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Sammanfattning 

Idag står världen inför stora utmaningar när det kommer till tackla problematiken kring utökade 

miljöproblem och konsekvenserna som dessa medför. Det mest kritiska problemet på global skala har 

identifierats som utsläpp av växthusgaser som bidrar till en förstärkt växthuseffekt genom förhöjda 

medeltemperaturer på jorden. Stor del av utsläpp av växthusgaser är idag kopplat till fossilbaserad 

elproduktion. Inom EU produceras idag nästan hälften av all el genom förbränning av fossila bränslen 

så som naturgas och kol. Det är därför av stor vikt denna typ av produktion fasas ut, men också att 

elanvändningen hos konsumenter minskas. 

Med bakgrund av förstärkta klimathot och ökad konkurrens så pågår en ständig utveckling inom 

marknaden för hushållsapparater mot att tillverka mer energieffektiva lösningar. Inom området för 

utveckling av diskmaskiner på ASKO Appliances AB utreds möjligheterna kring att minska 

elförbrukningen i sina maskiner. En föreslagen lösning till detta är att komplettera maskinerna med en 

värmepump för uppvärmning av diskvattnet istället för enbart ett konventionellt elelement. Studier har 

visat att denna metod för vattenuppvärmning kan minska elförbrukningen upp till 24 %. 

Lösningen innebär att en kondensor formad som en spole placeras i maskinens bottenbrunn för att avge 

värme till det förbipasserande diskvattnet. I detta arbete läggs fokus på kondensor-enheten i 

värmepumpsystemet och dess geometri, med syftet att utvärdera möjligheterna kring förbättrad 

värmeöverföring till vattnet genom att simulera olika geometrier på kondensorn. I arbetet används 

programvaran COMSOL Multiphysics för att skapa en 3D-modell över problemet och simulera olika 

geometrier och förutsättningar. Modellen valideras genom jämförelse med experimentellt framtagna 

data. Genom flödessimuleringar undersöks komponentens effektavgivning vid förändringar av 

kondensorns diameter, rördiameter samt ökat avstånd mellan varven (pitch) och antal varv i spolen.  

Resultat presenterade i denna studie visar att det går att förbättra kondensorns effekt med jämfört med 

grundutförandet om rördiametern ökas. Ett alternativ innebär att antalet varv på kondensorn behålls 

enligt grundutförandet och att diametern ökas med 3 mm vilket genererar en effektökning motsvarande 

22 %. Ett andra alternativ är att ta bort ett varv på kondensorn och öka diametern med 4,5 mm vilket 

resulterar i 24 % effektökning.  

Undersökningen om att öka avstånden mellan varven visar att kondensorns effekt avtar när avstånden 

blir större. Genom analyser av flödesdistributionen runt om kondensorn har det konstaterats att denna 

effekt uppstår på grund av utloppets karaktär som ger upphov till stora områden med låga hastigheter i 

brunnen. Diskussion har förts kring hur detta kan förebyggas och det finns god potential till vidarestudier 

inom frågan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

Today, the world is faced with major challenges when dealing with environmental problems and their 

consequences. The most critical issue on a global scale has been identified as greenhouse gas (GHG) 

emissions that contribute to the enhanced greenhouse effect through elevated average temperatures 

around the globe. A large part of GHG emissions is linked to fossil-based electricity production. Within 

the EU, almost half of all electricity is produced by combustion of fossil fuels such as natural gas and 

coal. It is therefore of great importance that this type of production is phased out, but also that the 

consumption of electricity by consumers is reduced. 

In the domestic appliances industry, continuous development towards more energy-efficient solutions 

has been happening in response to climate change threats and stiff competition in the global marketplace. 

In the field of dishwasher development, ASKO Appliances AB investigates the possibilities of reducing 

electricity consumption by their machines. A suggested solution is to supplement the machines with a 

heat pump for heating the wash water instead of only a conventional electrical element. Studies have 

shown that this method of water heating can reduce electricity consumption by up to 24%. 

The solution means that a coil-shaped condenser is placed in the bottom-well of the machine to deliver 

heat to the bypassed water. In this work, focus is placed on the condenser unit in the heat pump system 

and its geometry, with the purpose of evaluating the possibilities for improved heat transfer to the water 

by simulating different geometries on the condenser. In this work, the COMSOL Multiphysics software 

is used to create a 3D model over the system and simulate different geometries and conditions. The 

model is validated by comparison with experimental data. Flow simulations evaluates the emitted power 

of the component when changing the diameter of the condenser, pipe diameter, and increased distance 

between the turns (pitch) and number of turns in the coil. 

Results presented in this study show that it is possible to improve the condenser-performance in 

comparison to the original design, if the pipe diameter is increased. One alternative means that the 

number of turns on the condenser is maintained according to the original design and the diameter is 

increased by 3 mm, which generates a 22 % increase of heat transfer rate. A second option is to remove 

one turn on the condenser and increase the diameter by 4.5 mm, resulting in a 24% increased heat 

transfer rate. 

The analysis of increasing the distance between the turns shows that the condenser’s heat transfer 

decreases as the distances increase. By analyzing the flow distribution around the condenser, it has been 

found that this effect occurs due to the nature of the outlet, which causes large areas with low velocities 

around the condenser. Discussion has been made on how this can be prevented and there is good 

potential to conduct further studies in the matter. 
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Nomenklatur 

Beskrivning av använda symboler och indextermer 

Symbol Beskrivning Enhet 

A Area m2 

d Diameter m 

g Tyngdacceleration m/s2 

Gr Grashofs tal - 

 h Värmeövergångstal W/(m2*K) 

k Värmeledningsförmåga W/(m*K) 

Nu Nusselts tal - 

P Tryck Pa 

p Pitch m 

R Värmetransportmotstånd K/W 

Re Reynolds tal - 

Ri Richardsons tal - 

T Temperatur K 

U Totalt värmeövergångstal W/(m2*K) 

u Hastighet m/s 

β Expansionskoefficient K-1 

μ Dynamisk viskositet Pa*s 

ν Kinematisk viskositet m2/s 

ρ Densitet kg/m3 

Index Beskrivning 

∞ Omgivningen 

b Brunn 

i Inre 

k Kondensor 

r Rör 

s Yta (surface) 

T Turbulent 

y Yttre 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sedan början av den industriella revolutionen i slutet på 1700-talet har jordens medeltemperatur 

genomgått en onaturlig ökning vilket har medfört klimathot så som förhöjda havsnivåer och 

intensifiering av extremt väder (IPCC, 2008). Detta är en effekt av en dåtida och nutida överkonsumtion 

samt hög efterfrågan på energi världen över (Ghoniem, 2011). En av de mer betydande faktorerna till 

detta är koldioxid-ekvivalenta utsläpp kopplade till elproduktion (Eikevik & Bengtsson, 2016). Att 

minska de globala utsläppen av växthusgaser genom minskad energikonsumtion är ett av huvudmålen i 

det så kallade Kyotoprotokollet som är en internationell överenskommelse. Insatser görs världen över 

för att minska energikonsumtionen för bland annat tillverkningsprocesser och byggnader. Även 

energianvändning kopplat till användning av hushållsapparater utgör en del i denna fråga och genom att 

förbättra effektiviteten hos dessa apparater kan den globala energikonsumtionen hållas nere (De Paepe 

et al., 2003). I Figur 1 visas fördelningen av elanvändningen i Sverige under 2015 utifrån 

Energimyndighetens statistik. Det kan ses att elförbrukningen kopplat till hushållen står för den tredje 

största posten motsvarande 21 %.  

 

Figur 1. Sveriges elanvändning 2015. Bild: Energimyndigheten, våren 2017 

Detta arbete är utfört på uppdrag av ASKO Appliances AB som tillverkar och utvecklar 

vitvaruprodukter. Med ovan beskrivna klimathot tillsammans med politiska styrmedel och ökande 

konkurrens som bakgrund så drivs företag så som ASKO till att tillverka mer energieffektiva lösningar. 

På ASKO och inom området för utveckling av diskmaskiner undersöks bland annat metoder för att 

minska elförbrukningen vid användning.  

Tidigare metoder för att minska elförbrukningen i diskmaskiner har främst inneburit att reducera 

vattenanvändningen i processen och istället köra längre program. Den största förändringen i Europa vad 

gäller vatten- och elkonsumtion kopplat till diskmaskiner skedde i samband med införandet av den 

Europeiska standarden för diskmaskiner. I samband med detta dokumenterades exempelvis att en 

tillverkarare lyckades reducera elanvändningen i sina apparater med ca 70 % samtidigt som 

vattenanvändningen minskade med ca 80 %. På senare år har utvecklingen inom detta område gått 

långsammare på grund av svårigheter att ytterligare minska vattenanvändningen utan att påverka 

diskresultatet (Bengtsson et al., 2014). 
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För att ytterligare reducera elkonsumtionen i maskinerna kan bland annat processerna och 

komponenterna kopplat till systemets diskcykel undersöks mer detaljerat. En traditionell diskcykel 

består av fyra huvudsteg: för-disk, huvuddisk, sköljning och torkning. Figur 2 illustrerar hur 

temperaturprofilen i maskinen varierar med processtiden och de fyra stegen.  

 

Figur 2. Temperaturvariation under en typisk diskcykel. Bild: Bengtsson et al. (2014) 

Vattenbytet kan få temperaturen att sänkas 3-8 °C och det är vid de här två tillfällena som den större 

delen av elförbrukningen äger rum (Bengtsson et al., 2014). En föreslagen lösning för att minska 

elförbrukningen under dessa steg går ut på att diskmaskinen kompletteras med en värmepump med en 

helixformad kondensor (en spole) som har direktkontakt med processvattnet, och som ska bidra till 

uppvärmningen av diskvattnet istället för enbart ett elelement. Bengtsson et al., (2014) utförde en studie 

där konceptet undersöktes där diskvattnet värmeväxlades i en rak dubbelrörskondensor. I studien 

användes en simuleringsmodell över pumpsystemet för att studera kompressorvolym och drifttid. 

Resultaten visade bland annat att en minskning av elanvändningen motsvarande 24 % var möjlig jämfört 

med konventionellt system med enbart elelement. När det kommer till värmeöverföring till vattnet är 

den viktigaste komponenten i värmepumpsystemet kondensorn-enheten. Kondensorn prestanda, med 

avseende på värmeöverföring, bör därför optimeras för att ytterligare förbättra systemets effektivitet.  

Metoder för att förbättra värmeöverföringen från värmeväxlare delas huvudsakligen in i de två 

huvudgrupperna aktiva och passiva metoder. Aktiva metoder involverar processer där extra energi måste 

sättas till för att driva dem. Exempel på sådan teknik är användning av pulserande insprutning eller 

utsug, elektriska fält och mekaniskt rörliga delar. Passiva metoder, vilket implementeras i detta arbete, 

involverar bland annat permanenta förändringar på geometrin som dels har i syfte att öka turbulensen 

inom eller utanpå den värmetransporterande kanalen, men också att öka den värmeväxlande arean för 

att kunna avge mer effekt (Stehlik et al., 2014). Att forma röret som en spole räknas som en passiv metod 

i sig, men ytterligare passiva metoder går också att applicera på det krökta röret genom exempelvis 

geometriförändringar.  

I detta arbete läggs fokus på kondensor-enheten i värmepumpsystemet som fungerar som en 

värmeväxlare mot diskvattnet i bottenbrunnen. En etablerad utformning av värmeväxlare (VVX) är ett 

så kallat helix-format rör (en spole) och är den form som kondensorn antar i det gällande fallet. Spolen 

kan appliceras som en dubbelrörsvärmeväxlare (Nigam et al., 2006) eller som en helixformad-skal-VVX 

(HSVVX) (Salimpour, 2009). Dessa kan bland annat användas inom processer för petrokemi, 

biomedicin, kraftproduktion, kylning och luftkonditionering (Ebadian et al., 2005). Konceptet med en 

kondensor i en vattenfylld bottenbrunn kan liknas vid en HSVVX. Att forma röret som en spole har dels 
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fördelen att värmeväxlaren blir kompakt vilket gör det möjligt att applicera den i mindre apparaturer 

samt att den värmeöverförande arean per volymenhet ökar. Spolens krökning ger också upphov till ett 

sekundärt flöde genom centrifugalkraften som ökar turbulensen och förbättrar 

värmeöverföringsförmågan inom röret (Wongwises & Naphon, 2006). Prestandan för en helix-formad- 

och en rak värmeväxlare jämfördes exempelvis i en studie av Rennie et al., (2002) och visade att det 

inre värmeövergångstalet hi [W/m2K] var upp till 1,43 gånger högre för helix-formen.  

En idag vanlig metod för att undersöka effekten av diverse parametrar i en konstruktion är via 

datorbaserade simuleringar av typen CFD (Computational Fluid Dynamics). Det är en metod som har 

fördelen att vara både tids- och kostnadseffektiv. Fördelarna kommer främst av att metoden möjliggör 

att en komponent eller process kan studeras innan den praktiskt tillämpas samt att det går att undersöka 

utvecklingsmöjligheterna av befintliga system och komponenter. Genom detta effektiviseras 

utvecklingsprocessen på så vis att resursåtgången kan minskas samt att mer effektivare lösningar kan 

tas fram. I detta arbete används mjukvaran COMSOL Multiphysics för att skapa modeller och köra 

simuleringar.  

1.2 Syfte och mål 

Med bakgrund av den alternativa lösningen med värmepumpar i diskmaskiner är syftet med detta arbete 

undersöka möjligheterna till förbättrad värmeöverföring till diskvattnet genom förändrad geometri på 

kondensorn. I slutändan kan produkter optimeras för att producera mer energieffektiva lösningar. 

Arbetet avser att uppnå följande mål: 

 En experimentell uppsättning ska upprättas för att producera valideringsdata till modellen.   

 En valideringsmodell som är stationär och tredimensionell ska konstrueras över brunnen och 

kondensorn och dess simuleringar ska valideras mot experimentella data. 

 Valideringsmodellen ska ligga till grund för en geometrimodell. Geometrimodellen ska 

användas för att simulera olika geometriförändringar på kondensorn i form av kondensorns pitch 

och diameter, rördiameter samt kombinationer mellan dem. 

 Prestandan på den existerande kondensorn ska undersökas och förslag på geometriförbättringar 

ska presenteras med avseende på förbättrad värmeöverföring till processvattnet. 
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2 Tidigare studier av geometriförändringar på värmeväxlare 
Fördelarna med helixformen när det kommer till värmeväxlare har länge varit känt och det är idag ett 

utbrett forskningsområde. Flera utredare har genomfört studier för att beskriva de värmetransporterande 

egenskaper och fenomen som uppstår i samband med helixformade värmeväxlare. För denna typ av 

värmeväxlare studeras flitigt betydelsen av rörets utformning och dess förmåga att överföra 

värmeenergi. Två återkommande parametrar som ofta studeras är rördiameter och pitch (avstånd mellan 

varven). Studier har även genomförts där rörets yta förses med exempelvis fenor eller görs korrugerad 

för att förbättra värmeöverföringen genom ökad area och turbulens.  

Granskningen av litteratur inom området indikerar att större delen av studierna fokuserar på 

experimentella och numeriska undersökningar för värmeöverföringen inom röret i en helixformad 

värmeväxlare. Tillgängligheten på undersökningar som betraktar värmeöverföringen på yttersidan av 

röret är mer begränsad. Samtliga studerade arbeten använder sig av passiva metoder i försök att förbättra 

den termiska prestandan. För att beskriva värmeväxlarens värmeöverföringsförmåga och jämföra olika 

fall används ofta Nusselts tal (Nu), som beskriver kvoten mellan konvektion och ledning genom ett 

gränsskikt. Ofta analyseras Nu vid olika värden för Reynolds tal (Re) som beskriver karaktären på den 

betraktade fluiden (turbulent eller laminärt). Flera utredare använder experimentellt framtagna data för 

att presentera samband för att beräkna Nusselts tal och värmeövergångstal inom värmeväxlaren.  

Studerade arbeten skiljer sig åt vad gäller hur flödet inom röret behandlas. Vid behandling av 

kondensatorer så hanteras ett mer komplext två-fas flöde då ånga övergår till flytande form inom 

värmeväxlaren som exempelvis studerades av Gupta et al., (2014). I andra fall sker inga 

fasomvandlingar och ett en-fas flöde betraktas. Typiskt för detta fall är när vatten flödar inom spolen 

som också är omgiven av vatten i skalet vilket bland andra har studerats av Jayakumar et al., (2010). 

Nedan följer en sammanfattning av tidigare studier inom området vad gäller tillvägagångssätt, 

förutsättningar och resultat. I Tabell 1 presenteras en sammanställning över viktiga resultat från 

respektive studie. 

2.1 Experimentella studier 
Ghorbani et al., (2010) genomförde en experimentell studie där blandad konvektion i en helixformad 

värmeväxlare i ett skal studerades. Flödena i värmeväxlaren var av typ fluid-till-fluid och försöken 

genomfördes för både laminära- och turbulenta förhållanden inom spolen.  Effekten på det yttre (skal-

sidan) värmeövergångstalet orsakat av förändringar på spolens pitch och spolens diameter undersöktes. 

Resultat från studien visade att spolens rördiameter hade försumbar effekt på det yttre 

värmeövergångstalet och att en större värmeväxlararea medförde en sänkning av det totala 

värmeövergångstalet, medan en större pitch resulterade i ett högre yttre värmeövergångstal. 

Rördiameterns och spolens pitch påverkan på det yttre värmeövergångstalet i en spole-i-skal 

värmeväxlare undersöktes också av Sedighi et al., (2013). I studien utnyttjades experimentella försök 

tillsammans med Taguchi-metoden (statistisk metod för parameteroptimering) för att optimera rörets 

diameter, pitch och flöden genom skalsida och rörsida, med avseende på det totala värmeövergångstalet. 

I försöken flödade varmt vatten inom spolen och kallt vatten i skalet. Resultaten visade att Nusselts tal 

på skalsidan ökade vid större pitch vilket också gav ett högre totalt värmeövergångstal. En större 

diameter resulterade i lägre Nusselts tal på skalsidan men gav ett högre totalt värmeövergångstal. En 

optimal design för en HSVVX föreslås och innebär att största möjliga värden på diameter, pitch och 

flöden bör appliceras. Designparametrar för helixformade värmeväxlare har också tidigare analyserats 

med hjälp av Taguchi-metoder av Ganji et al., (2012).  
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Kylning av vatten i en HSVVX undersöktes experimentellt av Nada et al., (2015). I försöken flödade 

varmt vatten över en spole innehållande ett kylmedium. En traditionell slät spole jämfördes med en spole 

försedd med externa radiella fenor riktade mot spolens centrum i syfte att öka kompaktheten för 

värmeväxlaren. För varje spole genomfördes fyra försök med varierande diameter på det omgivande 

skalet. Försöken genomfördes med ett intervall på Reynolds tal motsvarande blandad konvektion och 

Nusselts tal på spolens utsida studerades. Resultaten användes för att ta fram två samband för att beräkna 

Nusselts tal med hjälp av Reynolds tal, Grashofs tal (Gr) och dimensionslös skal-diameter:  

För slät spole:   𝑁𝑢 = 0,5𝑅𝑒0,506𝐺𝑟0,057𝐷0,249  (1) 

För spole med fenor:  𝑁𝑢 = 0,5𝑅𝑒0,492𝐺𝑟0,062𝐷0,244  (2) 

Framtagna samband jämfördes med tidigare arbeten och visade god överenstämmelse. Vidare visade 

resultaten att Nusselts tal på utsidan ökade för spolen försedd med fenor samt vid högre värden på Re 

för båda värmeväxlarna. En förbättring av värmeöverföringen påvisades även vid större kvot mellan 

skalets- och spolens diameter. 

2.2 Numeriska studier 
Mirgolbabaei et al., (2010) utförde en numerisk studie där blandad konvektion i en HSVVX undersöktes 

genom att simulera olika fall för diameter och dimensionslös pitch för spolen. Studien behandlar en 

värmeväxlare där värmeöverföringen sker från fluid till fluid och dessa flöden representeras av varmt 

och kallt vatten i modellen. Simuleringsmodellen validerades genom en experimentell uppsättning där 

temperaturer registrerades vid samtliga inlopp, utlopp och ytor. Resultaten visade att 

värmeövergångstalet på skalsidan sjunker med större rördiametrar. Det noterades en negativ trend för 

värmeövergångstalet vid värden för den dimensionslösa pitchen mellan 1,5 och 1,8. Vid pitchen 2,0 

noterades en ökning av det yttre värmeövergångstalet.  

Purandare et al., (2013) genomförde en numerisk analys över en helixformad värmeväxlare med olika 

geometriska parametrar. Värmeövergångstalet och Nusselts tal studerades på rörets insida för olika 

kombinationer av rörets- och spolens diameter och med ett intervall för Reynolds tal mellan 100 och 

6000. Framtagna data validerades genom jämförelse med fyra olika korrelationer för Nusselts tal 

presenterade av andra utredare. Resultaten visade att värmövergångstalet och Nu ökade vid större 

rördiameter och konstant pitch. Baserat på resultaten föreslås att en optimal helixformad VVX bör ha 

en liten diameter på spolen men större diameter på röret vilket bidrar till ett mer intensivt sekundärt 

flöde och där med ökat Nusselts tal.   

I en studie av Zachár, (2010) studerades numeriskt effekten på värmeöverföringen och tryckfall i en 

helixformad värmeväxlare genom att förse den med ett spiralformat räffel-mönster på insidan. 

Beräkningarna gjordes med hjälp av en modell för flödessimulering vilken jämfördes med kända 

samband samt experimentellt framtagna data. Som arbetande fluid i spolen användes vatten och en 

50/50-blandning av vatten och glykol. I försöken alternerades mönstrets geometri genom att studera 

kvoten mellan räffel-djup och rördiameter (h/d) samt kvoten mellan räffel-pitch och rördiameter (p/d). 

Resultaten visade att pitchen mellan räfflorna hade större effekt på en förbättrad värmeöverföring än för 

djupet. Vidare visades att fallet (p/d=1, h/d=1) kan ge upp till 100 % förbättrad värmeöverföring på 

rörets insida jämfört med ett slätt rör. Mönstret resulterade också i en ökning av friktionsförluster 

motsvarande 10-600 % jämfört med ett konventionellt slätt rör. 

Gunjo et al., (2015) undersökte med hjälp av CFD-baserad programvara värmetransporterande 

egenskaper inom en HSVVX i syfte att värma reaktorvatten för biogasproduktion. I studien undersöktes 

det konvektiva värmeövergångstalet, Nusselts tal och tryckfallet på rörets insida för tre olika fall av 
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pitchavstånd och olika flödeshastigheter inom spolen. Tre olika spolar testades med pitchen 25 mm, 50 

mm och 75 mm, alla hade två varv och samma diameter på både spole och rör. Resultaten visade att 

med den största pitchen (75 mm) erhölls högst värmeavledning, värmeövergångstal, Nusselts tal samt 

högst tryckfall. Samtliga parametrar minskade där efter med minskad pitch. Den största ökningen skedde 

mellan 25 mm och 50 mm och var mindre påtaglig mellan 50 mm och 75 mm. 

Tabell 1. Sammanfattning av resultat från tidigare studier 

Referenser Viktiga resultat 

 

Ghorbani et al., (2010) 

Spolens rördiameter har försumbar effekt på det yttre 

värmeövergångstalet och en större värmeväxlararea ger ett lägre 

totalt värmeövergångstal. En större pitch resulterar i ett högre yttre 

värmeövergångstal. 

 

Sedighi et al., (2013) 

Nusselts tal på skalsidan ökar vid större pitch och ger högre totalt 

värmeövergångstal. Större diameter ger lägre Nusselts tal på 

skalsidan men ger högre totalt värmeövergångstal. En optimal design 

innebär att största möjliga värden på diameter, pitch och flöden bör 

appliceras. 

 

Mirgolbabaei et al., (2010) 

Värmeövergångstalet på skalsidan sjunker med större rördiameter. 

En negativ trend för värmeövergångstalet observerades vid värden 

för den dimensionslösa pitchen mellan 1,5 och 1,8. Vid pitchen 2,0 

ökar det yttre värmeövergångstalet. 

 

Purandare et al., (2013) 

Värmövergångstalet och Nu ökar vid större rördiameter och konstant 

pitch. En optimal utformning av värmeväxlaren innebär en liten 

diameter på spolen och större diameter på röret p.g.a. mer intensivt 

sekundärt flöde och ökat Nusselts tal. 

 

 

Zachár, (2010) 

Pitchen mellan räfflorna har större effekt på en förbättrad 

värmeöverföring än för djupet i räfflorna. Korrugerat rör kan ge 100 

% förbättrad värmeöverföring på rörets insida jämfört med ett slätt 

rör. Mönstret resulterade också i en ökning av friktionsförluster 

motsvarande 10-600 % jämfört med slätt rör. 

 

Nada et al., (2015) 

Framtagna samband för beräkning av Nu visade god 

överenstämmelse med tidigare arbeten. Nusselts tal på utsidan ökade 

för spolen med fenor samt vid högre värden på Re. Förbättring av 

värmeöverföringen sker vid större kvot mellan skalets- och spolens 

diameter. 

 

Gunjo et al., (2015) 

Störst värmeavledning, värmeövergångenstal, Nusselts tal och 

tryckfall erhålls vid det största pitchavståndet (75 mm). Samtliga 

parametrar minskar med minskad pitch. Den största ökningen sker 

mellan pitchen 25 mm och 50 mm och är mindre påtaglig mellan 50 

mm och 75 mm. 
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3 Systembeskrivning, antaganden och begränsningar 

3.1 Värmepumpsystemet 
Lösningen med en värmepump i en diskmaskin innebär att en förångare i form av ett rör i en vattentank 

placeras längs med maskinens sida. Genom förångaren transporteras ett köldmedium med låg temperatur 

och tryck. Köldmediet förångas genom att det absorberar värme från vattentanken vilket så småningom 

orsakar isbildning i tanken. Från tanken transporteras ångan till en kompressor som höjer trycket och 

temperaturen hos köldmediet. Kompressorn transporterar vidare köldmediet till ett helixformat 

kondensorrör placerad i maskinens bottenbrunn. I kondensorn kondenserar köldmediet och avger värme 

till det förbipasserande processvattnet via ledning och konvektion. Fasomvandlingen av köldmediet sker 

under konstant tryck och resulterar i en isoterm process där temperaturen inom kondensorn är 

oförändrad. Processvattnet som passerar på utsidan av kondensorn recirkuleras genom att pumpas upp i 

spolarmarna för att sedan åter rinna genom brunnen och värmas upp ytterligare. Efter kondensorn 

transporteras köldmediet vidare till ett kapillärrör som signifikant sänker trycket och temperaturen hos 

köldmediet innan den sluter cykeln och går in i vattentanken igen.  

Den isbildning som sker på vattentanken avlägsnas och utnyttjas i diskprogrammets torkningssteg. I 

torkningen blåses den varma och fuktrika luften som finns i maskinen över den istäckta tanken. Detta 

resulterar i att isen smälter och vattnet i luften kondenseras ut. Den nu torra luften förs vidare in i 

maskinen igen för att torka disken medan kondensvattnet rinner ner i brunnen och avloppet. Figur 3 

visar samtliga huvudkomponenter i värmepumpsystemet och dess tänkta positioner i diskmaskinen. En 

schematisk beskrivning över processerna och dess flöden är illustrerat i Figur 4.  

 

Figur 3. Beskrivning av värmepumsystemets komponenter och placering i diskmaskinen. Bild: ASKO Appliances AB, våren 

2017 
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Figur 4. Beskrivning av flöden och processerna för uppvärmning och torkning. Bild: ASKO Appliances AB, våren 2017 

 

3.2 Objektbeskrivning 

Bottenbrunnen har ett djup på 65 mm och diametern 97 mm. I nedre delen av brunnen, 10 mm över 

bottnen sitter utloppet för recirkulerande processvatten. Längs med bottnen av brunnen och strax under 

cirkulationsutloppet sitter också ett utlopp för avloppsvatten. Vidare är bottnen försedd med två mindre 

hål ämnade för kondensorns in- och utlopp. I centrum av brunnen sitter en cylinderformad sil med 

diametern 62 mm som har som funktion att fånga upp grövre matrester från diskgodset. I Figur 5 visas 

en exakt illustration över den beskriva bottenbrunnen utan kondensor och sil. 

 

Figur 5. CAD-modell över aktuell bottenbrunn. Bildkälla: ASKO Appliances AB, våren 2017 
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Kondensorn är tillverkad i rostfritt stål med en yttre rördiameter på 5 mm och väggtjocklek 1,3 mm. 

Röret är format som en spole med 6 varv och har ytterdiameter 89 mm. I grundutförandet är spolens 

pitch 5,1 mm och inlopp respektive utlopp löper längs med spolens vertikala axel. Figur 6 illustrerar 

kondensorn med dimensioner enligt grundutförandet. 

 

Figur 6. Kondensorns grundutförande med mått för rördiameter, kondensordiameter och pitch. Bild: Oscar Edin, 05/2017 

I simuleringarna så varieras kondensorns pitch. Pitchen kan beskrivas som avståndet mellan två punkter 

på ett plan som ligger parallellt med spolens vertikala axel (avstånd mellan varven). Figur 7 beskriver 

pitchen (p) på en spole tillsammans med rörets diameter (dr) och kondensorns diameter (dk).  

 

Figur 7. Geometriska parametrar för en spole. Bild: inspirerad av Jayakumar et al. (2010) 

3.3 Värmetransport 
Generellt gäller att konvektiva värmeövergångstal förknippade med kondenseringsprocesser är högre än 

dem förknippade med vattenflöden förbi ytor. I en studie av Yan och Lin (1999) undersöktes konvektiv 

värmeöverföring i samband med kondensation av köldmediet R-134a i små rör. Resultaten visade bland 

annat att det konvektiva värmeövergångstalet inom röret uppgick till över 6000 W/m2K under särskilda 

förhållanden. För det gällande fallet förutsätts värmeövergångstalet vid innerväggen hi vara högre än det 
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för ytterväggen hy då kondensering sker inom röret och att det är ett vattenflöde utanpå röret med låg 

hastighet. 

I arbetet läggs fokus på att undersöka och förbättra värmeöverföringen från rörets utsida då det totala 

värmeövergångstalet U [W/m2K] begränsas av den mindre värmeövergångstalet (Çengel et al., 2011). 

För att öka det totala värmeövergångstalet krävs det att det största värmetransportmotståndet reduceras 

vilket i detta fall uppstår utsidan av kondensorröret. Det totala motstånd som hindrar värmetransporten 

från köldmediet till vattnet kan beskrivas enligt Ekvation 3: 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑅𝑦 =
1

ℎ𝑖𝐴𝑖
+

𝑑

𝑘𝐴
+

1

ℎ𝑦𝐴𝑦
   (3) 

Då ledningsförmågan k för materialet i kondensorn är god, blir den sista termen i Ekvation 3 den 

dominerande och genom att maximera hy samt Ay erhålls ett mindre totalt värmetransportmotstånd och 

värmeöverföringen till processvattnet kan förbättras.  

När konstruktionen har en liten pitch skapas ett inaktivt område med låga hastigheter mellan de ytor 

som vetter mot varandra mellan varven. Genom att öka pitchen förväntas mer vatten kunna flöda genom 

de skapade mellanrummen och således öka hastigheten på vattnet inom detta område. Genom den högre 

hastigheten så förväntas också det konvektiva värmeövergångstalet vid dessa ytor att öka. Liknande 

teori som för pitchavståndet gäller för avståndet mellan brunnens innervägg och spolens rör. Om 

mellanrummet är mindre blir vattenflödet mellan vägg och spole lägre vilket resulterar i en lägre 

drivkraft för vattnet att flöda in mellan varven på kondensorn.   

Att öka diametern på röret bidrar dels till fördelen med en större värmeväxlande yta och där med mer 

värmeöverföring, men det kan också förebygga eventuella effektivitetsförluster i värmepumpsystemet. 

I värmepumpsystem finns det ofta lite mer köldmedium än vad som i teorin är nödvändigt på grund av 

praktiska skäl så som läckage och varierande driftförhållanden. Detta kan leda till att en ansamling av 

flytande köldmedium sker inom kondensorn vilket ökar kondenseringstrycket och som i sin tur sänker 

systemets effektivitet. En större rördiameter bidrar till att den ansamlade vätskan upptar en mindre 

volym i kondensorn vilket medför en lägre tryckökning än för ett rör med mindre diameter (Bengtsson 

& Berghel, 2016). 

3.4 Antaganden och begränsningar 
För att anpassa arbetet till gällande omfattning har olika antaganden gjorts och begränsningar har satts 

inför problemet. Dessa förenklingar har främst gjorts för att erhålla en simuleringsmodell som klarar av 

att producera data på en rimlig tid med hänsyn till de gällande tidsramarna i detta arbete.   

Figur 8 visar ett godtyckligt T-s diagram (T = temperatur [K] och s = entropi [J/kg K]) för en 

värmepumpscykel. Under simuleringarna antas att ångan som når kondensorn är 100 % mättad och har 

en temperatur motsvarande kondenseringstemperaturen för det aktuella trycket. Där av behandlas inte 

processen som sker i steg 1-2 där överhettad ånga närmar sig kondensationstemperaturen. Vidare antas 

att eventuell underkylning av köldmediet (steg 3-4) sker efter kondensorn och att tryckfallet inom 

kondensorn är lågt. Detta medför att temperaturen i kondensorn kan antas hålla konstant nivå. Processen 

som sker inom kondensorn representeras således enbart av steg 2-3 i Figur 8 i detta arbete. 
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Figur 8. T-s diagram för en godtycklig värmepumpscykel. Bild: Oscar Edin, 04/2017  

I den verkliga maskinen är brunnen utrustad med en sil för att fånga upp matrester som följer med 

diskgodset. Då medelhastigheten på vattnet genom brunnen är låg så antas silens påverkan på 

vattendistribution och hastigheter vara begränsad. Antagandet baseras också på visuella observationer 

gällande silens genomsläpplighet av vatten vilken bedömdes som god. Där av bortses silen och 

rensgallret i detta arbete. Det bedömdes också att eventuella fördelar med att involvera silen, inte skulle 

väga upp för den extra beräkningstid för simuleringarna som tillkommer. Att involvera silen skulle 

innebära att skapa ett poröst material med viss genomsläpplighet som utgör silens material och dessa 

egenskaper hos silens material är okända. Det skulle också krävas ytterligare en fysikmodul i modellen 

som hanterar fluidtransporter i porösa material vilket kräver mer datorkraft och längre beräkningstider. 

Vad gäller silen så tas endast hänsyn till dess dimensioner och tänkta placering då den utgör en 

begränsning för vilken form och dimensioner kondensorn kan anta.  

Vid simulering av olika pitch-avstånd så bibehålls brunnens nuvarande geometri helt. Vid simuleringar 

med varierande rördiameter på kondensorn så modifieras kondensorns geometri sådan att brunnens 

utformning kan behöva ändras genom att placeringen av kondensorns in- och utlopp ändras. 

Konsekvenser av att eventuellt behöva förändra brunnens geometri av produktions- eller 

installationstekniska skäl betraktas inte i detta arbete. Vidare så hålls brunnens dimensioner konstanta 

vad gäller diameter och djup vilket utgör en begränsning för vilken geometri som kondensorn kan anta.  

Vad gäller flöden och förutsättningar under simuleringar så körs modellen i ett stationärt läge med 

konstanta värden på indata för temperaturer och flöden. Förutom för valideringen av modellen utförs 

inga simuleringar av kondensation eller flöden inom röret.  
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4 Metod 
Utförandet består av en del med validering och en del med simulering av geometriförändringar. 

Valideringsprocessen involverar en experimentell utredning samt modellering av en valideringsmodell. 

Vid simulering av geometriförändringar används valideringsmodellen som grund och förses med 

modifikationer för indata kopplat till temperatur och flöden. Inför simuleringarna av olika geometrier så 

undersöks modellens känslighet genom att beräkna en parameter i systemet och jämföra skillnaden 

mellan finare och grövre ’mesh’-storlekar. 

4.1 Experiment  

4.1.1 Uppsättning 

Bottenbrunnen och kondensorn beskrivna i Figur 5 och Figur 6 tillhandahölls av ASKO Appliances 

AB. Då arbetet endast fokuserar på det tänkta recirkulerande flödet och uppvärmningen av 

processvattnet så blockerades alla utlopp i brunnen utom det som är ämnat för vattenrecirkulation. 

Brunnen monterades i botten av skalet från en tidigare maskin (modell: DW16S25426, ASKO) och 

kondensorn placerades i brunnen. För att kunna övervaka processen under experimenten så täcktes 

maskinens framsida med ett transparent plexiglas. Figur 9 visar brunnen och spolen monterade i 

maskinens botten ovanifrån. 

 

Figur 9. Bottenbrunn och kondensor monterade i maskinskalet. Bild: Oscar Edin, 03/2017 

Hela uppsättningen sedd framifrån visas i Figur 10 och beskrivs schematiskt i Figur 11. 
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Figur 10. Experimentell uppsättning sedd framifrån med ackumulatortank och modifierad diskmaskin. Bild: Oscar Edin, 

03/2017 

 

 

Figur 11. Schematisk beskrivning av experimentell uppsättning. Bild: Oscar Edin, 03/2017 
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Utloppet i brunnen kopplades till en recirkulationspump (modell: DW16, Nidec), se Figur 12. Pumpen 

kopplades vidare till en kanal försedd med termoelement och en STAD-ventil för reglering och 

flödesmätning innan den fördes ut i avloppet (punkt 7-9 i Figur 11). Processvattnet som skulle värmas 

togs från en kallvattenledning och leddes till en ackumulatortank som möjliggjorde stabil 

temperaturhållning och flödesreglering (punkt 1, 4 och 5 i Figur 11). Från tanken kopplades en ledning 

in i diskutrymmet där vattnet distribuerades via en spridare konstruerad av ett PVC-rör med 16 borrade 

hål.  

 

Figur 12. Cirkulationspump placerad bakom maskinen med efterföljande temperaturmätning och STAD-ventil för 

flödesmätning. Bild: Oscar Edin, 03/2017 

Värmarvattnet (flödet inom spolen) togs från en blandarkran och transporterades via en elektrisk 

värmare (modell: VB 6010, värmebaronen) med effekten 6 kW där önskad temperatur ställdes in med 

en termostat, se Figur 13.  

 

Figur 13. Elektrisk värmare med effekten 6 kW. Bild: Oscar Edin, 03/2017 

Efter värmaren anslöts ledningen till kondensorns inlopp vid brunnens undersida och från kondensorns 

utlopp fördes vattnet direkt till avloppet. Figur 14 visar in- och utloppet till kondensorn vid brunnens 

undersida, inloppet är vänster ledning och utloppet är höger ledning.  
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Figur 14. Inlopp och utlopp till kondensorn i bottenbrunnen. Bild: Oscar Edin, 03/2017 

Temperaturmätningar utfördes med termoelement typ-k (noggrannhet ± 2 °C) vid de fyra punkterna: in- 

och utlopp till kondensorn samt in- och utlopp till brunnen (punkt 10-13 i Figur 11).  För mätningarna i 

kondensorn placerades temperaturgivarna på utsidan, längs med röret och fixerades med buntband och 

lim. Givaren inne i maskinen placerades precis innan inloppet i vattenflödets färdväg. Givaren för det 

uppvärmda processvattnet placerades efter pumpen genom att föras in i ett vertikalt borrat hål i 

rörledningen. Samtliga termoelement kopplades till en dataloger (modell: CS-2345, National 

Instruments) som slutligen kopplades till en dator för registrering. I datorn bearbetades indata med 

programmet LabVIEW som kontinuerligt skapade ett Excel-dokument med de avlästa värdena med en 

sekunds intervall.  

4.1.2 Utförande experiment 

I försöken varierades inloppstemperaturen till kondensorn medan resterande parametrar hölls konstanta. 

Pumpen kördes på maximal effekt i samtliga försök och flödet avlästes med ett injusteringsinstrument 

(modell: TA-CBI2, IMI Hydronic Engineering), se punkt 8 i Figur 11. Pumpens maximala kapacitet 

uppgick till 0,2 liter/s för den aktuella uppsättningen. För att möta pumpens flöde reglerades flödet från 

ackumulatortanken manuellt genom att vrida på en ventil och visuellt avgöra när vattennivån vid 

brunnens överkant höll en konstant nivå. Blandaren som levererade vattenflödet till kondensor-kretsen 

ställdes in för att leverera högsta möjliga flöde under samtliga försök. Flödesmätningen för 

kondensorvattnet utfördes manuellt genom att mäta tiden det tog att fylla en 1-liters behållare vid 

avrinningen i avloppet. Mätningen repeterades 4 gånger i 3 oberoende försök för att säkerställa ett 

lämpligt medelvärde som kunde användas vid senare simuleringar. Vattenflödets medelvärde genom 

kondensorn bestämdes till 0,038 liter/s. Temperaturen på processvattnet som skulle värmas hölls vid 

lägsta möjliga nivå (8,3 °C) för att erhålla mätbara temperaturdifferenser. Inloppstemperaturen till 

kondensorn reglerades direkt på blandaren och samt genom termostaten på värmaren. 

Inställningar gjordes för att få temperaturer nära värdena 30, 40, 50, 60 och 70 °C på kondensorvattnet. 

I försöken så studerades temperaturförändringarna i systemet i realtid med programmet LabVIEW och 

när fluktuationerna i grafen blev tillräckligt små antogs att ett stationärt förhållande ägde rum. Vid detta 

läge tilläts experimentet fortgå i ytterligare 60 sekunder varur medelvärden för temperaturerna togs. För 

varje temperatur genomfördes fyra individuella försök och medelvärdena av dem användes som resultat 

från försöken. Den erhållna temperaturdifferensen mellan in- och utlopp i kondensorn valdes att 

användas som jämförelseparameter inför simuleringarna. 
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4.2 Modellering och simulering 

4.2.1 Introduktion – FEM och COMSOL 

COMSOL använder finita elementmetoden (FEM) för att simulera olika fysikaliska fenomen och 

koppla dem samman. Programmet tolkar resultaten så att användaren visuellt kan granska dem samt 

efterbehandla producerad data. Typiska problem som är möjliga att hantera med FEM är hållfasthet, 

värmetransport, akustik och strömningsmekanik. 

Den finita elementmetoden som COMSOL använder är en numerisk metod för att lösa partiella 

differentialekvationer (PDE) approximativt genom interpolation och funktionsminimering (Nilsson, 

2016). Metoden går ut på att den verkliga geometrin delas upp i mindre delar med enklare geometri, så 

kallade finita element. Inom respektive element utförs beräkningar av diskretiserade algebraiska 

ekvationer som är baserade på partiella differentialekvationer, vilket randvillkor och styrande ekvationer 

är uttryckta som. Alla mindre element binds samman via så kallade noder som är placerade i elementens 

kanter och bildar ett nät (en ’mesh’).  

För att lösa de partiella differentialekvationerna för olika storheter använder sig COMSOL av främst två 

lösningsmetoder: iterativa och direkta lösningar.  Den generella skillnaden mellan metoderna är att den 

iterativa metoden, till skillnad från den direkta, närmar sig sin lösning stegvis istället för i ett enda stort 

beräkningssteg. Valet av metod beror dels på problemets natur, men också datormaskinens prestanda. 

En direkt lösning är mer robust än en iterativ och är där med mindre känslig för sämre definierade 

randvillkor och initiala värden i modellen. Metoden kräver dock samtidigt mycket arbetsminne (RAM) 

av datorn, samt att beräkningstiden blir lång vid större problem. En iterativ lösningsmetod är att föredra 

främst vid större 3D-modeller då den inte är lika minnes-krävande.  

I den iterativa lösningen genomförs inte beräkningarna endast en gång per element och parameter, utan 

beräkningarna utförs flera gånger i så kallade iterationer. Mellan varje iteration uppdateras värdena på 

de betraktade parametrarna och skillnaden i resultatet mellan den tidigare och nuvarande beräkningen 

betraktas som ett ”fel”. Konvergens uppnås då detta fel är lika med eller mindre än ett användardefinierat 

värde på den relativa toleransen som anses acceptabel. Även om inte direkta metoder använder sig av 

iterationer så finns möjligheten att låta COMSOL kontrollera att även resultaten från den direkta 

lösningen stämmer med konvergenskriteriet. För större problem kan lösningen delas upp i så kallade 

segregerade lösningar som beräknar olika parametrar. I detta fall kan exempelvis hastigheter och tryck 

beräknas inom ett steg via en iterativ lösning, medan temperaturer beräknas i ett andra steg med en direkt 

lösningsmetod. Figur 15 visar en överskådlig bild och ett exempel över hur COMSOL använder FEM 

och iterationer för att lösa de betydande storheterna T (temperatur), V (hastighet) och P (tryck).   
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Figur 15. Schematisk beskrivning över en iterativ beräkningsprocedur. Bild: Oscar Edin, 05/2017 

4.2.2 Flödesberäkningar 

Beräkningar på flödet genom brunnen utfördes för att kunna avgöra vilken typ av fysik och 

förutsättningar som skulle appliceras i modelleringsarbetet. För att avgöra vilken typ av flöde (turbulent 

eller laminärt) som verkar inom brunnen används Reynolds tal enligt Ekvation 4: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐷𝑏

𝜇
      (4) 

Värden på använda parametrar i Ekvation 4 presenteras i Tabell 2. Temperaturberoende parametrar 

använda är avlästa för vatten och 20 °C. 

Tabell 2. Använda värden på variabler för beräkning av Reynolds tal 

Variabel Värde Enhet 

ρ 998,3 kg/m3 

V 0,081 m/s 

Db 0,097 m 

µ 1,002*10-3 Pa*s 

 

Genom beräkning av Reynolds tal konstaterades ett turbulent flöde verkar i brunnen. Informationen 

användes sedan vid bestämning av fysikmodul för vattenflödet i brunnen.  
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Temperaturgradienter i en fluid tillsammans med gravitationen ger alltid upphov till naturlig konvektion. 

Detta medför att det vid förhållanden med påtvingad konvektion, också alltid närvarar naturlig 

konvektion. Under turbulenta förhållanden står den påtvingade konvektionen ofta för så stor del att den 

naturliga konvektionen kan bortses från. För att avgöra huruvida hänsyn måste tas till naturlig 

konvektion i simuleringarna används Richardsons nummer. Det uttrycker förhållandet mellan potentiell 

och kinetisk energi genom Grashofs tal och Reynolds tal runt kondensorn och beräknades enligt 

Ekvation 5: 
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Värden på använda parametrar i Ekvation 5 presenteras i Tabell 3. Temperaturberoende parametrar 

använda är avlästa för vatten och 20 °C. 

Tabell 3. Använda värden på variabler för beräkning av Richardsons nummer 

Variabel Värde Enhet 

g 9,81 m/s2 

β 0,207*10-3 K-1 

Ty 318,15 K 

T∞ 293,15 K 

Dr 0,005 m 

𝜈 1,004*10-6 m2/s 

ρ 998,3 kg/m3 

u 0,081 m/s 

µ 1,002*10-3 Pa*s 

 

Påtvingad konvektion dominerar då Ri < 0,1 och inom intervallet 0,1 < Ri < 10 råder en kombination 

mellan naturlig- och påtvingad konvektion (Çengel et al., 2011). Analysen visade att påtvingad 

konvektion dominerar i systemet och således betraktas fortsättningsvis inte den naturliga konvektionen 

orsakad av gravitationskrafter vid modelleringen.  

4.2.3 Modelleringsprocedur  

Modelleringen i programmet initierades genom att välja vilken karaktär på geometrin i modellen skulle 

anta. Här valdes att skapa en 3D-modell vilket blir aktuellt då problemet innebär varierande geometri 

och fysik. Efter val av geometrisk grund till modellen valdes vilken fysik som ska inkluderas i 

problemet. Fysiken inkluderas genom att välja moduler innehållande metoder för att lösa diverse 

fysikaliska fenomen. Utifrån problemets karaktär och med stöd från analysen av Reynoldstalet i 

Ekvation 4 så valdes en sammankopplad modul för turbulenta flöden och värmetransport i 

fluider/solider.  

Det sista förarbetet i modellbygget är att välja om modellen ska vara stationär eller tidsberoende. I det 

gällande fallet valdes en stationär modell vilket innebär att modellens beräkningar fortgår till dess att ett 

stillastående läge uppstår för temperatur- och hastighetsförändringar. Inom simuleringstermer är det vid 

detta läge modellen har konvergerat. Inför samtliga simuleringar utförda i detta arbete användes värdet 

10-4 för den relativa fel-toleransen som konvergenskriterium.  
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4.2.4 Styrande ekvationer och turbulensparametrar 

Modellerna begränsas av de styrande ekvationerna för bevarandet av energi, massa och moment. Solider 

och fluider i systemet begränsas av bevarandet av energi enligt Ekvation 6: 

Energi:  𝜌𝐶𝑝 ∙ 𝒖 ∙ ∇𝑇 + ∇𝒒 = 0    (6) 

Vektorn q i Ekvation 6 är definierad som 𝒒 = −𝑘∇𝑇. Vidare så begränsas fluider ytterligare av 

ekvationerna för bevarande av massa och moment enligt Ekvation 7 respektive Ekvation 8: 

Massa:  𝜌∇ ∙ (𝒖) = 0     (7) 

Moment:  𝜌(𝒖∇)𝒖 = ∇[−𝑝𝑰 + (𝜇 + 𝜇𝑇)(∇𝒖 + (∇𝒖)𝑇] + 𝑭  (8) 

Fysikmodulen för turbulent flöde som användes var av typen standard k-ε och är en av de vanligaste 

typerna av för att beskriva medelvärden för turbulenta parametrar i flödessimuleringar. Modulen 

använder ’Reynolds-averaged’ Navier-Stokes ekvationer (RANS) tillsammans med den uppskattade 

turbulenta kinetiska energin (k) samt turbulent dissipation (förlorad energi över tid) (ε) för att beskriva 

fluidens beteende. Ekvationerna som COMSOL använder för att tolka detta kan skrivas enligt Ekvation 

9 och Ekvation 10 nedan: 

Kinetisk energi (k):  𝜌(𝒖∇)𝑘 = ∇ [(𝜇 +
𝜇𝑇

𝜎𝑘
) ∇𝑘] + 𝑃𝑘 − 𝜌𝜀  (9) 

Dissipation (ε):   𝜌(𝒖∇)𝜀 = ∇ [(𝜇 +
𝜇𝑇

𝜎𝜀
) ∇𝜀] + 𝐶1𝑒

𝜀

𝑘
𝑃𝑘 − 𝐶2𝑒𝜌

𝜀2

𝑘
 (10) 

Vidare är  𝜇𝑇 = 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

𝜀
   (11)  och 𝑃𝑘 = 𝜇𝑇[∇𝒖: (∇𝒖 + (∇𝒖)𝑇)]   (12) 

I Ekvationerna 6-12 är u en hastighetsvektor och symbolen ∇ är en gradient som kan skrivas om enligt 

∇= (
𝜕𝑓

𝜕𝑥
+

𝜕𝑓

𝜕𝑦
+

𝜕𝑓

𝜕𝑧
), där f är en funktion av en godtycklig variabel, exempelvis temperatur eller hastighet. 

I Ekvation 11 och Ekvation 12 är σk, σε, C1ε och C2ε modellkonstanter framtagna för standardtypen av k-

epsilon modellen och har värdena 1,00, 1,30, 1,44 respektive 1,92.  

Genom årens utveckling av CDF-mjukvaror har det visats att turbulenta modeller har svårigheter att 

beskriva hastighetsprofilen längs med en vägg där ’no-slip’-villkor råder. För att komma runt detta 

används något som kallas för vägg-funktioner (engelska: Wall-functions) inom flödessimuleringar 

vilket ersätter ’no-slip’-villkoret. I validerings- och geometrimodellerna i detta arbete appliceras vägg 

funktioner på alla solida ytor. Lösningen innebär att den dimensionslösa parametern y+ introduceras. 

Parametern står för ett dimensionslöst avstånd och kallas för det viskösa underskiktet, vilket anger hur 

lång från väggen som vägg-funktionerna gäller. I COMSOL är värdet på y+ fördefinierat till 11,06 för 

den gällande turbulenta modulen vilket användes i samtliga simuleringar.  

4.2.5 Randvillkor och indata 

Det konstruerades en grundmodell som helt anpassades efter experimentens förutsättningar och som 

användes till validering. Denna modell användes sedan för att skapa modellen som skulle simulera de 

olika geometrierna. Fortsättningsvis benämns modellerna som valideringsmodell och geometrimodell.  

Modellerna som konstruerades begränsades till endast brunnen och den helixformade kondensorn.  

Brunnens geometri förenklades till en slät cylinderform utan mindre invändiga detaljer eller det 

ovanliggande diskutrymmet. Geometrin av recirkulationskretsens utlopp approximerades till en 
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rektangulär kanal som snuddar vid cylinderns kant för att bilda ett utlopp som följer cylinderns krökning. 

Kondensorn konstruerades enligt uppmätta mått och placerades i centrum av brunnen.  

Valideringsmodellen konstruerades enligt de ursprungliga dimensionerna och med vatten flödande inom 

kondensorn likt experimenten. Totalt bildades tre domäner i valideringsmodellen: vattnet runt spolen, 

den ihåliga spolen gjord av rostfritt stål samt domänen där vatten flödar inom spolen. Till skillnad mot 

valideringsmodellen så sker inget flöde inom kondensorn i geometrimodellen. Således kunde hela den 

solida domänen tas bort för att bilda ett tomrum motsvarande kondensorns volym och form där villkor 

kunde appliceras direkt på randen mot vattnet. Denna förenkling resulterade i att endast en domän i form 

av vattnet i brunnen är aktiv i geometrimodellen. 

4.2.5.1 Valideringsmodell 

Modellen förseddes med gällande randvillkor och indata för att begränsa problemet. Figur 16 illustrerar 

valideringsmodellen och dess domäner med samtliga applicerade randvillkor. Blåmarkerad volym 

representerar vattnet inom spolen. Även hela volymen som omringar spolen är vatten. 

 

Figur 16. Valideringsmodell med domäner och randvillkor. Bild: Oscar Edin, 04/2017 
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Valideringsmodellen anpassades efter de förutsättningar som rådde under experimenten vad gäller 

temperaturer och flöden. Värden på de applicerade randvillkoren på inlopp 1 och 2 från Figur 16 

presenteras i Tabell 4.  

Tabell 4. Värden på randvillkor för valideringsmodell vid inlopp 1 och inlopp 2 

Randvillkor Värden 

Massflöde 1         [kg/s] 0,2 

Temperatur 1        [°C] 8,3 

Massflöde 2         [kg/s] 0,038 

Temperatur 2        [°C] 30,6   40,5   51,5   61,2   70,7 

4.2.5.2 Geometrimodell 

I teorin så flödar ett köldmedium inom kondensorn och med gällande antaganden innebär detta en 

konstant yttemperatur vilket applicerades i geometrimodellen. Geometrimodellen skiljer sig dessutom 

från valideringsmodellen genom att det används typiska värden på temperaturer och flöden som kan 

uppstå i en verklig diskcykel som tillhandahölls av ASKO Appliances AB. I geometrimodellen valdes 

temperaturen på ingående processvatten till 20 °C och yttemperaturen på kondensorn till 45 °C. Flödet 

genom brunnen bestämdes till ett typiskt läge med 36 liter/minut genom att studera en pumpkurva för 

den aktuella pumpen, se Figur 17. 

 

Figur 17. Pumpkurva med flöden och tryck för pumpen DW16. Bild: ASKO Appliances AB, våren 2017  
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4.2.5.3 Effektberäkning  

Betydelsen av geometriförändringen evaluerades genom att jämföra den avgivna effekten från 

kondensorn för de olika fallen. Detta gjordes med en inbyggd funktion i COMSOL som integrerar fram 

det totala energifluxet över en yta. Det totala energifluxet täcker bidrag från både konvektion, ledning 

och strålning men i det aktuella fallet är det endast konvektion som är aktuellt på randen mellan 

kondensorn och vattnet på utsidan. Funktionen applicerades på randen motsvarande kondensorns area 

och beräknar energifluxet enligt Ekvation 13: 

∫ (𝜌𝒖𝐸0 − 𝑘∇𝑇 + 𝒒𝑟𝑎𝑑 − 𝜎𝒖) ∙ 𝒏 𝑑𝑆
 

𝜕𝛺
    (13) 

Den första termen inom parentesen i Ekvation 13 är det konvektiva värmefluxet, den andra är det 

konduktiva värmefluxet och den tredje står för värmefluxet kopplat till strålning. Den fjärde termen i 

Ekvation 13 är den konvektiva stressenergitensorn som beskriver tätheten och energiflödet samt 

rörelsemängd i rumtiden. Variabeln E0 i första termen är den totala inre energin och beräknas enligt 

Ekvation 14: 

𝐸0 = 𝐸 +
1

2
𝒖 ∙ 𝒖      (14) 

4.2.6 Mesh och oberoende studie  

Vid konstruktion av en modell i COMSOL finns alternativet att använda sig av fysik-kontrollerad 

’meshning’ vilket användes i detta arbete. Detta innebär att programmet själv anger elementens storlek 

i olika delar av modellen beroende på vilka fysikaliska fenomen och randvillkor som är närvarande. 

Metoden som programmet använder sig av för att göra detta kallas för h-metoden. Den går ut på att det 

inom områden där modellen har stora gradienter (kraftiga förändringar), bildas mindre element för att 

bättre fånga bilden av vad som händer. För tredimensionella problem utgörs ofta elementen av prismor 

med fyra eller sex sidor. Intill väggarna skapas lager av gränsskikts med ökande tjocklek längre ifrån 

väggen där det inre lagret är det viskösa underskiktet (y+). Inom respektive element utförs en 

interpolation av betydande storheter så som temperatur, hastighet och tryck. Vilka betydande storheter 

som behandlas och dess antal beror på problemets natur. Genom de gemensamma nodpunkterna binds 

hela strukturen samman och bildar tillsammans med angivna randvillkor ett stort ekvationssystem varur 

de betydande storheterna kan lösas. Ett exempel på hur ’meshen’ och gränsskikten längs med väggarna 

för den aktuella modellen ser ut presenteras i Figur 18.  
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Figur 18. Illustration över hela kroppens ’mesh’ och gränsskikt vid utlopp. Bild: Oscar Edin, 05/2017 

Modellens känslighet mot olika ’mesh’-storlekar analyserades för att avgöra vilken storlek som skulle 

användas vid simuleringarna. Detta gjordes för att effektivisera simuleringsprocessen utan att åsidosätta 

resultatens noggrannhet i större utsträckning. Analysen genomfördes genom att först göra mönstret i 

konstruktionen så ”fint” som möjligt och sedan evaluerades en parameter som betraktades som en 

referens. Sedan jämfördes denna referens med motsvarande resultat för andra ’mesh’-storlekar för att 

uppskatta hur stor påverkan ’meshen’ har på simuleringarnas resultat. På grund av gällande tidsramar 

betraktades även lösningstiden för respektive ’mesh’ i analysen. Modellen som användes vid analysen 

innehöll dimensionerna för grundutförandet från Figur 6 med modifikationer av randvillkor för 

geometrimodellen. Vid modelleringen användes en fysik-kontrollerad ’meshning’. Den mest detaljrika 

’meshen’ som praktiskt kunde appliceras bestämdes till storleken ”normal” med ca 1,68 miljoner 

element. Som referensparameter valdes den erhållna temperaturskillnaden mellan inlopp och utlopp på 

det varma vattnet som flödade inom kondensorn. Tabell 5 visar analysen av olika ’mesh’-storlekar.  
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Tabell 5. Värden på parametrar för olika ’mesh’-storlekar samt jämförelse mot referensvärde för temperaturdifferensen 

Storlek Antal element Temperaturdifferens 

[°C] 

Lösningstid Skillnad mot 

referens [%] 

Normal 1682410 0,378 14h 21min Referens 

Grov 940002 0,384 3h 23min 1,56 

Grövre 271928 0,389 3h 30 min 2,83 

Extra grov 200470 0,405 1h 8min 6,67 

 

Utifrån analysen bedömdes storleken grov som lämplig inför simuleringarna sett till procentuell skillnad 

mot referensen samt den lägre beräkningstiden.  

4.2.7 Geometriförändringar 

De förändringar i kondensorns geometri som undersöktes var pitchen, rörets yttre diameter (dr) och 

kondensorns yttre diameter (dk), samt kombinationer mellan dem. Då en större pitch och större diameter 

begränsar kombinationsmöjligheterna undersöktes också en kondensor med färre antal varv.  

Den maximala pitchen vid grundutförandet med rördiameter 5 mm bestämdes till 9 mm. Ytterligare 

ökning resulterade i att kondensorns höjd överskred brunnens djup. Pitchen varierades utifrån grundläget 

med pitchen 5,1 mm och ökades med steg om 1 mm upp till maxnivån på 9 mm. Detta upprepades för 

fall med olika diametrar på kondensorn. Utöver grundutförandet med en ytterdiameter på kondensorn 

motsvarande 89 mm så testades fall med 85 och 81 mm. Ytterligare förminskning av diametern 

resulterade i att kondensorns geometri överlappade den tänkta silen placerad i brunnens centrum. 

Försöken med varierande pitch genomfördes alla med originalfallets rördiameter på 5 mm. 

Den aktuella utformningen på kondensorn innebär att inloppet löper på utsidan av spolen längs med dess 

vertikala axel enligt Figur 6. Detta medför begränsningar i form av minskat utrymme mellan vägg och 

rör runt om i brunnen då inloppet upptar en distans motsvarande rördiametern. Vid simuleringar av 

förändrad rördiameter justerades designen så att in- och utlopp istället löper längs med spolens 

horisontella axel där krökningen upphör, se Figur 19. Vidare placerades spolen så att röret hamnade 

mittemellan brunnens vägg och den tänkta silen för att möjliggöra fler variationer av diametrar. För 

fallet med originalutförande och 6 varv på spolen ökades diametern med steg om 0,5 mm upp till 8 mm. 

Ytterligare ökning gjorde att kondensorns höjd överskred bottenbrunnens höjd. Vidare undersöktes en 

kondensor med 5 varv för att testa större rördiametrar. I detta utförande uppgick den maximalt 

applicerbara diametern till 9,5 mm innan geometrierna överlappade varandra.  

 

Figur 19. Kondensorns utformning vid simuleringar av varierande rördiameter. Bild: Oscar Edin, 05/2017  
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5 Resultat och diskussion 

5.1 Validering 
Valideringsanalysen där temperaturdifferensen mellan inlopp och utlopp i kondensorn jämfördes mellan 

experimentella data och från valideringsmodell presenteras i Figur 20. Det kan ses att ett systematiskt 

fel uppstår i form av att de experimentella försöken generellt genererar en högre temperaturdifferens än 

samtliga simulerade försök. 

 

Figur 20. Jämförda resultat mellan simuleringar och experiment för differens mellan in- och utloppstemperatur i 

kondensor.  

Resultaten presenterade i Figur 20 tyder på god överensstämmelse vad gäller trenderna för hur 

temperaturförändringen sker inom kondensorn vid olika inloppstemperaturer. Den maximala skillnaden 

mellan simulerade och experimentella data uppgår till 6 % och sker vid punkten motsvarande 

inloppstemperatur ca 40 °C. Skillnaden bedöms acceptabel och modellen betraktas därför som validerad 

med god överenstämmelse.  

Att mätpunkterna i Figur 20 inte överensstämmer helt kan bero på en rad orsaker och som alla anses 

bottna i osäkerheter förknippade med experimenten samt antaganden i modelleringen. Punkterna för 

experimentet är medelvärden från fyra oberoende försök som i sig bidrar med viss osäkerhet. Att basera 

dessa medelvärden på fler försök hade minskat osäkerheten något. Vad som gör experimenten delvis 

osäkra är kopplat till svårigheterna med att hålla konstanta värden på önskade parametrar så som 

temperatur och flödeshastigheter. Då det givna materialet i form av en bottenbrunnen och kondensorn 

endast är i ett prototyp-stadie så var passformen när man kombinerade dem något felaktig och åtgärder 

var tvungna att vidtas för att ”tvinga” in kondensorn på plats. Detta resulterade i att kondensorn avvek 

något från den ursprungliga geometrin samt tänkta placering i brunnen. En annan viktig aspekt att 

betrakta när det kommer till experimenten är att temperaturgivarna som användes kan ha en felmarginal 

upp till ± 2 °C.  
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Till skillnad från i labbet så är det möjligt att hålla samtliga geometriska och fysikaliska parametrar 

konstanta i datormiljön som simuleringarna körs i. Även om ideala förhållanden går att simulera så är 

lösningarna approximativa och kommer aldrig spegla verkligheten exakt. Detta i kombination med 

geometriska förenklingar bidrar ytterligare till att resultaten kan skilja sig åt mellan experiment och 

simuleringar.  

Vad gäller det fel som systematiskt uppstår mellan simulerade och experimentella data så har det inte 

identifierats en enskild parameter som är orsaken. En teori är att punkterna för temperaturmätning inte 

genomförs på samma ställen, detta på grund av praktiska skäl kopplat till den experimentella 

uppsättningen. Skillnaden är att det i experimenten mättes på utsidan av spolen precis vid inlopp och 

utlopp, medan det i simuleringarna mättes direkt på fluiden och randen för in- och utlopp. För att komma 

runt detta kan eventuellt temperaturmätningarna i experimenten anpassas så att de tas direkt på fluiden 

istället på kondensorytan. Alternativt kan också resultaten från simuleringarna accepteras men att de 

justeras med en konstant som sänker resultatet motsvarande det genomsnittliga felet som uppstår under 

de fem försöken i Figur 20. Slutligen skulle eventuellt en justering av modellens ’mesh’ bidra till bättre 

överenstämmelse genom att göra strukturen mer detaljerad med fler element. Exempelvis visar mesh-

analysen i Tabell 5 att ett finare mönster genererar en lägre temperaturdifferens vilket vore önskvärt sett 

till resultaten från Figur 20. Att genomföra någon av ovanstående åtgärder kan möjligtvis leda till mer 

överensstämmande resultat.  

Den beskrivna valideringsprocessen involverar enbart mätningar av temperaturdifferenser i kondensorn 

och således är det bara modellens värmetransporterande egenskaper som har evaluerats. Även om 

värmeöverföringen är beroende av fluidens rörelse så hade en mer omfattande valideringsprocess kunnat 

inkludera jämförelser av fluid-dynamiska egenskaper så som hastigheter och tryck i olika delar av 

uppsättningen. Dessa parametrar undersöktes inte då de var svåra att registrera på ett effektivt och 

adekvat sätt under de experimentella försöken.  

5.2 Analys av värmeavgivning och flöde 
Figur 21 respektive Figur 22 visar ett exempel över hastighets- och temperaturprofilen genom brunnen. 

Figurerna är tagna från ett tvärsnitt i en 3D-modell som löper genom brunnens centrum och ses 

framifrån. I Figur 21 kan det ses att det råder lokalt höga hastigheter just vid utloppet och att 

hastigheterna på andra sidan av utloppet är betydligt lägre. Zonerna med låga hastigheter gör att vattnet 

i dessa områden värms upp och blir stillastående med hög temperatur, se Figur 22. Den miljön som 

bildas runt dessa delar av kondensorröret är ofördelaktiga när det kommer till konvektiv 

värmeöverföring eftersom drivkraften i form av temperaturdifferens mellan vatten och kondensor 

minskar. Mer önskvärda förhållanden råder runt om de lägre placerade varven av kondensorn vid 

utloppet. Här värms vattnet och transporteras snabbt bort för att göra plats för ”nytt” vatten med lägre 

temperatur vilket medför högre effektivitet i dessa områden.  
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Figur 21. Tvärsnitt från 3D-modellen över hastighetsprofil i brunnen 

 

Figur 22. Tvärsnitt från 3D-modellen över temperaturprofil i brunnen 
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Genom analys av hastigheter och temperaturer från Figur 21 och Figur 22 har det konstaterats att 

flödesdistributionen som uppstår till följd av utloppets placering inte är optimal för kondensorns 

värmeöverföringsförmåga.  

5.3 Större rördiameter 
Resultaten från simuleringsförsöken där rördiametern varierades presenteras i Figur 23. Det kan tydligt 

ses en ökande trend vad gäller avgiven effekt för rör med större diameter.  

 

Figur 23. Simulerade resultat för varierande rördiameter och antal varv på kondensor. 

Den procentuella ökningen från lägsta till högsta värde för respektive alternativ i Figur 23 är ca 60 % 

(6 varv) och 85 % (5 varv). Jämfört med kondensorns grundutförande resulterar alternativen i en ökning 

med ca 22 % (6 varv) och ca 24 % (5 varv). Det kan således konstateras kondensorns effektivitet går att 

förbättra genom en större rördiameter. 

Att effekten ökar med ökande diameter bedöms enbart komma från att arean ökar hos värmeväxlaren 

och inte från något bidrag kopplat till förändrad fluidrörelse runt geometrin. Vad gäller arean på 

kondensorerna med högst effekt i Figur 23 så är de likvärdiga. Kondensorn med 5 varv och rördiametern 

9,5 mm har ca 1,4 cm2 större area än den med 6 varv och diametern 8 mm. Installationsmässigt anses 

alternativet med 6 varv vara fördelaktigt på grund av mer utrymme mellan kondensor och sil.  

Utöver den yttre förbättring som den ökade arean innebär kan en större diameter även främja de 

värmetransporterande egenskaper som verkar inom kondensorn under ett verkligt driftfall. Då ett 

köldmedium kondenserar inom kondensorn kan det ansamlas som vätska i kondensorns nedre delar och 

där av uppta en viss volym som går outnyttjad. Detta gör att kondenseringen måste ske över en mindre 

yta vilket ökar trycket och sänker verkningsgraden. Med en större diameter blir kondensorns inre volym 

större vilket gör att eventuell ansamlad vätska skulle uppta mindre volym.  
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5.4 Större pitch 
Den avgivna effekten hos kondensorn vid varierande pitch och kondensor-diameter presenteras i Figur 

24. Resultaten visar att en större pitch inte förbättrar värmeöverföringen från spolen i det gällande fallet. 

Tvärt emot så blir effekten från kondensorn lägre med ökande pitch för samtliga fall med undantag för 

kondensordiametern 81 mm där effekten ökar med pitchen 6 mm och 7 mm. Det kan också ses att den 

minskande trenden är kraftigare för kondensorn med större diameter. 

 

Figur 24. Resultaten för avgiven effekt från pitch-analysen. 

Utifrån resultat från Figur 24 konstateras att en större pitch på kondensorn inte bidrar till förbättrad 

värmeöverföring.  

Att effekten generellt håller en lägre nivå för fallen med mindre diameter är kopplat med att arean hos 

dessa är lägre. Resultaten från Figur 24 motsäger resultat från studerade tidigare arbeten inom området 

där bland annat Ghorbani et al., (2010), Sedighi et al., (2013) och Gunjo et al., (2015) har påvisat motsatt 

effekt vid ökande pitch. Detta antas dels bero på den nuvarande designen på brunnens utlopp. Under de 

simulerade förhållandena med ett flöde genom brunnen motsvarande 0,6 liter/s så skapas ett flöde med 

en lokalt hög hastighet precis vid utloppet och längs med brunnens vägg runt om utloppet.   

Genom att studera en 2D-modell över brunnens utlopp och flödet runt kondensorn i detta område har 

det konstaterats att hastigheteten på fluiden mellan vägg och yttre rörvägg avtar med större pitch. Figur 

25 visar hastighetsprofilen för fluiden i 2D-modellen tillsammans med den aktuella hastigheten i en 

godtycklig punkt för tre olika pitchavstånd. I figuren flödar vattnet ovanifrån ner över kondensorn och 

ut i utloppet nere till höger.   
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Figur 25. Tvådimensionell simulering över kondensor och utlopp sett från sidan. 

Det kan ses att vattenflödet mellan varven ökar enligt teorin men att hastigheten på utsidan av spolen 

samtidigt genomgår en reducering då pitchen ökar.  Flödet beter sig enligt Figur 25 på grund av att det 

alltid tar den ”enklaste” vägen med minst motstånd och avstånd. I grundutförandet bildar de tätt packade 

varven en vägg-liknande konstruktion som utgör ett stort hinder för vattnet att flöda genom vilket 

resulterar i att en större mängd vatten tar vägen på utsidan av spolen och ovanför utloppet. Då pitchen 

ökar och det bildas springor mellan varven skapas fler ”enkla vägar” vilket resulterar i att en del av det 

vatten som tidigare gick på utsidan av spolen, istället tar vägen inom spolen för att sedan flöda mellan 

varven. Den större utspridningen av flödet gör att ett större område med medelhög hastighet bildas 

istället för ett mindre område med hög hastighet.  

Förklaringen till att effekten avtar med högre pitch antas vara att den reducerade hastigheten på utsidan 

bidrar till en sänkning av de lokala värmeövergångstalen inom detta område och att eventuella ökande 

värmeövergångstal mellan varven inte är stora nog att överväga detta. Vidare undersöktes hur 

hastigheten mellan kondensorn och brunnens vägg varierades med både ökad pitch och ökat avstånd till 

väggen. Det noterades att hastighetsdifferensen blev lägre för fallen med större avstånd till väggen, 

vilket bidrar till förklaringen om varför effektreduceringen också är lägre för dessa fall i Figur 24.  
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5.5 Diskussion - antaganden och begränsningar 
Inom modelleringen så anses antagandet om konstant yttemperatur på kondensorn vara den största 

uppskattningen sett till vad som egentligen sker under en verklig process. Idealt hade modellen 

konstruerats med möjlighet att behandla fasomvandlingar inom kondensorröret och på så vis kunna 

generera mer verklighetstrogna resultat. Antagandet gjordes dels på grund av begränsad kunskap om 

utförandet av sådana simuleringar, men framförallt också på grund av att arbetets omfattning skulle bli 

betydligt större.  

Rensgaller och sil valdes att bortses från vid modellering av geometrin i detta arbete. Att involvera detta 

vore fördelaktigt då komponenterna påverkar flödet i viss mån och hade eventuellt kunna påverka 

resultaten i pitch-analysen, där flödet i brunnen visades ha stor betydelse för kondensorns effektivitet. 

Initialt undersöktes möjligheter kring att involvera dessa komponenter, men eventuella fördelar 

uppskattades inte överväga fördelarna i form av den reducerade beräkningstiden antagandet innebar. 

Antagandet gjordes dessutom med stöd av att hastigheterna i brunnen är relativt låga vilket gör att silen 

i form av ett ”hinder” för vattnet blir mindre påtagligt än för ett fall med högre hastigheter. Vidare 

uppskattades silens genomsläpplighet som god utifrån praktiska försök vilket också motiverar 

antagandet.  

Samtliga simuleringar i detta arbete har utförts i form av stationära fall där indata håller konstanta 

värden. Motiveringen bakom detta är främst att syften och mål i detta arbete inte kräver en tidsberoende 

modell med varierande ingående parametrar. Att implementera en dynamisk modell i form av tids-

varierande indata kan bli mer aktuellt i framtida studier för att studera hela värmepumpssystemet i ett 

större perspektiv. 
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6 Slutsatser 
I detta arbete har det undersökts möjligheter kring att förbättra värmeöverföringen från en helixformad 

kondensor i en diskmaskin försedd med ett värmepumpsystem. Genom flödessimuleringar har 

betydelsen av att variera kondensorns diameter, rördiameter, pitch och antal varv evaluerats genom att 

studera den avgivna effekten till diskvattnet. En tredimensionell stationär modell har använts för 

simuleringarna och har validerades mot experimentellt framtagna data. Utifrån resultat presenterade i 

detta arbete kan följande slutsatser dras: 

 En större diameter på röret leder till förbättrad värmeöverföring och är förenat med att arean 

ökar på kondensorn. En kondensor med 5 varv och rördiameter 9,5 mm bidrar till 24 % ökad 

effekt jämfört med originalutförandet. För en kondensor med 6 varv och rördiameter 8 mm är 

motsvarande ökning 22 %. 

 

 Effektavgivningen avtar med större pitch och bidrar inte till förbättrad värmeöverföring hos 

kondensorn. Effektminskningen är mindre påtaglig för en kondensor med mindre diameter 

vilket är kopplat till lägre skillnader på flödeshastigheter utanpå kondensorn intill utloppet.  

 

 Utloppets placering har en ogynnsam effekt på en ökande pitch lokalt runt utloppet på grund av 

lägre flödeshastigheter runt kondensorn. Vidare är utlopp av denna karaktär inte är optimal då 

det ger upphov till stora områden med låga hastigheter genom brunnen vilket sänker 

kondensorns effektivitet. 
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7 Förslag på vidare studier  
I denna studie har flera antaganden och förenklingar gjorts i syfte att begränsa och anpassa arbetet till 

aktuella tidsramar. Det bedöms finnas god potential till vidare studier inom området som kan bidra till 

utvecklingen mot en optimal geometri på den betraktade kondensorn. 

Ett av de största antaganden anses vara den konstanta yttemperatur som applicerades över hela 

kondensorn. Således föreslås att framtida studier inom området utvecklar simuleringsmodellen till att 

hantera kondensation inom röret för att bättre beskriva värmetransporterna i systemet. Genom detta 

öppnas också möjligheter om att undersöka olika flöden och köldmedium inom röret samt materialval 

och vägtjocklek på kondensorn.  

Med bakgrund av den identifierade problematiken kopplat till utloppets position i det gällande fallet 

föreslås att vidare studier involverar en utredning där utloppets placering undersöks. Syftet med detta 

skulle vara att förbättra flödets fördelning genom brunnen och på så sätt gynna den konvektiva 

värmeöverföringen från kondensorns utsida.  

En utvecklad modell skulle dessutom kunna innehålla fler detaljer så som rensgaller och sil, vilket i 

detta arbete anses vara de mest betydande antagandena kopplat till geometrin. 

Utöver ovanstående förslag bör möjligheter till att sammankoppla kondensor-enheten med resterande 

komponenter i värmepumpssystemet undersökas och låta modellen köras som tidsberoende. Detta skulle 

möjliggöra studier av systemets totala elanvändning för olika geometrier under en diskcykel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

8 Referenser 

Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz, S. Wu och J.P. Palutikof (2008). Climate Change and Water. IPCC 

Secretariat, Geneve 

Bengtsson, P. och Berghel, J. (2016). Study of using a capillary tube in a heat pump dishwasher with 

transient heating. International Journal of Refrigeration, 67, pp.1-9. 

Bengtsson, P., Berghel, J., och Renström, R. (2014). A household dishwasher heated by a heat pump 

system using an energy storage unit with water as the heat source. International Journal of 

Refrigeration, 49, pp.19-27.  

Çengel, Y., Ghajar, A. och Kanoglu, M. (2011). Heat and mass transfer. New York: McGraw-Hill. 

De Paepe, M., Theuns, E., Lenaers, S. och Van Loon, J. (2003). Heat recovery system for 

dishwashers. Applied Thermal Engineering, 23(6), pp.743-756. 

Ebadian, M., Lin, C. och Han, J. (2005). Condensation heat transfer and pressure drop characteristics 

of R-134a in an annular helical pipe. International Communications in Heat and Mass Transfer, 

32(10), pp.1307–1316. 

Eikevik, T. och Bengtsson, P. (2016). Reducing the global warming impact of a household heat pump 

dishwasher using hydrocarbon refrigerants. Applied Thermal Engineering, 99, pp.1295-1302. 

Ganji, D., Sedighi, K., Farhadi, M. och Jamshidi, N. (2012). Optimization of design parameters for 

nanofluids flowing inside helical coils. International Communications in Heat and Mass 

Transfer, 39(2), pp.311–317. 

Ghoniem, A. (2011). Needs, resources and climate change: Clean and efficient conversion 

technologies. Progress in Energy and Combustion Science, 37(1), pp.15–51.  

Ghorbani, N., Domairry, G., Taherian, H. och Mirgolbabaei, H. (2010). Numerical estimation of 

mixed convection heat transfer in vertical helically coiled tube heat exchangers. International 

Journal for Numerical Methods in Fluids, 66(7), pp.805-819. 

Gunjo, D., Mahanta, P. och Robi, P. (2015). EFFECT OF PITCH ON HEAT TRANSFER 

CHARACTERISTICS OF HELICAL COILS TO BE USED FOR BIOGAS 

PRODUCTION. International Journal of Research in Engineering and Technology, 04(07), 

pp.355-362. 

Gupta, A., Kumar, R. och Gupta, A. (2014). Condensation of R-134a inside a helically coiled tube-in-

shell heat exchanger. Experimental Thermal and Fluid Science, 54, pp.279-289. 

Jayakumar, J., Mahajani, S., Mandal, J., Iyer, K. och Vijayan, P. (2010). CFD analysis of single-phase 

flows inside helically coiled tubes. Computers & Chemical Engineering, 34(4), pp.430-446. 

Mirgolbabaei, H., Gorji, M., Taherian, H. och Ghorbani, N. (2010). Experimental study of mixed 

convection heat transfer in vertical helically coiled tube heat exchangers. Experimental Thermal 

and Fluid Science, 34(7), pp.900–905.  

Nada, S., Eid, E., Abd El Aziz, G. och Hassan, H. (2015). Performance Enhancement of Shell and 

Helical Coil Water Coolers Using Different Geometric and Fins Conditions. Heat Transfer-Asian 

Research, 45(7), pp.631-647. 

Nigam, K., Sharma, M., Saini, S. och Kumar, V. (2006). Pressure drop and heat transfer study in tube-

in-tube helical heat exchanger. Chemical Engineering Science, 61(13), pp.4403–4416.  

Nilsson, B. (2016). Finita elementmetoden - En kort introduktion till teorin. Högskolan i Halmstad. 



 

35 

 

Purandare, P., Lele, M. och Gupta, R. (2013). Effect of geometric and operating parameters on 

performance of helical coiled tube heat exchanger. International Review of Mechanical 

Engineering, 7(1), pp.105-109. 

Rennie, T., Raghavan, G. och Prabhanjan, D. (2002). Comparison of heat transfer rates between a 

straight tube heat exchanger and a helically coiled heat exchanger. International Communications 

in Heat and Mass Transfer, 29(2), pp.185-191. 

Salimpour, M. (2009). Heat transfer coefficients of shell and coiled tube heat 

exchangers. Experimental Thermal and Fluid Science, 33(2), pp.203–207.  

Sedighi, K., Ganji, D., Farhadi, M. och Jamshidi, N. (2013). Experimental analysis of heat transfer 

enhancement in shell and helical tube heat exchangers. Applied Thermal Engineering, 51(s 1–2), 

pp.644–652.  

Stehlík, P., Jegla, Z. och Kilkovský, B. (2014). Possibilities of intensifying heat transfer through 

finned surfaces in heat exchangers for high temperature applications. Applied Thermal 

Engineering, 70(2), pp.1283-1287. 

Wongwises, S. och Naphon, P. (2006). A review of flow and heat transfer characteristics in curved 

tubes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 10(5), pp.463–490.  

Yan, Y. och Lin, T. (1999). Condensation heat transfer and pressure drop of refrigerant R-134a in a 

small pipe. International Journal of Heat and Mass Transfer, 42(4), pp.697-708. 

Zachár, A. (2010). Analysis of coiled-tube heat exchangers to improve heat transfer rate with spirally 

corrugated wall. International Journal of Heat and Mass Transfer, 53(19-20), pp.3928-3939. 

 


