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Sammanfattning
Olika delar av världen använder energi på olika sätt och till olika ändamål. I Sverige stod
delsektorn Tvätt och tork för 6% av landets totala elanvändning år 2007. På tidigt 80-tal var
det större hushållsmaskiner som dominerade ökningen av energianvändande i byggnader
medan det på senare år har varit mindre hemelektronik och små köksmaskiner som tagit täten.
Tack vare att behovet av energi ständigt ökar behöver en effektivisering av energianvändning
ske. Ett steg i rätt riktning togs när Brundtlandsrapporten publicerades och begreppet ”hållbar
utveckling” kom till. Begreppet syftar till att en utveckling ska ske på ett sådant sätt att
kommande generationer ska ha möjligheten att möta sina behov på samma sätt som nutiden
möter sina.
I Europa har Europeiska Unionen ett mål att energianvändningen år 2020 skall ha sänkts med
20% jämfört med den prognostiserade användningen. För att nå målet har bland annat
ekodesign- och energimärkningsdirektiven uppstått. Dessa direktiv är till för att produkternas
miljöpåverkan skall förbättras under hela dess livscykel samt att göra det lättare för
konsumenterna att jämföra produkter ur ett energiperspektiv med hjälp av en energimärkning.
För torktumlare har denna energimärkning gjorts om för att ge en mer rättvis bild av hur
mycket energi som används när maskinerna körs.
I detta arbete har en jämförelse av den gamla och den nya energimärkningen gjorts. Utöver
detta har en konsumentundersökning utförts som har gett en fingervisning om hur
torktumlarna egentligen används i de svenska hemmen och utifrån detta har tre förslag på
förbättringsåtgärder vid körningar med liten last utretts med avseende på energianvändning,
tidsåtgång och slutlig fukthalt. För att göra jämförelsen mellan de båda märkningarna har en
torktumlare använts och testomgångar med full respektive halv last har körts och resultatet har
använts till att beräkna energieffektivitetsklasserna för båda märkningarna. De tre
förbättringsåtgärderna kördes med halv last enligt den nya märkningen men med ändringarna
extern flödesjustering, intern flödesjustering samt tennisbollar i trumman var för sig.
Den gamla energimärkningen resulterade i energieffektivitetsklass D, precis på gränsen till C,
och den nya i klass C. Trots att de verkar vara likvärdiga skiljer sig resultaten åt tack vare de
olika skalorna på märkningarna. Enligt den gamla märkningen kom torktumlaren på nivå 4
men enligt den nya på nivå 6 och är därför mindre energieffektiv när körningar med halv last
tas med i beräkningarna.
Konsumentundersökningen visade att laststorlekarna varierar mycket från person till person
men med ett medelvärde på 4,75 kg torr tvätt.
Utredningen av förbättringsåtgärderna visade en marginell skillnad på energianvändningen,
tidsåtgången blev bättre men textilierna fick en högre slutlig fukthalt jämfört med en ordinarie
körning. Dessa tre förbättringsåtgärder ansågs därför behöva utredas ytterligare eller bytas ut.

Abstract
Different parts of the world use energy in different ways and for different purposes. In
Sweden the subsector Laundry and Drying represented 6% of the country’s total electricity
use in 2007. In the early 80s it was the big household appliances the dominated the increase of
energy use in buildings whereas in recent years have been smaller home electronics and small
kitchen appliances that have taken the lead. Due to that the need of energy is constantly
increasing a more efficient energy use needs to occur. One step in the right direction was
made when the publication of the Brundtland Commission and the term ”Sustainable
Development” was born.
In Europe the European Union has a goal that in 2020 the energy use shall be reduced by 20%
compared to the forecasted use. To reach the goal they have among other things created the
eco-design and the energy labelling directives. These directives are designed to improve the
products environmental impact during their whole lifecycle and make it easier for the
consumers to compare products from an energy perspective with the help of an energy label.
For tumble dryers this energy label has been redesigned to more accurately reflect how much
energy that is used when the appliances are running.
In this thesis a comparison of the old and the new energy labelling has been made. Beyond
this a consumer survey of how the tumble dryers actually are used in the Swedish households
has been performed. Based on this, three suggestions of improvement measures when drying
small loads have been investigated regarding to energy use, expenditure of time and final
moisture content. A tumble dryer has been used to make the comparison between the two
labels. Test runs with full and half loads has been run and the results have been used to
calculate the energy efficiency classes for both labels. The three improvement measures were
run at half load according to the new label, but with changes to external flow adjustment,
internal flow adjustment and tennis ball in the drum separately.
The old energy labelling resulted in energy efficiency class D, right on the border to C, and
the new labelling in class C. Although the results seem to be equivalent they differ due to the
different scales of the labels. According to the old label the dryer resulted at level 4 but
according to the new it resulted at level 6 and is therefore less energy efficient when the runs
with half load is taken into account.
The consumer survey showed that the load sizes vary a lot from person to person but with an
average load of 4,75 kg dry laundry.
The investigation of the suggestions of improved measures showed a very small difference of
the energy use, the expenditure of time was better but the textiles got a higher final moisture
content compared to the results from the normal method of drying. These three suggestions of
improvement are therefore considered to need further investigation or to be replaced.
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1. Inledning
År 2013 var den globala energianvändningen 106 682 TWh (9173 Mtoe) där bostads- och
servicesektorn stod för 33 % av denna användning (International Energy Agency [IEA] 2015).
I Sverige samma år var den totala energianvändningen 375 TWh där ca 39% användes av
bostads- och servicesektorn (Energimyndigheten 2015). År 2007 användes 6% av den totala
elanvändningen i Sverige till delsektorn Tvätt och tork (Svensk Energi 2016). Den totala
användningen det året var 396 TWh (Energimyndigheten 2015).
Olika delar av världen använder energi på olika sätt och till olika ändamål. Utvecklingen går
framåt även för utvecklingsländerna och detta i samband med att efterfrågan på nyare och
bättre apparater fortsätter att öka för i-länderna gör att elektricitetskonsumtionen ökar fort. I
OECD-länderna står elektricitet tätt följt av naturgas för de största posterna av
energianvändningen. Av det slutliga energianvändandet i byggnader har det av apparater ökat
från 9 % år 1973 till 19 % år 1998. På senare år har ökningen berott framför allt på
hemelektronik och små köksmaskiner medan det på tidigt 80-tal var större maskiner så som
tvättmaskiner som dominerade ökningen. (Cabeza et al., 2014)
Energibehovet i bostadssektorn beror av befolkningsmängd, geografiskt läge,
klimatförhållanden, inkomster, priser på energi, kulturella faktorer etc. I EU ökar
konsumtionen av elektricitet med 2% varje år från och med år 2001 (Cabeza et al., 2014). I
Kina kan 40% av ökningen av CO2-utsläpp under perioden 1992 till 2007 relateras till
hushållens energianvändning. Användningen i hushållen skall inte förbises då den spelar en
viktig roll och det finns utrymme för energipolicys vilket kan leda till ändrat beteende och
därmed minskad energianvändning. Det är vanligt att ändra livsstil vid en flytt från ett liv på
landet till att bo i städer där den kommersiella energianvändningen är 1,5 gång större för ett
hushåll jämfört med ett på landet. På 34 år har stadsbefolkningen ökat med 35% till att år
2012 ligga på 58%, och den siffran förväntas att öka ytterligare de kommande åren. Ökningen
av stadsbefolkningen leder till en ökning av energianvändning i hushållen. (Zhu & Wei, 2015)

1.1 Hållbar utveckling
År 1987 publicerades en rapport som fick namnet Vår gemensamma framtid,
Brundtlandrapporten. I den myntades begreppet ”hållbar utveckling” och beskrevs som
”utveckling som möter nutidens behov utan att riskera möjligheten för kommande
generationer att möta sina behov” (Gröndahl & Svanström 2010, s.32). Varje enskild individ
på jordens yta bidrar på något vis till utsläppen av växthusgaser men vi alla påverkas också
mer eller mindre av miljöeffekterna som uppstår. Ofta är det de rika länderna som skapar
problemen medan de fattiga drabbas av dem. Hur vi lever idag styr hur miljön kommer vara i
framtiden för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn men många börjar vakna upp ur dvalan
och en större efterfrågan på miljöanpassade produkter har bildats.
När det pratar om hållbar utveckling finns det olika varianter på hur världen ska delas in för
att alla dess delar ska representeras. En variant på detta görs med tre områden som kan
benämnas ekonomisk tillväxt, social rättvisa och bevarande av naturresurser. För att uppnå en
hållbar utveckling kan dessa tre områden tänkas som tre cirklar som ligger på varandra. I
mitten där alla tre cirklar möts kan det anses som att mål inom varje enskilt område uppnås
och tillsammans skapar det en hållbar utveckling. (Gröndahl & Svanström 2010)
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En befolkningsexplosion till följd av en högre välfärdsnivå kan skyllas på den tekniska och
ekonomiska utvecklingen som har skett i världen. Vi vill ständigt ha mer och detta är inte
hållbart i längden vilket innebär att de problemen måste lösas. Om hela världens befolkning
ska kunna leva ett bra och värdigt liv, nu och i framtiden, måste jordens resurser se till att
bevaras och att natursystemen tas om hand. (Gröndahl & Svanström 2010)
Europeiska Unionen (EU) har som mål att energianvändningen skall vara sänkt med 20 % år
2020 jämfört med den prognostiserade användningen (EU-upplysningen 2015). Ett led i
arbetet att komma dit är ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet. Ekodesigndirektivet är bland annat till för att tillverkarna ska ha riktlinjer att gå efter vid utveckling av
nya produkter och energimärkningsdirektivet finns för att konsumenterna ska få rätt
information på produktetiketterna (Europeiska kommissionens förordning 2012a) (Europeiska
kommissionens förordning 2012b).

1.2 Ekodesigndirektivet
Ekodesigndirektivet trädde i kraft redan 2005 men reviderades 2009 till att gälla alla
energirelaterade produkter och inte bara de produkter som är energianvändande.
Energirelaterade produkter påverkar den totala energianvändningen men använder inte själva
energin. Direktivet är till för att produkternas miljöpåverkan skall förbättras under hela dess
livscykel. I direktivet finns krav som hjälper till att förbjuda och få bort de ur miljösynpunkt
sämsta produkterna från marknaden. För att en produkt skall vara aktuell för ekodesign skall
största delen av produktens energianvändning ske i användarfasen vilket tas reda på genom en
livscykelanalys. Kravnivåerna sätts till att den totala kostnaden för investering samt
driftkostnad skall bli så liten som möjligt. Direktivet är ett så kallat ramdirektiv som
bestämmer hur krav skall tas fram samt vad som kan regleras. Om produkter har specifika
krav sätts dessa i produktförordningar. I dessa stadgas när kraven börjar gälla samt hur
mätningar och kontroller skall gå till. (Whitlock 2014a)

1.3 Energimärkningsdirektivet
Energimärkningsdirektivet handlar om att visa produkternas energianvändning och göra det
lättare för konsumenter att jämföra produkter ur ett energiperspektiv men också för
tillverkarna att tillverka energieffektivare produkter. Alla medlemsländer i EU har en
gemensam energimärkning som är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade.
Märkningen har en skala från rött till grönt med nivåer från G till A där den sista kan utökas
med A+, A++ och A+++ vid behov. Den mest effektiva nivån kan variera beroende på
produktgrupp men det är alltid bokstaven som står vid den mörkgröna pilen som är den mest
effektiva nivåklassen. Precis som ekodesigndirektivet är energimärkningsdirektivet ett
ramdirektiv. För varje produktgrupp tas en särskild produktförordning fram av EUkommissionen och det är även de som bestämmer vilka produkter som skall energimärkas.
(Whitlock 2014b)

1.4 Avdunstning
När vatten ska avdunsta från ett vattendrag till luft och de båda har samma temperatur kan två
saker ske. Om luften är mättad och de isoterma förhållandena kvarstår sker ingen värme- eller
massöverföring. Om luften inte är mättad uppstår en koncentrationsskillnad av vattenånga i
gränsskiktet mellan luften och vattnet och denna skillnad är den drivande kraften i en
massöverföring från vattnet till luften. För att detta ska kunna ske måste vattnet absorbera
ångbildningsvärmen, hfg, och förångas. När det inte är någon temperaturskillnad mellan luften
och fluiden kommer ingen värmeöverföring ske från luften utan hela förångningsvärmen
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kommer från vattnet nära ytan. När det yttersta vattnet förångas sjunker vattentemperaturen
nära ytan tack vare värmeförlusten och det sänker även mättnadstrycket som i sin tur sänker
ångkoncentrationen vid ytan. Detta skapar temperaturskillnader mellan ytvattnet och
resterande vatten men också mellan vattnet och luften runt omkring. När denna differens
uppstår börjar en värmeöverföring mot vattnets yta både från luften och från de djupare
delarna av vattnet.
Är avdunstningsflödet högt blir behovet av förångningsvärmet också hög. Är behovet större
än den mängd värme som kan överföras till ytvattnet från de nedre delarna av vattendraget
och omgivningen kommer underskottet från den ”kännbara/känsliga” (sensible) värmen vid
ytan och yttemperaturen sjunker därmed ytterligare. Denna process fortsätter tills
ångbildningsvärmen är lika stor som värmeöverföringen till vattnet vid ytan.
När yttemperaturen har stabiliserats och konstanta driftsförhållanden har uppnåtts kan
energibalansen uttryckas som:
𝑄̇ = 𝑚̇ 𝑣 ∗ ℎ𝑓𝑔 [𝑊]

(1)

där 𝑚̇ 𝑣 är avdunstningsflödet och hfg är ångbildningsvärmen från vattnet vid ytans temperatur.
(Ҫengel & Ghajar 2011)
På samma sätt som avdunstningen från vattendraget ovan sker avdunstningen från blöta
kläder som ska torka i rumstemperatur. I en torktumlare händer i princip samma sak men med
ett påtvingat luftflöde som cirkulerar runt de olika komponenterna. Luften får ökad fukthalt
och lägre temperatur i trumman, en fläkt blåser luften via en värmeväxlare där fukten går av
som vatten och till sist går den igenom ett värmeelement för att få hög temperatur innan den
kommer in i trumman igen (Stawreberg 2010). I figur 3 beskrivs detta med en enkel skiss av
ett mollierdiagram som visar den ideala torkprocessen i en kondenstorktumlare.

Figur 3. Skiss av ett mollierdiagram som visar den ideala torkprocessen i en kondenstorktumlare.

1.5 Torktumlare
Från och med 1 november 2013 gäller den nya ekodesignförordningen med krav på
energieffektivitetsindex och kondensationseffektivitet. Kraven gäller för torktumlare för
hushållsbruk som är elnätsanslutna eller gaseldade samt för inbyggda torktumlare för
hushållsbruk. Vissa informationskrav tillkommer utöver de nämnda.
Torktumlare började energimärkas år 1996 och tack vare den nya förordningen får
märkningen nu ett nytt utseende och de olika varianterna av torktumlare får varsin etikett. På
märkningen ska energiklass, kapacitet, buller, programtid samt kondensoreffektivitet
redovisas. Den gäller för samma produkter som kraven om ekodesign och började gälla 29
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maj 2013 samt 29 september 2013. Klasserna för energieffektivitet går från D till A+++.
(Whitlock & Nilsson 2015)
Det finns en standard för vad som bör köras i en torktumlare för att den ska vara så energisnål
som möjligt. Utifrån denna standard har en energimärkning tagits fram som ska informera
konsumenterna om hur mycket energi torktumlaren använder. Denna märkning har gjorts om
för att bli mer rättvis och utförs numera med både full och halv last (Whitlock & Nilsson
2015). Figur 1 och 2 visar exempel på hur den nya och den gamla märkningen kan se ut.

Figur 1. Exempel på hur den nya
energimärkningen för torktumlare ser ut.
(Elgiganten AB, 2016)

Figur 2. Exempel på hur den gamla
energimärkningen för torktumlare såg ut.
(Vattenfall AB, u.å.)

Enligt Stawreberg (2011) tvättas 3,4 kg i snitt per tvättillfälle men lasterna som ska torkas är
oftast mindre eftersom inte alla textilier är lämpliga att köra i en torktumlare. I torkprocessen
är det viktigt att luften och textilierna som ska torkas kommer i kontakt med varandra för att
torkningen ska bli så effektiv som möjligt. Beroende på hur stor lasten som ska torkas är
kommer tiden och ytan där luften och textilierna får kontakt att skilja sig åt. En liten last
kommer inte fylla upp trumman vilket leder till att kontakten mellan luft och textilier blir liten
och luften kan då inte effektivt ta upp fukten från tvätten. (Stawreberg 2012)
1.5.1 Olika typer av torktumlare och hur de fungerar
Det finns tre olika typer av torktumlare som fungerar på olika sätt där det mest avgörande i
vilken som borde väljas är hur badrummet/tvättstugan är byggt.
En kondenstorktumlare kondenserar ånga till vatten där vattnet samlas upp i en behållare eller
leds direkt till avloppet. Den kräver ingen egen ventilation utan använder rumsluften och
passar därför bra i till exempel lägenheter (Vitvarumäklarna). Kondenstorktumlare har två
4

luftflöden, ett internt som torkar tvätten och ett externt som kyler och kondenserar den interna
luften. Den externa består av rumsluft som tas in via ett insug och efter att ha passerat
värmeväxlaren släpps den ut i rummet igen. När luften släpps ut har den högre temperatur än
vid intaget och ju varmare luften är runt torktumlaren desto sämre blir dess torkeffekt. Den
interna luften cirkulerar mellan värmeväxlaren, ett värmeelement, trumman samt en fläkt.
(Stawreberg 2011)
Frånluftstorktumlaren fungerar på liknande sätt som kondenstorktumlaren med skillnaden att
den inte har ett externt flöde som kondenserar fukten. Istället har den en slang och en
utblåsventil som leder ut den varma och fuktiga luften ur huset.
En värmepumpstorktumlare avfuktar luften och återanvänder värmen istället för att skicka ut
den i rummet vilket gör att energianvändningen blir lägre (Vitvarumäklarna). Värmeväxlaren
och värmeelementet är utbytt mot en värmepump där den kalla sidan kyler och kondenserar
luften och den varma sidan värmer upp den igen så att torkningen kan fortsätta. (Stawreberg
2011)
En bidragande orsak till att torktumlare är stora energianvändare kan vara att det finns
luftläckage i systemet. Enligt Stawreberg (u.å.) sker en stor förlust av uppvärmd luft mellan
värmeelementet och trumman tack vare att luften är varm och har låg relativ fuktighet. Men
även mellan fläkten och värmeväxlaren samt mellan värmeväxlaren och värmeelementet finns
betydande läckage. Om luftflödet minskar så minskar också lufttrycket vilket leder till att
luftströmningen genom spalter och hål, dvs. läckage, minskar enligt ekvation 2. Detta kan
antas fungera på samma sätt i en torktumlare.
𝑅𝑎 = 0,8 ∗ 𝐴 ∗ √∆𝑝 [𝑚3 /s]

(2)

där A är hålets area och Δp är tryckdifferensen (Petersson 2013).

1.6 Syfte
I jämförelse med andra hushållsapparater använder torktumlare mycket energi och en
utveckling av energimärkningen var nödvändig för att ge konsumenterna och tillverkarna en
bättre bild av hur energianvändningen ser ut om tumlaren körs enligt standarden. Det blir allt
vanligare att textilierna består av ett eller olika material där alla inte kan köras i torktumlare
och att många har egen tvättmaskin i hemmet och därmed inte behöver tvätta allt på en gång.
Dessa scenarier, var för sig eller en kombination av dem, gör att lasterna som körs i
torktumlarna minskar vilket tillverkarna behöver ta hänsyn till vid utveckling av maskinerna.
Syftet med studien är att med samma torktumlare jämföra den gamla och den nya märkningen
för att ta reda på om de är jämförbara med varandra och om den nya stämmer bättre överens
med hur torktumlare används av konsumenterna.

1.7 Mål
I detta arbete ska en jämförelse av energimärkningen enligt den gamla och den nya standarden
göras. En liten konsumentundersökning av hur stora laster som normalt körs i torktumlare för
hushållsbruk i de svenska hemmen ska utföras. Utöver denna undersökning ska tre olika
förslag på förbättringar vid körning med liten last undersökas och jämföras med avseende på
energianvändning, tidsåtgång samt slutlig fukthalt. Dessa tre förbättringsförslag är ändrat
luftflöde, både externt och internt, samt med utfyllnad i trumman.
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1.8 Hypotes
Det finns många parametrar som skulle kunna påverka torkningen och de intressanta i denna
undersökning är det externa flödet, det interna luftflödet och luftens temperatur samt fukthalt
när den kommer in i trumman. Hypotesen är att:
 En högre temperatur och ett lägre internt luftflöde skulle göra torktumlaren mer
effektiv
 Antingen högre temperatur eller lägre luftflöde skulle ha högre effektivitet
Ett ändrat externt luftflöde gör att luftflödet genom kondensorn passerar med lägre hastighet
vilket leder till en lägre kyl-/kondenskapacitet av den interna luften. Temperaturen på den
interna luften blir då högre och luften kommer innehålla mer fukt efter kondensorn. Är
temperaturen högre efter kondensorn behöver inte värmeelementet värma det interna flödet
lika mycket men luften kan heller inte ta upp lika mycket fukt i trumman innan den är mättad.
När det interna luftflödet stryps stoppas luftflödet upp vilket påverkar vad som händer både i
trumman och i kondensorn. Luften kommer uppehålla sig längre i trumman, hinna få mer
kontakt med textilierna och mer fukt kan då tas upp av luften. I kondensorn blir
kondenseringen effektivare då den interna luften tar längre tid på sig och den externa luften
hinner kondensera mer fukt. Luftläckaget i systemet borde minskas till följd av ett lägre
luftflöde vilket borde resultera i att mer uppvärmd luft kommer in i trumman och kan ta upp
mer fukt. Detta innebär att mer fuktig luft behöver behandlas i värmeväxlaren och mer luft
behöver värmas i värmeelementet.
Som utfyllnad i trumman användes sex stycken tennisbollar. Dessa skulle få textilierna att
röra sig mer och därmed fördela sig bättre och få en större torkarea vilket innebär att luften
skulle stoppas upp och hinna ta upp mer fukt innan den passerat trumman.
Utifrån hur konsumenterna använder torktumlaren skulle en knapp för liten last kunna vara ett
sätt att minska energianvändningen när det inte är så mycket tvätt att torka. När knappen
trycks in ändras luftflödet utifrån resultatet i undersökningen för att textilierna ska hinna få
kontakt med luften innan den har passerat trumman. Detta eftersom trummans volym inte
används fullt ut och därmed stoppas luften inte upp på samma sätt som vid full last utan
passerar snabbare och tar inte upp lika mycket fukt.
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2. Metod
Försöken är uppdelade i tre delar. Del ett där den gamla energimärkningen har använts, del
två där den nya energimärkningen har använts och del tre där tre olika förbättringsåtgärder
med avseende på liten last med den nya märkningen har undersökts. Utöver detta har en liten
konsumentundersökning om hur torktumlare används i de svenska hemmen gjorts.
En frontmatad kondenstorktumlare av märket Asko, modell T793C, har använts i försöken.
Torkprogrammet som användes genom hela arbetet var ”Normal dry” som är ett automatiskt
torkprogram, när rätt fukthalt uppnåtts stänger torktumlaren av sig. En tvättmaskin användes
för att blöta ner textilierna till en fukthalt på 60 ± 1%, vilket är det intervall som anses
godtagbart för beräkningarna. Efter torkning skall fukthalten vara mellan 0-3%.1 Körningarna
är gjorda under maj månad och textilierna som användes förvarades i normal rumsluft under
denna period.
De maximala viktkapaciteterna som använts under försöken är 7000 g för full last, Wfull, och
3500 g för halv last, Whalv. Godsets nominella fukthalt vid start och slut, det vill säga de
fukthalter som är optimala för standardprogrammet och som eftersträvas, är 60 % respektive
0%1. Till försöken har en våg med en mätnoggrannhet på 0,5 gram använts. En energimätare
av märket Everflourish, modell EMT707CTL, med en mätnoggrannhet på ±1%, har använts
till att mäta energianvändningen under försöken. Under ett av varje förbättringsförsök mättes
temperaturen i trumman, efter kondensorn samt efter kondensorn på den utgående externa
luften med en mätnoggrannhet på ±0,5 °C.

2.1 Gammal energimärkning
2.1.1 Förberedelser och torkningsstart
Den tomma kondensvattenbehållaren vägdes och vikten noterades till 400 g. Detta resultat
användes genom hela arbetet.
Torktumlarens filter rengjordes och mängden torr tvätt, W0,full, vägdes upp. Tvätten blöttes
med hjälp av en tvättmaskins skölj- och centrifugprogram och den fuktiga tvätten, Wi, vägdes.
Fukthalten, µi, beräknades med ekvation 3.
𝜇𝑖 =

(𝑊𝑖 −𝑊0,𝑓𝑢𝑙𝑙 )
𝑊0,𝑓𝑢𝑙𝑙

∗ 100 [%]

(3)

Om den ej låg innanför intervallet 60 ± 1% fuktades tvätten lite till med vatten från
vattenkranen om fukthalten var för låg eller skakades alternativt centrifugerades lite till om
fukthalten var för hög.
När fukthalten var inom intervallet lastades tvätten in i torktumlaren och energimätaren
kopplades in. Torkprogrammet startades och starttid noterades.
2.1.2 Efter torkning
När torkningen var klar noterades sluttiden och energianvändningen, Em. Den torkade tvätten,
Wf, samt returvattentanken vägdes. Resultaten noterades och energimätaren nollställdes.
Detta upprepades tre gånger med samma textilier, dvs. W0, full var samma i alla försök.

1

Ileana Hagelin, Projektledare på Sektion Testlab, Svenska Energimyndigheten, E-mail 24 april 2015
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2.1.3 Beräkningar
Fukthalten efter torkning, µf, beräknades med ekvation 4.
𝜇𝑓 =

(𝑊𝑓 −𝑊0,𝑓𝑢𝑙𝑙 )
𝑊0,𝑓𝑢𝑙𝑙

∗ 100 [%]

(4)

Mängden kondenserat vatten, Ww, beräknades med ekvation 5.
𝑊𝑤 = 𝐵𝑒ℎå𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑡𝑜𝑚 𝑏𝑒ℎå𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒 [𝑔]
(5)
Den med avseende på fukt korrigerade energianvändningen, E, och den korrigerade
energianvändningen enligt standard, Ecorr, beräknades med ekvation 6 och 7. Konstanten 1,14
korrigerar energianvändningen, E, utifrån nya förhållanden på den nuvarande standarden
gentemot den föregående (PricewaterhouseCoopers, 2009)
𝐸=

𝐸𝑚 ∗(𝜇𝑖0 −𝜇𝑓0 )∗𝑊𝑓𝑢𝑙𝑙
(𝜇𝑖 −𝜇𝑓 )∗𝑊0,𝑓𝑢𝑙𝑙

[𝑘𝑊ℎ]

(6)

𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐸 ∗ 1,14 [𝑘𝑊ℎ]

(7)

Energieffektivitetsindex, EEIgammal, beräknades med ekvation 8.
𝐸

𝑘𝑊ℎ

𝐸𝐸𝐼𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 = 𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟 /1000 [𝑘𝑔 𝑔𝑜𝑑𝑠]
0,𝑓𝑢𝑙𝑙

(8)

När alla testomgångar har körts och alla beräkningar för respektive omgång gjorts räknades
medelvärden ut på alla beräkningar. Utifrån medelvärdet på EEIgammal samt tabell 1 bestämdes
torktumlarens energiklass (Vattenfall AB, u.å.).
Tabell 1. Energieffektivitetsklasser för torktumlare, gammal märkning

Energieffektivitetsklass
A
B
C
D
E
F
G

Energieffektivitetsindex
EEIgammal < 0,55
0,55 ≤ EEIgammal < 0,64
0,64 ≤ EEIgammal < 0,73
0,73 ≤ EEIgammal < 0,82
0,82 ≤ EEIgammal < 0,91
0,91 ≤ EEIgammal < 1,00
1,00 ≤ EEIgammal

2.2 Ny energimärkning
Den nya märkningen beräknas utifrån tre körningar med full och fyra körningar med halv last.
De uppmätta resultaten från de tre körningarna med full last till den gamla märkningen
användes till den nya märkningen.
2.2.1 Förberedelser och torkningsstart – halv last
Enligt samma princip som Förberedelser och torkningsstart under avsnitt 2.1.1 men med
beteckningen W0,halv.
Fukthalten efter vätning, µi, beräknades med ekvation 9.
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𝜇𝑖 =

(𝑊𝑖 −𝑊0,ℎ𝑎𝑙𝑣 )
𝑊0,ℎ𝑎𝑙𝑣

∗ 100 [%]

(9)

2.2.2 Efter torkning
När torkningen var klar noterades sluttiden och energianvändningen, Em. Den torkade tvätten,
Wf, samt returvattentanken vägdes. Resultaten noterades och energimätaren nollställdes.
Detta upprepades fyra gånger med samma textilier, dvs. W0, halv var samma i alla försök.
2.2.3 Beräkningar
Fukthalten efter torkning, µf, beräknades med ekvation 10.
𝜇𝑓 =

(𝑊𝑓 −𝑊0,ℎ𝑎𝑙𝑣 )
𝑊0,ℎ𝑎𝑙𝑣

∗ 100 [%]

(10)

Mängden kondenserat vatten beräknades med ekvation 11.
𝑊𝑤 = 𝐵𝑒ℎå𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑡𝑜𝑚 𝑏𝑒ℎå𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒 [𝑔]
(11)
Den med avseende på fukthalt korrigerade energianvändningen för varje testomgång, Ej,
beräknades med ekvation 12. Ett medelvärde av Ej för de två typerna av testomgångar (full
och halv) beräknades var för sig med ekvation 13 där n=antalet testomgångar.
𝐸𝑗 =

𝐸𝑚 ∗(𝜇𝑖0 −𝜇𝑓0 )∗𝑊ℎ𝑎𝑙𝑣
(𝜇𝑖 −𝜇𝑓 )∗𝑊0

[𝑘𝑊ℎ]

(12)

𝑛

1
𝐸 = ∑ 𝐸𝑗
𝑛
𝑗=1

(13)
Den viktade energianvändningen, Et, beräknades med ekvation 14.
𝐸𝑡 =

(3∗𝐸̅𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 +4∗𝐸̅ℎ𝑎𝑙𝑣 𝑙𝑎𝑠𝑡 )
7

[𝑘𝑊ℎ]

(14)

Den viktade årliga energiförbrukningen, AEC, samt den årliga standardenergiförbrukningen,
SAEC beräknades med ekvation 15 och 16 där 160 är antalet torkcykler per år och 140 är en
konstant (Europeiska kommissionens förordning 2012a).
𝐴𝐸𝐶 = 𝐸𝑡 ∗ 160 [

𝑘𝑊ℎ
å𝑟

𝑆𝐴𝐸𝐶 = 140 ∗ 𝑐 0,8 [

]

𝑘𝑊ℎ
å𝑟

(15)
]

(16)

Energieffektivitetsindex, EEIny, beräknades med ekvation 17.
𝐴𝐸

𝐸𝐸𝐼𝑛𝑦 = 𝑆𝐴𝐸𝐶 ∗ 100 [– ]

(17)

𝐶
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När alla testomgångar körts och beräkningarna för respektive omgång gjorts räknades
medelvärden ut på alla beräkningar. Utifrån medelvärdet på EEIny samt tabell 2 bestämdes
torktumlarens energiklass. (Europeiska kommissionens förordning 2012b)
Tabell 2. Energieffektivitetsklasser för torktumlare, ny märkning

Energieffektivitetsklass
A+++
A++
A+
A
B
C
D

Energieffektivitetsindex
EEIny < 24
24 ≤ EEIny < 32
32 ≤ EEIny < 42
42 ≤ EEIny < 65
65 ≤ EEIny < 76
76 ≤ EEIny < 85
85 ≤ EEIny

För att en jämförelse av resultatet från de båda märkningarna ska kunna vara tillförlitlig har en
kontrollräkning utförts. Denna kontrollräkning gjordes med enbart data från testomgångarna
med full last samt beräkningarna för den nya märkningen. Om denna beräkning samt den för
den gamla märkningen visar samma resultat av energieffektivitetsklass kan en jämförelse av
de båda märkningarna vara trovärdig.
Även en jämförelse av effektiviteten på torktumlaren vid körning med full och halv last har
gjorts med hjälp av ekvation 18.
𝑇𝑜𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =

𝑊𝑖 −𝑊𝑓
𝐸𝑚

[𝑔/𝑘𝑊ℎ]

(18)

2.3 Förbättringar med avseende på liten last
Tre olika förbättringar testades: extern flödesminskning, intern flödesminskning samt
användande av tennisbollar/utfyllnad under körning. Förbättringsåtgärderna testades var för
sig och försöken gjordes enbart med halv last. Vid jämförelserna har den minskade effekten
till fläktarna inte räknats bort, det är den totala energimängden som mättes upp som har
använts.
En försöksserie med en körning av varje förbättringsåtgärd samt en körning enligt standard
gjordes där temperaturen mättes på tre punkter enligt figur 5. Temperaturerna mättes med
temperaturgivare med en mätnoggrannhet på ±1°C. Med hjälp av temperaturgivaren loggades
temperaturerna var tionde sekund.
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Figur 5. Schematisk bild av en kondenstorktumlare med mätpunkter för temperaturloggning
utmarkerade.

2.3.1 Externt luftflöde
Ett rör med strypfläns monterades på insuget till det externa flödet enligt figur 6. Flänsen
ställdes in på 4 på en skala 1-6, se figur 7, där 1 är minsta möjliga och 6 är största möjliga
justering. Originalflödet skulle ha representerat 0 om det hade varit med på flänsen då det
flödet är helt utan justering.
Samma metodik som för halv last under avsnitt 2.2 användes, försöken repeterades tre gånger
och beräkningar utfördes enligt ekvation 9-17.

Figur 7. Inställningsmöjligheter samt diagram
för strypfläns.

Figur 6. Laborationsuppställning vid körning
med ändrat externt luftflöde
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2.3.2 Internt luftflöde
Det interna flödet justerades genom att göra en enkel strypning med hjälp av en bit silvertejp.
Tejpen sattes fast mellan fläkten och värmeväxlaren/kondensorn och täckte1/3 av
kanalöppningen, se figur 8.
Samma metodik som för halv last under avsnitt 2.2 användes, försöken repeterades tre gånger
och beräkningar utfördes enligt ekvation 9-17.

Figur 8. Flödesjustering på internt luftflöde med hjälp av silvertejp.

2.3.3 Tennisbollar/utfyllnad i trumman
Samma metodik som för halv last under avsnitt 2.2 användes men för att fördela textilierna
mer användes sex stycken tennisbollar. Dessa lades in ovanpå textilierna när trumman var
lastad enligt figur 9, försöken repeterades tre gånger och beräkningar utfördes enligt ekvation
9-17.

Figur 9. Torktumlaren lastad med tvätten och tennisbollarna i trumman innan torkstart.
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2.4 Konsumentundersökning
En konsumentundersökning med 10 personer gjordes för att få en aning om hur torktumlaren
används i de svenska hushållen. De personer som tillfrågades var studenter eller anställda på
Karlstad Universitet. De tillfrågade fick svara på om de var man/kvinna, om de har egen eller
gemensam tvättstuga och hur deras familjesituation såg ut. Slutligen fick de en hög med drygt
11 kg blöta textilier med en fukthalt på 59% till sitt förfogande. Dessa textilier fick de ladda
torktumlaren med efter en instruktion att de skulle ladda som de skulle ha gjort hemma i
tvättstugan. De uppmanades att tänka sig att de stod hemma i tvättstugan och precis hade kört
en omgång tvätt i tvättmaskinen som nu skulle torkas. De skulle, utifrån högen med fuktig
tvätt, tänka sig hur mycket tvätt de ungefär hade haft i tvättmaskinen och sedan ladda
torktumlaren med den mängd av denna tvätt som de brukar köra i torktumlaren.
Deras laster vägdes och den blöta vikten noterades för att sedan räknas om till torrvikt med
ekvation 19 där fukthalten, 𝜇𝑖 , är 59% och den blöta vikten anges i kg.
𝜇𝑖 =

𝑊𝑖 −𝑊0
𝑊0

∗ 100 [%]

(19)
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3. Resultat
3.1 Jämförelse gammal och ny energimärkning
En jämförelse av den gamla och den nya märkningen ses i tabell 3 och figur 10 och 11. I
tabell 1 och 2 presenteras EEI samt energiklass för märkningarna. I tabell 3 samt figur 11 kan
också resultatet från kontrollräkningen på den nya märkningen ses. Trots att den gamla
märkningen samt kontrollräkningen gav samma resultat vad gäller energiklass är de båda
märkningarna inte jämförbara. Kontrollräkningen är långt ifrån gränsen till ett C, vilket
avläses tydligt i figur 11, medan den gamla märkningen ligger precis på gränsen till ett C,
vilket ses i figur 10.
Tabell 3. Jämförelse av den gamla och den nya märkningen.

Gammal märkning
Ny märkning
Kontrollräkning ny
märkning

EEIgammal
0,73
-

EEIny
77,2
106,4

Energiklass
D
C
D

Gammal energimärkning
1,1

Gräns mellan A och B

1
Gräns mellan B och C
0,9

EEI [kWh/kg]

Gräns mellan C och D
0,8
0,73

Gräns mellan D och E

0,7
Gräns mellan E och F
0,6
Gräns mellan F och G
0,5
Resultat gammal
märkning

0,4

Figur 10. Det slutliga resultatet från den gamla energimärkningen. Linjerna symboliserar gränserna för
de olika nivåerna på energimärkningen. Nivåerna börjar på en linje och sträcker sig fram till linjen under
där nästa nivå tar vid. Ett EEI från 0,55 och lägre ger ett A och ett EEI över 1,0 ger ett G.
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Ny energimärkning
110

106,4

100
90

Gräns mellan A+++ och A++

80

Gräns mellan A++ och A+

77,2

Gräns mellan A+ och A

EEI [-]

70

Gräns mellan A och B

60

Gräns mellan B och C

50

Gräns mellan C och D

40

Resultat ny märkning

30

Resultat kontrollräkning

20
10

Figur 11. Det slutliga resultatet samt resultatet från kontrollräkningen på den nya energimärkningen.
Linjerna symboliserar gränserna för de olika nivåerna på energimärkningen. Nivåerna börjar på en linje
och sträcker sig fram till linjen under där nästa nivå tar vid. Ett EEI från 24 och lägre ger ett A+++ och
ett EEI över 85 ger ett D.

Värdena i figur 12 och 13 är de avlästa och/eller uträknade grundvärdena, de är ej korrigerade
för restfukt. I figur 12 ses textiliernas fukthalt efter torkning. Överlag är den slutliga
fukthalten högre för halv last än för full last förutom ett undantagsfall för varje laststorlek.
Variationerna inom de båda laststorlekarna är så pass stora att det är svårt att göra en rättvis
bedömning av vad den slutliga fukthalten egentligen är. Dock är alla fukthalter inom godkänt
intervall, 0-3%.

Slutlig fukthalt
1,80%
1,55%

1,60%

Slutlig fukthalt [%]

1,39%

1,36%

1,40%
1,20%

1,03%

1,00%

0,86%
Full last

0,80%
0,54%

0,60%

Halv last

0,40%
0,14%

0,20%
0,00%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Testomgång
Figur 12. Den slutliga fukthalten för de sju testomgångarna till den nya märkningen.

Energianvändningen påverkas av tidsåtgången för torkningen. Hur dessa hänger ihop för de
båda laststorlekarna visas i figur 13.
14

Tidsåtgång och energianvändning
Tidsåtgång [min]

Energianvändning [kWh]
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Figur 13. Tidsåtgång samt energianvändning för de sju testomgångarna för både den gamla och den nya
märkningen. De tre till vänster är körda med full last och de fyra till med halv last.

Resultatet på torkningseffektiviteten för både den gamla och den nya märkningen visas i figur
14. De blå staplarna representerar körningarna med full last och de orange representerar
körningarna med halv last. Staplarna visar ett stabilt resultat inom laststorlekarna men det
varierar mellan dem och det är tydligt att körningar med halv last är mindre effektiva än
körningar med full last.
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Figur 14. Torkningseffektiviteten för de sju testomgångarna för både den gamla och den nya märkningen.
De blå staplarna representerar körningarna med full last och de orange representerar körningarna med
halv last.
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3.2 Konsumentundersökning
I tabell 4 redovisas svaren från den konsumentundersökning som gjordes.
Tabell 4. Resultatet från konsumentundersökningen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kön
Man(M)/
Kvinna(K)
M
M
M
K
K
M
K
K
M
M

Familjesituation Tvättstuga
Egen(E)/
Gemensam(G)
Fru + 2 barn
E
Sambo + 2 barn
G
Sambo
E
Man + 2 barn
E/G
Sambo
E
Fru + 1 barn
G
Man
E
Sambo
G
Själv
G
Själv
G

Vikt, blöt
tvätt i kg

Vikt, torr
tvätt i kg

8,354
4,248
11,158
6,589
6,589
7,368
4,962
7,561
11,158
7,513
Medel:

5,25
2,67
7,02
4,14
4,14
4,63
3,12
4,76
7,02
4,73
4,75

Resultatet visar att laststorleken varierar mycket från person till person, medelvärdet däremot
visar att laststorleken är relativt stor. Eftersom de maximala viktskapaciteterna som har
använts i försöken är på 7 respektive 3,5 kg ligger medelvärdet i princip mitt emellan full och
halv last.

3.3 Förbättringar med avseende på liten last
Tabell 5 visar energianvändningen, tidsåtgång samt slutlig fukthalt för de tre
förbättringsåtgärderna samt ordinarie körningarna med halv last. Resultatet från de ordinarie
körningarna är med som referens för att se hur resultatet har förändrats. Alla värden är
medelvärden på de antal testförsök som gjordes för varje körsätt.
Energianvändningen har inte någon nämnvärd variation, den är i princip konstant mellan de
olika körsätten. Programtiden mellan de olika åtgärderna är nästan likadan medan den
ordinarie körningens programtid är ca 15 minuter lägre. Den slutliga fukthalten är mer
önskvärd för den ordinarie körningen. För de tre förbättringsåtgärderna är den slutliga
fukthalten jämn men högre jämfört med den ordinarie.
Tabell 5. Energianvändning, tidsåtgång och slutlig fukthalt för de tre förbättringsåtgärderna samt
ordinarie körning med halv last.

Externt flöde
Internt flöde
Tennisbollar i trumman
Ordinarie körning

Energianvändning Tidsåtgång (min)
(kWh)
2,30
92
2,33
90
2,34
90
2,35
105

Slutlig fukthalt (%)
2,8
2,5
2,3
1,0

Temperaturloggning vid de tre mätpunkterna enligt figur 5 under en körning av vardera
förbättringsåtgärd samt ordinarie körning redovisas i figurerna 15-17. I alla tre figurer visas
att det tar längre tid att värma upp luften i försöken med åtgärderna än den ordinarie
körningen.
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Figur 15. Temperaturkurvor från de fyra testomgångarna vid mätpunkten efter kondensorn på den
externa sidan.

Enligt figur 15 påverkas inte temperaturen ut ur torktumlaren av en justering av det interna
luftflödet mer än att det tar lite längre tid för luften att komma upp i temperatur. Däremot
både justering av det externa flödet och att köra med tennisbollar gör att luften ut är ett par
grader högre än för den ordinarie körningen. Detta tyder på att temperaturen i hela systemet är
högre för dessa två körsätt då kurvorna för dem även är högre i figurerna 16 och 17.
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Figur 16. Temperaturkurvor från de fyra testomgångarna vid mätpunkten efter kondensorn på den
interna sidan.
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I figur 16 ses det att de olika körningarna hänger ihop på samma sätt som i figur 15 men med
något större variation i svängningarna. Körningen med tennisbollar ligger något över
körningen med extern flödesjustering och den ordinarie körningen ligger lite över körningen
med intern flödesjustering i början men något under i slutet.
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Figur 17. Temperaturkurvor från de fyra testomgångarna vid mätpunkten i trumman.

I figur 17 passerar ingen av de fyra körsätten 60 °C vilket tyder på att det sitter en
temperaturgivare i torktumlaren som är inställd på en maxtemperatur på 60 °C. Även i denna
figur hänger de olika körningarna ihop på samma sätt som i figur 15 men med mindre
marginal.

3.4 Sammanfattning
Märkningarna resulterade i energiklass D, precis på gränsen till C, enligt den gamla och ett
tydligt C enligt den nya. De båda är enligt kontrollräkningen ej jämförbara med varandra. När
torktumlaren körs med full last får tvätten en lägre slutlig fukthalt än vid körning med halv
last och ett samband syns mellan detta och tidsåtgång samt energianvändning då det krävs
både mer tid och energi vid körningarna med full last. Torkningseffektiviteten är lägre för
körningar med halv last än för körningar med full last.
Konsumentundersökningen visade ett varierande resultat mellan konsumenterna med laster på
allt från 2,7 till 7,0 kg torr tvätt.
Förbättringarna med avseende på liten last visade att energianvändningen minskade något
men inte utmärkande, tidsåtgången minskade med 13-15 minuter men den slutliga fukthalten
ökade med 1,3-1,8% jämfört med ordinarie körningar. Temperaturerna varierar med upp till
ca 2 °C vid de tre mätpunkterna i torktumlaren men ser man till helheten på resultaten i
avsnitt 3.3 verkar inte temperaturdifferenserna ha påverkat slutresultatet.
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4. Diskussion
4.1 Jämförelse gammal och ny energimärkning
Det är lätt att bli lurad till att tycka att de båda märkningarna gav ungefär samma resultat i
energiklass men eftersom en uppdatering av hela beräkningssystemet har gjorts så skiljer sig
även skalorna/nivåerna åt. Detta betyder att till exempel ett C enligt det gamla systemet inte
kan jämföras med ett C enligt det nya systemet.
Att göra denna ändring i sättet att beräkna energiklass på torktumlare, och andra
hushållsmaskiner, har varit ett led i att främja den hållbara utvecklingen, att få upp ögonen på
konsumenter att sträva efter energisnåla produkter men också att få producenter att vilja göra
produkter som använder mindre energi men med samma prestanda och funktion. Att som
konsument bry sig om vilken energiklass torktumlaren faktiskt har och inte bara tänka på
inköpspriset och hur den passar in stilmässigt i hemmet är en viktig del i att leda den hållbara
utvecklingen framåt. Medvetenhet om att varje mängd insparad energi gör skillnad här och nu
och i framtiden är a och o för att målen om en hållbar framtid ska kunna uppnås. För att
konsumenterna ska kunna vara medvetna om detta måste tillverkarna underlätta genom att
redan från utvecklingsstadiet av en produkt följa de riktlinjer de har fått till sin hjälp i form av
olika direktiv, se avsnitt 1.2 och 1.3.
Resultaten från den gamla och den nya märkningen hamnar på nivå 4 och 6 på de respektive
skalorna, räknat från energiklass A respektive A+++. Alltså indikerar det på att torktumlaren
är sämre enligt det nya sättet att beräkna energiklassen och detta kan styrkas med figur 14 där
det tydligt ses att torktumlaren har sämre torkningseffektivitet vid körning med halv last. För
att förbättra effektiviteten skulle åtgärder på ett eller annat sätt vara ett alternativ när små
laster ska köras och delar av detta har undersökts i detta arbete och diskuteras i avsnitt 4.3.
Den gamla märkningen var nära på att hamna i klass C istället för klass D och detta skulle
kunna bero på ett avrundningsfel antingen i beräkningarna eller i avläsning vid vägningarna
av textilierna då det var så liten marginal mellan energieffektivitetsindexet och gränsen
mellan de båda klasserna.
Efter kontrollräkningen som gjordes på den nya märkningen bedömdes resultatet till att de
båda märkningarna ej är jämförbara med varandra. Det borde de heller inte vara i och med att
hela sättet att beräkna märkningen har gjorts om då den gamla ej ansågs vara tillräcklig.
Resultatet skiljde mycket mellan de båda sätten att räkna trots att de var i samma energiklass
och detta beror till stor sannolikhet på att det resulterade i den sämsta klassen på den nya
märkningen. Hade det funnits sämre klasser än D hade den troligtvis hamnat där. Eftersom det
är samma värden från testomgångarna med full last som har använts i beräkningssätten till de
båda märkningarna borde det skiljande resultatet bero på hur beräkningarna är gjorda.
Torktumlaren består av samma delar och fungerar på samma sätt och kan inte ha blivit mindre
energieffektiv bara för att märkningen har uppdaterats utan det är bara märkningen som har
varit missvisande innan den ändrades.
De slutliga fukthalterna skiljer sig åt mellan full och halv last där testomgångarna med halv
last övergripande har resulterat i att ha en högre fukthalt efter torkningens slut. Det mest
troliga är att detta beror på att textilierna inte torkas lika bra när trumman inte är ordentligt
fylld tack vare att luften har lättare att passera trumman och därmed inte tar upp lika mycket
fukt. Det resultat som avviker, men ändå är inom rätt fuktintervall, vad gäller full last skulle
kunna bero på att torktumlaren inte hade varit körd på ett tag innan den testomgången. Detta
är något som har noterats vid ett par misslyckade testomgångar där textilierna har haft alldeles
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för hög slutlig fukthalt efter första torkningen när torktumlaren har stått oanvänd och hunnit
”torka upp”. Den slutliga fukthalten får enligt standarden inte vara högre än 3% men har vid
dessa körningar legat kring 5%. Efter ett misslyckat försök har andra testomgången gett
likvärdiga resultat som tidigare godkända testomgångar. Även testomgångarna med halv last
har ett utstickande resultat där en av omgångarna har en väldigt låg slutlig fukthalt.
Energianvändningen för denna omgång är den högsta för omgångarna med halv last men
tidsåtgången är den näst lägsta. Så förutom fukthalten är det inga direkt utstickande resultat
och de kommer heller inte påverka vilken energiklass torktumlaren hamnar i då resultatet är
mitt på intervallet för klass C.

4.2 Konsumentundersökning
Resultaten skiljer sig väldigt mycket från person till person och medelvärdet är högre än
väntat utifrån rapportskrivarens egen erfarenhet av användande av torktumlare. Många
användare, både de som ingick i undersökningen och andra som detta ämne har diskuterats
med, tycker att det är behändigt att köra den mesta tvätten i torktumlaren. Detta gäller
speciellt de som bor i lägenhet och antingen har dåligt med plats för att torka tvätten eller att
tiden i tvättstugan är för kort för att tvätten ska hinna torka om den hänger i rumstemperatur.
Detta leder då till att lasterna som körs i torktumlare ökar i storlek.
De flesta av personerna som ingick i undersökningen tyckte att det var svårt att ladda
torktumlaren som användes i försöken på samma sätt som de gör med sin egen torktumlare
hemma. Detta på grund av att storleken på torktumlaren i försöken hade större trumma än vad
många av personerna var vana vid samt att det var svårt med en redan fuktad hög med tvätt.
Ett par stycken brukar köra allt de tvättar i torktumlaren och lastade därför in hela högen med
den tvätt som var fuktad till försöken. När tvätten fuktades kördes den i tvättmaskinen i två
omgångar så egentligen kanske det de personerna lastade in i torktumlaren skulle ha delats
upp i två omgångar även det. Flera av de medverkande påpekade att resultatet kanske inte
stämmer helt överens med hur de använder torktumlaren i sitt vardagliga liv.
Jämförs resultaten för männen respektive kvinnorna så torkar kvinnorna mindre textilier i
torktumlaren än männen, med undantag för en man som lastade in minst mängd av alla
personerna som deltog i undersökningen. Detta skulle kunna bero på att kvinnorna överlag
delar upp tvätten i mindre laster redan när det ska tvättas i tvättmaskinen och/eller att de är
försiktigare med vilken typ av textilier de torkar i torktumlaren, detta har dock inte kunnat
styrkas av någon litteratur.
Eftersom resultatet varierar från små till stora laster kan det tolkas som att dagens metod för
att räkna ut energimärkningen borde vara bra ur avseendet hur torktumlarna används av
konsumenterna. Men det kan också tolkas som att en större undersökning med fler deltagare
skulle vara bra att göra då denna undersökning hade ett mycket litet urval. Detta i
kombination med att de medverkande tyckte att det var svårt att uppskatta hur mycket de
lastade i torktumlaren hemma tyder på att den ny undersökning borde utföras. Denna skulle
göras med ett större urval och hemma hos konsumenterna utifrån hur de använder
torktumlaren i verkligheten med deras egen tvätt för att få en större trovärdighet på resultatet.

4.3 Förbättringar med avseende på liten last
Ingen av de tre förbättringsåtgärder som utreddes i denna studie gav ett resultat som var bra ur
förbättringssynpunkt. Tidsåtgången minskade med upp till 15 minuter men i kombination med
energianvändningen och den slutliga fukthalten uppfylldes inte målen att förbättra körningar
med liten last. Syftet med att använda en torktumlare är att få tvätten så torr som möjligt och
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de möjliga förbättringsåtgärderna gav en slutlig fukthalt som var mer än dubbelt så hög som
för ordinarie körsätt.
Sett till temperaturloggningarna verkar hypotesen stämma bra överens med vad resultatet
visar. För den externa ändringen skrevs i hypotesen, avsnitt 1.8, att den interna luften borde få
en högre temperatur efter kondensorn tack vare lägre kyl-/kondenseringskapacitet när den
externa luften passerade med lägre hastighet. Detta ses tydligt i figur 21 där linjen för den
externa flödesjusteringen ligger ett par grader över linjen för den ordinarie körningen. Den
interna luften antogs också innehålla mer fukt efter kondensorn och detta skulle kunna styrkas
av att den slutliga fukthalten är högst för den externa flödesjusteringen. När luften redan
innehåller en del fukt kan den inte ta upp lika mycket från textilierna och därmed torkas dem
inte lika bra. Eftersom temperaturen blir högre efter kondensorn kommer den stiga fortare
även i övriga delar av torktumlaren vilket gör att den snabbare kommer upp i
maxtemperaturen 60 °C i trumman och det är när den har kommit upp i denna temperatur som
torkningen stannar. Detta i kombination med att inte lika mycket fukt från textilierna kan tas
upp av luften resulterar i den höga slutliga fukthalten.
Med den interna flödesjusteringen antogs att mer fukt skulle kunna tas upp av luften tack vare
att det tog längre tid för luften att passera trumman men detta visar den slutliga fukthalten att
så inte var fallet. Det skulle kunna vara så att trots längre tid genom både trumman och
kondensorn så klarade inte den externa luften av att kondensera tillräckligt med fukt. Detta
resulterade i att när den interna luften återigen skulle passera trumman innehöll den redan en
viss mängd fukt så att den inte kunde ta upp tillräckligt mycket från textilierna. Men
temperaturloggningarna säger emot detta då temperaturen efter kondensorn på den interna
sidan är snarlik den från den ordinarie körningen och skulle idén om fukthalten i luften och
textiliernas slutliga fukthalt stämma borde temperaturkurvan för den interna flödesjusteringen
likna den för den externa flödesjusteringen. Även den antagna läckageminskningen kan vara
med och ställa till fuktupptagningen då mer fuktig luft behöver kondenseras istället för att den
smiter ut genom något hål någonstans. Att mängden läckage antas ha minskat kan också
relateras till att energianvändningen för den interna flödesjusteringen är så pass hög trots den
låga tidsåtgången då det är mer luft som cirkulerar i systemet och därmed behöver värmas upp
i värmeelementet som är en av de stora energianvändarna i systemet.
För körningarna med tennisbollar i trumman var de båda luftflödena enligt originalutförande
så det enda som har påverkat resultatet här är tennisbollarna. Energianvändningen ligger i
princip i samma nivå som ordinarie körning men tidsåtgången är lägre och den slutliga
fukthalten är högre, likt de andra två åtgärderna. Temperaturerna i systemet är enligt
loggningen snarlika med dem för den externa flödesjusteringen vilket inte känns rimligt alls
då luftflödena är ”original” och därför borde den externa luften klara av att kondensera/kyla
den interna likt den ordinarie körningen. Så istället för att torka tvätten till likvärdig slutlig
fukthalt men med kortare tidsåtgång samt lägre energianvändning gör denna
förbättringsåtgärd att tvätten torkas sämre, på kortare tid men med nästan samma
energianvändning. En anledning till detta skulle kunna vara att tennisbollarna inte orkar
knuffa runt textilierna och få dem att veckla ut sig tillräckligt utan bollarna följer bara med
runt i trumman. Detta leder då till att luften inte stoppas upp och att torkarean inte ökar. När
luften inte stoppas upp hinner den inte ta upp fukten från textilierna och den slutliga
fukthalten blir högre. Den höga energianvändningen kan bero på att den externa luften hinner
kondensera/kyla den interna luften ordentligt då den inte innehåller så mycket fukt och då
behöver värmeelementet jobba mycket för att värma upp luften till rätt temperatur innan den
ska in i trumman igen.
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4.4 Fortsatt arbete
Eftersom ingen av de tre åtgärderna som har undersökts i studien gav önskvärt resultat
behöver detta undersökas ytterligare. Antingen så borde man komma på andra möjliga
åtgärder eller utreda dessa tre grundligare. Ett sätt att göra detta är att justera flödet olika
mycket för att dels ta reda på om/hur det påverkar resultatet men också för att ta reda på bästa
möjliga justering med minsta möjliga energianvändning och bästa slutresultat. Även en
kombination av justerat flöde samt tennisbollar/utfyllnad i trumman skulle vara intressant att
utreda.

22

5. Slutsats
Små laster påverkar energieffektiviteten och därmed energimärkningen negativt och det är
stor variation i storleken på de laster som körs i de svenska hemmen. De förbättringsåtgärder
som utreddes i studien gav inte önskvärt resultat och bör utredas vidare.
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