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Sammanfattning 

Med en befolkningsmängd som ökar, möter vi ett konstant växande behov av 

resurser, så som mat. Globalt sett går 1,6 biljoner ton mat förlorad. Denna mängd 

motsvarar allt som går till spillo genom hela livsmedelsframställningen från jord till 

bord. En av de stora källorna till matsvinn är livsmedelsbutiker. Livsmedelsbutiker 

slänger stora mängder mat, bland annat på grund av konsumenters höga krav på 

kvalitet. En brunprickig banan anses inte längre vara säljbar utan tas bort från 

hyllorna och kasseras. Dessa bananer har ofta rest världen över för att hamna i just 

våra soptunnor.  

 

För att inte bananernas långa resa ska ha varit i onödan behöver de tas till vara på, 

istället för att slängas när de blivit brunprickiga. Varmluftstorkning är en av världens 

mest använda metoder inom livsmedelskonservering. Det huvudsakliga syftet med 

torkningen är att driva bort fukten till en nivå där patogener och degradering 

minimeras. Bananer som torkas till 20 % fukthalt på torr bas har en hållbarhetstid på 

upp till sex månader, därför är torkning ett tillvägagångssätt som gör att bananerna 

kan återintroduceras i livsmedelsbutikerna som en ny produkt. Syftet med 

examensarbetet var därför att utreda varmluftstorkning som ett alternativ för att 

minska matsvinnet av bananer i butik och istället introducera en ny produkt i form 

av torkade bananchips för att främja en cirkulär bioekonomi som ett steg i hållbar 

utveckling. 

 

En vanlig bordstork för varmluftstorkning av frukt och grönt har studerats med hjälp 

av energi- och massbalanser samt med egna torkförsök för att få fram de samband 

som verkar under torkningen. För att undersöka hur temperatur och luftflöde 

påverkar torkparametrarna i den befintliga torken, upprättades torkkurvor. Slutligen 

gjordes en beräkningsmodell över torkprocessen i Excel för att studera hur olika 

laster av banan påverkar energiåtgången. 

 

Resultaten visar att små mätfel i mätinstrumenten ger stora avvikelser vilket gör att 

torkkurvornas utseende inte stämmer överens med litteraturen. Detta påvisar att 

mätnoggrannheten är den avgörande faktorn för att kunna utvärdera hur 

torkparametrarna påverkas under olika förutsättningar. Resultaten indikerar även i 

att metoden som använts inte är lämplig och måste utvecklas mer. 

 

Slutligen visar resultaten att en uppskalning av torken skulle innebära en total effekt 

på 1,4 kW med tillhörande luftflöde på 0,027 kg/s, för en kapacitet av 20 kg banan 

(med skal) anpassad för matbutik och 5,9 kW respektive 0,13 kg/s för en 

torkkapacitet av 84 kg, anpassad för fem butikers banansvinn.  

  



 

 

 

 



 

 

Abstract 

With an ever-increasing population, we meet a constantly growing need for 

resources, such as food. Globally, 1,6 million tonnes of food are wasted. This amount 

corresponds to everything that goes to waste throughout the whole food production 

from farm to table. One of the major sources of food waste comes from grocery 

stores. Grocery stores throw away large amounts of food, partly because of people’s 

high demands for quality. A brown spotted banana is no longer considered to be 

saleable and it is removed from the shelves and discarded. These bananas have often 

travelled around the world to end up in our garbage bins. 

 

In order for the bananas long journey not to have been unnecessary they need to be 

taken care of, instead of being thrown away when they become brown spotted. Hot 

air-drying is one of the world’s most widely used method in food preservation. The 

main purpose of air-drying is to remove water from the food to a level in which 

microbiological spoilage and degradation are greatly minimized. Bananas dried to 

20 % moisture content on dry base have a shelf life of six months, therefore, drying 

is an approach that allows the bananas to be reintroduced in the grocery stores as a 

new product. The purpose of this exam work was thereby to investigate hot air-

drying as an alternative to reducing the food waste of bananas in grocery stores, and 

instead introduce a new product in the form of dried banana crisps to promote a 

circular bioeconomy as a step towards sustainable development. 

 

A conventional table dryer for drying of fruit and vegetables has been studied, using 

energy and mass balances as well as drying experiments to obtain the connections 

that exists during the drying process. In order to investigate how temperature and air 

flow influence the drying kinetics in the existing dryer, drying curves has been 

established. Finally, a calculation model was made of the drying process in Excel in 

order to study how different loads of banana affects the energy consumption.  

 

The results show that a small measurement error in the equipment causes large 

deviation, which means that the appearance of the drying curves does not correspond 

to the literature. This demonstrates that measurement accuracy is the deciding factor 

for evaluating how the drying parameters are affected during different conditions. 

The results also show that the method used is not appropriate and needs to be further 

developed. 

 

Finally, results indicate that an upscale of the dryer would imply a total effect of 1,4 

kW with an air flow of 0,027 kg/s, for a capacity of 20 kg of banana (with peel) 

applicable in ordinary stores and 5,9 kW respectively 0,13 kg/s for a drying capacity 

of 84 kg suitable for five stores’ food waste of banana.  
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Jag vill framförallt rikta ett stort tack till min handledare Lena Brunzell som gjort 
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1 Introduktion 

Med en ökande befolkning möter vi även ett ökat behov av resurser. Det ekologiska 

fotavtrycket ökar för varje år på grund av människornas växande efterfrågan på 

biologiskt producerade varor (Global Footprint New York, 2019). År 2019 inträffade 

Overshoot day den 29e juli, vilket är det tidigaste som någonsin daterats. Earth 

Overshoot day är ett sätt att markera det datum då människan har förbrukat mer 

resurser än vad ekosystemen är kapabla till att generera under ett helt år. Idag 

används så mycket resurser att vi skulle behöva 1,75 jordklot för att täcka behoven 

som ständigt ökar i världen. Samtidigt som resursanvändningen ökar, växer även 

mängden avfall som måste tas hand om. År 2016 genererades 31,9 miljoner ton avfall 

i Sverige från industrier så som jordbruk, byggverksamhet, papperstillverkning och 

livsmedelsframställning (Naturvårdsverket, 2019). Av den mängden avfall som 

omhändertogs stod matavfall för 1,3 miljoner ton. Denna mängd inkluderade både 

det oundvikliga avfallet så som kaffesump och skal, samt den mat som är fullt ätbar 

men som ändå slängs, det vill säga matsvinn.  

 

Årligen slängs cirka 1,6 biljoner ton mat världen över, vilket motsvarar en tredjedel 

av all mat som produceras varje år (Hegnsholt, et al., 2018). Denna mängd motsvarar 

all mat som går till spillo eller förloras mellan förädling och matbord. Det betyder 

att enorma mängder resurser inte kommer till användning. Livsmedelssäkerheten är 

redan ett problem i utvecklingsländer idag och studier visar på att matproduktionen 

måste öka för att kunna möta framtida behov (Gustavsson, et al., 2011). Till följd av 

onödig resursanvändning uppstår även onödiga utsläpp i form av växthusgaser som 

i sig påverkar miljön negativt då de bidrar till att jordens medeltemperatur ökar och 

därmed orsakar klimatförändringar (Mathez & Smerdon, 2018).  

 

Olika typer av svinn uppstår i hela matkedjan från jord till bord. Ett problemområde 

där stora mängder mat slängs är livsmedelsbutiker. I en studie av Scholtz, et al., 

(2015) där sex svenska matbutiker undersökts, visade det sig att de slängde 1570 ton 

färsk mat under en treårsperiod, 85 % av denna mängd motsvarade frukt och grönt. 

Maten som slängdes genererade växthusgasutsläpp på närmare 2500 ton CO2(eq). I en 

annan studie (Mattson, et al., 2018) undersöktes allt svinn i form av frukter och 

grönsaker som slängdes från tre stora svenska livsmedelsbutiker under en 

ettårsperiod. Resultaten visade att banan var den råvara som det slängdes mest av. 

Inom loppet av ett år kastades 6,4 ton bananer, vilket stod för 9,4 % av den totala 

mängden frukt och grönt som slängdes det året för just de tre matbutikerna. Denna 

mängd banansvinn motsvarar cirka 41 kg banan per vecka och butik. 

 

Enligt (Berghamre & Sjöström, 2019) är det konsumenternas krav på kvalitén och 

hantering av matvaror som är de vanligaste orsakerna till matsvinn i matbutiker. 
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Bananen är ett tydligt exempel på onödigt svinn. De är fullt ätbara men anses inte 

längre som en säljbar produkt när de blivit bruna. Bananer som blivit lite 

brunprickiga innehåller mycket antioxidanter och andra näringsämnen som stärker 

immunförsvaret (Fruktvärden, 2017). Det är även mycket lättare för 

matsmältningssystemet att ta hand om väl mogna bananer då stärkelsen omvandlats 

till socker. För att de bruna bananernas miljöpåverkan inte ska ha varit helt i onödan 

borde de istället tas om hand så att hållbarheten förlängs och kan återinföras i 

matkedjan för att få en ny chans. 

 

En metod som kan förlänga bananernas livslängd är torkning. Torkning är en metod 

som länge använts för att bevara mat (Maskan, 2000). Under torkningen bevaras 

näringsämnen samtidigt som maten hindras från att bli dålig. Det huvudskapliga 

syftet med torkning är att driva bort vattnet som finns i maten till den nivå då 

patogener inte längre frodas och för att säkerställa att förruttnelsen stannar av 

(Doymaz, 2007). Denna nivå varierar beroende på vad det är för typ av livsmedel. 

För pumpor är en säker fuktnivå omkring 5 % beräknat på våt bas (w.b) (Guiné, et 

al., 2011). Bananer torkas däremot till mindre än 20 % fukthalt beräknat på torr bas 

(d.b), i kommersiella sammanhang (Nguyen & Price, 2007). Genom att torka de 

brunprickiga bananerna kan de istället återinföras i matkedjan som en ny produkt, 

nämligen bananchips. Det finns redan bananchips på marknaden idag men då i form 

av en friterad variant där de dessutom i vissa fall friterats i palmolja (Sackeus, u.å.).  

 

Enligt Maskan (2000) är varmluftstorkning den vanligaste metoden inom 

livsmedelskonservering idag. Varm luft blåses på mat vilket får den innehållande 

fukten att diffundera ut till luften i omgivningen. Nackdelarna med 

varmluftstorkningen är de höga temperaturer och långa torktider som krävs. Vidare 

kan torkningen även förstöra smak, färg- och näringsegenskaper vid fel inställningar. 

Eftersom varmluftstorkning är energikrävande är det intressant att veta vilka 

parametrar som påverkar processen och hur de ska kalibreras för att det inte ska bli 

en onödig belastning ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv. 

 

Banantorkning sker på olika sätt inom forskningsvärlden. I en studie av (Nguyen & 

Price, 2007) undersöker de hur skivornas tjocklek, mognadsgrad och skördesäsong 

påverkar torkparametrarna vid varmlufttorkning. I studien gjordes torkförsök i en 

torkkammare i laboratorieskala där bananer torkades i olika temperaturer. 

Torkprocessen modellerades sedan för att kunna beskriva och förutse hur torkningen 

påverkas. Detta gjordes med hjälp av Ficks andra lag. Resultaten visade att den 

initiala fukthalten hade en markant påverkan på torkkinematiken och att 

mognadsgraden istället hade en låg eller obetydlig inverkan, trots olika struktur och 

kemisk sammansättning. I en annan studie (Sousa & Marsaioli Jr, 2004) gjordes 

torkförsök med hjälp av mikrovågor. De undersökte bland annat hur olika flöden och 

temperatur påverkar torkningen och presenterade sedan torkkurvor där tiden var en 
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funktion av fuktinnehållet. Dessa torkkurvor testades sedan mot Ficks förenklade 

diffusionslag för att kunna se om experimentens kurvor stämde överens med de som 

förutspåddes med hjälp av diffusionslagen. De kom fram till att torkningen var som 

mest effektiv vid 55 °C med en effekt på 353 W/kg banan vid ett flöde på 1,30 

m3/min. Deras resultat varierade lite från andra studier (Maskan, 2000; Garcia, et al., 

1988) på grund av att de använt olika tjocklek på bananskivorna och annan 

mikrovågseffekt. Slutsatsen som drogs var att mikrovågstorkning var en lämplig 

metod med avseende på Ficks förenklade diffusionslag eftersom kurvorna som 

förutspåddes stämde bra överens med torkförsöken. 

 

Det finns flera studier som hänvisar till metoder som kan förebygga att matsvinn 

uppkommer (Hegnsholt, et al., 2018; Gustavsson, et al., 2011) däremot har inga 

arbeten hittats där det undersöks vad som kan göras med det svinn som ändå uppstår. 

Då butiker är det sista stoppet i livsmedelskedjan där det faktiskt går att göra något 

storskaligt är det även viktigt att bedriva studier här. Syftet är därför att utreda 

torkning som ett alternativ för att minska matsvinnet av bananer i butik och på detta 

sätt introducera en ny produkt på marknaden i form av torkade bananchips. Vidare 

för att även främja en cirkulär bioekonomi som ett steg i hållbar utveckling.  

 

Målet är att studera hur luftflöde och lufttemperatur påverkar torkegenskaper för väl 

mogen banan i en enkel bordstork. Baserat på dessa torkförsök är målet även att via 

en beräkningsmodell dimensionera en tork lämplig för en större butik som ska ha en 

torkkapacitet om 20 kg banan (med skal) samt en för storskaligt bruk där torken 

dimensioneras utifrån fem större butikers gemensamma banansvinn.  
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2 Metod 

I detta arbete har en befintlig varmluftstork för torkning av frukt och grönt studerats 

genom experimentella torkförsök. Flöden har studerats med hjälp av energi- och 

massbalanser som är ett bra verktyg för att kunna identifiera okända flöden i ett 

system eller process enligt Berghel & Renström (2007) och Stawreberg, et al., 

(2011). 

2.1 Material och torkförsök 

Torken som användes i detta projekt var en frukttork för hemmabruk från STEBA, 

modell ED 6. Tiden och temperaturen kunde anpassas mellan 30 minuter och 24 

timmar samt 35–90 ⁰C. Den rymde totalt sex galler, samtliga har använts i denna 

studie. De yttre dimensionerna för höjd, bredd och djup var 28,5, 36,5, respektive 

47,5 centimeter. Torkens material bestod till största del av hårdplast (skalet) samt en 

lucka av plexiglas. Torken drevs av el som gick till en fläkt samt till ett element som 

värmer inkommande luft. Vid slutet av varje torkning initierades en 

nedkylningsprocess där enbart fläkten var verksam. Denna nedkylning skedde 

automatiskt och kunde ej påverkas. 

 

Då insuget till torken bestod av flera hål byggdes en kanal som sattes fast på torkens 

baksida, se figur 1. Detta för att kunna mäta hastigheten på flödet in i torken. Fyra 

sensorer (SENSIRION, SHT71) som mäter temperatur och relativ fuktighet (RH) 

placerades ut vid insuget till torken, på varsin sida av utblåset, samt inne i torken vid 

taket enligt figur 1.  

 

 
Figur 1. Torkanläggningens uppställning med fasttejpade sensorer placerade vid: 1. Inflöde, 2. Inne 

i tork, 3 och 4. Utflöde. 
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Sensorerna kopplades sedan till tillhörande datorprogram som också beräknar 

daggpunkt och absolut fuktighet, x. Givarna registrerade mätdata var 60e sekund och 

hade en mätnoggrannhet på ± 4 %. Lufthastigheten, 𝑣, mättes med en SWEMA SWA 

31. Hastigheten mättes när torken var färdiglastad med bananer inför torkförsöken. 

För att kunna veta hur mycket energi som torken använde under torkförsöken 

användes en elmätare från Jula, artikelnummer 406 102. Flödesmätaren och 

elmätaren hade en mätnoggrannhet på ± 0,02 m/s respektive ± 1 %. 

 

Bananerna som användes i studien var av väl mogen struktur med lite bruna fläckar 

på skalet. Dessa bananer var redan utrensade från butikshyllorna av personalen som 

jobbade där. Först vägdes den totala mängden banan (med skal), sedan svinnet 

respektive skalet för att kunna ta reda på hur mycket skalad banan, 𝑚𝑖, som 

stoppades in i torken. De bananer som hade bruna fläckar skars bort och definieras i 

detta arbete som svinn, se figur 2. Vågen som användes i arbetet hade en noggrannhet 

på ± 0,003g.  

 

 
Figur 2. Skadade bitar som skars bort (svinn). 

Bananerna skivades i skivor om fyra millimeter då förstudien på detta arbete 

(Berghamre & Sjöstedt, 2019) utgick ifrån den tjockleken. Skivorna lades upp på 

gallren som var klädda med bakplåtspapper i sju rader med tio bananskivor på varje 

rad enligt figur 3. För varje försök (utom ett) gick det åt ungefär två kilo banan (med 

skal).  

 

Torkförsöken genomfördes med två olika temperaturer och två flöden, där ett spjäll 

användes för att strypa flödet. Temperaturerna bestämdes utifrån litteratur (Aversa, 

et al., 2005) där de rekommenderade temperaturer som varierar mellan 40-80 ⁰C. Då 



6 

 

flera studier (Doymaz, 2007; Maskan, 2000; Aversa, et al., 2005) påvisar att en högre 

temperatur medför kortare torktid, valdes därför 60 respektive 70 ⁰C. 

 

 
Figur 3. Bananernas upplägg, i detta fall efter avslutad torkning. 

 

Totalt utfördes nio torkförsök som redovisas i tabell 1, samt tre försök för att 

undersöka optimal position av givare. Alla försök utom två, pågick under 24 timmar 

för att kunna se hur och när fukten lämnar bananerna. Torkförsök 8 pågick i 5 timmar 

eftersom bananerna redan såg ut att vara torra efter denna tid enligt torkkurvorna. 

För att kontrollera detta avbröts därför körningen med syftet att spara energi. 

 

Tabell 1. Temperaturer, tid och flöden för torkförsök. 

Försök Temp [⁰C] Flöde [m/s] Tid [h] 

1 78 0,54 24 

2 70 0,54 16 

3 70 0,32 24 

4 70 0,32 24 

5 60 0,54 24 

6 60 0,32 24 

7 60 0,32 24 

8 70 0,32 5 

9 70 0,54 24 

 

Torkförsök 2 (70 ⁰C, fullt flöde) gick ut på att se hur torkningen påverkades av en 

högre last, därför lades bananskivorna så tätt som möjligt enligt figur 4. En 

mängdarea togs fram genom att kontrollera hur mycket banan som fick plats per 

kvadratmeter, denna beräknades vara 3,63 kg/m2. Detta gjordes för att se hur 

energianvändningen i torken påverkas av en högre last. Försöket avbröts efter 16 
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timmar. Under torkförsök 2 (70 ⁰C, fullt flöde) registrerades mätdata var 10e sekund 

istället för var 60e. Efter torkningen vägdes den totala massan torkad frukt. 

 

 
Figur 4. Bananernas upplägg enligt torkförsök 2 (70 ⁰C, fullt flöde). 

2.2 Energi- och massbalanser 

För att kunna bygga modeller som bygger på de samband som råder under 

torkprocessen samlades data in med hjälp av energi- och massbalanser. 

 

Fukthalten bestämdes genom att torka bananerna till ”bone dry” där bananskivorna 

torkades i 24 timmar och 78 ⁰C vilket verkar vara ett godtagbart antagande då det går 

att se utifrån torkkurvor att fukttransporten inte fortlöper efter denna tid. Genom att 

torka bananerna till denna nivå kunde andelen torrsubstans, 𝑚𝑇𝑆 sedan tas fram 

eftersom det motsvarar den vikt bananerna har efter avslutad torkning. Den initiala 

fukthalten (𝑊𝑖) i bananerna kunde sedan beräknas med (1), det vill säga den mängden 

vatten som finns i bananerna från start.  

 

𝑊 =
𝑚𝑖−𝑚𝑇𝑆

𝑚𝑖
=

𝑚𝐻2𝑂

𝑚𝐻2𝑂+𝑚𝑇𝑆
                        (1) 

 

Den initiala fukthalten beräknades till 80,56 % (w.b) och antogs se likadan ut för 

varje torkförsök. Den totala mängden fukt som avdunstat under torkningen togs 

därefter fram i (2) där 𝑊𝑒 är den totala vattenmängd som försvunnit, sett i gram. 

Dessa beräkningar gjordes för respektive torkförsök. En ”specific moisture 

extraction rate” (SMER) beräknades i (3) för alla torkförsök, där 𝑘𝑊ℎ är den el som 

använts i respektive försök.  

 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 − (𝑊 ∗ 𝑚𝑇𝑆)                               (2) 

𝑆𝑀𝐸𝑅 =
𝑊𝑒

𝑘𝑊ℎ
                        (3) 
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För att kontrollera att den registrerade mätdatan stämde överens med de resultat som 

gavs i (2) gjordes massbalanser enligt figur 5 där luftens fukthalt, 𝑥𝑖𝑛 och 𝑥𝑢𝑡, 

motsvarar de data givarna registrerat.     

 
Figur 5. Massbalanser över tork där �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 är den fukt som bananerna lämnar ifrån sig. 

Då den  uppmätta datan på 𝑥𝑖𝑛 respektive 𝑥𝑢𝑡 var angiven i g/m3 gjordes 

omvandlingar för att kunna se hur mycket fukt det motsvarade i gram/kg då detta 

möjliggjorde att fuktransporten �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 kunde beräknas. Omvandlingarna gjordes 

genom att multiplicera respektive fukthalt med en tillhörande luftdensitet. 

 

Luften in i torken ansågs vara torr då rummet som torkningen utfördes i var bra 

ventilerat. Temperaturen på luften i rummet mättes till 22 ⁰C, därför antogs 

densiteten på inflödet (𝜌𝑡𝑜𝑟𝑟) vara 1,2 kg/m3. Massflödet in i torken beräknades med 

hjälp av den uppmätta hastigheten 𝜈, som mättes mitt i röret där radien (𝑟) var 60 cm 

(4). 

 

�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝜈 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝜌𝑡𝑜𝑟𝑟                                           (4) 

 

Tillståndet på utflödet antogs vara fuktig luft eftersom bananerna lämnar ifrån sig 

fukt under torkningen. Densiteten på luften ut ur torken (𝜌𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔) bestämdes därför 

med hjälp av diagram för fuktig luft. En densitet för den fuktiga luften valdes ut för 

respektive torkförsök med hjälp av medelvärden på temperatur och RH på utgående 

luft från tillhörande körning. Då utflödet registrerades med två sensorer beräknades 

ett medelvärde (𝑥𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙,𝑢𝑡) för den uppmätta datan 𝑥𝑢𝑡. Slutligen kunde 

fukttransporten beräknas i (5). 

 

�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 = (𝑥𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 − 𝑥𝑖𝑛) ∗ �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡                                            (5) 

 

Då sensorerna loggade data var 60e respektive 10e sekund summerades alla �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 i 

(5) för att slutligen kunna se hur mycket vatten som försvunnit under respektive 

torkförsök. 
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Den totala summan �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 jämfördes sedan med resultaten i (2) för att kontrollera 

om massbalansen stämde överens med den data som togs fram experimentellt.  

En korrigering gjordes sedan på lufthastigheten för att massbalanserna skulle 

stämma. Ett reynoldstal beräknades utifrån de olika flödena som användes i 

torkförsöken. För det låga flödet varierade reynoldstalet mellan Re=2144,7-2430,7 

och för det höga flödet mellan Re=3717,6-4003,6. På grund av de låga reynoldstalen 

är det förmodligen stora skillander mellan en max och en medelhastighet, därav en 

korrigering. 

 

För varje torkförsök utfördes även energibalanser. Figur 6 visar de energiflöden som 

utreddes. �̇�𝑖𝑛 respektive �̇�𝑢𝑡 beräknades i (6) där entalpin för den fuktiga luften (ℎ) 

togs fram i (7). Värmekapaciteten för luft (𝐶𝑝𝑙) och ånga (𝐶𝑝å) valdes till 1,005 

respektive 1,85 kJ/kg,K. Förångningsentalpin (ℎ𝑓𝑔) bestämdes till 2500 kJ/kg,K. 

 

�̇� = �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ ℎ                        (6) 

ℎ = 𝑇 ∗ 𝐶𝑝𝑙 + 𝑥 ∗ (ℎ𝑓𝑔 + 𝑇 ∗ 𝐶𝑝å)                       (7) 

 

 
Figur 6. Energibalanser över torken med de flöden som utretts. 

�̇�𝑖𝑛 och �̇�𝑢𝑡 gjordes sedan om till energi genom att multiplicera tiden som gick åt för 

de olika försöken. Den totala elanvändningen (𝑄𝑡𝑜𝑡) togs fram med hjälp av insamlad 

data från eldosan. För att kunna veta hur mycket energi som fläkten 𝑄𝑓𝑙ä𝑘𝑡 använde, 

kontrollerades först effekten på eldosan när värmeelementet slogs ifrån då 

temperaturen i torken inte skulle bli för hög. Sedan multiplicerades fläkteffekten som 

var 23 watt med den tid som fläkten var aktiv för respektive torkförsök. Den el som 

elementet (𝑄𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) använder  kunde sedan beräknas med hjälp av (8). 

  

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑄𝑓𝑙ä𝑘𝑡                        (8) 
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Förlusterna  från torken antogs bestå av strålning (�̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔) och naturlig 

konvektion (�̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛). Strålningen beräknades via (9) och konvektionen i (10). 

Yttemperaturen där torken var som varmast mättes upp till 50 och 54 ⁰C när torken 

kördes på 60 respektive 70 ⁰C. Temperaturen på väggen antogs vara samma som 

temperaturen i rummet, det vill säga 22 ⁰C.  

 

�̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝜀 ∗ 𝜎 ∗ 𝐴𝑜𝑚𝑠 ∗ (𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑣ä𝑔𝑔

4 )                      (9) 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐴𝑜𝑚𝑠 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑟𝑢𝑚)                    (10) 

 

Förlusterna beräknades sedan om till energi genom att multiplicera �̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

respektive  �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 med den tid som torken varit igång för respektive torkförsök, 

sedan summerades de totala förlusterna (𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡) enligt (11). 

 

𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑄𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑄𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛                     (11) 

 

Indata för beräkning av värmeförlusterna presenteras i tabell 2. För att ta fram  

ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 beräknades först ett nusselttal med (12) och (13), sedan kunde 

ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 beräknas med hjälp av (14) för både den horisontella och vertikala ytan 

på torken enligt (Cengel & Ghajar, 2015). 

 

𝑅𝐴 =
𝑔∗𝛽∗(𝑇𝑠−𝑇𝑟𝑢𝑚)∗𝐿𝑐

𝜈2 ∗ 𝑃𝑟                      (12) 

𝑁𝑢 = 0,59 ∗ 𝑅𝐴(
1

4
)
                      (13) 

ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑁𝑢∗𝑘

𝐿𝑐
                      (14) 

 

Tabell 2. Indata för beräkningar av strålning och konvektion vid olika temperatur. Tabelldata 

enligt Cengel & Ghajar (2015). 

Symbol Enhet 70 [⁰C] 60 [⁰C] 

ε - 0,95 0,95 

𝜎 W m-2 K-4 5,67*10-8 5,67*10-8 

Β - 0,003214091 0,003235 

𝑔 m/s2 9,81 9,81 

𝑃𝑟 - 0,72165 0,7268 

𝜈 m2/s 1,6785*10-5 1,66*10-5 

𝑘 

𝐴𝑜𝑚𝑠 

𝐿𝑐 − 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 
𝐿𝑐 − ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 

W/m K 

m2 

m 

m 

0,026435 

0,6411 

0,285 

0,12 

0,02625 

0,6411 

0,285 

0,12 

 

2.3 Känslighetsanalys 

Eftersom givarna inte mäter något annat än temperatur och RH beräknar den 

medföljande utvärderingssatsen ut den absoluta fuktigheten i tillhörande 

dataprogram. Då givarna hade en noggranhet på ± 4 % gjordes en känslighetsanalys 
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för att få veta hur stor inverkan det kunde ha på resultaten. För att undersöka hur stor 

skillnaden blev beräknades först egna 𝑥 på utflödet genom (15) för respektive 

tidsenhet som registrerats för att se om uppmätta data stämde överens med egna 

beräkningar för 𝑥. Steg två var att utforska hur stort fel ± 4 % kunde medföra, därför 

adderades samt subtraherades denna skillnad på RH i ekvation (15) 

 

𝑥 = 0,622 ∗
𝑃𝑠𝑎𝑡∗𝑅𝐻

𝑃𝑎𝑡𝑚−(𝑃𝑠𝑎𝑡∗𝑅𝐻)
                      (15) 

 

Felmarginalen 𝑥𝑓𝑒𝑙 beskriver hur stor avvikelsen ± 1, 2, 3 respektive 4 % blir. En ny 

∆𝑥𝑛𝑦 togs fram i (16) för att kunna beräkna en ny fukttransport (�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑛𝑦) i (17) med 

hänsyn till respektive mätnoggrannhet (± 1, 2, 3, 4 %). Slutligen summerades alla 

�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑛𝑦 och jämfördes med den uppmätta vattenmängden som försvunnit under 

respektive torkförsök, det vill säga resultatet i (2).  

             

∆𝑥𝑛𝑦 = (𝑥𝑢𝑡 − 𝑥𝑓𝑒𝑙) − 𝑥𝑖𝑛                     (16) 

�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑛𝑦 = Δ𝑥𝑛𝑦 ∗ �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡                      (17) 

2.4 Torkkurvor för utvärdering av torkparametrar 

För alla torkförsök upprättades torkkurvor där fukttransporten �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 plottades över 

tid. Detta gjordes för att få en bild av hur bra eller dåligt torkningen skedde i den 

befintliga torken under olika förutsättningar. Samtliga torkkurvor testades mot den 

förenklade diffusionsmodellen, Ficks lag, där ekvation (18) använts för respektive 

försök. För att kunna använda ekvationen måste fukthalterna anges i torr bas vilka 

togs fram med hjälp av (19). 𝑋 var fuktinnehållet vid tiden 𝑡 och 𝑋0 den initiala 

fuktmängden som bananerna hade från start. 𝑋𝑒 var det tillstånd då fuktinnehållet 

hade uppnått jämviktsläge med luften omkring, det vill säga när fukttransporten 

avstannar.  

 
𝑋−𝑋𝑒

𝑋0−𝑋𝑒
= 𝐸𝑋𝑃(−𝐾 ∗ 𝑡)                      (18) 

𝑋 =
𝑚𝐻2𝑂

𝑚𝑇𝑆
                       (19) 

 

Ekvationen kunde sedan förenklas då 𝑋𝑒 antogs vara noll eftersom litteraturen 

beskriver att jämviktsläget infinner sig väldigt nära noll (Sousa & Marsaioli Jr, 

2004). 

 

Kurvorna plottades därefter i Excel. Ekvationen för linjen som (
𝑋−𝑋𝑒

𝑋0−𝑋𝑒
) resulterade i 

kunde tas fram genom att lägga till en exponentiell trendlinje. Denna ekvation, 

𝐸𝑋𝑃(−𝐾 ∗ 𝑡), kunde sedan användas för att beskriva �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 i bordstorken. 

Sambandet användes sedan vid dimensioneringen av den uppskalade varianten. 
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Koefficienten 𝐾 bestämdes utifrån resultaten i regressionerna och valdes till 0,003. 

Värdet på denna koefficient plockades från torkförsök 2 (70 ⁰C, fullt flöde) eftersom 

det försöket stämde bäst överens med litteraturen. Genom att använda ett konstant 

värde på 𝐾 betyder även detta att hastigheten över bananskivorna och att djup samt 

temperatur i torken måste vara samma vid uppskalning eftersom koefficientens värde 

bygger på dessa dimensioner. 

2.5 Beräkningsmodell för dimensionering av uppskalad tork 

För att kunna ta fram en torkmodell som följer de samband som råder i bordstorken 

under torkning användes data från egna torkförsök genom att först bygga en 

referensmodell. Modellen kunde sedan användas för att studera hur olika laster 

påverkar dimensioneringen. 

 

Luften in i torken antogs vara i samma tillstånd under hela torkningsprocessen, de 

värden som låstes var temperatur: 22 ⁰C och RH: 36 %. Dessa gav ett värde på 𝑥𝑖𝑛: 

0,0056 kg/kg. Fukttransporten från bananerna antogs se likadan ut vid olika laster av 

bananer då torkförsöken antytt till detta. 

 

Med hjälp av egna torkförsök samt med stöd från litteratur (Aversa, et al., 2005) 

valdes den rådande torktemperaturen till 70 ⁰C. Den slutgiltiga fukthalten bananerna 

skulle ha efter torkning valdes till 10 % (w.b), vilket motsvarar 11 % (d.b), då 

bananer redan torkas i kommersiella syften till 14–20 % (d.b) (Nguyen & Price, 

2007).  En fukthalt på 10 % ansågs vara mer aptitlig och har även stöd från en annan 

studie (Berghamre & Sjöstedt, 2019) där en smakpanel tyckt att bananer med cirka 

3 % (d.b) ansågs vara godast.  

 

Massfördelningen av banan, alltså den andel av bananen som är torkbar frukt, antogs 

se likadan ut som Berghamre & Sjöstedt (2019) kommit fram till. Den torkbara 

frukten antogs då vara 57,5 % av den totala mängden banan (med skal), resten bestod 

av skal och svinn. Den här fördelningen stämde även ganska bra enligt egna försök 

där ett medelvärde av fördelningen var ungefär 60,8 %. 

2.5.1 Frukt som ska torkas 

Två olika uppskalningsalternativ har undersökts. Då en butiks 𝑚𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑠𝑣𝑖𝑛𝑛 (banan 

med skal) motsvarar ungefär 41 kg per vecka, har dimensioneringen för 

torkmodellen gjorts med detta i beaktande. För att personalen ska slippa att torka 

bananerna på helgen så har dimensioneringen av torken utgåtts ifrån en maxkapacitet 

på 20 kg banan, vilket innebär två dagars torkning. Viktandelen motsvarade hela 

bananer med skal. Med hjälp av massfördelningen som nämndes tidigare, användes 

(20) för att få fram hur mycket skalad banan som torken kommer lastas med. 

 

𝑚𝑖 = 0,575 ∗ 𝑚𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑠𝑣𝑖𝑛𝑛                      (20) 
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För att ytterligare skala upp torken antogs även ett fall där fem butikers banansvinn 

skulle vara den mängd som ska torkas. Torkens maxkapacitet antogs då vara 84 kg 

banansvinn för att torkningen även här skulle kunna fördelas på två till tre dagar 

varpå det tar tid att förbereda. Denna mängd motsvarar, precis som ovan, hela 

bananer med skal. Mängden skalad banan som stoppas in i torken beräknades ovan i 

(20). 

2.5.2 Beräkningsmodell 

En förutsättning för att kunna bygga en uppskalad version av den befintliga torken 

var att torkens djup och temperatur förblev oförändrade och även se till att 

hastigheten över varje bananrack förblev densamma. Ett nytt massflöde för luften in 

i torken togs fram genom att först kontrollera hur stort luftflödet behövde vara för ett 

galler (�̇�𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟) med hjälp av (21). Vidare kunde det totala massflödet för en 

uppskalad version tas fram i (22) där antalet galler (𝑛) blev 29 och 122 galler för 

kapaciteterna 20 respektive 84 kg enligt (Undeland, 2020). 

 

�̇�𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 =
�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡

6
                      (21) 

�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑛𝑦 = �̇�𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 ∗ 𝑛                      (22) 

 

Masstransporten från bananerna togs fram genom att förenkla uttrycken enligt (23), 

(24) och (25). Sedan kunde ekvationen för �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 arbetas fram i (26). 

 
𝑚𝐻2𝑂

𝑚𝑇𝑆
=

𝑋(𝑡)−𝑋𝑒

𝑋0−𝑋𝑒
= 𝐸𝑋𝑃(−𝐾 ∗ 𝑡)                     (23) 

𝑋(𝑡) =
𝑚𝐻2𝑂(𝑡)

𝑚𝑇𝑆
                       (24) 

𝑚𝐻2𝑂(𝑠) − ∑ �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝
𝑡
𝑡=0 = 𝑚𝑇𝑆 ∗

𝑚𝐻2𝑂(𝑠)

𝑚𝑇𝑆
∗ 𝐸𝑋𝑃(−𝐾 ∗ 𝑡)                   (25) 

�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝑚𝐻2𝑂(𝑠) ∗ 𝐸𝑋𝑃(−𝐾 ∗ 𝑡)                     (26) 

 

För att kontrollera hur mycket vatten som ska torkas bort för att få fukthalten 10 % 

(w.b) användes (27) där 𝑚𝐻2𝑂,ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 är vattenmassan bananerna ska innehålla vid 

avslutad torkning. När bananerna uppnått den önskade fukthalten kunde tiden (𝑡) 

bestämmas enligt (26) för att kunna veta hur lång tid som torkningen kommer ta i 

den uppskalade varianten. 

 

𝑚𝐻2𝑂,ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 = 𝑊𝑖 − (𝑊𝑖 ∗ 0,1)                     (27) 

 

Vidare dimensionerades modellen efter samma metodik som användes för att utreda 

energi- och massbalanserna i bordstorken, det vill säga figur 5 och 6. Eftersom 

tillståndet på luften in i torken låstes, användes ekvation (6), (7) samt (28) för att 

beräkna �̇�𝑖𝑛, ℎ𝑖𝑛 respektive �̇�𝑣,𝑖𝑛. �̇�𝑖𝑛 och ℎ𝑖𝑛 multiplicerades sedan med den tid när 
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bananerna uppnått önskad fukthalt för att ta reda på hur mycket energi de motsvarade 

efter avslutad torkning. 

 

�̇�𝑣,𝑖𝑛 = 𝑥𝑖𝑛 ∗ �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑛𝑦                      (28) 

 

En ny fläkteffekt för det nya luftflödet beräknades genom att först kontrollera hur 

stora förluster (∆𝑃𝑓𝑙ä𝑘𝑡) fläkten måste övervinna när luften passerar bananskivorna 

mellan gallren. Eftersom hastigheten på flödet över bananskivorna låses tillsammans 

med längd, hydraulisk diameter och friktionskoefficienter kommer förlusterna vara 

lika i den befintliga bordstorken som i den uppskalade varianten. Detta betyder med 

andra ord att antalet galler inte kommer ha betydelse för förlusterna. Dessa förluster 

beräknades i (29) sedan kunde en ny fläkteffekt beräknas i (30) där �̇� motsvarar 

volymflödet för den uppskalade versionen. 

 

∆𝑃𝑓𝑙ä𝑘𝑡 =
𝑃𝑓𝑙ä𝑘𝑡

�̇�
                      (29) 

𝑃𝑓𝑙ä𝑘𝑡,𝑛𝑦 = ∆𝑃𝑓𝑙ä𝑘𝑡 ∗ �̇�                      (30) 

 

Då luften in i torken ska värmas till 70 ℃ antogs att elementet fungerar som ett 

värmebatteri. �̇�𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 kunde då beräknas i (31) där värmekapaciteten för luften 

(𝐶𝑝𝑙) antogs vara 1,005 kJ/kg, K. Sedan kunde den totala elen som måste tillföras 

den uppskalade torken beräknas i (8) där 𝑄𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 motsvarar den el som tillförs 

elementet under den tid som torken är igång.  

 

�̇�𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑝𝑙 ∗ (70 − 𝑇𝑟𝑢𝑚)                     (31) 

 

När förlusterna för uppskalningen beräknades så antogs förutsättningarna vara 

samma som för bordstorken som användes i de experimentella försöken, det vill säga 

förlusterna består av konvektion och strålning. Då materialet och rådande temperatur 

på torkens yta antogs vara likadana användes samma värde på förlustkoefficienterna 

enligt tabell 2. Förlusterna för den uppskalade dimensioneringen beräknades sedan 

med (9) och (10) fast med en ny omslutningsarea (𝐴𝑜𝑚𝑠). Denna area beräknades 

med hjälp av nya, yttre dimensioner. Enligt (Undeland, 2020) behövdes 

dimensionerna som presenteras i tabell 3 för olika kapaciteter vid torkning med 

varmluftstork där referensfallet är den befintliga torken som använts vid 

torkförsöken.  

 
Tabell 3. Dimensioner för olika torkkapacitet (Undeland, 2020). 

Kapacitet* 2 kg (referensfall) 20 kg 84 kg 

Höjd [cm] 28,5 140 190 

Bredd [cm] 36,5 36,5 109,5 

Djup [cm] 47,5 47,5 47,5 

*Kapaciteten motsvarar total bananvikt med skal. 
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3 Resultat och diskussion 

3.1 Torkprocess för bordstork 

3.1.1 Fuktinnehåll och effektivitet 

Den initiala fukthalten hos bananskivorna innan torkningen uppmättes till 81 % 

(w.b). Tabell 4 visar de olika fukthalterna för respektive torkförsök från start till slut. 

Den specifika fukttransporten (𝑆𝑀𝐸𝑅) visar hur effektiva torkningarna var. Ett högt 

värde på SMER betyder en hög fuktavgång med låg energianvändning. Torkförsök 

2 (70 °C, fullt flöde) med full last, var det försök som var mest effektivt, detta på 

grund av att en större mängd bananer torkades under samma förhållanden som 

resterande försök. Det går även att se att den slutgiltiga fukthalten blir lägre än 

övriga, trots en större mängd banan. Å andra sidan går det att se att torkförsöket som 

kördes under fem timmar (70 °C, lågt flöde) hade en ännu bättre specifik 

fukttransport. Desvärre var bananerna fortfarande lite klibbiga efter denna tid vilket 

gör att resultatet inte är jämförbart. I resterande försök hade bananerna en krispig 

yta.  

 

Tabell 4. Resultat från fukthaltsberäkningar och specifik fukttransport. 

Torkförsök Temp och 

flöde 

Total 

ingående 

massa        

[g banan]* 

Fuktinnehåll 

vid start        

[g H2O] 

SMER           

[g H2O/kWh] 

Borttorkad 

vatten          

[g H2O] 

Slutgiltlig 

fukthalt  

[% W.b] 

1 TS försök 1037,6 835,8 73,9 835,8 0,0 

 

 

2 70 °C, 

fullt 

flöde, 16 

h, full last 

 

2046,7 1529,2 211,9 1504,5 4,6 

 

 

3 70 °C, 

lågt flöde 

1092,2 879,9 97,7 840,1 15,8 

 

 

4 70 °C, 

lågt flöde 

1033,9 832,9 90,1 802,2 13,3 

 

 

5 60 °C, 

fullt flöde 

 

1142,9 920,7 110,4 871,9 18,0 

 

 

6 60 °C, 

lågt flöde 

1290,5 1039,9 140,8 1013,5 9,4 

 

 

7 60 °C, 

lågt flöde 

1049,5 845,4 114,3 822,9 9,9 

 

 

8 70 °C, 

lågt flöde. 

5h 

1286,5 1036,4 417,7 960,5 23,3 

 

 

 

9 70 °C, 

fullt flöde 

1160,9 935,2 84,6 863,3 24,2 

*Vikten motsvarar banan utan skal 
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I tabell 4 går det även att se att korttidsförsöket, torkförsök 8 (70 °C, lågt flöde) 

hamnade i samma fukthaltsnivåer som torkförsök 9 (70 °C, fullt flöde) som körts 

under 24 timmar. Förutom att det möjligtvis ligger ett mätfel bakom resultaten kan 

detta även bero på att den initiala fukthalten antogs vara lika för varje torkförsök. 

Det här stämmer troligtvis inte då bananerna som använts i studien hämtades vid 

olika tillfällen, vilket betyder att de har olika mognadsgrad. I en studie av (Nguyen 

& Price, 2007) undersöktes den initiala fukthalten hos bananer från olika årstider där 

de fann störst variationer mellan januari-mars där fukthalterna var 77,8 respektive 

71,4 % (w.b). Resterande månader var den genomsnittliga fukthalten 74, 4 %, vilket 

är lägre än de resultalt som erhållits i denna studie. Nguyen & Price (2007) menar 

att den initiala fukthalten ha en stor betydelse för torkkinematiken eftersom en högre 

fuktkoncentration medför en större drivkraft för masstransporten. Det är dock 

osäkert då de enbart såg detta samband vid temperaturer lägre än 70 ⁰C. För bättre 

noggrannhet borde alla torkförsök torkats ytterligare i 24 timmar och 78 ⁰C för att få 

bort den sista fukten och på så sätt kunna beräkna hur mycket fukt bananerna innehöll 

från början för respektive torkförsök.  

 
Figur 7 visar hur masstransporten, �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝, ser ut för de olika torkförsöken och 

presenteras i nummerordning där ”TS försök” är torkförsök 1 enligt tabell 4.  

 

 
Figur 7.Visar masstransporten �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 från respektive torkförsök. 

En tydlig trend som går att urskilja är att fukten lämnar bananerna snabbast i början. 

Detta beror på att fukten från ytan av bananerna är det som diffunderar först sedan 

minskar masstransporten desto längre tid det går. Detta beskrivs i litteraturen att hela 

torkningen sker i den så kallade ”falling rate period”. Detta anses som rimligt då 

banantorkning främst följer en ”falling rate period” enligt Nguyen & Price (2007). 

 

Enligt resultaten, varierar �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 mellan de olika körningarna. Masstransporten 

borde inte variera så eftersom försöken utförs under lika förutsättningar. Det är oklart 

varför det blir såhär men förmodligen är det en kombination av flera fel. 
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3.1.2 Känslighetsanalys för energi- och massbalanser 

Figur 8 visar resultat från känslighetsanalysen av givarna som hade noggrannheten 

± 4 %. Resultaten visar att små felavläsningar i sensorerna är betydande för den 

slutgiltiga fuktavgången.  

 

 
Figur 8. Resultat från känslighetsanalys för beräknad fuktavgång. Torkförsök 3 (70 ⁰C, lågt flöde), streckade 

linjen (referens) är korrekt fuktavgång (840,12 g H2O) enligt vägning. 

Korrigeringarna som gjordes på den uppmätta hastigheten redovisas i tabell 5 där 

den hastighet som mätts upp har korrigerats med den procentandel som gjorde att 

massbalanserna stämde.  

 
Tabell 5. Flödeskorrigeringar för respektive torkförsök. 

Torkförsök Temp och flöde Uppmätt ν [m/s] Korrigering [%] ν efter korrigering [m/s] 

1 TS försök 0,54 -47,5 0,284 

 

2 70 °C, fullt flöde, 

16 h, full last 

 

0,54 -24,0 0,410 

 

 

3 70 °C, lågt flöde 0,32 -18,7 0,260 

 

 

4 70 °C, lågt flöde 0,32 +2,5 0,324 

 

 

5 60 °C, fullt flöde 0,54 -38,3 0,333 

 

 

6 60 °C, lågt flöde 0,32 +29,2 0,413 

 

 

7 60 °C, lågt flöde 0,32 -5,8 0,301 

 

 

8 70 °C, lågt flöde, 

5 h 

0,32 +9,0 0,348 

 

 

9 70 °C, fullt flöde 0,54 +9,8 0,593 
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Det finns ingen tydlig trend som visar hur mycket eller lite flödet behöver korrigeras. 

Exempelvis justerades flödet i torkförsök 9 (70 °C, fullt flöde) så att det blev högre, 

detta var det enda försöket med fullt flöde som behövde korrigeras så att flödet blev 

större. Resterande torkförsök som körts med fullt flöde har korrigerats så att de 

resulterat i enlighet med de hastigheter som torkförsöken med lågt flöde hade. 

Eftersom hastigheten mättes upp i mitten av röret kan det medföra att den slutgiltiga 

medelhastigheten blir lägre, därför går det att motivera en flödeskorrigering som 

medför ett lägre flöde. Däremot går det inte motivera att flödet skulle behöva vara 

större vilket troligen inte är sant då det skulle innebära att instrumentet mäter för lågt. 

Återigen tyder resultaten på att det finns ett mätfel i sensorerna. Vidare kan felet med 

flödet ha uppstått redan vid mätningen av lufthastigheten då mätinstrumentet var 

känsligt och senast kalibrerat år 2008. 

 

Fyra torkförsök som ändock stämde ganska bra var torkförsök 4 (70 ⁰C, lågt flöde), 

7 (60 ⁰C, lågt flöde), 8 (70 ⁰C, lågt flöde) och 9 (70 ⁰C, högt flöde). Det är oklart 

exakt vad det är som gör att de stämmer då det är fyra helt olika försök med olika 

förutsättningar (temperatur, flöde och tid). Det går heller inte att se liknande resultat 

i den litteratur som finns.  

 

Det är viktigt att påpeka att flödeskorrigeringarna inte nödvändigtvis resulterar i ett 

korrekt resultat, även om massbalanserna stämmer. De korrigeringar som gjorts 

medförde att energibalanserna för TS-försök (78 ℃, fullt flöde), torkförsök 6 (60 ℃, 

lågt flöde) och torkförsök 9 (70 ℃, fullt flöde) inte stämde. Då �̇�𝑖𝑛 och �̇�𝑢𝑡 är 

beroende av �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡 kommer en felaktig korrigering av luftflödet leda till att 

energibalanserna inte stämmer. Detta pekar på att flödet måste balanseras och inte 

vara för lågt då det kan medföra att luften inte orkar transportera bort fukten från 

bananerna och på så vis bli väldigt ineffektiv. Medan ett för högt flöde skulle 

medföra att luften som passerar bananskivorna istället inte hinner ta upp fukten. 

Återigen indikerar resultaten på att det finns ett mätfel då de andra energibalanserna 

stämde. Det är förmodligen en kombination av olika slags fel, men troligen är det 

främst noggrannheten på mätinstrumenten som är den största bidragande faktorn. 

 

Energibalanserna presenteras i figur 9. Den positiva delen av y-axeln representerar 

den el som tillförs torken för respektive torkförsök. Denna mängd el behövs för att 

värma upp luften, driva fläkten samt täcka upp för de värmeförluster som uppstår. 

Den negativa delen av y-axeln representerar de totala förlusterna som uppkommer 

under respektive torkförsök. 
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Figur 9. Energibalans över torken vid de olika torkförsök som utförts där den positiva delen av y-

axeln är den el som tillförts respektive försök och den negativa är de totala värmeförluster som 

uppstod. Qut-Qin är differensen mellan utgående och ingående luft. 

Från figur 9 går det att se en trend som ser likvärdig ut. Fläkteffekten 𝑄𝑓𝑙ä𝑘𝑡 skiljer 

sig inte mycket mellan de olika torkförsöken vilket är rimligt då fläkteffekten är 

konstant och eftersom torkförsöken utförts under liknande tidsförlopp. 𝑄𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

stiger vid högre temperatur och torktid vilket heller inte är så konstigt då mer energi 

krävs i form av el. Vad som är angeläget att påpeka är att förlusterna (𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡) utger 

en stor del av den totala energibalansen. Ett medelvärde av samtliga torkförsök 

visade att förlusterna stod för hela 36 % av det totala inflödet. Detta medför att torken 

som använts i den här studien inte är optimal att använda i en större omfattning. 

Torken behöver istället isoleras för att på så vis minska värmeförlusterna och 

därigenom minska den totala elanvändningen. En minskad energianvändning sparar 

inte bara pengar utan det är även åtråvärt ur en miljösynpunkt då det ekologiska 

fotavtrycket behöver minska. 

3.1.3 Effekter av torktemperatur och flöde på torkparametrar 

Från figur 10 går det att urskilja de regressioner som utförts för respektive torkförsök 

som utförts. Figuren visar hur torktemperaturen och luftflödet påverkar 

fuktinnehållet under torkprocessens gång och hur de olika försöken förhåller sig till 

varandra under olika förutsättningar. 
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Figur 10. Resultat från regressionsanalys för respektive torkförsök. 

I figur 11 och 12 presenteras torkförsöken från figur 10 separat för att enklare kunna 

urskilja de olika resultaten. Det försök som inte tagits med i figur 11 och 12 är TS-

försök (78 ⁰C, fullt flöde).  

 

Från figur 11 går det att urskilja att torkförsök 8 (70 °C, lågt flöde) som pågick under 

5 timmar, var ett försök med hög fukttransport till skillnad mot långtidsförsöken som 

var körda i samma temp och flöde. I figur 10 går det även att se ett annat försök vars 

kurva också får en brant lutning, torkförsök 9 (70 °C, fullt flöde). Kurvans utseende 

skiljer sig från resterande torkförsök eftersom lutningen istället ändrar riktning efter 

cirka sju timmar. Det går även att urskilja att det försök som kördes med full last, det 

vill säga torkförsök 2 (70°C, fullt flöde), får ett utseende som är i enlighet med 

litteraturen. 

 

 
Figur 11. Resultat från regressionsanalys för de torkförsök som kördes på 70 °C. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 5 10 15 20 25

(X
-X

e)
/(

X
0

-X
e)

Tid [h]

Torkkurvor från torkförsök 

TS försök

70 °C fullt flöde 16 h, full last

70 °C lågt flöde

70 °C lågt flöde

60 °C fullt flöde

60 °C lågt flöde

60 °C lågt flöde

70 °C lågt flöde 5 h

70 °C fullt flöde

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 5 10 15 20 25

(X
-X

e)
/(

X
0

-X
e)

Tid [h]

Torkkurvor från torkförsök vid 70 °C 

70 °C fullt flöde 16 h, full last

70 °C lågt flöde

70 °C lågt flöde

70 °C lågt flöde 5 h

70 °C fullt flöde



21 

 

Kurvans branta utseende i torkförsök 8 (70 ⁰C, lågt flöde) avviker från litteraturen då 

ett lägre flöde ej ska medföra en bättre torkning (Aversa, et al., 2005). Då försöken 

utförts under samma förutsättningar är svårt att bedöma exakt varför det blir så, vilket 

styrker misstankarna i att det finns ett mätfel. 

 

För torkförsök 9 (70 ⁰C, fullt flöde) borde inte kurvan ändra riktning eftersom det 

skulle innebära att bananerna tar upp fukt istället för att lämna ifrån sig den. En trolig 

förklaring till det konstiga resultatet är att en av givarna från detta försök hade 

negativa mätresultat. Eftersom ett medelvärde av de båda givarna på utflödet använts 

för alla beräkningar påverkas det slutgiltiga resultatet och däribland att kurvan får 

just detta utseende, vilket är ett missvisande resultat. Varför det resulterade i negativa 

värden begrundar sig troligtvis i att det finns ett mätfel som följer med från start som 

indikerar på att luften in i torken skulle vara våtare än luften som redan befinner sig 

i torken.  

 

Torkförsök 2 (70 ⁰C, fullt flöde) är det enda försök vars kurva faktiskt stämmer 

överens med de resultat som finns i andra banantorksstudier. Detta kan bero på flera 

saker, exempelvis att de andra försöken blivit alltför påverkade av något slags mätfel. 

Det skulle även kunna bero på att luften som kommer in i torken har en större chans 

att träffa en bananskiva eftersom den är fullproppad. Det borde i sin tur medföra att 

processen blir mer effektiv (vilket även bekräftas enligt resultaten i tabell 4) eftersom 

luften passerar fler bananskivor. Torkförsök 2 (70°C, fullt flöde) var även det försök 

vars givare registrerade mätdata var 10e sekund istället för var 60e. En tätare 

registrering kan exempelvis medföra en mer noggrann mätning och att givarna då 

registrerar en jämnare fuktavgång. En tätare mätning skulle kunna vara mer önskvärd 

vid högre fukthalter eftersom fuktavgången är som snabbast under de första 

timmarna av torkningen. Det är dock oklart om detta är den rätta förklaringen 

eftersom det enbart gjordes ett torkförsök där sensorerna registrerade data var 10e 

sekund. För bättre kontroll skulle fler försök ha gjorts med tätare registrering, på 

grund av tidsbrist fanns dock ej möjlighet att göra det. 

 

I figur 12 går det återigen att se resultat som skiljer sig från litteraturen då torkförsök 

6 (60 °C, lågt flöde) skiljer sig markant från det som körts under samma villkor då 

det ena försöket skulle vara mycket bättre enligt figuren. Från figur 12 går det även 

att urskilja att torkförsök 5 (60 °C, fullt flöde) är det sämsta försöket av de tre som 

presenteras i figuren. 
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Figur 12. Resultat från regressionsanalys för de torkförsök som kördes på 60 °C. 

Återigen stärks misstankarna om att det skulle vara ett mätfel i givarna då det inte 

finns någonting som skiljer torkförsök 6 (60 ⁰C, lågt flöde) och torkförsök 7 (60 ⁰C, 

lågt flöde) åt. Resultaten från figur 11 avviker dessutom från litteraturen då ett högre 

flöde borde medföra en bättre fukttransport. I en banantorkstudie av Maskan (2000) 

där samma temperatur använts resulterade istället ett högre flöde en brantare kurva 

där linjen inte rätade ut sig som i dessa torkförsök. Ännu en gång indikerar resultaten 

på att det finns ett mätfel. 

 

Anledningen bakom givarnas mätfel är troligtvis på grund av noggrannheten, men 

andra faktorer som kan störa givarna är exempelvis bakplåtspappret som användes i 

torkförsöken. Då pappret klippes till för att de skulle passa gallren kan det ha medfört 

att det utgående flödet blivit blockerat på grund av överflödig pappersmängd. 

Ytterligare en felkälla kan vara att givarna inte var ordentligt fasttejpade. Efter några 

torkförsök upptäcktes nämligen att tejpen inte satt lika bra som i början, vilket är 

troligen på grund av att värmen från torken har gjort att klistret i tejpen tappat sin 

styrka. Även om mätfelet troligtvis är en kombination av flera fel är det förmodligen 

givarna i sig som är den största bidragande faktorn eftersom flera av mätserierna 

varierar under slutet av torkningen. I slutet av torkningen borde temperatur och RH 

vara konstanta och alla givare borde mäta lika. Då givarna mätte olika dras slutsatsen 

om att givarna mäter med ett visst fel genom hela torkningen.  

 

Från tabell 6 redovisas koefficienter från regressionerna av torkkurvorna. Från 

tabellen går det att urskilja att konstanten K varierade mellan K=0,002 min-1 och 

K=0,009 min-1.  
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Tabell 6. Resultat från regression baserat från ekvation: 𝑬𝑿𝑷(−𝑲 ∗ 𝒕) =
𝑿−𝑿𝒆

𝑿𝟎−𝑿𝒆
. 

Torkförsök Temp och 

flöde 

K R2 C 

1 TS försök 0,003 0,8296 0,9249 

 

 

2 70 °C, fullt 

flöde, full last 

0,003 0,9673 0,7281 

 

 

3 70 °C, lågt 

flöde 

0,002 0,9582 0,6231 

 

 

4 70 °C, lågt 

flöde 

0,002 0,9694 0,6062 

 

 

5 60 °C, fullt 

flöde 

0,002 0,9722 0,7137 

 

 

6 60 °C, lågt 

flöde 

0,002 0,8775 0,4069 

 

 

7 60 °C, lågt 

flöde 

0,002 0,9472 0,7074 

 

 

  8* 70 °C, lågt 

flöde 

0,009 0,9963 1,1187 

 

 

9 70 °C, fullt 

flöde 

0,028 0,122 0,1784 

*Då torkförsök 8 kördes under en kortare tid än resterande sticker resultatet från regressionen ut mot 

resterande torkförsök. 

 

Resultaten varierar från litteraturen. Sousa & Marsaioli Jr (2004) kom fram till att 

K varierade mellan 0,00861 min-1 och 0,01156 min-1, dock använde de sig av andra 

torktemperaturer och andra flöden än vad som använts i detta arbete. 

 

Litteraturen påvisar ändå att en högre temperatur borde medföra en brantare kurva. I 

figur 2 och 3 från (Sousa & Marsaioli Jr, 2004) syns det tydligt hur en högre 

temperatur ger en brantare kurva i jämförelse med de försök som körts på lägre temp. 

Det går även att uppfatta en något högre fukttransport vid ett högre flöde, vilket inte 

alls stämmer överens med de resultat som erhålls i figur 11 och 12. Även andra 

studier (Nguyen & Price, 2007; Doymaz, 2007; Aversa, et al., 2005) lägger fram 

bevis för att en högre temperatur och ett högre luftflöde ger en mer effektiv torkning. 

 

På grund av givarnas noggrannhet blir resultaten i torkförsöken opålitliga och lämnar 

istället rum för förbättringar till framtida torkförsök. Det är tydligt att givarna mäter 

med ett visst fel då de resulterar i olika data efter avslutad torkning. Eftersom alla 
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torkförsök sträcker sig under en lång tid resulterar mätfelet i stora avvikelser. I detta 

fall måste vi helt enkelt lita på vad litteraturen säger. 

3.2 Uppskalning av tork 

Resultat för olika laster redovisas i tabell 8 med den befintliga bordstorkens 

dimensioner som referensfall.  

 

Efter 12 timmar och 47 minuter (767 minuter) hamnade fukthalten på 10 % (w.b). 

Eftersom �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 bygger på att flödet över bananskivorna, djup av tork och att 

torktemp är konstant, kommer torkningen av de lasterna som presenteras i tabell 7 ta 

lika lång tid. 

 

Tabell 7. Resultat för olika laster av oskalad banan vid uppskalning, där referensfallet är den 

befintliga bordstork som använts i torkförsöken. 

 Referensfall [2 kg]  [20 kg]  [84 kg] 

Höjd [cm] 

 

Bredd [cm] 

 

Djup [cm] 

 

Massflöde [kg/s] 

 

𝑃𝑓𝑙ä𝑘𝑡  [kW] 

 

𝑄𝑓𝑙ä𝑘𝑡  [kWh] 

 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 [kW] 

 

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 [kWh] 

 

28,5 

 

36,5 

 

47,5 

 

0,0055 

 

0,023 

 

0,29 

 

0,27 

 

3,43 

 

140* 

 

36,5* 

 

47,5* 

 

0,0269 

 

0,111 

 

1,42 

 

1,29 

 

16,6 

190* 

 

109,5* 

 

47,5* 

 

0,133 

 

0,467 

 

5,98 

 

5,46 

 

69,8 

𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡  [kWh] 

 

4,38 16,9 43,6 

𝑄𝑡𝑜𝑡 [kWh] 3,73 18,0 75,8 

*Resultat över de dimensioner som behövs enligt (Undeland, 2020) 

 

Förlusterna är den energimängd som dominerar i energifördelningen vilket inte är 

energi- eller miljömässigt optimalt. Ett medelvärde av de båda torkalternativen 

resulterade i förluster som motsvarade 44 % av den ingående energin vilket betyder 

att mer energi, i form av el krävs för att täcka förlusterna, vilket innebär att det i 

längden blir en större belastning på miljön. Detta lämnar rum för förbättringar så som 

energieffektivisering. Det är dock möjligt att förlusterna som presenteras i tabell 7 

är överdimensionerade då dessa förluster bygger på att alla torkens sidor är lika 

varma under hela torkprocessen. Torken som använts i torkförsöken var som varmast 

på takytan. Därför har förlusterna beräknats med hänsyn till den temperaturen, vidare 

tar det en liten stund innan den kommit upp i rätt temperatur. Då torkens 

värmefördelning troligtvis inte är likadan överallt lämnar det rum för eventuellt 

missvisande resultat. För en tork i butiksmiljö är det även troligtvis en annan typ av 
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material som används vilket kommer påverka värmeförlusterna på grund av olika 

värmeledningsförmågor. 

 

En annan viktig faktor att påpeka är tillståndet på luften in i torken. I detta arbete 

antogs att tillståndet på inflödet var oförändrat genom hela torkprocessen, vilket 

antagligen inte stämmer överens med verkligheten. Fukten som avdunstar från 

bananskivorna under torkningen försvinner ut till omgivningen med utgående luft, 

vilket gör att luften i rummet där torken befinner sig befuktas. Därför kommer 

inflödet förändras. Här behövs ytterligare studier då fuktig luft innehåller mer energi 

(på grund av högre fuktinnehåll) och kan påverka torkningen på flera sätt. Således 

behöver nya energi- och massbalanser studeras.  

 

Vidare har en lägre massfördelning vid uppskalningen använts än den som 

beräknades fram i denna studie. Den här fördelningen kommer med stor sannolikhet 

se olika ut beroende på bananernas tillstånd. I de torkförsök som utförts i denna 

studie var det väldigt låg andel av bananerna som var bruna på insidan, vilket då har 

gjort att massfördelningen varit något högre än vad Berghamre & Sjöstedt (2019) 

kommit fram till. Det är svårt att avgöra hur stor andel av bananerna som är torkbara, 

därför kommer torkningstillfällena eventuellt att påverkas beroende på hur mycket 

av bananerna som faktiskt går att äta.  

 

Den uppskalade versionen tar inte heller hänsyn till hur bra eller dåligt luften 

kommer att fördelas i torken. Eftersom bordstorken enbart hade en fläkt har även den 

uppskalade torken antagits innehålla samma antal. För en tork som är 190 cm hög 

med 122 galler kan det dock vara svårt för fläkten att fördela luftflödet på ett bra sätt. 

Det skulle eventuellt då leda till att ledskenor måste användas för att distribuera 

luften, vilket också kan medföra ökade förluster. Ökar förlusterna måste en ny 

fläkteffekt beräknas och därmed kommer det behövas en större fläkt. 
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4 Slutsats 
Det lämpar sig inte att upprätta massbalanser med hjälp av givare som mäter 

temperatur och RH vid varmluftstorkning av frukt på grund av långa torktider och 

låga RH. Trots mätfel, indikerar ändock resultaten i kurvor som i några fall stämmer 

överens med litteraturen, vilket betyder att det ändå går att avgöra hur processen 

påverkas av olika temperatur och luftflöde. 

 

För en uppskalad tork, lämplig för butik, som rymmer 20 kg oskalad banan behövs 

en total effekt på 1,4 kW och tillhörande luftflöde på 0,027 kg/s. Vidare för en tork 

mer anpassad för storskaligt bruk som rymmer 84 kg banan, behöver effekten och 

luftflödet vara 5,9 kW respektive 0,13 kg/s. 

5 Förslag till vidare studier 
För framtida studier rekommenderas att torken ställs på en våg som daterar vikten 

under torkförsöken för att slippa bekymret med givarnas noggrannhet, samt 

kontrollera bananernas ingående fukthalter då de kan spela stor roll för resultaten. 

 

Vidare rekommendationer är att torka bananer med en temperatur som varierar 

mellan 50–70 ⁰C då litteraturen indikerar i att dessa temperaturer ger en effektiv 

torkning. 

 

Ytterligare ett förslag är att energieffektivisera torken genom isolering. Till följd av 

detta att kan energiåtgången i torken påverkas så att den istället minskar, vilket är 

önskvärt ur en energi- och miljösynpunkt. 

 

För att kunna introducera bananerna i butikerna bör även vidare studier kring en 

säker fukthalt göras. Det vill säga hur säker är den slutgiltiga fukthalten för att 

bakterier och annat, ej ska kunna bildas. Vidare även studera hur näringsämnena 

påverkas av torkningen för att ytterligare motivera en introducering av produkten.  

 

 

 

 

 

  



27 

 

Referenser 

Aversa, M., Curcio, S., Calabró, V. & Iorio, G., 2005. An analysis of the transport  

phenomena occuring during food drying process. Journal of Food 

Engineering, pp. 922-932. 

 

Berghamre, A. & Sjöstedt, R., 2019. Utvärdering av konceptidé för reducerat  

matsvinn genom lufttorkning av väl mogen banan, Karlstad: Karlstads 

Universitet. 

 

Berghel, J. & Renström, R., 2007. Usefulness and significance of energy and mass  

balances of a fluidized superheated steam dryer. Drying Technology, 

6 Februari, pp. 1083-1098. 

 

Cengel, Y. A. & Ghajar, A. J., 2015. Heat and Mass Transfer - Fundamentals and  

Application. 5:e red. New York: McGraw-Hill Education. 

 

Doymaz, I., 2007. The kinetics of forced convective air-drying of pumpkin slices.  

Journal of Food Engineering, Volym 79, pp. 243-248. 

 

Fruktvärden, 2017. fruktvarden.se. [Online]  

Available at: http://www.fruktvarden.se/om-

fruktv%C3%A4rden/fruktv%C3%A4rdens-bananskola-36818273 

[Använd 20 September 2019]. 

 

Garcia, R., Leal, F. & Rolz, C., 1988. Drying of bananas using microwave and air  

ovens. International Journal of Food Science and Technology, Volym 

23, pp. 73-80. 

 

Global Footprint New York, 2019. Footprintnewyork.org. [Online]  

Available at: footprintnetwork.org/2019/06/26/press-release-june-

2019-earth-overshoot-day/ 

[Använd 16 September 2019]. 

 

Guiné, R. P., Pinho, S. & João Barroca, M., 2011. Study of the convective drying  

of pumpkin (Cucurbita maxima). Journal of Food and Bioproducts 

Processing, Volym 89, pp. 422-428. 

 

Gustavsson, J., Cederberg, C. & Sonesson, U., 2011. Global food losses and food  

waste, Rom: Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. 

 

Hegnsholt, E. o.a., 2018. Tackling the 1.6-billion-ton food loss and waste crisis,  

Boston: Boston Consulting Group. 

 

Maskan, M., 2000. Microwave/air and microwave finish drying of banana. Journal  

of Food Engineering, Volym 44, pp. 71-78. 

 

 



28 

 

Mathez, E. A. & Smerdon, J. E., 2018. Climate Change - The science of global  

warming and our energy future. 2:a red. New York: Columbia 

University Press. 

 

Mattson, L., Williams, H. & Berghel, J., 2018. Waste of fresh fruit and vegetables  

at retailers in Sweden - Measuring and calculation of mass, economic 

cost and climate impact. Resources, Conservation and Recycling, 

Volym 130, pp. 118-126. 

 

Naturvårdsverket, 2019. naturvardsverket.se. [Online]  

Available at: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-

miljon/Mark/Avfall/ 

[Använd 16 September 2019]. 

 

Nguyen, M.-H. & Price, W. E., 2007. Air-drying of banana: Influence of  

experimental parameters, slab thickness, banana maturity and 

harvesting season. Journal of Food Engineering, Volym 79, pp. 200-

207. 

 

Sackeus, u.å.. shop.sackeus.se. [Online]  

Available at: 

http://shop.sackeus.se/Sortiment/Snacks___drycker/Torkad_frukt/Salt

a_bananchips,_Oxfam,_24x85g?id=5196 

[Använd 13 01 2020]. 

 

Sousa, W. A. & Marsaioli Jr, A., 2004. Drying of bananas assisted by microwave  

energy. Proceeding of the 14th International Drying Symposium, 

Volym 100, pp. 1946-1954. 

 

Stawreberg, L., Berghel, J. & Renström, R., 2011. Energy losses by air leakage in  

condensing tumble dryers. Applied Thermal Engineering, Volym 37, 

pp. 373-379. 

 

Undeland, S., 2020. Miljöpåverkan och ekonomisk analys av varmluftstorkning av  

väl mogen banan - Jämförelse mellan lokal och central torkning, 

Karlstad: Karlstads Universitet. 

 

 

 


