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Sammanfattning 
 
Torkning av kläder har med tiden utvecklats till att bli en stor faktor av energi-
förbrukning i bostadsområden genom maskiner som bl. a. torktumlare och torkskåp. I 
USA ökade användningen av torkmaskiner i hushåll från 40% under 1970 till 80% i 
1990, vilket motsvarar en användning av ca 76 miljoner torkmaskiner. 
 
Marknaden för torkskåp är inte stor i Europa. Det är främst Norden som använder 
torkskåp för torkning av kläder. I dagsläget tillverkas s.k. avluftarskåp, d.v.s. det krävs 
en slang ut ur huset för att evakuera den fuktiga luften. Asko Cylinda AB har på senare 
tid utvecklat ett nytt kondensorskåp av ett sådant avluftarskåp. Med det nya 
kondensorskåpet behövs det inte någon evakueringsslang ut ur huset eftersom 
torkningen sker i ett recirkulerande system. Gälarna i bakkanten av torkskåpet 
möjliggör plantorkning eftersom luften skickas in i flera sektioner. 
 
I uppsatsen har kondensorskåpet studerats i ett simuleringsprogram som kallas Comsol 
MultiPhysics. En 2-dimensionell modell skapades där bl.a. luftströmningsbilden och 
temperaturfördelningen i skåpet simulerades. Utifrån grundmodellen skapades ett antal 
modifieringar på kondensorskåpet för att erhålla kunskap om vilka modifieringar som 
ger bättre luftflödesbilder. 
 
Temperaturfördelningen i kondensorskåpet är ojämn enligt simuleringarna då 
luftdistributionen är bäst i sektion 2 och 3 i grundmodellen. Faktorn som har störst 
påverkan på luftströmningsprofilen är den uppströmmande luften vid baksidan av 
skåpet, luften bromsar upp den varma luftstrålen ut från gälarna. Fall 1.1 är 
modifieringen som skapa den bästa luftströmningsprofilen vilket bidrog med en jämnare 
temperatur-fördelning. I modifieringen användes textilerna för att täppa igen ytorna vid 
baksidan av kondensorskåpet för att eliminera uppströmmande luft framför gälarna. 
Effekttransporten mellan textilen och luften ökade med upp till 50 % på flera sektioner 
då grunduppställningen modifierades enligt fall 1.1. 
 
Studien i denna rapport är ett bra underlag för fortsatta studier inom simulering av 
luftströmningen och temperaturfördelningen i kondensorskåpet. Nästa steg i studien är 
att konstruera en 3-dimensionell modell av skåpet. Med hjälp av den här studien kan en 
3-D modell underlättas genom att använda parametrar från 2-D modellen som indata på 
randvillkor. Genom det kan systemet avgränsas för att minimera 3-D modellens 
konsumtion av dataminne.
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Abstract 
 
Drying laundry has become a huge consuming factor of energy in residential areas 
through drying machines as tumble dryers and cabinet dryers. In USA the increasing 
use of drying machines in households increased from 40% during the 1970 to 80% in 
the 1990, which correspond to a usage of approximately 76 million drying machines. 
 
The European market for drying cabinets is not huge. It is mainly Scandinavia that is 
using cabinet dryers for drying laundry these days. Nowadays cabinet dryers that use 
hoses to evacuate humid air out the building are developed in the market. Asko Cylinda 
AB has developed a new condenser cabinet dryer out of a regular cabinet dryer. With 
the new condenser cabinet dryer no hoses are required because the drying process take 
place in a closed recirculation system. Several openings at the back of the condenser 
cabinet dryer make it possible to dry laundry horizontal in different sections. 
 
In this thesis the condenser cabinet dryer has been studied in a simulation program that 
is called Comsol MultiPhysics. A 2-dimensonal model was created where the airflow 
patterns and temperature distribution in the dryer was simulated. On the basis from the 
basic model of the dryer several modifications was created to attain knowledge of 
which modifications contributes to an improved airflow pattern. 
 
The temperature distribution in the condenser cabinet dryer is uneven in the sections 
according to the simulations the air distribution is good in section 2 and 3 in the basic 
model. The factor that has the largest impact on the air distribution is the air stream that 
flows up at the back inside the cabinet, the air stream restrains a part of the hot air jet 
from the openings at the back. Case 1.1 is the modification that created the best airflow 
profile, which contributed to an even temperature distribution. In the modification the 
textiles were used to cover up the space at the back of the cabinet to eliminate the air 
stream to flow up between the textile and the openings. The effect transport between the 
textile and the air increased with 50 % at several sections when the modification was 
carried out according to case 1.1. 
 
This study is a good basis for further studies in simulation of airflow and temperature 
distribution in the condenser cabinet dryer. The next step in the study is to create a 3-
dimensional model of the cabinet. With this study the 3-D model could be accomplished 
easier by using parameters from the 2-D model as data on the boundaries. By doing so 
the system could be delimited, this would reduce the use of computer capacity. 

 
 

 
 

 
- 2 - 



Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning    1 
Abstract    2 
Innehållsförteckning    3 
1. Inledning    4 

1.1 Gränsskiktsteori   6 
1.2 Navier-Stokes ekvationer   8 

2. Genomförande    10 
2.1 Kondensorskåp   10 
2.2 Teori Comsol Multiphysics  11 
2.3 2-Dimensionell modell   14 
2.4 3-Dimensionell modell   15 
2.5 Modifieringar   16 
2.6   Mätning    18 
2.7 Validering    20 

3. Resultat    21 
3.1   Grunduppställning   21 
3.2   Modifieringar   23 
3.3   Jämförelse av grunduppställning och modifieringar 27 
3.4 Validering av temperatur och hastighet  28 

4. Diskussion    30 
5. Slutsatser    34 
6. Tackord    35 

Referenslista    36 
Nomenklatur    37 
Bilaga 1    38 
Bilaga 2    39 
Bilaga 3    40 

 
- 3 - 

Bilaga 4    41 

 
 

 
 



1. Inledning 
 
Torkning av kläder har med tiden utvecklats till att bli en stor faktor av energi-
förbrukning i bostadsområden genom maskiner som bl. a. torktumlare och torkskåp. I 
USA ökade användningen av torkmaskiner i hushåll från 40% under 1970 till 80% i 
1990, vilket motsvarar en användning av 76 miljoner torkmaskiner [1]. 
 
I tätbefolkade städer med höghus har det blivit förbjudet att hänga ut kläder utanför 
fönster och balkonger. Därför måste kläder torkas inomhus genom diverse 
torkutrustning eller naturlig ventilation. Med naturlig ventilation kan det leda till 
eventuella fuktskador i byggnaden och sämre termisk komfort, dessutom är torktiden 
lång. Detta ökar efterfrågan efter energisnåla torkmaskiner med korta torktider. Deng 
och Han [1] har uppfört ett system där dom utnyttjar evakuerad värme från en 
luftkonditionerare och för in det i ett torkskåp för att torka textiler. Utifrån deras tester 
torka dom ca 1,65 kg handdukar (bomull) på ca 80 minuter. 
 
I länder med varmare klimat finns mycket forskning inom torkning av 
jordbruksprodukter med hjälp av solljusteknik. Ampratwum och Dorvlo [2] har 
tillverkat ett torkskåp med en solfångare som värmer upp luft för att torka produkter. 
Torkskåpet erhåller en medeltemperatur på ca 81°C under en dag i Oman. 
 
Marknaden för torkskåp är inte stor i Europa. Det är främst Norden som använder 
torkskåp för torkning av kläder. Den enda tillverkaren på marknaden är Nimo som är 
belägen i Hova. Företaget tillverkar till diverse olika varumärken bl.a. Asko Cylinda 
AB. I dagsläget tillverkar Nimo avluftarskåp, d.v.s. det krävs en slang ut ur huset för att 
evakuera den fuktiga luften. Asko Cylinda har utvecklat ett nytt kondensorskåp av ett 
sådant avluftarskåp. Fördelen med det nya kondensorskåpet är att det inte behövs någon 
evakueringsslang ut ur huset och att utblåsen i bakkanten av torkskåpet möjliggör 
plantorkning. Utöver det kommer ett automatprogram att installeras som ser till att 
skåpet torkar i rätt tid. 
 
Syftet med projektet är att studera strömnings- och temperaturfördelningsbilderna av luft 
i ett kondensorskåp från Asko Cylinda AB med avseende på utformning och placering 
av standardlast, samt olika geometrier på tilloppskanalen och utblås av luft i skåpet. 
 
Målet är att med hjälp av simuleringar kartlägga strömningsbilderna av luften i 
kondensorskåpet i förhållande till befintlig insug, utblås och utformning av en 
standardlast. Strömningsbilderna kommer att valideras genom luftflödesmätningar hos 
Asko Cylinda AB. Därefter ska modifieringar utföras i syfte att strömnings- temperatur-
fördelningsbilderna förbättras med avseende på energieffektiv och jämn torkning. 
Simuleringen ska ligga till grund för förslag av modifieringar på kondensorskåpet. 
 
Luftens rörelse kommer att simuleras i skåputrymmet där textilerna ska torkas. Övriga 
delsystem i torkskåpet ligger i bakgrunden av studien. Simuleringen ska genomföras 2-
dimensionellt där en standardlast ska studeras.  Inga ekonomiska beräkningar kommer 
att genomföras, samt inga analyser på miljöbelastning om kondensorskåpet ska 
installeras i fastigheter. 
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Arbetet inleds med litteraturstudier inom ämnet värme- och masstransport. Teorier om 
bl. a. luftströmningar på våta ytor samt evaporativ kylning ska definieras genom 
ekvationer och fysikaliska samband. Dimensionslösa tal som Reynolds (Re), Schmidt 
(Sc) och Lewis (Le) samt gränsskikt för hastighet, temperatur och koncentration 
kommer att studeras. Dessa teorier ska ligga som grund för förståelse och uppbyggnad 
av modellen i efterföljande simuleringar. En grundmodell av Asko Cylindas 
kondensorskåp ska utformas i Comsol MultiPhysics (FEMLAB) där flödesbilderna av 
luften ska analyseras med avseende på utblås och standardlast. Grundmodellens struktur 
ska ritas upp 2-dimensionellt i Comsol. Randvillkor definieras på modellen samt de 
fysikaliska egenskaperna på luften och torkgodset utifrån verkliga förhållanden. 
Lufthastigheten och flödesprofilen i simuleringen verifieras med hjälp av en 
hastighetsmätare med varmtrådsgivare som ska mäta lufthastigheten i x- och y-riktning 
i kondensorskåpet. Utöver lufthastigheten ska även luftens temperatur verifieras med 
temperatursensorer som loggar värden till en dator. Mätningarna kommer att 
genomföras hos företaget Asko Cylinda AB 
 
Modifieringar ska utföras i syfte att framställa bättre strömnings- och temperaturbilder i 
kondensorskåpet. Olika geometrier på gälarna och tilloppskanalen för luft och även 
utformning av standardlasten kommer att innefatta samtliga modifieringar. 
Modifieringarna genomförs i syfte att erhålla en energieffektivare och jämnare torkning. 
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1.1 Gränsskiktsteori 
Torkning av textiler sker genom att luft, som transporteras över en våt yta, absorberar 
vatteninnehållet i materialet. Varm luft avger termisk energi och upptar energi från det 
våta materialet genom att vatten avdunstas till ånga, energin som överförs är relaterad 
med ångbildningsvärmet. Evaporation (avdunstning) sker genom att en vätskas 
molekyler kolliderar vilket höjer energin över nivån för bindningsenergin vid 
vattenytan. När vattenmolekylernas energi stiger över nivån frigörs dom från 
vattenytan.  
 
I vetenskapliga artiklar beskrivs torkningsprocessen med olika metoder. Enligt Conde 
[3] är drivkraften för en torkprocess differensen mellan ångtrycket för vatten i en textil 
och partialtrycket för vattenånga i omgivande luft. D.v.s. att torkningen är mer effektiv 
om luftens fukthalt är minimalt. I boken Chemical Engineering – Fluid flow, Heat 
transfer and Mass transfer av Coulson och Richardson [4] beskrivs en liknande process 
där en konstant multipliceras med differensen av ångtrycket av vatten på ytan och 
partialtrycket av vattenånga i luften. Basirat Tabrizi och Hamdullahpur [5] beskriver 
torkningsprocessen med hjälp av en evaporationskoefficient multiplicerat med 
differensen av den absoluta fukthalten på vattenytan och luften. Dom definierar 
evaporationskoefficienten som en funktion av massdiffusions-, värmeöverförings-, 
värmeledningskoefficient och densitet för gasen. Koefficienten varierar beroende vilken 
gas beräkningen görs för. 
 
I torkskåpet sker värme- och masstransporten mellan luft och textil via konvektion, 
d.v.s. transport av värme och massa genom att en fluid (luft), med en temperatur- och 
koncentrationsgradient, rör sig över en yta. Temperatur- och koncentrationsgradienten 
existerar i ett gränsskikt och är störst närmast ytan. Luftpartikelns temperatur- och 
koncentrationsgradient minskar med ökat avstånd från ytan. En luftpartikel som 
befinner sig i friströmmen har försumbar gradient för temperatur och koncentration, 
d.v.s. att det inte finns någon lokal drivkraft för transport av värme och massa. I boken 
Fundomentals of Heat and Mass Transfer av Incropera och DeWitt [6] beskrivs två 
dimensionslösa tal som är nödvändiga att känna igen för att beräkna värme- och 
masstransporten; Nusselt (Nu) och Sherwood (Sh). Nu-talet beskriver förhållandet 
mellan konvektiv värmetransport och konduktiv värmetransport i ett gränsskikt. Sh-talet 
beskriver förhållandet mellan konvektiv masstransport och diffusiv masstransport i ett 
gränsskikt. Dessa tal varierar med bl.a. typ av fluid och geometri på ytan. Däremot är 
Nu- och Sh-talet universella funktioner av tre dimensionslösa variabler som beskriver 
fluidens egenskaper i ett gränsskikt: 
 

( )Pr,Re,= *
LxfNu
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 [1] 1

( )ScxfSh L ,Re,= *  [2] 
 
Reynolds (Re), Prandtl (Pr) och Schmidt (Sc) är dimensionslösa tal som beskriver 
fluidens beteende i ett gränsskikt. Re-tal beskriver förhållandet mellan tröghetskrafter 
på fluiden och friktionskrafter i fluiden. Pr-tal beskriver förhållandet mellan fluidens 
viskösa diffusivitet och termiska diffusivitet. Sc-tal beskriver förhållandet på fluidens 
viskösa diffusivitet och massdiffusivitet. 
 

                                                 
1 Fundamentals of heat and mass transfer, sid 350-351 
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Lutningen på temperatur- och koncentrationsgradienten bestämmer värme- och mass-
transportens storlek. Luftens hastighet är en faktor som har en inverkan på det. Den 
ingår i Re-talet, se ekv. 3. Beroende på vilken hastighet luften har och rådande geometri 
på ytan existerar antingen ett laminärt eller turbulent gränsskikt. I ett laminärt 
gränsskikt går det att identifiera strömningslinjernas position, storlek och riktning. I ett 
turbulent gränsskikt fluktuerar lufthastigheten och det existerar en stor oreda, se figur 1. 
 

 
3Figur 1: Utveckling av ett hastighetsgränsskikt över en plan yta

 
Fluktuationerna uppstår i övergångsregionen innan gränsskiktet blir turbulent. 
Fluktuationerna i gränsskiktet förstärker transporten av värme och massa. Re-talet i ekv 
(3) används oftast i teoretiska beräkningar för att avgöra om gränsskiktet är laminärt 
eller turbulent. Om fluidens viskösa (inre friktion) krafter är dominerande är fluiden 
laminär, om tröghetskrafterna dominerar är fluiden turbulent. De parametrar som 
beskriver värme- och masstransporten är värmeövergångskoefficienten (h) och 
massövergångskoefficienten (hm). Dessa parametrar är beroende av följande faktorer: 
 

( )LUckxfh p ,,,,,,* μρ=  [6] 4

( )LUDxfhm ,,,,,* μρ=  [7] 
 
För att värme- och massövergångskoefficienten ska bestämmas måste Nu- och Sh-talet 
vara definierade. Vid kännedom av värme- och massövergångskoefficienten kan värme- 
och massöverföringen mellan textiler och luft beräknas med hjälp av följande 
ekvationer: 
 

( ∞TThq s −= )  [8] 5

( ∞−= )ρρ smhn  [9] 
 
 

                                                 
2 Fundamentals of heat and mass transfer, sid 347-348 
3 Fundamentals of heat and mass transfer, sid 336 
4 Fundamentals of heat and mass transfer, sid 351 
5 Fundamentals of heat and mass transfer, sid 326-328 

 
 



1.2 Navier-Stokes ekvationer 
En fluidelements rörelse kan teoretisk beskrivas med Navier – Stokes (N-S) ekvationer. 
Dessa ekvationer är uppbyggda av Newtons andra lag av rörelse, F = m·a6, och 
beskriver att ändringen i rörelsemängd av ett fluidelement beror på att gravitations-, 
tryck- och viskösa krafter agerar på fluiden. Dom viskösa krafterna uppstår från att ett 
fluidelement deformeras på grund av hastighetsgradienter. Resistansen för 
deformeringen är fluidens viskositet vilket varierar med avseende molekylstrukturen. 
Om turbulens förekommer i systemet uppstår ytterligare skjuvspänningar som är en 
funktion av fluktuationer i fluiden.  
 
N-S ekvationerna är differentialekvationer som anger relationen av en okänd hastighets-
fält och dess derivator. Syftet med användningen av differentialekvationerna är att 
erhålla förhållandet mellan olika variablers förändringshastighet. I komplexa system är 
det svårt att erhålla ett exakt värde med hjälp av analytiska beräkningar. Därför 
tillämpas N-S ekvationerna i olika datorprogram för att med hjälp av numeriska 
beräkningar lösa problemen. 
 

7Luft anses vara en Newtonsk fluid  då skjuvspänningen är proportionell mot hastighets-
gradienten. Viskositeten förändras med avseende på temperatur, till skillnad från vatten 
så ökar viskositeten för luft med ökad temperatur. Under torkprocessen kyls luften från 
textilerna samt absorberar en viss mängd fukt vilket medför att densiteten i luften 
ändras. För en Newtonsk fluid med en varierande densitet och i en icke-stationär 
process har N-S ekvationerna följande utseende: 
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Kontinuitetsekvationen beskriver konserveringen av massa i ett luftelement, d.v.s. att 
nettovärdet av den utströmmade massan per tidsenhet motsvarar minskningen av den 
inneslutna massan per tidsenhet. 

 
9

( ) 0=+∂
∂

Vρdiv
t
ρ

 [11] 
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6 Introduction to fluid dynamics, sid 83-84 
7 Introduction to fluid dynamics, sid 13 
8 Viscous Fluid Flow, sid 68 
9 Viscous Fluid Flow, sid 61 
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10λ  är en tillämpad koefficient som används i N-S ekvationerna av denna typ. 

Definitionen av koefficienten är hämtad från Stokes hypotes (1845). Koefficienten 
tillämpas när luften i systemet är komprimeras eller expanderar. I detta fall kan 
koefficienten försummas. 
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10 Viscous Fluid Flow, sid 67 

 
 

 
 



2. Genomförande 
 

2.1 Kondensorskåp 
I kondensorskåpet transporteras luften i ett slutet system där den fuktiga luften leds in 
till värmeväxlaren i kondensorpaketet som ligger på en bottenplatta under skåpet. I 
värmeväxlaren kondenseras den varma fuktiga luften genom att kallare rumsluft 
transporteras in mot värmeväxlaren för att kyla och kondensera den varma luften. Efter 
att luften kondenserat värms den av ett värmeelement och transporteras upp via en kanal 
på baksidan av torkskåpet. Kanalen är försedd med gälar i flera sektioner vilka den 
varma luften skickas igenom. Efter att den tillförda luften torkat textilerna förs den 
tillbaka till kondensorpaketet via två insug placerade precis under taket, luften 
transporteras på baksidan av torkskåpet via två kanaler för att sedan recirkuleras. Figur 
2 visar två principfigurer på kondensorskåpet där den vänstra är sedd från baksidan och 
den högra figuren visar torkskåpet från sidan. 
 

 
Figur 2: Torkprocess i kondensorskåp sedd bakifrån och från sidan 

 
Det nya kondensorskåpets insug och utblås skiljer sig från konventionella torkskåp. I 
syfte att möjliggöra en effektiv plantorkning har 12 stycken gälar konstruerats i sex 
sektioner på baksidan av torkskåpet för att blåsa in luften. Med plantorkning menas att 
textilerna placeras horisontellt så ett de bildar ytor som är parallella med taket och 
golvet på kondensorskåpet. Utformningen av lasten är anpassad till bl. a. tjocka tröjor. 
Utsugen ligger vid varsitt hörn på baksidan precis under taket, se figur 3. 
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Figur 3: Kondensorskåpets utseende sett på insidan 
 
I konventionella torkskåp är plantorkningen mindre effektiv eftersom den varma luften 
transporteras ner från taket och bromsas upp av textilerna på den översta sektionen. Det 
leder till att textilerna i de övre sektionerna torkar snabbare än i de lägre sektionerna då 
luften inte har möjlighet att transporteras ner till de lägre sektionerna. Fläktarna och 
kondensorpaketet ligger på en bottenplatta längst ner på kondensorskåpet. 
 
 
2.2 Teori Comsol Multiphysics 
Comsol Multiphysics är en programvara för modellering och simulering av fysikaliska 
processer som beskrivs med partiella differentialekvationer (PDE). Modulerna som 
användes i simuleringen var Non-Isothermal och General Heat Transfer. Modulerna 
innefattar följande fysikaliska områden: 
 
Non-Isothermal flow – I modulen används N-S ekvationer för att beräkna lufthastigheter 
i ett icke-isoterm system där små densitetsvariationer orsakas av temperaturdifferenser i 
systemet. I samband med att volymen ändrar sig tillämpas en viskositetsfaktor som 
motsvarar -2/3 multiplicerat med den dynamiska viskositeten. Följande ekvation skrivs i 
Comsol Multiphysics och motsvarar ekv (10) och kontinuitetsekvationen (ekv 11). 
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Där:  
 

• η(T) är den dynamiska viskositeten [Pa·s] 
• κ är dilatations viskositet [Pa·s] 
• ρ(T) är densiteten [kg/m3] 
• u är hastighetsfältet [m/s] 
• p är trycket [Pa] 
• F är volymkraftsfält som gravitation [N] 

 
 
General Heat Transfer – I modulen behandlas värmeöverföring genom ledning, 
konvektion och strålning. Följande ekvation är skriven i Comsol och bestämmer 
värmeöverföringen med hänsyn till ledning och konvektion. 
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[13] 
 
 

 
Där:  
 

• c  är den specifika värmekapaciteten [J/kg·k] p

• k är den termiska konduktiviteten [W/m·k] 
• ρ(T) är densiteten [kg/m3] 
• u är hastighetsfältet [m/s] 
• T är temperaturen [K] 
• Q är en sänkterm eller en källterm [W/m3] 

 
I Comsol kördes modulerna parallellt. Varje modul behandlar ett visst antal variabler. I 
Non-Isothermal flow - modulen behandlas hastighetsvektorn (u) som variabel och i 
General Heat Transfer – modulen behandlas temperaturen (T) som variabel. Variabeln 
u finns med i konvektivtermen i ekv (13) som inte kan lösas utan ekv (12) från Non-
Isothermal flow – modulen eftersom ekv (13) inte behandlar (u) som variabel. 
Lösningarna körs stationärt i Comsol vilket leder till att alla termer som är kopplade till 
en tidsgradient är noll. I ekv (12) är det rörelsemängdstermen (ρu ∇⋅ u) som bestämmer 
lösningen på strömningsfältet. I ekv (13) är det den konvektiva termen (ρcpTu) som 
bestämmer lösningen på temperaturfördelningen genom variabeln u. 
 
Ekvationerna i nuvarande kapitel är inte kopplade till ekvationerna i kapitlet om 
gränsskiktsteori som definierar parametrar vilka bestämmer värme- och massöverföring 
vid en yta. Om temperatur- och hastighetsfältet är kända överallt i kondensorskåpet är 
även värmeflödet genom konvektion och ledning kända i Comsol, d.v.s. u och T är från 
ekv (12) och (13) bestämmer temperatur- och hastighetsfältet. Parametrarna definieras 
av ekv (12) och (13) samt randvillkoren på nästa sida. På grund av detta används inte de 
dimensions-lösa talen, som står med i kap 1.1 om gränsskiktsteori, i Comsol. 

                                                 
12 Heat Transfer Module, sid 48-49 

 
 

 
 



Randvillkor används för att beskriva specifika fysikaliska fenomen vid systemets 
avgränsning. Följande randvillkor användes i modulerna: 
 

13Non-Isothermal flow :
 

 
Pressure (p0), p0 = 101300 Pa Tryckvillkor som agerar normalt 

på randen. Atmosfärstryck är 
angivet.  

Pressure (p0+p ) Tryckvillkor som agerar normalt 
på randen. Atmosfärstryck och 
tryck som fläkten genererar är 
angivet. 

fan
 

 
No-Slip Indikerar att hastigheten på luften 

är noll på ytan av randen 
 

Neutral Inga skjuvspänningar uppstår på 
randen. 

 
  

 
14General Heat Transfer :

 
 

Heat Flux Det sker ett värmeflöde vinkelrät 
genom randen.  

Thermal Insulation Specificerar att randen är väl 
isolerad. Det sker inget 
värmeflöde genom randen  

Temperature (T ), T  = 100˚C Indikerar att randen har en 
konstant temperatur. Temperatur 
efter elementen är angivet. 

in in

 

Temperature (T ), T  = 50˚C Indikerar att randen har en 
konstant temperatur. 

s s

 
Continuity Värmeflödet riktat mot randen 

motsvarar värmeflödet riktat från 
randen.  

Convective Flux Värmeflödet genom randen sker 
genom enbart konvektiv transport. 

 
Temperaturen på textilytan antas vara konstant eftersom simuleringen körs under 
stationära förhållanden. Teoretiskt sett betyder det att mängden energi som avges 
genom evaporation från textilen motsvarar den konvektiva värmeöverföringen. 
Fukttransport från textilytan till luften har försummats i simuleringen.

                                                 
13 Heat Transfer Module, sid 165-166 
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14 Heat Transfer Module, sid 50-51 

 
 

 
 



2-Dimensionell modell 
Simuleringen inleddes med en studie av luftflödesprofilen i ett 2-dimensionellt system 
genom att enbart tillämpa Non-Isothermal - modulen. Syftet med det var att erhålla 
tryck- och hastighetsvärden vid inloppet av varje gäl. Värdena kan sedan användas som 
indata på randvillkoren för en eventuell simulering av den 3-dimensionlla modellen. 
 
2-D modellen är sedd från sidan, se figur 4, vilket betyder att luften inte studeras i 
djupet av kondensorskåpet. Utöver skåputrymmet har även tilloppskanalen ritats med 
för att randvillkoren på gälarna ska kunna refereras till tryckvillkoret som anges på 
randen av inloppet på tilloppskanalen, se bilaga 1. Tryck- och hastighetsvärdena vid 
gälarna kan därför variera med avseende på hur stort flöde fläkten genererar och hur 
textilerna hängs upp i kondensorskåpet. Efter att lösningen på modellen konvergerades 
tillämpades General Heat Transfer-modulen. Modulen ger möjlighet att studera luften 
med avseende på en varierande temperatur vilket bl. a. medför att luftens densitet och 
viskositet varierar med temperaturen. Inställningar på randvillkoren för 
kondensorskåpet med och utan textiler beskrivs i bilaga 1. Följande bild illustrerar 
geometrin på kondensorskåpet utan textiler: 
 

 
Bild 4: Geometrin och meshningen för kondensorskåpet utan textiler 
 

15. Meshningen av modellen består av 13 007 meshelement och 87 403 frihetsgrader
Nästa steg i simuleringen var att placera in textiler i kondensorskåpet. Sju stycken 
klädesplagg placerades horisontellt i sju sektioner. Varje klädesplagg har ett avstånd på 
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2-3 cm från kondensorskåpet främre och bakre vägg. Följande figur illustrerar 
geometrin på kondensorskåpet med textiler: 
 

 
Figur 5: Geometrin och meshningen för kondensorskåpet med textiler 
 
Meshningen av modellen består av 18 100 meshelement och 122 807 frihetsgrader. 
Geometrin i bild 5 är standardmodellen och kommer att ligga som grund för 
modifieringar. 
 
 
2.4 3-Dimensionell modell 
Geometrin på kondensorskopet erhölls från Asko Cylinda AB. Konverteringen av cad-
ritningarnas geometri till Comsol Multiphysics genomfördes med hjälp av Tommy 
Westberg, universitetsadjunkt på Karlstads universitet. 3-D modellen har två gälar i 
varje sektion, insugen ligger precis under taket i vänster och höger hörn, se figur 3. 
Luften förs ner genom insugen i vardera frånluftskanal. Respektive insug består av 
smala ränder som ska fungera som filter. 
 
Geometrin på kondensorskåpet är anpassat till Comsol-simuleringar, d.v.s. att materialet 
som är i kontakt med luften där torkningen sker är uppritad. Tilloppskanalen är inte 
uppritad vilket ledde till att ränderna vid inloppet av gälarna definierades med hjälp av 
tryck- eller hastighetsvärden. Dessa värden kan hämtas från simuleringar som har 
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genomförts på 2-D modellen. En annan metod är att rita med en tilloppskanal där ett 
tryckvärde definieras vid inloppsranden. Det leder till att meshningen på tilloppskanalen 
blir tät för att modellen ska konvergera. 
 
 
2.5 Modifieringar 
Syftet med modifieringar är att erhålla kunskap om vilka förändringar i 
kondensorskåpet som leder till en jämnare och effektivare torkning. Modifieringar på 
kondensorskåpet har genomförts med avseende på tre olika kategorier: 
 

1. Placering av klädesplagg 
2. Utformning av gälar 
3. Utformning av tilloppskanal 

 
Tre modifieringar genomfördes på varje kategori utifrån grunduppställningen vilket gör 
att det ger en 3x3 försöksmatris som totalt består av nio modifieringar. 
 
Antal modifieringar 
1.1 2.1 3.1 

1.2 2.2 3.2 

1.3 2.3 3.3 

 
Den vänstra siffran om punkten indikerar inom vilken kategori modifieringen är, den 
högra siffran visar vilket försök som gäller inom kategorin. Kolumnen till vänster 
representerar olika tester på placering av klädesplagg, kolumnen i mitten innefattar 
olika geometrier på gälar och kolumnen till höger presenterar olika geometrier på 
tillopps-kanalen. Modifieringarna som har valts för att presenteras i kap 3.2 är fall 1.1, 
2.2 och 3.2. 
 
 
Fall 1.1: Textilerna är placerade så 
    att den högra kortsidan av 
    textilen ligger tätt mot bak- 
    sidan av kondensorskåpet. 
 

Figur 6: Förtydligad modifiering av fall 1.1 
 
Fall 2.2: Modifieringen som har    

   genomförts är på gälarna  
   där en mynning har placerats  
   i tilloppskanalen, mynningen  
   är symmetrisk mot den som  
   leder luften till textilerna. 

Figur 7: Förtydligad modifiering av fall 2.2 
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Fall 3.2: Tilloppskanalens bredd utökas 
    fram till mitten av skåpet, sedan 
    reduceras bredden till det ur- 

   sprungliga värdet längst upp 
    på kondensorskåpet. 

 
 

Figur 8: Förtydligad modifiering av fall 3.2 
 

Resterande modifieringar finns beskrivning på i bilaga 2,3 och 4. 
 

För att ha möjlighet till att dra slutsatser om vilka modifieringar som ger bra resultat 
studerades ett antal parametrar för de olika fallen. En del parametrar är kvalitativa och 
kvantitativa, d.v.s. att det finns parametrar som studeras med bilder och grafer, och 
parametrar som studeras på värden och diagram. Dessa parametrar är: 
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Kvantitativa parametrar Kvalitativa parametrar 
Lufthastighet vid gäl Luftströmning 
Medeltemperatur Temperaturfördelning  
Effekttransport Temperaturvariation i sektioner

 
Kondensorskåpet delades in i åtta sektioner där de kvantitativa och kvalitativa 
parametrarna jämfördes. Syftet med att dela in skåpet i sektioner var att underlätta 
jämförelsen av olika modifieringar genom att analysera vissa sektioner. 
 

 
Figur 9: Förtydligad modifiering av fall 3.2 
 
I Comsol användes funktionen Boundary Integration för att beräkna effektflödet på ytan 
av textilerna. Effekttransporten från textilen presenteras separat i varje sektion, det ger 
information om vilken sektion effekttransporten är störst. Vid beräkning av 
medeltemperatur i varje sektion användes funktionen Subdomain Integration. 
 
Jämförelsen av de kvantitativa parametrarna på samtliga modifieringar hittas i bilaga 2, 
3 och 4. 

 
 

 
 



 
2.6 Mätning 
Mätning på kondensorskåpet genomfördes hos företaget Asko Cylinda AB från 14-15 
maj 2007. Inför besöket hos Asko skapades ett antal skisser på kondensorskåpet som 
visar vilka parametrar som ska mätas och i vilken position dom ska mätas i. 
Parametrarna som mättes var luftens hastighet och temperatur. Figur 10 visar samtliga 
positioner som temperaturen mättes i.  
 

 
Figur 10: Samtliga mätpositioner på luftens temperatur 
 
Lufttemperaturerna mättes med temperatursensorer som loggade värden varje sekund 
till en dator direkt under mätningen. Efter en genomförd mätning överfördes 
mätvärdena till Excel. Två körningar genomfördes för att erhålla samtliga 
temperaturvärden på figur 10.  
Utöver mätpunkterna i mitten av skåpet mättes även lufttemperaturen vid väggarna 
(punkt 7-10) för att validera en eventuell 3-D modell. 
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Figur 11 visar samtliga mätpositioner som luftens hastighet mättes i. Mätningen 
genomfördes manuellt. 
 

 
Figur 11: Samtliga mätpositioner på luftens hastighet 
 
Luftens hastighet mättes med en hastighetsmätare från företaget Kimo Instrument AB. 
Mätarens modell är en VT20016 med en varmtrådsgivare som uppmätte både 
hastighetsresultant och temperatur. Varmtrådsgivaren mäter lufthastigheten genom en 
cirkulär öppning längst fram på givaren. Givaren mäter upp den maximala hastigheten 
då riktningen på flödet är vinkelrät mot den cirkulära öppningen. Små hål borrades i 
kondensorskåpet för att placera in varmtrådsgivaren utan att störa hastighetsprofilen i 
skåpet. Mätningen av hastigheterna vid gälarna gjordes med skåpet öppet med 
antagande att de inte stördes av uteluften. I varje punkt mättes hastigheten i x- och y-
riktning. Det gjordes genom att rikta varmtrådgivarens cirkulära öppning horisontellt 
(x-rikting) och vertikalt (y-riktning). Det ger en bild av vilken riktning hastigheten har 
på punkten. 
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2.7 Validering 
Valideringen genomfördes genom att jämföra mätvärdena på figur 10 och 11 med 
simuleringsvärden från grundfallet och fall 1.1. Valideringen av lufttemperaturen 
analyserades på punkt 1-6 och 11-12. Jämförelsen mellan mätvärdena och 
simuleringsvärdena skapades genom bestämma en avvikelse mot mätvärdena som 
antogs vara en referens för temperaturen. 
 
  (14) avvikelsemätningsimulering +=
 
  (15) mätningsimuleringavvikelse −=
 
Valideringen blir mer överskådlig om avvikelsen definieras procentuellt mot en referens 
som är noll. 
 

1−=
mätning

simulering
mätning
avvikelse  (16) 

 

1001 •⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

mätning
simulering Procentuell avvikelse  (17) 

 
Valideringen av hastigheterna gjordes på punkt 1-6 (vänster) i sektion A, B och C, samt 
hastigheten vid gälarna. Samma analys för lufttemperaturen användes för 
lufthastigheten. Valideringen genomfördes i Excel och presenteras i ett antal diagram i 
kap 3.4. 
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3. Resultat 
 
Resultatet delas in i fyra delar för att ge en mer överskådlig bild. 

 
1. Simuleringsbilder presenteras på kondensorskåpets grunduppställning. Bilden 

kompletteras med grafer och värden på lufthastighet och temperatur. 
 

2. Ett antal modifieringar presenteras med simuleringsbilder. Bilderna 
kompletteras med grafer och värden på lufthastighet och temperatur. 

 
3. Tabeller presenteras med jämförelse av ökning/minskning av parametrar på 

grunduppställningen och ett urval av modifieringar. 
 

4. Diagram presenteras där mätvärden och simuleringsvärden jämförs för ett antal 
positioner på kondensorskåpet. 

 
 

3.1 Grunduppställning 
Två simuleringsbilder på grunduppställningen av kondensorskåpet presenteras där bild 
1 visar luftflödesbilden med strömlinjer och flödespilar. Bild 2 visar temperatur-
fördelningen. 

 

 
Bild 1: Luftens hastighet och riktning för grundfallet Bild 2: Luftens temperatur för grundfallet i           
i kondensorskåpet  kondensorskåpet  

Diagram 1 visar effekttransporten mellan textilerna och luften där effektflödet mellan 
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textil och luft är störst i sektion 2. 
 

Effekttransport
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 Diagram 1: Effektflödet från textilerna till samtliga sektioner 
 

Diagram 2 visar att medeltemperaturen avtar för varje sektion efter sektion 2 i 
grundfallet. Differensen mellan sektionen med högst och lägst temperatur är 18˚C. 
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 Diagram 2: Luftens medeltemperatur på omgivande luft i samtliga sektioner 
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3.2 Modifieringar 
Tre modifieringar presenteras i avsnittet där varje modifiering representerar en kategori. 
Luftflödesbilden (vänster bild) och temperaturfördelningen (höger bild) visas för varje 
modifiering. Den första modifieringen som presenteras är fall 1.1. 

 

 
Bild 3: Luftens hastighet och riktning för fall 1.1  Bild 4: Luftens temperatur för fall 1.1 i           
i kondensorskåpet   kondensorskåpet  

 
Nästa modifiering är fall 2.2. Modifieringen har genomförts på gälarna, figur 7 
illustrerar modifieringen mer detaljerad. 
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Bild 5: Luftens hastighet och riktning för fall 2.2  Bild 6: Luftens temperatur för fall 2.2 i  
i kondensorskåpet       i kondensorskåpet 
 
Modifieringen på den tredje kategorin är fall 3.2 där tilloppskanalen har modifierats enligt 
figur 8. Bild 7 presenterar strömningsfältet medan bild 8 presenterar temperaturfördelningen. 
 

 
Bild 7: Luftens hastighet och riktning för fall 2.2  Bild 8: Luftens temperatur för fall 2.2 i  
i kondensorskåpet       i kondensorskåpet 
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Modifieringarna på kondensorskåpet presenteras i tre diagram där lufthastigheten vid 
gälar, effekttransport från textiler, samt medeltemperaturen i olika sektioner jämförs 
mot varandra. Diagram 3 presenterar en jämförelse av effekttransporten från textiler till 
luft för fall 1.1, 2.2 och 3.2. 
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Diagram 3: En jämförelse av effekttransporten för fall 1.1, 2.2 och 3.2 
 
Diagram 4 presenterar jämförelse av medeltemperaturen på samtliga sektioner för fall 
1.1, 2.2 och 3.2. 
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Diagram 4: En jämförelse av medeltemperaturen i samtliga sektioner för fall 1.1, 2.2 och 3.2 
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I diagram 5 jämförs lufthastigheten vid gälarna för fall 1.1, 2.2 och 3.2. Diagrammet 
visar att värden på lufthastigheten i fall 1.1 och 2.2 är näst intill likvärdiga i dom tre 
första gälarna räknat nedifrån. Sedan avtar hastigheten mer i fall 1.1. Lufthastigheten i 
fall 3.2 har ett lägre värde vid dom tre första gälarna, däremot ökar hastigheten vid 
resterande gälar. 
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Diagram 5: En jämförelse av lufthastigheten vid gälarna för fall 1.1, 2.2 och 3.2 
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3.3 Jämförelse av grunduppställning och modifieringar 
Följande tabeller presenterar en jämförelse av ett antal parametrar av grundupp-
ställningen med fall 1.1, fall 2.3 och fall 3.2. Dessa parametrar är lufthastigheten vid 
gälar, effektflöde mellan textiler och luft, samt medeltemperatur vid samtliga sektioner. 
Tabellerna visar en procentuell ökning/minskning av parametrarna i fallen i förhållande 
till grundfallet. Tabell 1 är en sammanställning av värden för lufthastigheten vid gälar. 

 
Tabell 1: Procentuell ökning/minskning av lufthastigheten vid gälarna för fall 1.1, 2.2 
och 3.2 gentemot grundfallet 
 Lufthastighet gäl Fall 1.1 Fall 2.2 Fall 3.2 
       Sektion 1 
 3 -6,2 -42,3 Sektion 2
 4,5 0,0 -31,7 Sektion 3 
 2,3 6,5 2,3 Sektion 4 

3,0 13,5 37,3 Sektion 5  
-5,4 5,1 38,3 Sektion 6  

-14,3 -12,5 22,2 Sektion 7  
Tabell 2 presenterar en jämförelse för effekttransporten mellan textiler och luften för 
modifieringarna.  
 
Tabell 2: Procentuell ökning/minskning av effekttransporten för fall 1.1, 2.2 och 3.2 
gentemot grundfallet 

Fall 1.1 Fall 2.2 Fall 3.2 Värmeflux [W] 
-9,0 11,3 -3,2 Sektion 1 
17,1 7,3 -0,6 Sektion 2 
31,3 6,0 12,5 Sektion 3 
52,2 14,2 37,6 Sektion 4 
51,7 5,1 38,8 Sektion 5 
47,8 -0,8 35,3 Sektion 6 
41,0 1,2 32,2 Sektion 7 

 
I tabell 3 presenteras jämförelsen av medeltemperaturen i samtliga sektioner för fall 1.1, 
2.2 och 3.2. 
 
Tabell 3: Procentuell ökning/minskning av medeltemperaturen för fall 1.1, 2.2 och 3.2 
gentemot grundfallet 
Medeltemp domän [K] Fall 1.1 Fall 2.2 Fall 3.2 

1,4 0 0 Sektion 1 
2,6 0 1,3 Sektion 2 
7,8 0 4,1 Sektion 3 

13,3 1,5 7,1 Sektion 4 
12,3 0 7,2 Sektion 5 
11,1 -1,6 5,9 Sektion 6 

6,1 -1,6 3,1 Sektion 7 
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 Sektionerna som är skrivna med tjock text indikerar att det finns en gäl i sektionen 

 
 



3.4 Validering av temperatur och hastighet 
Valideringen har genomförts på lufthastigheten och lufttemperaturen för grundupp-
ställningen och fall 1.1. Följande diagram presenterar den procentuella avvikelsen på 
simuleringsvärden i förhållande till mätvärdena. Diagram 6 presenterar jämförelsen av 
lufttemperaturen för grundfallet. 
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Diagram 6: Procentuell avvikelse av simuleringsvärden på lufttemperaturen i förhållande till mätserien 
för grundfallet. 
 
 
Diagram 7 är en jämförelse av lufthastighetsvärdena för grundfallet. Varje par av 
röd/blå stapel representerar en mätpunkt. Punkterna räknas från 1-6 från vänster till 
höger i diagrammet. I varje domän (A, B, C) kategoriseras mätpunkterna från 1-6, se 
figur 11. 
 

Jämförelse av lufthastighet för mätning och simulering
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Diagram 7: Jämförelse av simuleringsvärden och mätvärden på lufthastigheten för grundfallet. 
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Diagram 8 presenterar den procentuella avvikelsen av lufthastigheten av 
simuleringsvärden i förhållande till mätvärden för grundfallet. 
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Diagram 8: Procentuella avvikelsen av simuleringsvärden i förhållande till mätvärden på lufthastigheten 
för grundfallet. 
 

 
Diagram 9 presenterar en jämförelse av lufthastigheten vid gälarna för mätning och 
simulering av grundfallet. 
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 Diagram 9: Jämförelse av luftens hastighet vid gälarna för grundfallet 
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4. Diskussion 
 

4.1 Grunduppställning 
Bild 1 illustrerar en luftströmning i kondensorskåpet där luftstrålen från gälarna 
bromsas upp av uppströmmande luft som tränger sig fram höger om textilerna. 
Anledningen till att luften letar sig höger om textilerna är på grund av att luften söker 
den kortaste vägen till insugen. I och med att insugen ligger precis under taket vid 
baksidan, se bild 1, transporteras den största mängden av luft längs baksidan. Följden av 
att luftstrålen från gälarna bromsas upp är att ingen varm luft tillförs textilerna. Bild 2 
illustrerar detta genom att temperaturen i de undre sektionerna är högre än de övre. 
Diagram 1 visar att effekttransporten är störst i sektion 2 vilket innehåller den andra 
textilen sett underifrån. Det beror på att luftstrålen vid de två första gälarna är högre, 
dessutom att de inte bromsas upp av uppströmmande luft vid baksidan. Diagram 2 visar 
att medel-temperaturen är högst i sektion 2 vilket är en följd av samma orsak som för 
effekttransporten 

 
4.2 Modifieringar 
Utifrån samtliga luftströmnings- och temperaturbilder av modifieringarna är fall 1.1 den 
bästa modellen ur en kvalitativ analys. D.v.s. att bedömningen baseras på utseendet av 
luftflödes- och temperaturprofilen.  
 
Faktorn som har störst påverkan på utseendet av profilerna är den uppströmmande 
luften framför gälarna. Kastlängden för inkommande luft från gälarna avtar ju mer den 
uppströmmande luften tränger sig framför gälarna. I fall 1.1 placerades textilerna tätt 
mot baksidan för att förhindra luften att tränga sig framför gälarna, skillnaden mellan 
fall 1.1 och resterande fall syns tydligt i temperaturprofilerna. I bild 4 är temperatur-
fördelningen detsamma i samtliga sektioner. Bild 1, 6 och 8 illustrerar en temperatur-
fördelning där dom två första gälarna (räknat nedifrån på skåpet) distribuerar luften 
bättre i och med att medeltemperaturen är högre i dessa sektioner. Två betydande 
faktorer till det är att lufthastigheterna är störst vid gälarna i dom två första sektionerna. 
Den andra faktorn är den uppströmmande luften som nämndes tidigare. Skillnaden kan 
även exemplifieras i luftflödesprofilerna. I grundfallet, fall 2.3 och fall 3.2 åskådliggörs 
det att en del av strömningslinjerna letar sig tillbaka höger om textilerna och 
transporteras uppåt till insugen. Det betyder att en del av den varma, torra luften från 
gälarna inte kommer i kontakt med de våta textilerna vilket kan anses som en 
energiförlust.  
 
I fall 1.1 (bild 10) transporteras luften tvärs ovanför textilerna från gälarna till 
framsidan av skåpet, sedan transporteras luften upp vid framsidan samtidigt som en del 
av luften cirkulerar tillbaka från undersidan av textilerna till baksidan av skåpet. Det 
leder till att luften hinner avge värme och ta upp fukt ifrån textilerna innan den 
transporteras ut från skåpet. Värt att notera är att i bild 10 är det helt igentäppt mellan 
textilen och baksidan av kondensorskåpet, d.v.s. att det inte finns den minsta andelen 
läckage. Under mät-processen registrerades ett visst läckage då det var svårt att täppa 
igen helt, samt att textilen hade en tendens att dra ihop sig under torkningen. 
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Fortsatta studier på 2-D modellen kan utföras genom att testa fler modifieringar och 
även kombinera olika modifieringar vid en körning, t.ex. kan fall 1.1 kombineras med 
fall 3.2. Det skulle eliminera den uppströmmande luften framför gälarna samtidigt som 
gälarna producerar jämnare luftstråle. 
 
Ur en kvantitativ analys, d.v.s. att bedömningen baseras på diagram och tabeller, går det 
att fastställa att fall 1.1 torkar bäst. Konstaterandet är baserat på att effekttransporten 
mellan de våta textilerna till den varma luften är störst i fall 1.1 enligt diagram 4, 
medeltemperaturen är dessutom högre i samtliga sektioner, se diagram 5. Diagram 4 
visar att fall 3.2 har ett högre effektutbyte mellan textil och luft än fall 2.2 bortsett från 
de två första sektionerna. Det beror på att lufthastigheten vid gälarna är lägre i de två 
första sektionerna i fall 3.2, däremot är hastigheterna högre vid gälarna i resterande 
sektioner, se diagram 6. Anledningen till att lufthastigheten vid gälarna skiljer sig i fall 
3.2 är på grund av utformningen på tilloppskanalen. I och med att kanalen har 
konstruerats bredare i mitten av skåpet, se bild 10, uppstår inte lika stora 
friktionsförluster eftersom hastigheten i kanalen är generellt sett lägre än i de andra 
fallen. Det leder till att det statiska trycket har en större inverkan vilket genererar en 
högre lufthastighet vid gälarna. Anledningen till att fall 3.2 inte producerar en bättre 
lufthastighets- och temperaturbild än fall 1.1 på de övre sektionerna är på grund av den 
ovannämnande faktorn, d.v.s. att uppströmmande luft strömmar framför gälarna. 
 
Värt att nämna är att analysen på diagram 4 - 6 är en jämförelse av olika fall. Värdena i 
diagrammen ska användas för att bedömas mot varandra istället för att de ska konstatera 
kondensorskåpets egenskaper. 
 
4.3 Teori Comsol Multiphysics 
På randvillkoret Heat Flux antogs en värmeöverföringskoefficient på 5 [W/m2K] och en 
omgivningstemperatur på 25˚C, dessutom försummades strålning. Efter 
handberäkningar samt användandet av funktionen Boundary Integration i Comsol 
uppskattades värmeläckaget att ligga runt 2-4 [W]. I och med att tilloppskanalen var 
isolerad antogs det inget värmeläckage genom randvillkoret Thermal Insulation. 
Lufttemperaturen vid inloppet av tilloppskanalen antogs vara ca 100˚C efter 
genomförda mätningar på skåpet. 
 
Tanken bakom att bestämma en konstant temperatur på textilytorna var antagandet av 
att energiflödet via evaporation från textilerna motsvara den konvektiva 
energiöverföringen från den varma luften. Antagandet beskrivs av Incropera och DeWitt 
[6] i boken Fundomentals of Heat and Mass Transfer sida 360-361. Temperaturen på 
textilytan antogs vara 50˚C utifrån mätserien på lufttemperaturen. Antagandet baserades 
på det längsta intervallet i mätserien där förändringen av temperaturen var som lägst. I 
simuleringen tas ingen hänsyn till massöverföring av fukt från textilerna. 
 
4.4 2-Dimensionell modell 
Konsekvensen av att simulera kondensorskåpet i ett 2-dimensionellt system är att en del 
information relaterat till verkligheten försvinner. I Comsol studeras 2-D modellen i ett 
skikt, skiktet har samma längdenhet i djupled. D.v.s. att varje geometriskt objekt har 
samma dimension i djupled. I tryckvillkoret Pressure (p0+pfan) reglerades trycket som 
fläkten genererar så att 150 m3/h luft producerades ut från gälarna. Med hjälp av 
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funktionen Boundary Integration multiplicerades lufthastigheten med gälens verkliga 
dimension i djupled på ränderna Neutral för att erhålla det verkliga luftflödet. Det 
betyder att luftflödet har reglerats så att den förhållandevis stämmer överens med 
verkligheten. När modellen däremot studerades kvalitativt avviker 2-D modellen från 
verkligheten eftersom att i Comsol består modellen av en gäl som har samma dimension 
i djupled som skåputrymmet, fast i verkligheten så finns det två gälar i en sektion där 
vardera gälen är 80 mm bred. Därutöver försvinner alla böjar som skulle framkomma i 
en 3-D modell. Ett annat exempel är insuget vid taket av skåpet där modellen i Comsol 
består av ett insug med samma dimension i djupled som skåputrymmet. Informationen 
som försvinner i 2-D modellen är att det finns två insug som är 50 mm breda med 
strimmor som är förskjutna i djupled i 2-D modellen i förhållande till gälarna, se figur 
3. I 2-D modellen har textilerna ha samma djup som skåpet vilket betyder att det är 
igentäppt vid sidorna av kondensorskåpet. Det skulle leda till att all luft som förs in i 
skåpet transporteras upp till insugen via framsidan och baksidan. Kondensorskåpet är 
konstruerat så att textilerna placeras med ett avstånd på 3-4 cm från väggarna. 
Konsekvensen av att simuleringen är genomförd i 2-D modell är att mätningen och 
valideringen genomfördes på symmetriplanen av kondensorskåpets djup. Syftet var att 
efterlikna 2-D modellen genom att mäta på positioner som befinner sig så långt bort 
som möjligt från väggarna på kondensorskåpet. 
 
4.5 Mätning 
I mätprocessen ansågs temperaturmätningen vara noggrannare än hastighetsmätningen. 
Det beror på att temperaturmätningen utfördes med temperatursensorer som loggade 
värden direkt till en dator. Känsligheten i hastighetsmätningen ligger i hur stabilt 
varmtrådgivaren används. Det visa sig att små vridningar på varmtrådsgivaren bidrog 
med stora variationer på uppmätt lufthastighet. Det uppstod mest vid mätpunkterna som 
befinner sig nära gälarna på grund av att det existerar högre hastigheter på luften. 
Känsligheten på mätningen är densamma på alla positioner i kondensorskåpet men det 
iakttogs en högre variation vid gälarna. Hastighetsmätningen genomfördes när 
kondensorskåpets kylprogram kördes av den orsaken att lufthastighetsmätaren registrera 
inga värden under vanlig körning eftersom luftens temperatur var för hög. Mätarens 
mätosäkerhet ligger runt ± 0,03 m/s för lufthastigheter 0 < u < 3 m/s och ± 0,1 m/s 3,1 < 
u < 30 m/s. 
 
4.6 Validering 
Valideringen av lufttemperaturen presenteras i diagram 6 där simuleringsvärdena är 
lägre i alla mätpositioner utom punkt 6, se figur 10. Det kan vara en följd av att 
luftstrålen har lägre hastighet i samtliga gälar utom den nedersta. I och med att luftens 
temperatur är hög ökar även medeltemperaturen i regionen om luftflödet ut från gälen är 
högre. 
 
Osäkerheten av valideringen ligger i att de valda positionerna för lufttemperaturen kan 
avvika mellan simuleringen och mätningen. D.v.s. säga att om positionerna på 
kondensorskåpet jämförs i ett koordinatsystem så är det högst sannolikt att 
mätpunkterna inte befinner sig på exakt samma position. 
 
Valideringen av lufthastigheten i ett antal positioner i flera sektioner presenteras i 
diagram 7. I flera punkter är avvikelsen stor mellan mätning och simulering vilket är en 
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följd av flera faktorer. Hastighetsmätaren är väldigt känslig som tidigare nämnts. 
Effekten av att punkterna som validerades inte befann sig på samma position har en 
större inverkan på hastighets-valideringen än temperaturvalideringen. Det beror på att 
det existerar högre hastighetsgradienter än temperaturgradienter längs positionerna. Det 
observerades i simuleringsmodellen att hastigheten variera runt valideringspositionen. 
Variationen är större vid positionerna nära gälarna i och med att de största avvikelserna 
befinner sig vid punkt 3 och 6, se figur 11. 
 
4.7 3-Dimensionell modell 
En 3-dimensionell modell uteblev i studien på grund av begränsad datorkapacitet på 
Universitetet. Redan i 2-D modellen uppgick antalet meshelement ca 18 000 och 
frihetsgrader till ca 120 000. Frihetsgrader är antalet lösningar som görs på 
meshelementer. Ju tätare meshningen är desto fler ekvationer uppstår i modellen. Vid 
flera områden på 2-D modellen gjordes meshningen tätare eftersom lösningen på 
modellen inte konvergerades till en början. Meshningen var tätast vid regionerna runt 
gälarna och i början av tilloppskanalen. Det beror på att det existerar stora 
hasighetsgradienter vilket är en följd av no-slip villkoret på tilloppskanalen och gälarna. 
Hastighetsgradienterna uppstår från att det finns höga hastigheter vid smala ytor. I 3-D 
modellen översteg antalet frihetsgrader över 1 000 000 st, vilket var grundmeshningen. 
Datorerna på Karlstads universitet har inte den kapaciteten som behövs för att lösa 
sådana modeller. 
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5. Slutsatser 
 
Utifrån simuleringarna på grundfallet konstateras det att temperaturfördelningen är 
ojämn över samtliga sektioner. Det beror på att luftstrålen ut från gälarna bromsas upp 
av uppströmmande luft vid baksidan av kondensorskåpet, luftflödet som transporters 
upp vid baksidan ackumuleras efter varje eftersom luftstrålen ut från varje gäl 
transporteras med den uppströmmande luften. Det medför att en andel av den varma 
luften inte kommer åt textilerna. Fall 1.1 är modifieringen som eliminerar problemet 
och bidrar med en jämnare temperaturfördelning. I modifieringen användes textilerna 
för att täppa igen ytorna vid baksidan av kondensorskåpet för att eliminera 
uppströmmande luft framför gälarna. 
 
Arbetet är ett bra underlag för fortsatt arbete med kondensorskåpet. Det fortsatta arbetet 
innefattar 3-D simuleringar på modellen vilket skulle ge en mer verklighetstroget 
strömnings- och temperaturprofil. Inga 3-D simuleringar genomfördes i arbetet på grund 
av begränsad datorkapacitet i datasalarna i Karlstads universitet. 
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Jag skulle vilja tacka alla personer som har varit involverade och hjälpt till att 
sammanställa projektet 
 
Jag skulle vilja börja med att tacka Asko Cylinda AB för att ni visat intresse och tillät 
mig genoföra arbetet åt er. 
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simuleringsprocessen. Jag fick ta del av hans erfarenhet inom simulering och 
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Nomenklatur 
 

U = Luftens hastighet    [m/s] 
υ =  Lufthens kinematiska viskositet   [m2/s] 
L =  Längd på en geometrisk objekt   [m] 
T =  Luftens temperatur    [°C] 
α =  Luftens termisk diffusivitet   
 [m2/s] 
D = Massdiffusiviteten    [m2/s] 

 
k  =  Värmeledningskoefficient    [W/mK] 
c  = Specifik värmekapacitet    [kJ/kg·k] p
ρ = Densitet     [kg/m3] 
μ = Dynamisk viskositet    [Pa·s] 
h = Värmeövergångskoefficient   [W/m2·k] 
hm =  Massövergångskoefficient    [m/s] 
q = Värmeflux     [W/m2] 
n = Massflux     [kg/s·m2] 

 
Re  =  Reynolds tal     [1] L
Pr =  Prandtl tal     [1] 
Sc =  Schmidt tal     [1] 
 
Nu =  Nusselt tal     [1] 
Sh =  Sherwood tal     [1] 
x* = Dimensionslös variabel som anger position på ett geometrisk objekt
  [1] 
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Bilaga 1 
 
Randvillkor 
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Bilaga 2 
 
Modifieringar 
 
1. Placering av textiler 
 

 

 

Medellufthast-
ighet gäl [m/s] 

Värmeflux 
[W] 

Medeltemp domän 
[K] Fall 1.1 

      
 17,2 73Sektion 1 

10 38,1 78Sektion 2 
6,6 36,7 77Sektion 3 
4,4 31,6 75Sektion 4 
3,3 27,1 73Sektion 5 
3,5 25,3 72Sektion 6 
4,8 13,9 66Sektion 7 

    63Sektion 8 

Medellufthast-
ighet gäl [m/s] 

Värmeflux 
[W] 

Medeltemp domän 
[K] 
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Fall 1.2 
      

 15,1 59Sektion 1 
10 29,5 73Sektion 2 
6,6 30 73Sektion 3 
4,3 27,2 72Sektion 4 
3,3 22,9 69Sektion 5 
3,5 21,4 69Sektion 6 
4,8 10,9 67Sektion 7 

    61Sektion 8 

Medellufthast-
ighet gäl [m/s] 

Värmeflux 
[W] 

Medeltemp domän 
[K] Fall 1.3 

      
 13,6 73Sektion 1 

9,8 17,9 71Sektion 2 
6,8 13 67Sektion 3 
4,4 11 66Sektion 4 
3,4 10 65Sektion 5 
3,5 9,2 64Sektion 6 
4,6 12,2 66Sektion 7 

    67Sektion 8 

 
 

 
 



Bilaga 3 
 
2. Utformning av gälar 
 

Medellufthast-
ighet gäl [m/s] 

Värmeflux 
[W] 

Medeltemp domän 
[K] 
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Fall 2.1 
      

 15,3 68Sektion 1 
7,5 22,7 69Sektion 2 
4,5 15 65Sektion 3 
2,5 13,1 64Sektion 4 
1,4 11,1 63Sektion 5 

2 11 63Sektion 6 
4,3 7,2 61Sektion 7 

    58Sektion 8 

Medellufthast-
ighet gäl [m/s] 

Värmeflux 
[W] 

Medeltemp domän 
[K] Fall 2.2 

      
 21,3 72Sektion 1 

9,1 34,1 76Sektion 2 
6,3 26,8 71Sektion 3 
4,6 17,6 66Sektion 4 
3,7 13,8 64Sektion 5 
3,9 13,1 63Sektion 6 
4,9 8,3 61Sektion 7 

    57Sektion 8 

Medellufthast-
ighet gäl [m/s] 

Värmeflux 
[W] 

Medeltemp domän 
[K] Fall 2.3 

      
 23 59Sektion 1 

3,1 32,3 63Sektion 2 
1,7 21,2 62Sektion 3 
0,9 12,8 58Sektion 4 
0,6 11,1 56Sektion 5 
0,9 11,6 57Sektion 6 
1,7 8,4 52Sektion 7 

    50Sektion 8 

 
 

 
 



Bilaga 4 
 
3. Utformning på tilloppskanalen 
 

Medellufthast-
ighet gäl [m/s] 

Värmeflux 
[W] 

Medeltemp domän 
[K] 
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Fall 3.1 
      

 18,6 72Sektion 1 
7 31,2 76Sektion 2 

4,7 26,6 72Sektion 3 
4 19,4 68Sektion 4 

4,4 18,2 67Sektion 5 
5,5 18,8 67Sektion 6 

7 11,4 63Sektion 7 
    58Sektion 8 

Medellufthast-
ighet gäl [m/s] 

Värmeflux 
[W] 

Medeltemp domän 
[K] Fall 3.2 

      
 18,3 72Sektion 1 

5,6 31,4 77Sektion 2 
4,3 28,8 74Sektion 3 
4,4 24,2 70Sektion 4 
5,1 21,4 69Sektion 5 

6 20,4 68Sektion 6 
7,2 12,1 64Sektion 7 

    59Sektion 8 

Medellufthast-
ighet gäl [m/s] 

Värmeflux 
[W] 

Medeltemp domän 
[K] Fall 3.3 

      
 18 72Sektion 1 

4,9 32,2 77Sektion 2 
4,9 30 75Sektion 3 
4,8 25,2 71Sektion 4 
5,1 20,8 68Sektion 5 
5,8 19,2 67Sektion 6 
7,1 11,8 64Sektion 7 

    59Sektion 8 
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	 Innehållsförteckning 
	 i j k , en gradient

	 2. Genomförande 
	 
	Pressure (p0), p0 = 101300 Pa 
	Tryckvillkor som agerar normalt på randen. Atmosfärstryck är angivet.
	Pressure (p0+pfan) 
	Tryckvillkor som agerar normalt på randen. Atmosfärstryck och tryck som fläkten genererar är angivet.
	No-Slip 
	Indikerar att hastigheten på luften är noll på ytan av randen
	Neutral 
	Inga skjuvspänningar uppstår på randen.
	  
	Heat Flux 


	 3. Resultat 
	Två simuleringsbilder på grunduppställningen av kondensorskåpet presenteras där bild 1 visar luftflödesbilden med strömlinjer och flödespilar. Bild 2 visar temperatur-fördelningen. 
	  Diagram 1: Effektflödet från textilerna till samtliga sektioner 
	3.2  Modifieringar 
	 
	 
	I tabell 3 presenteras jämförelsen av medeltemperaturen i samtliga sektioner för fall 1.1, 2.2 och 3.2. 
	 
	3.4  Validering av temperatur och hastighet 
	Valideringen har genomförts på lufthastigheten och lufttemperaturen för grundupp-ställningen och fall 1.1. Följande diagram presenterar den procentuella avvikelsen på simuleringsvärden i förhållande till mätvärdena. Diagram 6 presenterar jämförelsen av lufttemperaturen för grundfallet. 
	Diagram 7 är en jämförelse av lufthastighetsvärdena för grundfallet. Varje par av röd/blå stapel representerar en mätpunkt. Punkterna räknas från 1-6 från vänster till höger i diagrammet. I varje domän (A, B, C) kategoriseras mätpunkterna från 1-6, se figur 11. 
	 
	 Diagram 7: Jämförelse av simuleringsvärden och mätvärden på lufthastigheten för grundfallet. 
	 
	 Diagram 8: Procentuella avvikelsen av simuleringsvärden i förhållande till mätvärden på lufthastigheten för grundfallet. 
	 
	Diagram 9 presenterar en jämförelse av lufthastigheten vid gälarna för mätning och simulering av grundfallet. 
	 
	 4. Diskussion 
	 6. Eventuellt Tackord 
	 
	U = Luftens hastighet    [m/s] 
	L =  Längd på en geometrisk objekt   [m] 
	T =  Luftens temperatur    [°C] 
	α =  Luftens termisk diffusivitet    [m2/s] 
	D = Massdiffusiviteten    [m2/s] 
	k  =  Värmeledningskoefficient    [W/mK] 
	cp = Specifik värmekapacitet    [kJ/kg∙k] 
	h = Värmeövergångskoefficient   [W/m2∙k] 
	q = Värmeflux     [W/m2] 
	n = Massflux     [kg/s∙m2] 
	ReL =  Reynolds tal     [1] 
	Pr =  Prandtl tal     [1] 
	Sc =  Schmidt tal     [1] 
	Nu =  Nusselt tal     [1] 
	x* = Dimensionslös variabel som anger position på ett geometrisk objekt  [1] 




