt.  
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13.2 Bakterietester 

På protypen har det även utförts några bakterietester. Bakterietesterna 
utfördes genom att använda det tvättvatten som kommer ut efter första 
sköljningen i en tvättmaskin. Tvättvattnet hälldes på en provbit av plexiglas 
och vattnet fick dunsta bort så att det endast var bakterier kvar på provbiten. 
För att mäta mängden bakterier så användes tryckplattor10. Tryckplattans ena 
sida användes för att mäta bakteriemängden innan provbiten stoppades in i 
maskinen och den andra sidan för att mäta efteråt. På så sätt kan man mäta hur 
stor mängd bakterier som eliminerats under körningen. 
 
Ett glas placerades över varje munstycke och en provbit i ett glas och en 
annan provbit placerades mellan de båda glasen, testet kördes på 95 °C i 1 
min. Bakterietesterna gav inget utslag på biten i glaset och på den andra biten 
så hade bakteriemängden halverats jämfört med innan körning.  
 
Ett annat test gjordes på utsidan av glaset, tvättvattnet fick torka på utsidan av 
glaset och ställdes sedan över munstycket och kördes på 95 °C i 4 min. 
Tryckplattorna gav då ett minimalt utslag efter körning, vilket innebär att 
nästan alla bakterier hade eliminerats. 
  

                                                 
10 Eurofins tryckplattor för livsmedel 
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14 Vidare utveckling 

De delar som inte har tagits med i arbetet. 
 
14.1 Positionering av generator 

Generatorn går att placera på vänster sida i motorrummet på den här typen av 
maskin, dock så skiljer det sig lite beroende på maskin och vilka tillbehör som 
finns i maskinen. Fördelaktigt hade varit om den kunde placeras till höger 
istället då munstyckena sitter på högersidan samt att ingående vatten också 
finns på högersidan. 
 
 
14.2 Integrering av generator i befintligt system 

Att integrera generatorn i det befintliga systemet för el och vatten har inte 
tagits upp. Gällande vattendelen så skulle det behövas någon typ av behållare 
som generatorn kan suga vatten ifrån, skulle eventuellt kunna använda den 
enhet som redan finns för intagning av vatten. Till den här behållaren så kan 
man även leda överflödsvattnet från kondensatavledaren för att återanvända 
det. Alternativet skulle vara att placera kondensatavledaren inuti maskinen så 
att överflödsvattnet tar den vanliga vägen. 
 
 
14.3 Val av material till rören 

För att minska mängden kondensvatten i röret och minska värmeförlusten på 
väg till munstyckena så spelar materialet i rören en stor roll. Antingen får man 
isolera rören eller om det finns några färdiga plaströr med den typen av 
egenskaper.  
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Bilaga 1 Felsökning av termisk mätare 

Under testerna så iakttogs det att några utav linjerna på graferna var väldigt 
ostabila jämfört mot de övriga linjerna. Så för att ta reda på om det hade med 
mätarens ingångar, termoelementen eller något annat att göra så byttes det 
mitt under ett test plats på två termoelement under någon minut för att se om 
det gjorde någon skillnad, vilket det inte gjorde. Då det oftast var de 
sensorerna som är lägre placerade inuti maskinen som var ostabila, så det kan 
ha att göra med att det är större cirkulation på kall- och varmluften där. För i 
toppen av maskinen så samlas endast den varma luften och i nederkant så förs 
den varma luften in och rör sig sedan uppåt. Det går även att se att det blev 
stabilare när hela maskinen hade börjat komma upp i värme. 
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