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Sammanfattning 
Vid tillverkning av den kulglass som säljs i glassbarer och på restauranger används en 
hårdglassmaskin. Glassmaskinen kyler och blandar glassmassan till rätt temperatur och 
konsistens innan glassen kan serveras.   

Oceanpower är ett kinesiskt företag som bland annat utvecklar och tillverkar glassmaskiner. Ett 
nytt konstruktionsförslag har tagits fram för dörren som försluter kylcylindern på deras 
hårdglassmaskin OPH42. 

Genom studiebesök och egna analyser har förbättringsmöjligheter kunnat lokaliseras hos den 
befintliga förslutningsdörren. Dessa har främst varit kopplade till hygienen och den dagliga 
rengörningen av maskinen.  

En mängd olika koncept för en ny konstruktion av dörren togs fram och utvärderades mot en 
kravspecifikation.   

Konceptet som valdes som det mest passande byggde på att ett munstycke monteras på 
förslutningsdörren med hjälp av en bajonettlåsning vilket kan lossas varje gång glassmaskinen 
skall rengöras. Således kan det gallerförsedda munstycket diskas för hand eller i maskin istället 
för att gallret rengörs på plats på maskinen. Förslutningsdörren som tidigare var fäst på 
maskinfronten med en fast led på ena sidan konstruerades om så att rotationsleden kunde glida i 
ett spår. Detta gör att dörren kan tryckas på plats rakt framifrån och på så sätt minska 
belastningen på den gummipackning som tätar förslutningsdörren. Dörren spänns åt med två 
handtag på var sida för att sprida trycket på packningen.
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Abstract 
When the gelato sold in ice cream bars and restaurants is manufactured, an ice cream machine is 
used. The ice cream machine cools and mixes the ice cream to the right temperature and 
consistency before it can be served.  

Oceanpower is a Chinese company that, among other things, develops and manufactures ice 
cream machines. A new design proposal to the door that seals the cooling cylinder on their ice 
cream machine OPH42 has been developed.  

Through interviews, visits and analysis of the ice cream machine has opportunities for 
improvement been localized in the existing sealing door. These have mainly been linked to 
hygiene and the daily cleaning of the machine.  

A variety of concepts for a new design of the door was developed and evaluated against a set of 
requirements.  

The concept that was chosen as the most fitting was based on a nozzle mounted on the sealing 
door with a bayonet lock which can be released each time the ice cream machine should be 
cleaned. Accordingly, the nozzle can be washed by hand or machine instead of that the grill must 
be cleaned in place on the machine. The sealing door which was previously attached to the 
machine front with a fixed point on one side was reconstructed so that the rotation point could 
slip in a groove. This means that the door can be pushed into place from the front, thus reducing 
the load on the rubber gasket that seals the door. The door is clamped by two handles on each 
side to spread the pressure on the gasket.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Vid tillverkning av den glass vi kan köpa i bägare eller i våffla på glassbarer och caféer runt om i 
världen används en hårdglassmaskin. Den kyler och blandar glassmassan till rätt temperatur och 
konsistens innan glassen paketeras för servering eller förvaring.   

Oceanpower är idag marknadsledande inom glassmaskiner och glassmixpulver i Kina. De 
marknadsför ett flertal olika modeller av mjukglassmaskiner samt en hårdglassmaskin. 

Detta kandidatarbete kommer behandla konstruktionslösningar för att försöka förbättra 
hårdglassmaskinen, OPH42, med avseende på hygien och funktionalitet. Bilder på OPH42 finnes 
i Bilaga 1. 

1.2. Avgränsningar 
Genom att studera OPH42 har det noterats att en del av dess komponenter har större potential till 
att förbättras än andra. För att inte arbetet skall bli för omfattande har avgränsningen att studera 
endast en större komponent gjorts.  

Förslutningsdörren är en huvudkomponent i glassmaskinen och anses ha potential att förbättras 
både hygieniskt samt funktionellt då den har kontakt med glassmassan och är gränssnittet ut mot 
operatören.  

Några ingående ekonomiska aspekter kommer ej att tas hänsyn till. Dock riktar sig arbetet till ett 
företag som tillverkar glassmaskiner av budjetmodell, vilket lett till ett ekonomiskt tänkande 
igenom hela arbetet.     

1.3. Mål 
Då ingen given problemställning funnits att tillgå initialt har informationssökningar och egna 
analyser legat som grund för maskinens förbättringsmöjligheter. För att få en lyckad slutprodukt 
ställdes mål upp för vad som skulle uppnås:  

• Ett nytt konstruktionsförslag för glassmaskinens förslutningsdörr skall framarbetas. 
• Slutkonceptet skall förenkla operatörens rengörningsarbete. 
• Konstruktionsförslaget skall trots omformning passa tidigare glassmaskinsfront. 
• Genom inspiration och egna idéer skall designen göras mer attraktiv än den tidigare.  
• En 3D-modell av konstruktionslösningen skall skapas och vara grundstenen i 

presentationen av förslaget. 

1.4. Beskrivning av en glassmaskin 
En hårdglassmaskin är den maskin som används för att tillverka kulglass. Vid tillverkningen 
blandas en glassbas till av råvaror såsom mjölk, ägg och socker som sedan pastöriseras. 
Färdigblandade glassbaser kan även köpas in i form av pulver. Pastöriseringen varar i ett par 
timmar och hettar upp basen till en temperatur på ungefär 85 grader [5]. Den pastöriserade basen 
får därefter ofta mogna i ett antal timmar för att garantera att smaken ska tillta. En del av 
glassbasen hälls sedan ned i glassmaskinen tillsammans med önskvärd smaksättning, så som 



frukt eller nötter. Resterande glassbas används senare vid tillverkning av andra smaker [4]. 
Under omrörning kyls sedan glassmixen ned till ungefär minus fyra grader Celsius [5]. När den 
rätta temperaturen är uppnådd kan den färdiga glassen tappas ut genom ett galler och ner i lådor 
som glassen sedan serveras ur.  

Maskinen är utformad på så sätt att glassmixen hälls ner i en horisontellt liggande cylinder där en 
skruv roterar och blandar glassen, se Figur 1.4.1.  
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Figur 1.4.1. Glassmaskinens kylcylinder och rotationsskruv 

Runt cylindern sitter kopparrör fastlödda där kylmedel cirkulerar vilket gör att cylindern sänker 
glassens temperatur [6]. Cylindern är monterad i ett skåp vilket också innehåller motor och växel 
som driver skruven samt övriga komponenter i kylsystemet såsom kompressor och fläkt. 

Cylindern försluts med en dörr på glassmaskinens framsida. Dörren går att öppna för att 
demontera skruven samt för att rengöra cylindern. Det är genom dörrens framsida som 
glassmixen tappas i samt var den färdiga glassen tappas ur, se Figur 1.4.2. Munstycket där 
glassen tappas ur kan öppnas och stängas med hjälp av en lucka.   

 
 

Figur 1.4.2. Förslutningsdörren med påfyllningstratt och tömningsmunstycke  
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1.5. Glassmaskiners rengörningsbehov 
Som alltid då mat hanteras är god hygien av största vikt. En hårdglassmaskin måste rengöras 
grundligt och regelbundet för att inte försämra kvalitén på glassen.  

Under själva glasstillverkningen måste maskinen rengöras mellan tillverkning av glasser med 
skiftande färger och smaker, t.ex. går det inte att göra vaniljglass direkt efter lakritsglass utan att 
rengöra maskinen innan. Ännu en viktig anledning till att rengörningen ska tas på allvar är då 
somliga är allergiska mot vissa livsmedel som ofta används i glass, såsom nötter, ägg och 
mjölkprodukter. För att kunna producera en helt nötfri, äggfri eller mjölkfri glass behöver 
glassmaskinen vara helt ren från start. Antalet gånger man måste rengöra maskinen under 
tillverkning kan dock minimeras genom att schemalägga vilka sorter som skall tillverkas efter 
varandra [4]. 

Rengörningen inleds genom att först noggrant tvätta alla komponenter och behållare med ett 
diskmedel, liknande de som används för privatbruk. De demonterbara delarna rengörs smidigt då 
de kan hanteras fritt. Fasta komponenter, såsom kylcylinder, förslutningsdörr, skena och galler, 
upptar mer tid då de måste tvättas monterade på maskinen.  Extra besvärligt blir det vid gallret 
då utformningen har flera svåråtkomliga ytor.  

Då alla delar rengjorts sköljs de av med vatten för att sedan desinfekteras. Desinfektionsmedlet 
som används varierar dels på vad landets livsmedelsverk ställer för krav på medel, dels på vad 
företaget väljer att använda. Sanitetsmedlet som Oceanpower rekommenderar heter Silver 
Dihydrogen Citrate (SDC) och är avsett för rengöring av produkter som berörts av olika 
livsmedel [1]. För att försäkra att alla befintliga bakterier dör ut under behandlingen 
rekommenderas det enligt Oceanpowers manual för en av deras mjukglassmaskiner att 
desinfekteringstiden inte ska understiga 10 minuter.  

Desinfekteringen genomförs genom att hälla en blandning av desinfekteringsmedel och vatten 
ner i glassmaskinens kylcylinder. Därefter aktiveras glassmaskinens rengörningsprogram som 
renar maskinen automatiskt genom att blanda runt lösningen i kylcylindern. Under processen är 
kylprocessen givetvis inaktiverad [5].   

När alla delar desinfekterats och rekommenderad verkningstid passerats måste samtliga delar 
spolas av då inget saneringsmedel får vara kvar i maskinen då den skall användas. Rengörningen 
utförs med rent vatten och upprepas två till tre gånger [5].   

1.6. Förbättringsmöjligheter 
Genom att studera hårdglassmaskinens förslutningsdörr har flertalet förbättringsmöjligheter 
hittats.  

Det nuvarande munstycket, igenom vilket glassen pressas ut, är utformad som ett galler. 
Munstycket berör glassmassan vid varje tömning, vilket även gäller förslutningsluckan som 
hindrar glassen från att rinna ut under beredningen, se Figur 1.6.1. Då gallret är fastlött i 
förslutningsdörren och luckan besvärlig att demontera tenderar rengörningen av komponenterna 
att bli besvärlig. 



 

Figur 1.6.1 Galler och lucka vid tömning [11] 

Under samma öppning finns också en skena vars uppgift är att förhindra glassen från att vidröra 
glassmaskinsfronten samt att enklare kunna forsla glassen ner i förvaringsbyttor. Skenan har vid 
varje tömning kontakt med glassmassan vilket ger operatören ytterligare renlighetssvårigheter. 
Då skenan dessutom är fastlödd i fronten blir rengörningen besvärlig.  

Förslutningsdörren är tätad mot glassmaskinens front med en vanlig gummipackning. Dock 
belastas packningen ojämnt då dörrleden är fix. Packningen kläms ut då dörren stängs istället för 
att belastas jämnt framifrån. Detta resulterar i att packningen snabbare slits vilket med tiden 
rentutav skulle kunna leda till läckage.  

Nuvarande förslutningsdörr har en design som troligen enbart utformats för funktionernas 
ändamål. Det finns stora möjligheter att med en mer påkostad formgivning inbringa ett mer 
estetiskts intryck.   
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2. Metod 

2.1. Planering och informationssökning 
För att projektet från början skulle bli överskådligt samt ha en jämn arbetsfördelning under 
projekttiden ställdes en tidsplan upp. Ett Gantt-schema som, med hjälp av block, beskriver 
projektets olika faser i tiden ställdes upp och kan ses i Bilaga 2.  

Som ett första steg i projektet påbörjades en informationssökning för att ta reda på hur 
glassmaskiner används samt för att lokalisera områden som är möjliga att förbättra. Detta gjordes 
genom att studera flertalet glassmaskiner liknande OPH42. Kontakt togs med en glasstillverkare 
[4] samt en återförsäljare av glassmaskiner [5]. Sammanställningar från studiebesök hos dessa 
redovisas i Bilaga 3 och 4.  

Informationen analyserades med avseende på förbättringsmöjligheter, och beslut om 
avgränsningar togs.    

2.2. Framtagning av konstruktionsförslag 
Då en förbättrad konstruktion av förslutningsdörren skulle tas fram sattes en kravspecifikation 
upp för att beskriva vad dörren skall samt bör uppnå, se Bilaga 5. Kravspecifikationen spelade en 
viktig roll i det slutgiltiga valet av konstruktionskoncept. 

I brainstormingseminarium bollades idéer på lösningar till de tillkortakommanden 
förslutningsdörren ansågs ha vilket ledde fram till ett antal koncept på en ny konstruktion av 
dörren. 

2.3. Modellframtagning 
För att visualisera och geometriskt bestämma konstruktionslösningen skapades en 3D-modell i 
CAD-programmet Solid Edge ST2 [7]. CAD-modellen kunde sedan kompletteras med ytterligare 
information som materialdata och 2D-ritningar.  

2.4. Formgivning 
Den nuvarande glassmaskinen, OPH42, har inte någon påkostad design, vilket kan noteras då 
små skavanker lämnats synliga. Eftersom projektet är inriktat mot design och 
produktframtagning har formgivningen fått utgöra en betydande del i arbetet. Formgivning är 
något som verkligen kan ge en produkt ett mervärde för konsumenten. 

Genom inspiration och egna visioner skissades ett flertal designalternativ för slutkonceptet fram. 

  



2.5. Konceptgenerering 
De koncept som togs fram under brainstormingseminarier grundar sig på att förslutningsdörren 
och glassmunstycket är två separata komponenter som går att demontera, se Figur 2.5.1. Detta 
för att underlätta rengöring av de kritiska områdena som har kontakt med glassmassan under 
beredningen. Således togs olika koncept fram för både förslutningsdörren samt glassmunstycket. 

 
Figur 2.5.1. Munstycke och förslutningsdörr som separata komponenter 

2.5.1. Munstyckskoncept 
Nedan redovisas de koncept som togs fram för munstycket där glassen tappas ur. 

Gängad 

Det gängade munstyckets grundfunktion bygger på samma princip som vanliga burkar och 
flaskor där ett lock skruvas på en gängad hals. Röret som gör att glassen leds ut en bit från 
glassmaskinens front har ett galler fastlött i framkant. 

 

Figur 2.5.2. Skiss på munstyckskoncept: Gängad 
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Utdragbar 

Det utdragbara munstycket är uppbyggt genom att ett rör med gallerförsedd öppning i underkant 
ligger inuti ett annat rör. När man vill påbörja tömningen lossas det inre röret med hjälp av en 
vridbar låsmekanism och dras ut vilket kommer göra att glassen kan rinna ut genom det inre 
rörets öppning.     

 

Figur 2.5.3. Skiss på munstyckskoncept: Utdragbar 

Skjutbar 

Det skjutbara munstycket fungerar genom att änden på röret är perforerat för att ge glassen dess 
porösa konsistens när den trycks igenom. I röränden finns ett bleck monterat som med motsatt 
utskärning möjliggör att änden kan förslutas då den dras för.    

 

Figur 2.5.4. Skiss på munstyckskoncept: Skjutbar 
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Spännet 

Spännmunstycket är i grunden en rörstump med gallret monterat i röränden. Vid förslutning 
spänns en ledad platta över gallret med hjälp av en spännfunktion liknande den som används på 
dagens pjäxor, släpvagnsdörrar etc.  

 

Figur 2.5.5. Skiss på munstyckskoncept: Spännet 

Cylinderkolven 

Cylinderkolvskonceptet är försett med en vridbar kolv som i ena läget tillåter glassen att 
strömma igenom men i andra läget försluter munstycket. I änden är gallret fastmonterat. 
Konceptet liknar de som finns på vissa tappningskärl och dunkar.  

 

Figur 2.5.6. Skiss på munstyckskoncept: Cylinderkolven 
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Porten 

Porten har en höj- och sänkbar port som ligger emot gallret. Då glassmassan ska tömmas dras 
porten upp med hjälp av ett handtag. Porten är rundad och har samma radie som rundningen på 
gallret för att kunna ligga emot helt samt kunna fästas i en punkt i bakkant på röret istället för att 
gå i ett spår vid gallret.    

 

Figur 2.5.7. Skiss på munstyckskoncept: Porten 
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2.5.2. Förslutningsdörrskoncept 
Nedan redovisas de koncept som togs fram för dörren som försluter glassmaskinens kylcylinder. 

Befintlig 

Då den befintliga dörrfunktionen fortfarande anses som en enkel lösning som möjligen kan stå 
sig emot nya koncept tas den med och viktas mot dessa. Den befintliga dörren är ledad på ena 
sidan och försluts genom att dörren spänns fast med ett spänne på motsatt sida. En o-ring på 
dörren tätar mot kylcylindern i glassmaskinen.  

 

Figur 2.5.8. Skiss på förslutningsdörrskoncept: Befintlig 

Dubbelled 

Dubbelledskonceptet innebär att dörren, istället för att ledas med ett, ledas med två leder på ena 
sidan av dörren. Dörren spänns sedan fast med spännen på båda sidor.  

 

Figur 2.5.9. Skiss på förslutningsdörrskoncept: Dubbelled 
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Utdragbar 

Dörren är monterad på skenor som löper inne i maskinen vilket gör att den kan dras ut som en 
byrålåda. Dörren spänns sedan fast med hjälp av spännen på två sidor. 

 

Figur 2.5.10. Skiss på förslutningsdörrskoncept: Utdragbar 

 

Spårled 

Spårleden är uppbyggd så att dörrens led mot glassmaskinen kan röra sig i ett spår vilket 
möjliggör att dörren kan spännas på plats rakt framifrån. Den spänns sedan med spännen på två 
sidor varav det ena är monterat i spåret och klämmer mot dörrens rotationsled.  

 

Figur 2.5.11. Skiss på förslutningsdörrskoncept: Spårled 
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2.6. Konceptval 
För att reda ut vilken av dessa koncept som bäst skulle passa för ändamålet rankades de efter 
olika kriterier. Kriterierna är baserade på de krav som ställts upp i kravspecifikationen, Bilaga 5, 
och definierades enligt: 

• Renlighet - hur enkelt konceptet är att rengöra samt hur orent det blir vid tömning. 
• Tätning - hur enkelt konceptet kan göras tätt dvs. att ingen glass läcker ut. 
• Användarvänlighet - hur enkelt konceptet är att använda. 
• Form - hur pass tilltalande formgivningsmöjlighet konceptet har. 
• Tillverkning - hur enkelt konceptet är att tillverka. 
• Åtkomlighet - hur enkelt operatören har att komma åt inuti maskinen och instrumenten 

runtom.        

Beroende på hur bra koncepten bedömdes lösa kriterierna värdesattes de på en skala mellan 1 
och 5. Därefter skapades spindeldiagram [2] av bedömningarna vilket gav en bra överblick över 
hur väl koncepten uppfyllt kriterierna, se figurer nedan. Kriterierna anses likvärdiga, dvs. de 
väger lika tungt vid valet av koncept.  

 2.6.1. Val av munstycke 

När förslagen började analyseras utifrån kriterierna ovan visade det sig att en del av förslagen 
inte alls skulle fungera i praktiken. Det insågs att vissa förslag förhindrar operatören att stoppa 
flödet när tappningen väl påbörjats, att tillverkningsprocessen blir avsevärt mycket svårare och 
att rengörningen skulle försvåras då delar integrerats inuti munstycket. Nedan följer en kort 
förklaring om hur varje koncept bedömts. 

Koncept 1 – Gängad 

Idén om att gänga fast ett skydd för att försluta munstycket, liknande en skruvkork, kom tidigt i 
genereringen. Bedömningen grundas på följande: 

• Enkel rengörning då "kork" och munstycke kan 
tvättas separat. Dock kommer skruvskyddet 
vara i vägen och kladdas ner med glass vid 
tömning. 

• Relativt bra tätningsmöjlighet på grund av 
gängningen. Operatören måste dock använda 
tillräcklig kraft och precision för att läckage 
respektive felgängning inte ska inträffa. 

• Dålig användarvänlighet då flödet varken kan 
stoppas eller justeras samt att de krävs precision 
och kraft vid montering av skyddet. 

• Vaga formgivningsmöjligheter, dels för att munstycket är i två delar, dels för att 
skruvskyddet måste vara greppvänligt.  

• Enkel tillverkning då det innehåller få och enkla komponenter. 
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Koncept 2 – Utdragbar 

Med inspiration från teleskop genererades det utdragbara konceptet. Idén bygger på att 
munstycket innehåller två rör med olika diametrar som kan glida i varandra. Bedömningen 
grundas på följande: 

• Dålig renlighet då glassmassa som hamnat 
mellan rören blir svårt att tvätta bort.  

• Tätningen anses bra med viss osäkerhet för att 
läckage kan inträffa mellan rören.      

• Munstycket blir något långt vid tömning(dubbla 
rörlängder) vilket försvåra att portionera ut 
glassen i byttorna. Därtill kan glass komma att 
rinna ut på greppytan då öppningen placerats 
nertill på munstycket. Annars bra 
användarvänlighet då varken precision eller 
kraft behövs för att försluta.   

• Begränsade formgivningsmöjligheter då munstycket måste ha en runt tvärsnitt.  

• Munstycket kommer behöva tillverkas i två delar, en hona och en hane, för att sedan 
monteras i varandra. I övrigt, enkel tillverkning då konceptet innehåller få och relativt 
enkla komponenter.  

Koncept 3 – Skjutbar 

Idén grundar sig på samma funktion som används i vanliga spjäll. En perforerad platta täpper till 
en perforerad öppning. Då den skjuts åt sidan öppnas hål, i och med att perforeringen är 
densamma för båda ytorna vilket tillåter flödet att rinna igenom. Bedömningen grundas på 
följande: 

• Risken att glassmassa fastnar mellan 
förskjutningsplattan och munstycksänden 
försvårar rengörningen. Annars bra renlighet då 
de flesta ytor är lättåtkomliga.  

• Tätningen är bra med viss osäkerhet för att 
läckage kan inträffa vid spjället. 

• Konceptet kan inte justera flödet. I övrigt, bra 
användarvänlighet då precision och kraft inte 
krävs.  
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en asymmetriska utformningen på • Sämre formgivningsmöjligheten på grund av d
konceptet.  

• Spjällfunktionen behöver både vara integrerad och tät, vilket sätter krav på 
tillverkningen. I övrigt, enkel tillverkning då konceptet innehåller få komponenter.  



Koncept 4 – Spännet 

Konceptet fungerar på samma sätt som en vanlig lucka med skillnaden att låsningen sker genom 
ett spänne. Bedömningen grundas på följande: 

• Konceptet har en dålig renlighet då spännet som 
placerats under munstycket kladdas ner med 
glass vid tömning. Placeringen kan inte heller 
ändras då det skulle riskera att glass fastnar i 
munstycket.  

• Tätningen är bra då spännet gör att luckan 
spänner åt öppningen med stor kraft. 

• Användarvänligheten är dålig eftersom flödet 
varken kan justeras eller stoppas på ett smidigt 
sätt då tömningen väl påbörjats.  

• Formgivningsmöjligheterna blir sämre då spännet är en komponent som inte anses som 
speciellt estetisk.  

• Konceptet innehåller fler komponenter som komplicerar tillverkningen. 

Koncept 5 – Cylindern 

Konceptidén är tagen från de plastkranar som sitter monterade på vanliga plastdunkar. Flödet 
justeras genom att enkelt vrida handtaget. Bedömningen grundas på följande: 

• Renligheten är dålig eftersom integrerade 
komponenter, som inte kan demonteras, 
försvårar rengörningen.  

• Tätningen är bra och kan bekräftas med att 
konceptet redan används för befintliga 
livsmedel. Eftersom konceptet inte har någon 
packning kan dock små skador ge läckage.  

• Användarvänligheten är bra då flödet kan 
justeras och stoppas oberoende av om du 
påbörjat tappningen eller inte. Ingen större kraft 
eller precision behövs. 

• Formgivningen på konceptet är goda och skulle kunna varieras i många olika 
varianter/former.   

• Eftersom konceptet innehåller fler komponenter, där vissa därtill är förseglade, anses 
tillverkningen bli avancerad.  
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Koncept 6 – Porten 

Konceptet förseglas med en platta som är formad på samma sätt som munstycksänden. Den 
skjuts ner över öppningen likt en port som stängs ovanifrån. Bedömningen grundas på följande: 

• Konceptet har en god renlighet då komponenter 
varken integrerats, är i vägen eller kladdas ner.  

• Förseglingen anses som tät vilket styrks 
eftersom liknande koncept används till flertalet 
tappningskärl. 

• Konceptet har god användarvänlighet då 
operatören kan manövrera flödet enkelt. 
Styrningen kräver ingen större kraft eller 
precision.  

• Formgivningsmöjligheterna är goda då 
konceptet anses kunna varieras i flera utföranden. Formen är symmetrisk och gedigen.       

• Konceptet har en del komponenter men inga som är integrerade vilket gör att det anses ha 
en relativt enkel tillverkningsprocess.   

Av koncepten som tagits fram för munstycket utsågs ”Porten” som det bästa förslaget. Detta 
bekräftas även i spindeldiagrammen då förslaget fått flest poäng.  

Konceptet har en enkel men funktionell utformning. Inspirationen är tagen från tappningskranar 
som ofta används på kärl, dunkar och tunnor, se Figur 2.6.1. Då konceptet till stor del påminner 
om de redan befintliga kranarna ökar dessutom trovärdigheten för att förslaget kommer att 
fungera.  
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Figur 2.6.1. Tappkran som inspirerat till konceptet ”Porten” [12] 

 



2.6.2. Val av förslutningsdörr 
Huvudändamålet med att utveckla en ny förslutningsdörr var att fördela belastningen jämnare 
över packningen. Förslagen som genererades hade alla en bättre fördelning över packningen. 
Dock har analysen av ovan nämnda kriterier visat att andra områden kan ha försämrats i och med 
omformningen.   

Koncept 1 – Befintlig 

Det redan befintliga förslutningskonceptet har tagits med i värderingen då de andra inte med 
säkerhet uppfyller kriterierna bättre. Bedömningen grundas på följande:  

• Tätningsringen belastas ojämnt och kläms ut 
vid förslutningen. I längden kommer 
packningen att slitas och, om den inte byts, 
resultera i läckage.  

• Användarvänligheten är mycket god då 
förslutningen sker enkelt med ett 
enhandsgrepp. Ingen större kraft eller 
precision krävs.   

• Formmässigt finns många alternativ och 
formgivningsmöjligheterna anses goda.  

• Tillverkningen för den befintliga förslutningsdörren är enkel då grundprincipen enbart 
bygger på en led och en fästanordning.  

• Konceptet anses ge bra åtkomlighet i och runt maskinen då inga delar sitter i vägen för 
operatören.  

Koncept 2 – dubbelled 

Konceptet har dubbla leder vid infästningen vilket, i jämförelse med befintlig, ger något bättre 
belastningar på packningen. Bedömningen grundas på följande: 

• Dubbelleden gör att belastningen på 
packningen mildras något då 
förslutningsdörren inte rör sig lika styvt. 
Förändringen minskar skadorna på 
packningen och förbättrar tätningen hos 
dörren.    

• Användarvänligheten kommer att försämras 
något då förslutningen måste ske över båda 
sidorna.  

• Formgivningsmöjligheterna är goda då 
konceptet anses kunna varieras i flera utföranden.  

• Eftersom en led tillförs i upphängningen, jämfört med befintlig, blir tillverkningen något 
besvärligare.  

• Dubbelleden möjliggör att förslutningsdörren kommer kunna öppnas mer, i jämförelse 
med befintlig, vilket ger operatören något bättre åtkomlighet.  
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Koncept 3 – Utdragbar 

Den utdragbara förslutningsdörren är upphängd på skenor som möjliggör att förseglingen kan 
ske rakt framifrån, likt en byrålåda. Bedömningen grundas på följande: 

• Eftersom förseglingen sker rakt framifrån blir 
tätningen nästintill perfekt. Belastningen blir 
dock inte helt jämnt över packningen då 
förseglingen sker över båda sidorna.  

• Användarvänligheten är dålig då 
förslutningsdörren ofta bedöms vara i vägen. 

• Formgivningsmöjligheterna anses goda då 
konceptet möjliggör en ren formgivning.   

• Tillverkningsmässigt skulle konceptet få 
många försvårade komponenter. De löpande skenorna som förslutningsdörren sitter i 
bedöms som en mycket besvärlig lösning, då den inkräktar i glassmaskinens inre.   

• Åtkomligheten i och runt maskinen kommer att försämras avsevärt då förslutningsdörren 
alltid befinner sig framför kylcylindern.  

Koncept 4 – Spårled 

Konceptet har en snarlik utseende med den befintliga förslutningsdörren. Den fixa leden är 
däremot utbytt mot en spårled som möjliggör en förslutning som sker rakt in mot glassfronten. 
Bedömningen grundas på följande: 

• Eftersom förseglingen sker rakt framifrån blir 
tätningen bra. Packningen kommer dock inte 
belastas helt jämnt då låsningen sker över 
båda sidorna. 

• Användarvänligheten är bra men något sämre 
än befintlig eftersom låsningen kräver att två 
händer används. 

• Formmässigt finns många alternativ och 
formgivningsmöjligheterna anses som goda. 

• Tillverkningen kommer innefatta fler komponenter än befintlig. Delarna anses dock som 
relativt lättkonstruerade och lättmonterade.  

• Konceptet bedöms ge bra åtkomlighet i och runt maskinen då inga delar sitter i vägen för 
operatören.  

Med knapp marginal mot den befintliga förslutningsdörren ansågs förslaget, "spårleden" som ett 
bättre alternativ. Konceptet löser belastningsproblemet utan att kompromissa för mycket i de 
andra områdena.  

I och med att låsningen kommer ske på båda sidorna av förslutningsdörren försvåras 
arbetssituationen för operatören något. Dessutom befaras tillverkningsprocessen för 
förslutningsdörren att bli något mer besvärlig än tidigare. Förbättringarna bedöms ändå till fler 
och bättre vilket leder till att förslutningsdörrens utformning kommer att ändras.   
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3. Resultat 

3.1. Valda konstruktionslösningar 
De valda konstruktionslösningarna presenteras i följande kapitel och en helhetsbild av CAD-
modellen kan ses i Figur 3.1.1. 

 

Figur 3.1.1. CAD-modell över den valda konstruktionslösningen 

 

En sammanställningsritning av förslutningsdörrens olika komponenter finnes i Bilaga 6. 
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3.1.1.  Valt munstycke 
Efter konceptgenerering och utvärdering valdes ett slutligt konstruktionsförslag. Den nuvarande 
galleröppningen som forslar glassen ut ur kylcylindern ersätts med ett munstycke som fungerar 
som en kombination av både galleröppning och skena se Figur 3.1.2.  

 

Figur 3.1.2 Munstycket fungerar både som galleröppning samt skena 

 

I och med att munstycket sticker ut från glassfronten samt att dess ände sluttar nedåt kan den 
ersätta skenans uppgift, att hindra glassen från att vidröra glassfronten. Munstycket kommer 
dessutom att ha ett integrerat galler som, på samma sätt som nuvarande öppning, ger glassen den 
rätta konsistensen vid tömning.  

För att förenkla rengörningen är munstycket avtagbart vilket möjliggör att hela komponenten kan 
läggas i ett reningsbad alternativt maskindiskas. Detta underlättar avsevärt för operatörerna då 
det tidigare gallret både krävde en besvärligare och mer tidskrävande rengörning. Munstycket 
monteras/demonteras med hjälp av en vridbar bajonettlåsning, se Figur 3.1.3.  

 

Figur 3.1.3. Munstycket fästs på förslutningsdörren m.h.a. en bajonettlåsning 
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Då munstycket demonteras för rengörning kan handtaget och luckan lätt avlägsnas för att inte 
något glasspill ska bli kvar mellan gallret och luckan. Detta görs genom att handtaget dras upp i 
90 graders vinkel mot munstycket och sedan förs bakåt, se Figur 3.1.4. 



 

Figur 3.1.4. Luckan kan lätt avlägsnas för separat rengörning 

Detta möjliggörs genom att hålet i munstycket samt pinnen på handtaget är utformade enligt 
Figur 3.1.5. 

 

Figur 3.1.5. Schematisk bild över mekanismen i leden mellan handtaget och munstycket 

Pinnen kan rotera i det hålet på munstycket och vid en viss vinkel dras ut åt genom ett spår i 
munstycket, vilket illustreras som höger i Figur 3.1.5.  

För att bajonettlåsningen skall fungera kommer dörren att ha en infästning som sticker ut något 
från maskinfronten. Denna möjliggör monteringen av munstycket samt att skarven mellan dörren 
och munstycket kan tätas med hjälp av en tätningsring. Tätningsringen kommer att vara en 
separat komponent vilket möjliggör enkel rengörning samt byte vid behov. 

Infästningen kommer även den att beröra glassen men rengörningen kommer att bli lätt. Med 
munstycket monterat kommer glassmaskinens rengörningsprogram rena infästningen från glass. 
Det eventuellt kvarvarande glasspill som sipprat in i skarven mellan munstycket och infästningen 
kommer att synas då munstycket demonteras, vilket görs vid varje rengörning. Spillet kan då 
enkelt torkas upp med en blöt trasa eller liknande. Efter detta påbörjas samma 
rengörningsbehandling som beskrivits i kapitel 1.5 vilket försäkrar att glassmaskinens 
komponenter blir helt fria från oönskade bakterier.  
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Profilen inuti munstycket är utformad så att glassmassa som hamnat i munstycket glider tillbaka 
in i kylcylindern, se Figur 3.1.6.  

 

Figur 3.1.6. Munstyckets profil i genomskärning 

Detta förhindrar att en del av glassen fastnar i munstycket och inte bereds till rätt konsistens då 
programmet för glassmassan körs.  

När glassmassan har uppnått rätt temperatur töms blandningsbehållaren smidigt med ett handtag, 
se Figur 3.1.7. Luckan, som är fäst i handtaget, är utformad på så sätt att eventuellt tryck som 
bildas inifrån blandningsbehållanden inte ger upphov till att luckan öppnas då den väl har 
förseglats då det finns en tröghet i leden mellan hantaget och munstycket. Önskas ett mindre 
glassflöde kan detta utföras genom att ställa luckan i ett halvöppet läge. För att stänga luckan 
krävs ej någon större kraft då förseglingen sker genom att befintligt glassflöde skärs av.  

 

Figur 3.1.7. Munstyckets lucka öppnas genom att handtaget dras uppåt 
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3.1.2. Vald förslutningsdörr 

För att minska den ojämna belastningen på dörrens tätningspackning valdes ”spårled” till det nya 
upphängningskonceptet för förslutningsdörren. Istället för att låta dörren ha en fix led i ena sidan 
har denna tillåtits vara rörlig, se Figur 3.1.8. Förändringen möjliggör att dörren kan stängas med 
ett jämnare tryck då låsningen sker över båda sidorna.  

 

Figur 3.1.8. Förslutningsdörrens led kan glida i ett spår 

Själva åtspänningen görs med hjälp av två spännhandtag monterade i infästningen på 
maskinfronten. När dörren ska spännas fast viks handtagen upp så de riktas ut från fronten. De 
kan då föras i sidled in mot dörren så att handtagens ändar överlappar dörrens spännytor. 
Ändarna är konstruerade så att de pressar dörren olika långt beroende på vilken vinkel de står i, 
se Figur 3.1.9. Detta gör att när handtaget viks ner trycks dörren mot fronten och dörren spänns 
på plats. 
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Figur 3.1.9. Spännhandtagens ändar är utformade så att dörren spänns fast då de viks ned 

  



3.1.3. Konstruktionslösningens formgivning 
Utformningen av den nya dörren ska ge intryck av noggrant formarbete och kvalité.  

Den CAD-modell som illustrerar munstycket och dörren visar inte den slutgiltiga designen utan 
påvisar mer hur konceptet är uppbyggt. 

Flera designförslag, där funktionaliteten är den samma som hos grundkonceptet, har tagits fram. 
Ett urval av de mest lyckade designförslagen presenteras i skissform, se Bilaga 7. Anledningen 
till att flera förslag presenteras är att design ofta tilltalar olika personer på olika sätt.  

Oceanpower är som redan nämnt ett kinesiskt företag vilket medför att mode, stil och smak 
skiljer sig från Sverige. Urvalet av designkoncept är därför till för att öka chansen att något 
tilltalar företaget. 

3.2. Materialförslag 
Då komponenterna som utformats måste uppfylla höga krav på hygien och renlighet ställer detta 
också krav på valet av material till dessa.  

För att begränsa sökområdet när det gäller material har programvaran CES EduPack [8] använts. 
CES EduPack är en materialdatabas som innehåller stora mängder information om över 3000 
tillverkningsmaterial. Information kan fås om både materialet i sig, materialets tillämpningar 
samt lämpliga tillverkningsmetoder.  

Sökningen kan begränsas genom att ställa olika krav på materialen, exempelvis på pris eller 
densitet. Detta resulterar sedan i ett diagram med material som uppfyller kraven. Ett exempel på 
ett sådant diagram kan ses i Figur 3.2.1.  

 

Figur 3.2.1. Ett ballongdiagram med material ur CES EduPack 
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När sökningen begränsat antalet lämpliga material väljs material efter de parametrar som anses 
viktigast för komponenten. 

3.2.1. Material till förslutningsdörr 
Materialet i förslutningsdörren bör ha en hög styvhet för att trycket på packningen skall kunna 
fördelas runt om utan att dörren måste göras för tjock. Detta innebär att materialet bör ha en hög 
elasticitetsmodul dvs. förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation. 

Då glassmaskinen OPH42 är avsedd för den kinesiska marknaden där luftfuktighet och 
temperatur ofta är höga måste dörren även kunna motstå korrosion för att inte rosta sönder.  

Då dessa parametrar sammanvägs skulle ett rostfritt stål eller aluminium, kunna vara goda 
materialval då de är styva, korrosionståliga material som kan formas både genom gjutning samt 
skärande bearbetning [8]. Dock bör man vara försiktig med att använda sig av aluminium i 
kontakt med sura livsmedel då lösligheten av aluminium ökar med sjunkande pH [9]. Detta 
innebär att halterna aluminium ökar i det sura livsmedlet då det kommer i kontakt med 
aluminium. Då glass ofta innehåller sura smaker så som frukt och bär är rostfritt stål att föredra 
om inte aluminiumdörren ges ett skyddande ytskikt. Fördelen med aluminiumet är att dess 
densitet är ca en tredjedel av stålets men att hålla dörrens vikt nere är inte något som 
eftersträvats.  

3.2.2. Material till munstycke 
Munstycket måste vara lättrengörligt och genom en bajonettlåsning kunna spännas mot dörren 
med tillräcklig kraft. Då det också innehåller galler och olika vinklar ställs olika krav på 
tillverkningsmetoderna. 

För att inte tillverkningskostnaderna skall bli för höga bör ett lättbearbetat material användas 
såsom till exempel någon polymer. Glasstillverkningsprocessen ger relativt stora 
temperaturskillnader vilket medför att materialet måste, utan att ta skada, klara av de termiska 
förloppen.  

Plaster kan fås väldigt hårda och beständiga samtidigt som de är lätta att rengöra pågrund utav 
sin glatta yta. Utöver detta går de att tillverka till komplicerade former och geometrier genom 
t.ex. formsprutning eller gjutning.  

Då plasten berör glassen kommer enbart livsmedelgodkända polymer att kunna användas. Goda 
kandidater kan vara PE-plast eller PP-plast [3] då båda plastsorterna kan fås i 
livsmedelsgodkända varianter.  

PE-plast, eller Polyeten är den vanligaste plasten i världen och tillverkas i mer än 60 miljoner ton 
varje år. Den delas in olika grupper beroende på densitet och polymerkedjornas utseende. Ett 
exempel på sådan grupp är HDPE eller high density polyeten som har lågt pris och går utmärkt 
att formspruta eller rotationsgjuta.  

Polypropen, PP-plast, är den näst största plasten på marknaden och kan fås i en uppsjö av olika 
kvaliteter pågrund av att man kan modifiera plasten med olika inblandningsmaterial. Exempel på 
detta kan vara att fylla den med krita eller armera den med glasfiber. Detta gör att samma 
grundplast kan användas till en mängd olika applikationer beroende på hur den är komponerad. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mekanisk_sp%C3%A4nning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Deformation
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4. Diskussion 
Under projektets gång har en hårdglassmaskins dörrförslutning analyserats och förbättrats. 
Anledningen till att projektet inte fördjupats inom fler grenar beror till stor del på att flera 
områden redan behandlats av tidigare projekt. På grund av detta valdes det redan från början att 
projektet skulle behandla ett område hos glassmaskinen som inte tidigare analyserats och hade 
potential att förbättras.  

Tyvärr gavs aldrig chansen att se någon maskin användas i drift, trots två studiebesök, vilket 
grundar sig i att glasstillverkningssäsongen inte ägde rum under arbetsveckorna.  

Nämnas bör att en del information om rengöringsproceduren för glassmaskiner är hämtade från 
en manual för en av Oceanpowers mjukglassmaskiner. Dock fungerar mjukglassmaskinerna på 
ungefär samma sätt och har samma behov av kontinuerlig rengörning som hårdglassmaskiner. 
Att informationen stämmer bekräftas även vid de två studiebesöken som genomförts. 

Förslutningsdörren har fått en ny upphängningsanordning som jämnar ut belastningen på 
gummipackningen. Då den nya dörren kräver att operatören spänner den på plats med båda 
händerna genom att parallellt pressa ner handtagen för att fördela belastningen jämnt över 
packningen blir dörrstängningen inte lättare att utföra än på den befintliga förslutningsdörren. 
Det finns alternativ till detta koncept som skulle kunna försegla dörren samt ge jämnt tryck över 
packningen med enbart ett handgrepp, men en sådan lösning skulle bli dyrare att tillverka. 
Eftersom projektet riktar sig till Oceanpower som tillverkar budjetmaskiner valdes det billigare 
och mer tillverkningsvänliga konceptet. 

Under besöket hos Primulator gavs en inblick i deras glassmaskinssortiment som var av typen 
Carpigiani. Det gavs instruktioner om deras rengörningsrutiner och det kom till kännedom att 
hela förslutningsdörren är avtagbar på dessa maskiner. Detta är något som inte antagits varit 
utförbart för Oceanpowermaskinen då utformningen för dörrledens ansetts som fix efter analys 
av bildmaterial. Renlighetsproblemen anses dock kvarstå även om dörren görs avtagbar då 
munstyckets utformning gör att ytor inte blir fullt åtkomliga.  

Vidare utvecklingsmöjligheter skulle kunna vara att vidare nyttja demonteringen av både 
munstycket och dörren för att öka åtkomligheten vid rengörning.  
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5. Slutsats 
De viktigaste slutsatser som kunnat dras under arbetets gång listas nedan: 

• Arbetet resulterade i ett nytt koncept för förslutningsdörren till hårdglassmaskinen 
OPH42.  

• Den nya lösningen kräver att en ny fästanordning måste fästas på maskinfronten. Dörren 
kan alltså ej direkt ersätta den befintliga utan modifikation av maskinen.  

• Rengörningsförfarandet har förenklats med hjälp av det nya konceptet där 
glassmunstycke och förslutningsdörr är separata komponenter. 

• Det finns stort utrymme för formgivningen av förslutningsdörren utan att begränsa dess 
funktion. 
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Bilagor 

Bilaga 1 –Oceanpower OPH42 [10] 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 



Bilaga 2 – Ganttschema 

 

 
 



Bilaga 3 – Studiebesök hos Stockholms glasshus 
För att få en större inblick i hur glasstillverkare använder och underhåller sina maskiner har ett 
studiebesök hos ett sådant företag gjorts. Genom att söka efter "Stockholm glass" på sökmotorn 
Google kunde kontaktinformation om Stockholms glasshus hittas.  Peter Mesch som är en av de 
anställda på företaget hade inga invändningar mot ett studiebesök och svarade gärna på frågor 
angående glassmaskiner. Nedan följer informationen som gavs om glassmaskinens olika 
områden. 

 

Bildreferens [13] 

Användning 
Det är inte många i Sverige som tillverkar glass på egen hand. Utöver maskiner och ingredienser 
måste man ha specifika tillstånd för att få tillverka glass. Som tidigare trott, att Caféer och 
mindre restauranger skulle tillverka sin egen glass är i och med detta relativt osannolikt.  

Stockholms glasshus har tillstånd och producerar glass efter efterfrågan. Vid 
studiebesöket(vintertid) producerades nästintill ingen glass alls eftersom säsongen ännu inte 
börjat. För glasstillverkare är det på sommaren som produktionen går på högvarv.  

Tillverkning 
När glassen tillverkas börjas processen alltid med att pastörisera en glassmix, vilket innebär att 
mixen blandas och hetas upp till ungefär 85 grader. Därefter hälls den färdigblandade glassmixen 
ner i en glassmaskin som kyler och blandar glassen till rätt temperatur. När glassen uppnått 
önskvärd temperatur tappas den ur och fördelas genom ett galler för att göra den något mer 
porös. Vid Stockholms glasshus tillverkas glassmeten av enbart naturliga råvaror som köps in 
vid behov. Vanliga grundingredienser till olika glasstyper är grädde, socker, vatten, ägg, frukter, 
nötter etc.  

 
 



 
 

De 48 glassorter som Stockholms glasshus har att erbjuda grundar sig i 5 basglassar. Det 
vanligaste är att man gör vaniljglassbas och sen smaksätter den med önskvärd smak. När 
smaksättningen är inkluderad i glassmixen hälls den ner i glassmaskinen som då påbörjar 
beredningsprocessen.  

Rengörning 
Rengörningen av glassmaskinen sker lätt och smidigt och tar inte lång tid enligt Peter. Många 
gånger behöver man inte rengöra maskinerna alls mellan omgångarna. Med ett effektivt hopsatt 
produktionsschema kan man förenkla framställning och tillverkningstiden mycket.  

Dock måste maskinen rengöras mycket noggrant då vissa sammansättningar har tillverkats. Ett 
typiskt exempel är när nötter blandas ner i glassen, vilket vissa är extremt allergiska emot. Vid 
rengörning har maskinen ett eget reningsprogram som rensar ur maskinen fullständigt. Dock 
finns en del delar inuti glassblandaren som måste tas ut och tvättas för hand. Enligt Peter är detta 
inte alls jobbigt och han ser det svårt att på något sätt kunna förbättra den nuvarande lösningen.   

Service 
Stockholms glasshus har ett serviceavtal med Carpigiani som har årliga kontroller på 
maskinerna. De kalibrerar maskinerna till rätta temperaturer, kontrollerar diverse packningar och 
allt annat som kan tänkas behöva bytas/smörjas. När en maskin går sönder är det även Carpigiani 
som förser maskinerna med reservdelar.  

Den service som Peter själv får utföra är att fylla på med kylningsmedel i maskinerna i mellan åt. 
Kylningsmedlet är ISO-godkänt och kontrolleras årligen av ett företag som är certifierat för 

ontroll av köldmedier. installation och k

                          

   



Bilaga 4 – Studiebesök hos Primulator 
Primulator är ett företag som säljer glassmaskiner, glasskylar, espressomaskiner med mera. De är 
återförsäljare för den italienska glassmaskinstillverkaren Carpigiani.   

Efter studiebesöket hos Stockholms glasshus kontaktades Thomas Åkerström, försäljningschef 
på Primulator, för att få inblick i hur de europeiska glassmaskinerna ser ut. Detta pågrund utav 
att ingen närmare granskning gavs vid Stockholms glasshus. Tyvärr var maskinerna på 
utställning vid tillfället vilket medförde att besöket fick skjutas upp. Thomas skickade ner 
broschyrer på hårdglassmaskinerna som ingår i deras sortiment för att bidra med material under 
väntetiden.  

Vid påsk hade maskinerna kommit tillbaka till företagslokalerna och ett studiebesök gjordes.   

Thomas tog emot och ledde oss till Primulators utställningslokal där han ganska direkt började 
presentera Carpigianis hårdglass- samt pastöriseringsmaskin, se bilder nedan. 

 

Carpigiani arbetar genuint med kvalité och deras maskiner har en livslängd på ungefär 30 år. 
Maskinerna har haft samma grundutseende i mer än 30 år och utformningen är mycket 
genomarbetad.  De kanske inte ser speciellt kostsamma ut men Thomas berättar att et  set med 
glassmaskin och pastöriseringsmaskin kostar runt en halv miljon kronor.  

Vid jämförelse mellan tillverkarnas glassmaskiner har det noterats att grundkonceptet till stor del 
är densamma.  

I och med att projektet riktar in sig på Oceanpowermaskinens renlighet ställdes en del frågor om 
deras renlighetsrutiner. Det märks att Carpigiani lagt större vikt på maskinens hygien än 
Oceanpower, då flertalet extrafunktioner underlättar för operatörens rengörning. Till exempel är 
både skena och förslutningsdörr avtagbara vilket, i jämförelse med Oceanpowermaskinen, 
möjliggör en separat rengörning av komponenterna. Carpigianis förslutningsdörr och galler är 
dock fortfarande en och samma komponent vilket på samma sätt som Oceanpowermaskinen 
försvårar rengörningen, se bild.  

 
 



 

För att garantera att operatören ska bibehålla en ren glassmaskin levereras den tillsammans med 
ett rengörnings-kit. Kittet innehåller specialanpassade verktyg för att lättare rengöra maskinens 
delar, se bild nedan till vänster.  

 

Desinfektionsmedlet som Primulator rekommenderar för Carpigianimaskinerna heter Sirafan M 
och tillverkas av Ecolab, se bild ovan till höger. Medlet används på samma sätt som står 
beskrivet i Oceanpower manualen [1].  

  

 
 



 
 

Bilaga 5 – Kravspecifikation  
Förslutningsdörren skall uppnå kraven nedan: 

• Tätningspackningen mellan kylcylinder och förslutningsdörr skall ej belastas ojämnt vid 
stängning av förslutningsdörren. 

• Gallret som glassen passerar vid tömning skall ha en ändrad konstruktion för att 
underlätta rengöring.      

• Luckan som stänger munstycket skall ha en ändrad konstruktion för att underlätta 
rengöring.      

• Skärmen placerad under dörren vars uppgift är att få glassmassan att falla en bit ifrån 
glassfronten skall ha en ändrad konstruktion för att underlätta rengöring. 

 

Förslutningsdörren bör uppnå kraven nedan: 

• Den nya dörren bör kunna monteras på den nuvarande hårdglassmaskinen, OPH42.  

• Genom att ge dörren en ny design ska glassmaskinen få ett nytt attraktivare utseende.  

  



Bilaga 6 – Sammanställningsritning 

 

  

 
 



Bilaga 7 – Formgivningsförslag 
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