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Sammanfattning	  
Examensarbetet	  har	  utförts	  i	  samarbete	  med	  Asko	  Cylinda	  AB	  i	  syfte	  att	  analysera	  
och	  förbättra	  en	  nyligen	  lanserad	  kondenstorktumlare	  från	  företaget.	  Rapporten	  har	  
haft	  som	  mål	  att	  uppställa	  en	  mass-‐	  och	  energibalans	  över	  kondenstorktumlaren,	  där	  
en	  analys	  av	  balanserna	  låg	  till	  grund	  för	  att	  hitta	  energibesparingsåtgärder.	  
Maskinens	  ursprungliga	  prestanda	  undersöktes	  i	  laborationsförsök	  för	  att	  se	  hur	  
prestandan	  sedan	  påverkades	  av	  ett	  isolerande	  material	  i	  anslutning	  av	  dess	  hölje.	  
Särskilt	  intresse	  lades	  i	  att	  undersöka	  hur	  mycket	  värmeförlusterna	  kunde	  sänkas	  
samt	  hur	  mycket	  mindre	  el	  som	  behövde	  tillföras	  till	  torktumlarens	  elelement	  när	  
isolering	  användes.	  Vidare	  diskuteras	  ytterligare	  åtgärder	  som	  kan	  minska	  på	  
maskinens	  energiförbrukning.	  Med	  hjälp	  av	  laboratorieförsök	  och	  termodynamiska	  
beräkningar	  i	  kombination	  med	  masstekniska	  beräkningar	  visar	  rapporten	  på	  att	  en	  
minskning	  av	  värmeförlusterna	  med	  upp	  till	  73	  %	  är	  möjlig	  då	  isolering	  gjord	  av	  
cellplast	  används.	  Dessutom	  var	  det	  möjligt	  att	  förbruka	  6	  %	  mindre	  el	  då	  
värmeelementet	  styrdes	  med	  en	  on/off	  reglering	  i	  kombination	  med	  användandet	  av	  
isolering.	  I	  rapporten	  diskuteras	  möjligheterna	  för	  driftoptimering	  av	  fläktarna,	  
användandet	  av	  andra	  ytmaterial	  samt	  möjligheterna	  för	  tätning	  som	  ytterligare	  
förslag	  för	  att	  genomföra	  energibesparingsåtgärder.	  Resultaten	  anses	  vara	  
tillämpbara	  på	  flertalet	  produktgrupper	  som	  tillverkaren	  Asko	  Cylinda	  AB	  
producerar	  
	  
	  



 

Abstract	  
The	  thesis	  was	  conducted	  in	  collaboration	  with	  Asko	  Cylinda	  AB	  in	  order	  to	  analyze	  
and	  improve	  a	  recently	  launched	  condensation	  dryer	  from	  the	  company.	  This	  
report	  has	  aimed	  to	  establish	  a	  mass	  and	  energy	  balance	  over	  the	  condenser	  
dryer,	  where	  an	  analysis	  of	  balances	  would	  to	  be	  the	  basis	  to	  find	  energy	  saving	  
improvements.	  The	  machine’s	  initial	  performance	  was	  examined	  in	  laboratory	  
tests	  to	  see	  how	  the	  performance	  would	  be	  affected	  by	  an	  insulating	  
material	  surrounding	  the	  dryer.	  Particular	  interest	  was	  spent	  in	  examining	  how	  
much	  heat	  loss	  could	  be	  reduced	  and	  how	  much	  less	  electricity	  that	  needed	  to	  be	  
brought	  into	  the	  dryers	  electric	  heater	  when	  insulation	  was	  used.	  Another	  aim	  of	  the	  
thesis	  was	  to	  discuss	  the	  potential	  for	  additional	  measures	  that	  could	  reduce	  the	  
machine's	  energy	  consumption.	  With	  the	  help	  of	  laboratory	  tests	  together	  with	  heat-‐
and	  mass	  technical	  calculations,	  the	  report	  shows	  that	  a	  reduction	  in	  heat	  loss	  by	  up	  
to	  73	  %	  is	  possible	  when	  a	  insulation	  made	  of	  foam	  was	  used.	  More	  over,	  it	  
was	  possible	  to	  consume	  6	  %	  less	  electricity	  when	  the	  heating	  element	  was	  
controlled	  by	  an	  on	  /	  off	  control	  in	  combination	  with	  the	  use	  of	  insulation.	  The	  
report	  discusses	  the	  possibilities	  for	  optimizing	  operation	  of	  the	  fans,	  the	  use	  of	  
other	  surface	  materials	  and	  the	  possibility	  of	  efficient	  sealing	  as	  further	  proposals	  to	  
implement	  energy	  saving	  measures.	  The	  results	  are	  considered	  to	  be	  applicable	  
to	  the	  majority	  of	  product	  groups	  that	  the	  manufacturer	  Asko	  Cylinda	  AB	  produces.	  
	  



 

Nomenklatur	  
ϕ	  =	  Relativ	  fukthalt	  (%)	  
hm	  =	  Fukt	  transport	  koefficient	  (m2/s)	  
Ps=	  Vattenångtrycket	  vid	  ytan	  (Pa)	  
Pa=	  Vattnets	  partiella	  tryck	  i	  luften	  (Pa)	  
W=	  Fukt	  innehållet	  för	  ett	  material	  vid	  en	  given	  tidpunkt	  t	  (kg	  /kg)	  
We=	  Fukt	  innehållet	  då	  ett	  material	  varken	  ökar	  eller	  minskar	  i	  fukthalt	  (kg/kg)	  
dW/dt=	  Torkhastighet	  (kg/t)	  
M=	  Massflöde	  (kg/s)	  
v=	  Hastighet	  (m/s)	  
A=	  Area	  (m2)	  
ρ=Densitet	  (kg/m3)	  
Km=	  Konstant	  vid	  luftflödesmätning	  
p=	  Differenstryck	  vid	  luftflödesmätning	  (Pa)	  
x=	  Specifik	  fukthalt	  (kg/kg)	  
T=	  Temperatur	  vid	  mätpunkt	  (°C)	  
h=	  Entalpi	  för	  fuktig	  luft	  (J/kg)	  
RF=	  Relativ	  fukthalt	  (%)	  
Cp=Specifik	  Värmekapacitet	  (J/Kg*K)	  
t0=	  Tidens	  utgångsläge	  (s)	  
t=	  Tidens	  sluttid	  (s)	  
Psat=	  Atmosfärens	  mättnadsångtryck	  (Pa)	  
B=	  Atmosfärens	  rådande	  tryck	  (Pa)	  
	  
	  
	   	  



 

Förord	  
	  
Detta	  examensarbete	  har	  redovisats	  muntligt	  för	  en	  i	  ämnet	  insatt	  publik.	  Arbetet	  
har	  därefter	  diskuterats	  vid	  ett	  särskilt	  seminarium.	  Författaren	  av	  detta	  arbete	  har	  
vid	  seminariet	  deltagit	  aktivt	  som	  opponent	  till	  ett	  annat	  examensarbete.	  
	  
Examensarbetet	  är	  den	  avslutande	  delen	  av	  min	  treåriga	  
högskoleingenjörsutbildning	  på	  Karlstads	  universitet	  inom	  energi	  och	  miljöteknik.	  
Arbetet	  har	  utförts	  i	  samarbete	  med	  Asko	  Cylinda	  AB	  och	  deras	  representant	  samt	  
utvecklingsingenjör	  Peder	  Bengtsson.	  	  
	  
Jag	  vill	  passa	  på	  att	  tacka	  Peder	  Bengtsson	  för	  all	  hjälp	  och	  feedback	  jag	  fått	  utav	  
honom.	  Tack	  till	  min	  handledare	  på	  universitetet	  Anton	  Johansson	  som	  hjälpt	  mig	  
genom	  arbetets	  gång	  med	  handledning,	  smarta	  tips	  och	  svar	  till	  mina	  frågor.	  Det	  
samma	  gäller	  till	  Lena	  Stawreberg	  examinator	  på	  Karlstadsuniversitet.	  
	  
Ett	  speciellt	  tack	  till	  laboratorieingenjör	  Lars	  Petersson	  på	  Karlstads	  universitet	  som	  
har	  fått	  spendera	  både	  tid	  och	  energi	  i	  mitt	  arbete.	  Det	  är	  ingen	  underdrift	  i	  att	  
konstatera	  att	  utan	  hans	  hjälp	  med	  det	  praktiska	  kring	  mina	  laborationer	  så	  hade	  
det	  inte	  gått	  lika	  smärtfritt.	  
	  
Ett	  slutligt	  tack	  till	  nära	  och	  kära	  för	  allt	  stöd	  under	  arbetets	  gång.	  
	  
	  
	  
	  
Karlstad	  5	  juni	  2012	  
	  
/Boris	  Jadrijevic	   	  
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Inledning	  

Bakgrund	  
Torktumlaren	  torkar	  den	  blöta	  tvätten	  snabbt	  ner	  till	  önskad	  torrhalt.	  Men	  
energianvändningen	  är	  relativt	  hög,	  torktumlaren	  drar	  upp	  till	  tre	  gånger	  så	  mycket	  
el	  som	  för	  en	  motsvarande	  tvättmaskin	  vid	  jämförbara	  laster.	  Tendensen	  bland	  
tillverkarna	  av	  torktumlare	  är	  att	  produkterna	  blir	  energisnålare	  men	  faktum	  
kvarstår	  att	  torktumlaren	  står	  för	  en	  uppenbar	  andel	  av	  hemmets	  hushållsel 
(Energimyndigheten, 2009).	  
	  
Vitvarutillverkaren	  Asko	  Cylinda	  AB	  satsar	  hårt	  på	  att	  deras	  produkter	  ska	  vara	  
hållbara,	  energisnåla,	  miljövänliga	  och	  vara	  av	  hög	  kvalité.	  Företaget	  är	  mån	  om	  
dessa	  värdegrunder	  och	  vill	  med	  hjälp	  av	  dem	  jobba	  mot	  att	  hela	  tiden	  förbättra	  sig	  
inom	  sin	  kärnverksamhet.	  Genom	  att	  kontinuerligt	  jobba	  med	  att	  skapa	  maskiner	  
som	  drar	  mindre	  i	  energi	  får	  företaget	  bättre	  konkurrenskraft	  gentemot	  
konkurrerande	  vitarutillverkare.	  Det	  leder	  till	  att	  företagets	  tekniska	  kompetens	  och	  
kunskapsbas	  ökar,	  samtidigt	  som	  energisnåla	  produkter	  ger	  goda	  säljargument	  
gentemot	  konsumenter.	  Energieffektivisering	  är	  därför	  viktigt	  för	  alla	  
vitvarutillverkare.	  
	  
Asko	  Cylinda	  AB	  har	  vid	  årsskiftet	  2011/2012	  lanserat	  en	  ny	  kondenstorktumlare,	  
vilken	  är	  deras	  senaste	  torktumlare	  i	  företagets	  Line	  Series™	  Classic	  serie.	  Företaget	  
vill	  att	  torktumlarens	  prestanda	  analyseras	  för	  att	  se	  vilka	  energitekniska	  slutsatser	  
som	  kan	  dras	  utifrån	  analysen,	  där	  slutsatser	  gällande	  energibesparande	  åtgärder	  är	  
av	  särskilt	  intresse.	  
	  
Tidigare	  studier	  kring	  torktumlarens	  energieffektivitet	  har	  fokuserat	  kring	  en	  rad	  
olika	  områden.	  En	  studie	  från	  Karlstads	  universitet	  fokuserar	  på	  läckage,	  där	  
studien	  kommer	  fram	  till	  att	  det	  största	  interna	  läckaget	  på	  en	  kondenstorktumlare	  
uppkommer	  främst	  mellan	  värmeelementet	  och	  trumman.	  	  Vidare	  dras	  slutsatsen	  
att	  läckage	  vid	  detta	  område	  inte	  är	  önskvärt	  då	  detta	  skadar	  torktumlarens	  energi	  
effektivitet	  (Stawreberg, Berghel, & Renström, 2011).	  
	  
En	  tidigare	  rapport	  fokuserade	  på	  att	  täta	  vissa	  interna	  komponenter	  på	  en	  
frånluftstorktumlare.	  Resultaten	  visar	  på	  att	  en	  energiökning	  skedde	  då	  tumlarens	  
interna	  system	  tätades.	  Däremot	  visade	  tester,	  med	  ett	  tätare	  yttre	  skal,	  på	  minskad	  
energiförbrukning.	  Slutsatsen	  visar	  att	  det	  ur	  energisynpunkt	  är	  en	  lyckad	  åtgärd	  att	  
täta	  torktumlarens	  yttre	  skal.	  (Berghel, Brunzell, & Bengtsson, 2004).	  
	  
Vissa	  artiklar	  studerar	  olika	  parametrars	  påverkan	  på	  torktumlarens	  
energieffektivitet.	  Då	  ny	  teknik	  ofta	  är	  dyrare	  att	  tillverka	  samt	  ibland	  ej	  försvarbart	  
ur	  miljösynpunkt	  förefaller	  sig	  det	  logiskt	  att	  optimera	  befintlig	  teknologi	  för	  att	  öka	  
energieffektiviteten.	  En	  rapport	  påvisar	  att	  det	  finns	  optimala	  inställningar	  för	  alla	  
typer	  av	  torktumlare	  gällande	  fläkthastighet,	  trumhastighet	  och	  värmeelementets	  
effekt	  i	  kombination	  med	  torklast	  samt	  torktid	  (Bassily & Colver, 2003).	  
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Ett	  annat	  område	  där	  forskning	  har	  bedrivits	  är	  kring	  regleringen	  av	  själva	  
torktumlaren	  där	  både	  Piccagli & Visioli (2009) och  Stawreberg & Nilsson (2011) 
visar på lyckade resultat gällande energiförbrukningen. Piccagli & Visioli utvecklade en 
effektiv samt selektiv PI regulator som styrdes av en egen utvecklad kontrollalgorithm 
som dessutom var blillig att tillverka och massproducera. Stawreberg & Nilsson 
utvecklade en effektivare reglering av mindre torklaster då dagens maskiner är 
optimerade för de högsta laster som maskinen tål. Genom att dessutom minska 
eltillförseln från värmeelementet samt minska luftflödet lyckades maskinens 
energieffektivitet öka med 4% på mindre laster. 
 
I takt med att datorer blir mer kraftfulla har ett annat forskningsområde på senare tid fått 
större utrymme inom forskningen av torktumlare (och annan teknik) vilket är modellering 
av olika processer i torktumlaren samt statistiska modeller. Stawreberg & Nilsson (2010) 
visade att en statistiskmodel kunde användas för att optimera den specifika 
fuktavgivnings hastigheten samt läckage skillnaderna. Resultaten från modellen visar att 
en hög tillförsel av el till elementet ett högt internt fluftflöde i kombination med ett lågt 
externt luftflöde gav det högsta värdet på fuktavgivnings hastigheten. Med hjälp av 
datornskraft går det också att modellera mer fysikaliska och värmetekniska problem. 
Rezk & Forsberg (2010) använder sig av beräkningsbar strömningsdynamik för att 
optimera luftflöden i en värmepumpstorktumlare. Deras resultat visade bland annat att 
tryckfallet vid utflödet kunde minskas med 23 % vid ett design byte.	  

Mål	  
För	  att	  uppnå	  ett	  resultat	  utifrån	  företagets	  önskemål	  ska	  en	  mass-‐	  och	  energi-‐	  
balans	  över	  en	  kondenstorktumlare	  upprättas.	  Där	  en	  analys	  av	  balanserna	  ska	  ligga	  
till	  grund	  för	  att	  finna	  eventuella	  energibesparingsåtgärder.	  Maskinens	  prestanda	  
ska	  dessutom	  undersökas	  för	  att	  se	  hur	  den	  påverkas	  när	  ett	  isolerande	  material	  
installeras	  i	  anslutning	  av	  dess	  hölje.	  För	  att	  målet	  ska	  vara	  verifierbart	  utförs	  
arbetet	  med	  hjälp	  av	  tre	  fördjupande	  frågeställningar:	  

• Hur	  mycket	  värmeförlusterna;	  naturlig	  konvektion,	  strålning	  och	  ledning	  
sänks	  med	  hjälp	  av	  ett	  isolerande	  material	  i	  kombination	  med	  reglering	  av	  
värmeelementet. 

• Hur	  mycket	  mindre	  el	  som	  behöver	  tillföras	  systemet	  för	  att	  uppnå	  samma	  
torkprestanda	  vid	  jämförelse	  av	  hur	  torktumlarens	  prestanda	  är	  när	  inget	  
isolerande	  material	  används.	   

• Vilka	  ytterligare	  åtgärder	  som	  kan	  minska	  på	  maskinens	  energiförbrukning. 

De	  inledande	  frågeställningarna	  kompletteras	  med	  resultat	  från	  fukt	  korrigerings	  
beräkningar	  för	  de	  olika	  körningarna,	  detta	  för	  att	  öka	  jämförelsegraden	  mellan	  
körningarna.	  Den	  sista	  fördjupande	  frågan	  genomförs	  det	  ej	  några	  praktiska	  försök	  
på	  där	  svaret	  på	  frågan	  enbart	  är	  teoretiskt	  bunden	  till	  tidigare	  genomförd	  analys.	  	  

Avgränsningar	  
Torktumlarens	  miljöpåverkan	  samt	  dess	  ekonomiska	  aspekter	  har	  ej	  studerats.	  
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Teori	  

Olika	  typer	  av	  torktumlare	  

Frånluftstorktumlare	  
Frånluftstorktumlaren	  är	  den	  tidigaste	  typen	  av	  torktumlare	  som	  slog	  igenom	  
kommersiellt	  på	  marknaden.	  Det	  är	  idag	  den	  vanligaste	  typen	  av	  torktumlare	  och	  
har	  en	  relativt	  enkel	  konstruktion.	  Dess	  principiella	  funktion	  är	  att	  rumsluft	  leds	  in	  i	  
tumlaren	  där	  den	  värms	  upp	  av	  ett	  elelement	  för	  att	  sedan	  i	  trumman	  möta	  de	  våta	  
textilerna	  och	  på	  så	  sätt	  fånga	  upp	  fukt	  under	  tiden	  som	  luftens	  temperatur	  sjunker.	  
Den	  nu	  fuktiga	  luften	  transporteras	  sedan	  ut	  ur	  trumman	  till	  dess	  omgivning	  tack	  
vare	  en	  fläkt	  som	  oftast	  sitter	  efter	  trumman	  vilket	  figur	  1	  visar	  (Stawreberg, 2011).	  
	  

	  
Figur	  1	  Principskiss	  för	  en	  frånluftstorktumlare	  

Utöver	  att	  frånluftstorktumlaren	  är	  en	  simpel	  konstruktion,	  vilket	  medför	  ett	  lägre	  
pris	  för	  produkten,	  används	  den	  med	  fördel	  i	  länder	  som	  har	  ett	  varmt	  och	  fuktigt	  
klimat.	  En	  korrekt	  installation	  av	  en	  frånluftstorktumlare	  innebär	  att	  frånluften	  
medelst	  ett	  rör	  kan	  transporteras	  ut	  ur	  tvättrummet,	  detta	  medför	  att	  varm	  och	  
fuktig	  luft	  transporteras	  bort	  och	  på	  så	  sätt	  gynna	  rummets	  inneklimat (Stawreberg, 
2011).	  

Kondenstorktumlare	  
En	  kondenstorktumlare	  har	  utöver	  frånluftstorktumlarens	  komponenter	  också	  en	  
värmeväxlare	  där	  varm	  fuktig	  luft	  som	  lämnar	  trumman	  kyls	  med	  hjälp	  av	  rumsluft	  
så	  att	  den	  fuktiga	  luften	  kan	  kondensera.	  Luften	  som	  lämnar	  värmeväxlaren	  
återcirkuleras	  tillbaka	  till	  värmeelementet	  vilket	  skapar	  ett	  slutet	  inre	  system,	  om	  
läckage	  bortses.	  Rumsluften	  som	  leds	  in	  till	  värmeväxlaren	  transporteras	  med	  hjälp	  
av	  extern	  fläkt.	  Vattnet	  som	  tas	  från	  textilerna	  slutar	  i	  en	  tank	  som	  töms	  för	  hand.	  
Principen	  för	  maskinen	  kan	  beskådas	  i	  figur	  2.	  Fördelarna	  med	  
kondenstorktumlaren	  är	  att	  det	  externa	  luftflödet	  kan,	  efter	  att	  det	  värmeväxlats,	  

Frånluftstorktumlare

Rumsluft00000000000000Inflöde

Utflöde

Trumma0

Elelement0

Qel0
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användas	  till	  att	  värma	  upp	  rumsluften	  i	  det	  rum	  som	  maskinen	  befinner	  sig	  i.	  
Installationen	  av	  maskinen	  är	  enkel	  då	  det	  endast	  krävs	  tillgång	  till	  el,	  samtidigt	  som	  
det	  ej	  behövs	  luftkanaler	  samt	  vattenledningar.	  Till	  dess	  nackdelar	  hör	  det	  faktum	  
att	  maskinens	  prestanda	  sänks	  när	  kylluftens	  temperaturer	  blir	  för	  höga	  vilket	  
minskar	  torkprestandan	  då	  kondensationen	  av	  vattenånga	  försämras.	  Detta	  medför	  
att	  maskinen	  sällan	  återfinns	  i	  varmare	  länder (Stawreberg, 2011).	  
	  

	  
Figur	  2	  En	  principiell	  skiss	  för	  en	  kondenstorktumlare	  

Utöver	  frånluftstorktumlaren	  och	  kondenstorktumlaren	  återfinns	  dessutom	  
värmepumpstorktumlaren	  där	  värmeväxlaren	  och	  elelementet	  är	  utbytt	  mot	  en	  
förångare	  och	  kondensor	  från	  ett	  värmepumpssystem.	  Värmepumpstorktumlaren	  
har	  samma	  fördelar	  som	  kondenstorktumlaren	  där	  den	  stora	  skillnaden	  är	  dess	  låga	  
användning	  av	  el	  till	  uppvärmning.	  En	  mer	  komplicerad	  maskin	  medför	  också	  att	  
den	  har	  ett	  högre	  pris	  än	  andra	  typer	  av	  torktumlare (Stawreberg, 2011).	  
	  

Torkning	  
Atmosfärisk	  luft	  kan	  ses	  som	  en	  blandning	  av	  torr	  luft	  och	  vattenånga	  där	  det	  
atmosfäriska	  trycket	  är	  summan	  av	  trycket	  för	  torrluft	  samt	  ångtrycket	  (Pv).	  Luft	  
kan	  bara	  ”bära”	  en	  begränsad	  mängd	  av	  ånga.	  Skillnaden	  mellan	  vad	  luften	  i	  
verkligheten	  bär,	  jämfört	  med	  vad	  det	  teoretiskt	  är	  möjligt	  att	  bära	  vid	  en	  given	  
temperatur,	  benämns	  relativ	  fukthalt	  (ϕ). Mängden	  fukt	  som	  luften	  kan	  innehålla	  är	  
därmed	  begränsad	  av	  vad	  temperaturen	  är.	  Den	  relativa	  fukthalten	  har	  ett	  samband	  
med	  ångtrycket	  så	  som	  formel	  1	  visar.	  	  
	  

	  

Formel	  1	  Sambandet	  för	  den	  luftens	  relativa	  fukthalt	  vid	  en	  given	  temperatur	  där	  Psat	  är	  
mättnadsångtrycket	  och	  Pv	  är	  ångtrycket.	  

Kondenstorktumlare

Kyld/Torr/luft

Uppvärmd/rumsluft

Uppvärmd/Fuktig/luft

Rumsluft

Varm/torr/luft/

Trumma/

Elelement/

Tvär<
ströms/
VVX/

Qel/

Kondens/
va@en/

φ =
Pv
Psat
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Om	  den	  relativa	  fukthalten	  är	  100	  %	  d.v.s.	  mättad	  kommer	  ingen	  masstransport	  att	  
ske	  då	  luften	  ej	  kan	  ta	  upp	  mer	  fukt.	  För	  att	  en	  masstransport	  ska	  vara	  effektiv	  krävs	  
det	  att	  luften	  har	  en	  låg	  relativ	  fukthalt	  då	  det	  är	  koncentrationsskillnaden	  som	  
påtvingar	  massflödet	  (Cengel, 2010).	  
	  
Torkprocessen	  i	  en	  kondenstorktumlare	  kan	  följas	  med	  hjälp	  av	  ett	  Mollier-‐diagram	  
för	  luft	  (figur	  3).	  Diagrammet	  visar	  sambandet	  mellan	  temperatur,	  entalpi,	  specifik	  
och	  relativ	  fukthalt.	  
 

	  
Figur	  3	  Den	  ideala	  processen	  för	  en	  kondenstorktumlares	  interna	  flöde	  indikerat	  med	  A-‐B-‐C	  och	  externa	  

kylluftsflöde	  (D-‐E)	  

För	  en	  ideal	  process	  (figur	  3)	  värms	  luften	  (punkt	  A-‐B)	  med	  konstant	  specifik	  
fukthalt	  (övre	  x-‐axeln).	  Luften	  har	  vid	  punkt	  B	  låg	  relativ	  fukthalt	  där	  den	  möter	  de	  

 

B"

C"

A"
D

E"
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våta	  textilierna	  där	  luften	  sedan	  befuktas	  och	  isentalpiskt	  förflyttar	  sig	  till	  den	  våta	  
temperaturen	  vid	  punkt	  C.	  Mellan	  punkt	  C	  och	  A	  minskar	  den	  specifika	  fukthalten	  i	  
luften	  medan	  den	  relativa	  fukthalten	  stannar	  vid	  100	  %.	  Energiutbytet	  mellan	  C-‐A	  
motsvaras	  av	  det	  externa	  luftflödets	  vandring	  från	  D-‐E.	  I	  verkligheten	  är	  delsteget	  B-‐
C	  inte	  isentalpiskt	  utan	  energiinnehållet	  minskar	  till	  följd	  av	  att	  trumman	  släpper	  ut	  
energi	  och	  detta	  medför	  att	  kurvan	  är	  mer	  flack.	  Liknande	  resonemang	  gäller	  för	  
resterande	  steg	  som	  i	  verkligheten	  skiljer	  sig	  en	  aning	  från	  det	  ideala	  torkförloppet	  
(Stawreberg,	  2011).	  
	  
För	  vissa	  kondenstorktumlare	  delas	  det	  externa	  kylluften	  (D-‐E)	  upp	  efter	  
värmeväxlaren	  till	  ett	  större	  flöde	  som	  följer	  kanalen	  och	  försvinner	  ut	  på	  baksidan	  
av	  trumman	  samt	  ett	  mindre	  flöde	  som	  tar	  vägen	  ut	  till	  torktumlarens	  innanmäte	  
med	  hjälp	  av	  två	  hål	  som	  finns	  på	  kylluftens	  kanal.	  Anledningen	  till	  att	  hålen	  finns	  
där	  är	  för	  att	  säkerställa	  elektronikens	  hållbarhet	  inuti	  maskinen	  då	  det	  under	  
körning	  bildas	  ånga	  samt	  kondens	  om	  vartannat	  som	  då	  kan	  skada	  känslig	  
elektronisk	  apparatur	  (Bengtsson, 2012).	  

Torkprocessen	  
Vissa	  tekniska	  applikationer	  så	  som	  torkning	  innefattar	  en	  förångning	  av	  en	  vätska	  
samt	  diffundering	  av	  ånga	  till	  omkringliggande	  mediet,	  som	  vid	  torkning	  oftast	  är	  
luft.	  Sådana	  processer	  kräver	  en	  transport	  av	  latent	  värme	  till	  vätskan	  för	  att	  en	  
förångning	  ska	  vara	  möjlig.	  Därmed	  innebär	  en	  masstransport,	  där	  en	  fasövergång	  
sker,	  att	  också	  någon	  form	  av	  värmetransport	  måste	  äga	  rum (Cengel, 2010).	  
	  
Vid	  torkning	  sker	  flera	  olika	  fundamentala	  fysikaliska	  mekanismer.	  Det	  rör	  sig	  om	  
totalt	  fyra	  olika	  sorters	  masstransporter	  där	  de	  viktigaste	  är:	  

• Vätskerörelser	  till	  följd	  av	  kapillära	  krafter	  
• Vätskans	  diffusion	  tack	  vare	  koncentrationsskillnader	  medier	  emellan	  
• Ångans	  diffusion	  till	  följd	  av	  skillnader	  i	  partialtryck	  

	  
Dessa	  mekanismer	  är	  med	  och	  påverkar	  torkhastigheten	  (dW/dt)	  för	  en	  
torkprocess	  där	  själva	  torkprocessen	  kan	  delas	  in	  i	  flera	  delsteg.	  Figur	  4	  på	  nästa	  
sida	  visar	  dessa	  delsteg	  där	  första	  delprocessen	  är	  uppvärmningsperioden	  
representerat	  av	  steget	  A-‐B.	  Delprocessen	  innebär	  att	  solidens	  yta	  som	  ska	  torkas	  
behöver	  en	  viss	  tid	  på	  sig	  för	  att	  uppnå	  samma	  temperatur	  som	  torkluften.	  När	  
balans	  har	  uppnåtts	  över	  går	  processen	  till	  steget	  B-‐C	  vilket	  innebär	  att	  hastigheten	  
med	  vilken	  vattnet	  förflyttas	  från	  solidens	  yta	  per	  ytenhet	  i	  stort	  sett	  är	  konstant	  
vilket	  gäller	  det	  samma	  för	  rådande	  temperatur	  i	  delsteget.	  Därför	  kallas	  också	  
delprocessen	  för	  ”konstant	  torkhastighet” (Bejan et al., 2004)	  	  
	  
Torkhastigheten	  beror	  på	  värmeövergångshastigheten	  till	  det	  material	  som	  torkas,	  
men	  det	  beror	  också	  på	  fukt	  transport	  koefficienten	  (hm),	  ytegenskaper	  samt	  
tryckskillnader.	  Fukt	  transport	  koefficienten	  beror	  i	  sin	  tur	  av	  det	  studerade	  
materialets	  egenskaper,	  enheter	  oberoende	  av	  rummets	  storlek	  d.v.s	  ”intensiva”	  
enheter	  samt	  av	  vilket	  flödesområde	  förbipasserande	  flöde	  tillhör.	  Processen	  är	  den	  
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som	  påverkar	  mest	  massövergången	  vid	  torkning	  och	  är	  mest	  betydande	  vid	  
konstant	  torkhastighet	  (B-‐C)	  (Bejan et al., 2004).	  
	  

	  

Formel	  2	  Torkhastighet	  

I	  formel	  2	  står	  Pa	  och	  Ps	  för	  partialtryck	  av	  vatten	  ånga	  i	  luft	  respektive	  
vattenångstrycket	  vid	  ytan.	  	  	  
	  
Efter	  den	  konstanta	  torkhastigheten	  vid	  punkt	  C	  har	  den	  mättade	  fukten	  på	  ytan	  
börjat	  minska	  och	  därför	  börjar	  en	  kapillär	  fuktvandring	  från	  insidan	  av	  soliden	  ut	  
till	  dess	  yta.	  Hastigheten	  som	  processen	  sker	  med	  är	  oftast	  tillräcklig	  för	  att	  fukten	  
på	  ytan	  ska	  vara	  mättad.	  Medan	  fukten	  inuti	  soliden	  kontinuerligt	  minskar,	  ökar	  
samtidigt	  solidens	  temperatur	  i	  kombinationen	  med	  att	  torkhastigheten	  
kontinuerligt	  avtar.	  När	  temperaturen	  stigit	  tillräckligt	  högt	  inuti	  soliden,	  anses	  det	  i	  
det	  här	  laget	  vara	  ett	  torrt	  material	  och	  processen	  är	  därmed	  slut	  vid	  punkt	  D.	  Det	  är	  
därmed	  en	  kombination	  av	  processens	  olika	  ångtryck	  samt	  mekanismen	  för	  
materialets	  kapillärverkan	  som	  påverkar	  resultat	  mest	  i	  delsteg	  C-‐D	  (Bejan et al., 
2004).	  
	  
Materialets	  kapillärverkan	  beskrivs	  med	  formel	  3	  nedan,	  där	  W-‐We	  är	  skillnad	  i	  
specifik	  fukthalt	  mellan	  de	  olika	  ytorna.	  (Bejan et al., 2004)	  
	  

	  

Formel	  3	  Torkhastighet	  för	  kapillärt	  flöde	  av	  vätska	  i	  ett	  poröst	  material	  

	  

	  
Figur	  4	  illustrerar	  torkhastigheten	  gentemot	  tiden	  för	  torkning	  av	  porösa	  material	  

dW
dt

= −hm × A× Ps −Pa( )

dW
dt

= −hm × W −We( )
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Energi-‐	  och	  massbalanser	  

Systemgränser	  
När	  tekniska	  eller	  fysikaliska	  system	  behandlas,	  är	  det	  nödvändigt	  att	  tydligt	  
definiera	  systemet	  och	  dess	  avgränsning.	  När	  ett	  system	  ska	  definieras	  behövs	  vissa	  
klargöranden:	  

• Vad	  är	  det	  som	  ska	  studeras	  
• Vilka	  storheter	  som	  definierar	  det	  
• Vad	  som	  påverka	  det	  

	  
Beroende	  på	  vad	  syftet	  är	  med	  analysen	  finns	  det	  olika	  tillvägagångssätt	  vid	  
bestämning	  av	  systemgräns.	  Om	  en	  torktumlare	  analyseras	  kan	  syftet	  exempelvis	  
vara	  att	  analysera	  hur	  trumman	  leder	  värme	  när	  värmeelementet	  tillför	  olika	  
mycket	  värme	  till	  trumman,	  bör	  en	  systemgräns	  sättas	  runt	  trummans	  hölje	  (Enno	  
Abel,	  2008).	  

Torktumlarens	  energibalans	  
För	  en	  kondenstorktumlare	  gäller	  den	  energibalans	  som	  figur	  5	  visar.	  Bilden	  
representerar	  de	  energiflöden	  som	  använts	  under	  en	  torkprocess,	  vilket	  dels	  kan	  
vara	  ren	  värmetransport,	  men	  också	  vara	  energi	  som	  förflyttas	  tack	  vare	  att	  det	  är	  
bundet	  i	  en	  massa	  (Stawreberg,	  2011).	  	  
	  
Det	  som	  kommer	  in	  i	  systemet,	  över	  dess	  systemgräns,	  som	  i	  det	  här	  fallet	  är	  satt	  på	  
utsidan	  av	  dess	  hölje	  är	  el	  som	  försörjer	  fläktarna,	  pumpen	  för	  kondensvattnet	  samt	  
själva	  elelementet.	  Utöver	  det	  kommer	  rumsluft	  in	  i	  systemen,	  i	  bilden	  kallad	  kylluft,	  
vars	  syfte	  är	  att	  kyla	  det	  interna	  luftflödet.	  Kläderna	  som	  stoppas	  in	  i	  systemet	  har	  
en	  viss	  temperatur	  samtidigt	  som	  kläderna	  är	  blöta	  vilket	  innebär	  ett	  visst	  
energiinnehåll	  (Stawreberg,	  2011).	  
	  
Det	  som	  försvinner	  ut	  ur	  systemet	  är	  kylluften	  som	  har	  blivit	  uppvärmt	  tack	  vare	  
den	  interna	  torkprocessen.	  Kläderna	  som	  tas	  ut	  ur	  systemet	  är	  efter	  torkningen	  dels	  
torra	  men	  också	  varma,	  vilket	  innebär	  energi	  som	  försvinner	  från	  torktumlaren.	  
Vattnet	  som	  samlats	  upp	  från	  kläderna	  är	  också	  uppvärmt	  och	  tas	  efter	  en	  torkning	  
ut	  ur	  systemet	  med	  hjälp	  av	  en	  behållare	  i	  torktumlaren.	  Vidare	  uppstår	  
värmeförluster	  samt	  läckage	  ut	  från	  torktumlaren	  vid	  en	  körning.	  Läckage	  uppstår	  
till	  följd	  av	  otätheter	  i	  torktumlarens	  skal	  samt	  kanalsystem,	  vilket	  i	  slutändan	  
möjliggör	  att	  varm	  fuktig	  luft	  kan	  transporteras	  ut	  från	  torktumlaren	  (Stawreberg,	  
2011).	  
	  
För	  att	  balansen	  ska	  gå	  ihop	  bör	  hänsyn	  tas	  till	  den	  energi	  som	  har	  lagrats	  i	  
torktumlaren	  när	  en	  torkprocess	  tagit	  slut.	  Energin	  lagras	  i	  det	  material	  som	  
torktumlaren	  är	  gjord	  av.	  
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Figur	  5	  Torktumlarens	  energibalans	  

Torktumlarens	  Massbalans	  
Massbalansen	  för	  en	  torktumlare	  kan	  beskrivas	  på	  två	  olika	  sätt	  som	  var	  för	  sig	  
beskriver	  olika	  processer.	  	  De	  går	  att	  dela	  upp	  balansen	  i	  en	  dynamisk	  och	  statisk	  
del	  där	  båda	  är	  med	  och	  påverkar	  den	  slutgiltiga	  balansen.	  Massbalansen	  kan	  dels	  
beskrivas	  med	  det	  enkla	  sambandet	  som	  kan	  beskådas	  i	  formel	  4.	  Formeln	  beskriver	  
de	  statiska	  samt	  ansamlade	  mekanismer	  som	  påverkar	  torktumlarens	  massbalans	  
över	  en	  hel	  process	  och	  beskriver	  därmed	  ej	  det	  dynamiska	  förloppet.	  Formeln	  
beskriver	  att	  den	  ingående	  massan	  (mi)	  vilken	  representeras	  av	  massan	  för	  vatten	  
och	  kläder	  är	  lika	  med	  kondensvattnet	  (mk),	  ångläckaget	  (ml),	  fukten	  som	  är	  kvar	  i	  
textilerna	  (mt)	  (Stawreberg,	  2011).	  
	  

	  
Formel	  4	  Kondens	  torktumlarens	  massbalans	  över	  hela	  processen	  

	  

Energibalans

+++++Torktumlare+El+2llförsel+

Kyllu7+ Kyllu7+

Kläder+
Kläder+

Va;en+ Va;en+
Energi<+
Lagring+

mi =mk +ml +mt
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En	  mer	  heltäckande	  bild	  ges	  av	  figur	  6	  som	  beskriver	  både	  den	  dynamiska	  och	  
statiska	  massbalansen	  i	  en	  och	  samma	  bild.	  Bilden	  visar	  både	  det	  kontinuerliga	  flöde	  
som	  hela	  tiden	  genomströmmar	  över	  systemgränsen	  samt	  de	  engångsföreteelser	  
som	  påverkar	  massbalansen.	  Figur	  6	  beskriver	  en	  balans	  där	  de	  dynamiska	  flödena	  
representeras	  av	  det	  externa	  kylluftsflödet	  samt	  av	  de	  läckage	  som	  uppstår.	  
Balansen	  påverkas	  av	  klädernas	  fukthalt	  då	  fuktavgivningen	  möjliggör	  att	  vatten	  
samlas	  upp	  som	  kondens,	  blir	  till	  läckage	  då	  det	  skett	  en	  övergång	  till	  ånga	  men	  
också	  då	  ånga	  kondenserats	  och	  stannat	  kvar	  i	  torktumlaren	  som	  vattenlagring	  i	  
botten	  av	  maskinen.	  	  
	  

	  
Figur	  6	  Torktumlarens	  massbalans	  

	   	  

Massbalans

Torktumlare/

Kläder/

Va4en/

Kläder/

Va4en/

Kyllu6/ Kyllu6/

Va4en7
lagring/
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Metod:	  
En	  beskrivning	  över	  hur	  laborationsförsöken	  gick	  till	  samt	  över	  vilka	  material	  samt	  
utrustningar	  som	  användes	  ges	  i	  metoden.	  Vidare	  beskrivs	  de	  samband	  som	  
användes	  vid	  beräkning	  av	  torktumlarens	  energi-‐	  samt	  massbalanser.	  

Utförande	  
Olika	  klädesplagg	  av	  100	  %	  bomull	  vägdes	  upp	  till	  5	  kg.	  Klädesplaggen	  är	  i	  detta	  
stadie	  konditionerade	  i	  det	  rum	  som	  plaggen	  befinner	  sig	  i,	  vilket	  under	  
laborationstiden	  har	  inneburit	  en	  relativ	  fukthalt	  som	  pendlat	  mellan	  10	  %	  -‐	  40	  %	  
samt	  en	  temperatur	  som	  varit	  stadig	  kring	  20	  –	  21	  °C.	  Klädesplaggen	  sköljs	  i	  en	  
tvättmaskin	  och	  centrifugeras	  så	  att	  fukthalten	  ska	  bli	  nära	  60	  %,	  vilket	  innebär	  att	  
klädesplaggen	  ska	  väga	  8	  kg	  efter	  sköljprogrammet.	  Klädesplaggen	  vägs	  där	  vatten	  
tillförs	  manuellt	  till	  klädesplaggen	  om	  vikten	  understigit	  8	  kg.	  Alla	  körningar	  har	  
haft	  en	  initial	  fukthalt	  på	  60.0	  %	  innan	  torkningen	  i	  torktumlaren	  påbörjats.	  
Temperaturen	  i	  plaggen	  noteras	  vid	  detta	  stadie.	  Innan	  körningen	  påbörjas,	  noteras	  
rummets	  relativa	  fukthalt	  samt	  temperatur	  vilket	  sedan	  antags	  vara	  konstanta	  
under	  körningens	  gång.	  
	  
Med	  hjälp	  av	  en	  värmekamera	  (Flir	  i5)	  har	  6	  st.	  olika	  temperaturgivare	  strategiskt	  
utplacerats	  på	  tumlarens	  yttre	  plåtsida.	  Undersökning	  med	  värmekamera	  (se	  figur	  
7)	  visade	  att	  det	  uppstår	  2	  st.	  ”värmezoner”	  på	  framsidan	  och	  därmed	  sattes	  2	  olika	  
temperaturgivare	  på	  respektive	  område.	  Tumlarens	  baksida	  visade	  sig	  vara	  en	  
kaotisk	  värmezon,	  där	  många	  olika	  yttemperaturer	  uppvisades.	  Här	  sattes	  en	  
temperaturgivare	  på	  det	  lägsta	  respektive	  högsta	  temperatur	  som	  uppmättes	  under	  
en	  körning.	  För	  de	  resterande	  ytorna;	  toppen,	  botten	  samt	  sidorna,	  visade	  sig	  det	  
vara	  enbart	  mindre	  temperaturskillnader	  dessa	  ytor	  emellan,	  därför	  sattes	  en	  
temperaturgivare	  på	  sidan	  som	  då	  representerar	  alla	  de	  andra	  sidorna.	  Med	  hjälp	  av	  
värmekameran	  uppmättes	  dessutom	  de	  olika	  materialens	  emissivitet	  vilket	  för	  
baksidan	  uppgick	  till	  ca	  0.4	  och	  för	  de	  resterande	  plåtytorna	  till	  0.95.	  	  
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Figur	  7	  Bilder	  tagna	  med	  en	  värmekamera,	  bilderna	  visar	  på	  olika	  värmezoner	  som	  uppstår	  på	  en	  
torktumlares	  olika	  sidor.	  I	  figur	  7	  representeras	  bilden	  högst	  upp	  till	  vänster	  av	  torktumlarens	  
framsida,	  bilden	  till	  höger	  är	  tumlaren	  bakifrån	  och	  bilden	  längst	  ner	  är	  tumlaren	  från	  ena	  sidan.	  
	  
Undersökning	  med	  värmekamera	  möjliggjorde	  bestämningen	  av	  var	  alla	  givare	  
skulle	  sitta	  på	  torktumlaren.	  Figur	  8	  visar	  med	  hjälp	  av	  vanliga	  foton	  var	  den	  slutliga	  
placeringen	  av	  alla	  givare	  sitter.	  Utöver	  temperaturgivarna	  går	  det	  att	  beskåda	  var	  
luftflödesmätningarna	  genomfördes	  samt	  var	  den	  relativa	  fukthalten	  mättes.	  Utöver	  	  
olika	  flöde-‐	  samt	  temperaturgivare	  mättes	  också	  den	  tillförda	  eleffekten	  vilken	  
loggades	  vid	  varje	  laboration.	  	  
	  
	  



 13 

	  

	  
Figur	  8	  Visar	  var	  alla	  givare	  befinner	  på	  torktumlaren	  

Själva	  torkprogrammet	  tar	  1h	  45	  min	  att	  genomföra	  där	  värmeelementet	  på	  2000	  W	  
ej	  tillför	  någon	  värme	  till	  torkluften	  de	  sista	  15	  minuterna	  vilket	  innebär	  att	  bara	  
fläktarna	  samt	  pumpen	  arbetar.	  När	  elementet	  används	  är	  effekten	  från	  elementet	  
konstant	  och	  varieras	  inte	  under	  det	  inbyggda	  tidsprogrammet.	  Programmet	  som	  
tar	  1h	  45	  min	  möjliggör	  att	  klädernas	  fukthalt	  går	  från	  60	  %	  till	  nästan	  
ursprungstorrhalten	  vilken	  är	  0	  %.	  Det	  är	  viktigt	  att	  kläderna	  efter	  avslutad	  körning	  
är	  inom	  intervallet	  ±3	  %	  annars	  gäller	  inte	  de	  formler	  och	  beräkningar	  som	  
bestämmer	  maskinens	  korrigerade	  energiförbrukning	  (European Comission, 2012,	  
ANNEX	  VII).	  Efter	  att	  körningen	  är	  klar	  vägdes	  kläderna	  för	  att	  se	  hur	  mycket	  av	  
fukten	  som	  förångats.	  Det	  uppsamlade	  kondensvattnets	  vikt	  samt	  temperatur	  
uppmättes.	  Temperaturen	  på	  kondensvattnet	  och	  de	  torkade	  kläderna	  anses	  vara	  
samma	  vid	  körningens	  slut.	  	  
	  

Temp%

Temp%

Temp%

Temp%

Temp,%RF%samt%
flödesmätning%

Temp,%RF%samt%
flödesmätning%

Temp%
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All	  data	  som	  samlas	  in	  under	  körning	  behandlas	  i	  programvaran	  LabVIEW	  vars	  syfte	  
är	  att	  automatisera	  olika	  processer	  och	  mätinstrument	  i	  en	  labbmiljö.	  Insamlat	  och	  
behandlat	  data	  sammanställs	  i	  Excel	  och	  exporteras	  sedan	  in	  i	  Matlab	  och	  dess	  
grafiska	  användargränssnitt	  Simulink.	  Matlab	  har	  under	  arbetets	  gång	  enbart	  
använts	  till	  att	  genomföra	  matematiska	  beräkningar	  med	  tillhandahållna	  faktiska	  
mätdata.	  Programmet	  har	  därmed	  ej	  använts	  till	  att	  simulera	  ett	  dynamiskt	  förlopp	  
utan	  rättare	  sagt	  visualiserat	  ett	  faktiskt	  dynamiskt	  förlopp	  utifrån	  givna	  mätdata.	  	  
Med	  hjälp	  av	  resultaten	  från	  Matlab/Simulink	  har	  de	  olika	  energi-‐	  samt	  massflödena	  
kunnat	  identifieras	  och	  sammanställas.	  	  
	  
Under	  perioden	  som	  laborationerna	  genomfördes	  varierade	  luftens	  relativa	  fukthalt	  
mellan	  ca	  10	  %	  till	  40	  %.	  För	  att	  säkerställa	  den	  relativa	  fukthaltens	  påverkan	  på	  
maskinens	  prestanda,	  genomfördes	  två	  körningar	  så	  att	  de	  som	  par	  kunde	  matcha	  
varandra.	  Enbart	  mindre	  skillnader	  (<	  1%)	  på	  den	  relativa	  fukthalten	  uppmättes	  
under	  en	  dag,	  vid	  jämförelse	  av	  variationer	  dagarna	  emellan.	  
	  
Totalt	  6	  körningar	  utan	  isolering	  genomfördes	  där	  körningarna	  gjordes	  i	  par.	  En	  
körning	  genomfördes	  på	  förmiddagen	  och	  en	  likadan	  fullbordades	  på	  eftermiddagen	  
i	  syfte	  att	  få	  matchande	  slutresultat.	  På	  så	  vis	  blir	  resultaten	  mer	  statistiskt	  säkra	  
men	  det	  möjliggör	  också	  att	  eventuella	  handhavande	  samt	  mätfel	  minimeras	  om	  
resultaten	  från	  körningarna	  för	  dagen	  uppvisade	  samma	  resultat.	  Mellan	  
körningarna	  genomfördes	  en	  avkylningsperiod	  så	  att	  maskinen	  skulle	  sänka	  sin	  
temperatur	  ner	  till	  omgivande	  mediets	  temperatur.	  För	  att	  vara	  konsekvent	  
användes	  enbart	  förmiddagskörningarna	  till	  rapportens	  resultat	  då	  körningarna	  
som	  par	  uppvisade	  minimala	  skillnader.	  Efter	  de	  6	  inledande	  körningarna	  byggdes	  
ett	  isolerande	  hölje	  av	  4	  cm	  tjock	  frigolit.	  Lådan	  hade	  inte	  någon	  botten	  vilket	  
möjliggjorde	  att	  frigolitlådan	  enkelt	  kunde	  tas	  av	  och	  på.	  Passformen	  gentemot	  
torktumlaren	  var	  åtsittande	  där	  det	  även	  på	  baksidan	  var	  förstärkt	  av	  ett	  
värmebeständigt	  mattmaterial.	  
	  
Två	  körningar	  genomfördes	  med	  isolering	  på	  torktumlaren.	  Försöken	  med	  isolering	  
genomfördes	  i	  stort	  sett	  på	  samma	  vis	  som	  för	  de	  utan	  isolering.	  Samma	  
programval,	  vikt	  på	  kläder	  och	  rutiner	  användes	  vid	  dessa	  försök.	  Det	  som	  skiljde	  
sig	  åt	  var	  att	  elementet	  styrdes	  med	  hjälp	  av	  LabVIEW	  i	  form	  av	  en	  on/off	  reglering.	  
Styrningen	  möjliggjordes	  då	  torktumlarens	  interna	  elelementsstyrning	  kopplades	  
förbi	  till	  förmån	  till	  den	  nya	  styrning	  som	  i	  grunden	  kan	  liknas	  vid	  en	  strömbrytare.	  
”Strömbrytaren”	  fick	  i	  sin	  tur	  instruktioner	  tack	  vare	  det	  att	  i	  LabVIEWS	  
kommandoruta	  gick	  att	  fylla	  i	  hur	  stor	  andel	  av	  de	  inledande	  1h	  30	  som	  elementet	  
skulle	  producera	  värme.	  Utöver	  styrningen	  av	  elementet	  mättes	  även	  torktumlarens	  
yttemperatur	  med	  hjälp	  av	  en	  värmekamera	  (FLIR	  SC640).	  Yttemperaturen	  
uppvisade	  enbart	  små	  skillnader	  ytorna	  emellan	  och	  den	  uppmätta	  temperaturen	  
antogs	  därmed	  gälla	  för	  alla	  ytor	  med	  isolering	  på,	  vilket	  går	  att	  se	  i	  figur	  9.	  
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Figur	  9	  Bilderna	  tagna	  med	  flir	  i5	  visar	  hur	  temperatur	  fördelningen	  ser	  ut	  på	  ytan	  när	  isoleringen	  är	  på	  
torktumlaren.	  Bilden	  högst	  upp	  till	  vänster	  är	  torktumlarens	  framsida,	  bilden	  till	  höger	  är	  tumlaren	  
bakifrån	  och	  bilden	  längst	  ner	  är	  tumlaren	  från	  ena	  sidan.	  

	  

Utrustning	  
Askos	  kondenstorktumlare	  T754C	  användes	  vid	  laborationsförsöken.	  Torktumlaren	  
är	  en	  för	  Asko	  appliances	  nyligen	  uppdaterad	  modell	  som	  började	  säljas	  
kommersiellt	  vid	  årsskiftet	  2011/2012.	  Modellen	  tillhör	  serien	  Line	  Series™	  Classic.	  	  
	  
Luftflödet	  i	  kondenstorktumlarens	  externa	  kylluftskanal	  mättes	  med	  hjälp	  av	  ett	  
spirorör	  från	  tillverkaren	  Micatrone	  med	  modell	  namnet	  MFS-‐C-‐100.	  Mätröret	  
kopplas	  i	  sin	  tur	  ihop	  med	  ett	  u-‐rör	  som	  mäter	  det	  rådande	  differenstrycktrycket	  i	  
röret.	  Mätfelet	  uppgår	  enligt	  tillverkaren	  upp	  till	  ±3…5	  %	  beroende	  på	  vilka	  
omständigheter	  som	  råder	  (AB Micatrone, 2006).	  
	  
För	  mätning	  av	  temperatur	  användes	  termoelement	  av	  typen	  K	  med	  toleransklass	  1,	  
vilket	  innebär	  att	  temperaturgivarna	  har	  en	  felmarginal	  på	  ±1,5°C	  inom	  
temperaturintervallet	  -‐40°C	  och	  375°C.	  
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För	  att	  överföra	  uppmätta	  temperaturer	  till	  datorn	  användes	  totalt	  3	  st	  moduler	  
från	  National	  Instruments,	  varav	  två	  var	  av	  typen	  USB-‐9211A-‐4ch	  vilka	  är	  
anpassade	  att	  ta	  emot	  signaler	  från	  termoelement	  av	  typen	  K.	  Den	  tredje	  var	  en	  SC-‐2	  
modul	  som	  vid	  laborationsförsöket	  användes	  för	  att	  ta	  emot	  signalen	  från	  en	  
Vaisalla	  fuktmätare	  med	  modell	  namn	  HMP	  230.	  Fuktmätaren	  var	  kalibrerad	  efter	  
en	  saltlösning	  och	  ska	  därmed	  ha	  en	  felmarginal	  på	  ±1%.	  
	  
Det	  material	  som	  användes	  till	  isolering	  var	  cellplast	  (frigolit)	  med	  tjockleken	  4	  cm	  
och	  med	  en	  termisk	  ledningsförmåga	  på	  0,055	  (W/m*K)	  vilket	  ger	  ett	  U-‐värde	  på	  
cirka	  0,7	  (W/m2*K) (Cengel, 2010).	  	  
	  
För	  att	  sänka	  yttemperaturen	  innanför	  isoleringen	  för	  att	  på	  så	  vis	  undvika	  en	  
brandrisk,	  har	  det	  på	  baksidan	  av	  torktumlaren	  även	  installerats	  en	  
ljuddämpningsplatta	  av	  skumplast	  med	  ett	  ytskikt	  av	  aluminiserad	  polyesterfolie.	  
Installationen	  ger	  på	  baksidan	  ett	  aningen	  lägre	  U-‐värde	  än	  på	  resten	  av	  isoleringen.	  
Ytan	  reflekterar	  strålning	  på	  den	  ena	  sidan	  och	  är	  självhäftande	  på	  andra	  sidan	  av	  
den	  2	  cm	  tjocka	  skumplasten.	  	  

Beräkningsmodell	  
Följande	  steg	  och	  beräkningar	  användes	  för	  att	  arbeta	  fram	  torktumlarens	  energi-‐	  
och	  massbalans	  i	  Matlab/Simulink.	  	  
	  
För	  att	  beräkna	  den	  massa	  som	  kontinuerligt	  flödar	  in	  respektive	  ut	  ur	  torktumlaren	  
används	  följande	  samband.	  

	  

	  
Formel	  5	  Massflöde	  för	  ingående	  kylluft	  

Formeln	  står	  för	  att	  massflöde	  är	  lika	  med	  hastigheten	  gånger	  mätrörets	  
tvärsnittsarea	  gånger	  den	  aktuella	  densiteten.	  
	  
Hastigheten	  i	  formel	  5	  fås	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  företaget	  Micatrones	  samband	  
för	  luftflödesmätning	  vilken	  fås	  ur	  formel	  6.	  

	  
Formel	  6:	  Hastigheten	  är	  lika	  med	  roten	  ur	  uppmätt	  differenstryck	  multiplicerat	  med	  konstanten	  Km	  

Konstanten	  Km	  i	  formeln	  ovan	  är	  ett	  empiriskt	  framtagen	  konstant	  som	  skiljer	  sig	  åt	  
beroende	  på	  vilken	  dimension	  aktuellt	  mätrör	  har.	  För	  ett	  100	  mm	  rör	  vilket	  
användes	  vid	  laborationstillfället,	  gäller	  att	  värdet	  för	  Km	  konstanten	  uppgår	  till	  
0,771.	  Då	  torktumlarens	  fläkt	  jobbar	  med	  konstant	  varvtal	  antogs	  hastigheten	  vara	  
konstant	  då	  det	  uppmätta	  differenstrycket	  är	  oföränderlig.	  
	  

M
•

= v× A×ρ

v = Km × Δp
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För	  att	  beräkna	  luftens	  densitet	  har	  hänsyn	  tagits	  till	  att	  luften	  är	  konditionerad	  då	  
luften	  innehåller	  en	  viss	  mängd	  fukt	  beroende	  på	  vad	  den	  relativa	  fukthalten	  är	  vid	  
laborationstillfället.	  Med	  formel	  7	  fås	  en	  mer	  korrekt	  bild	  av	  vad	  densiteten	  är.	  
	  

	  

Formel	  7	  Densiteten	  för	  fuktigluft	  

Densiteten	  för	  torrluft	  fås	  genom	  att	  slå	  upp	  i	  tabell	  för	  aktuell	  temperatur	  som	  för	  
ingående	  luft	  antags	  vara	  konstant.	  X	  som	  i	  formel	  7	  står	  för	  specifik	  fukthalt,	  
beräknas	  med	  följande	  samband	  som	  råder	  i	  formel	  8.	  
	  

	  

Formel	  8	  Beräkning	  för	  specifik	  fukthalt	  

Beroende	  på	  vad	  ingående	  temperatur	  är	  beräknas	  Psat	  kontinuerligt	  med	  hjälp	  av	  
uppställd	  polynomial	  regression	  av	  5:e	  ordningen.	  Regressionen	  arbetades	  fram	  
med	  hjälp	  av	  Excel	  och	  dess	  inbyggda	  regressionsverktyg	  utifrån	  tabelldata	  där	  
mättnadstrycket	  beror	  av	  temperatur.	  
	  
Massflödet	  kan	  därmed	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  formell	  6	  till	  8.	  Skillnaden	  i	  
massflöde	  mellan	  in-‐	  och	  utflödande	  kylluft	  är	  att	  massflödet	  in	  blir	  konstant	  då	  
hastigheten	  samt	  densiteten	  är	  konstant.	  
	  
För	  att	  beräkna	  massflödet	  som	  går	  ut	  ur	  torktumlaren	  ut	  bör	  hänsyn	  tas	  till	  att	  
temperaturer	  samt	  relativa	  fukthalter	  är	  föränderliga	  över	  tid.	  Utöver	  detta	  
tillkommer	  en	  noggrannare	  beräkning	  för	  luftens	  flödeshastighet	  med	  hjälp	  av	  
Micatrones	  samband	  (formel	  9)	  vilken	  tar	  i	  beaktning	  att	  varierade	  temperaturer	  
samt	  atmosfärstryck	  råder	  under	  körningarna.	  	  
	  
	  

	  

Formel	  9	  Korrektion	  för	  temperatur	  och/eller	  barometerstånd	  

Det	  aktuella	  barometerståndet	  undersöktes	  ej	  vid	  laborationstillfällen	  utan	  antogs	  
ligga	  nära	  atmosfärstrycket	  på	  1013	  mBar.	  	  
	  
	  
	  
	  

ρ = torrluftρ (1+ x)
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x = satP ×RF
101,325− ( satP ×RF)
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Massflödet	  kan	  sedan	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  formel	  10.	  
	  

	  

Formel	  10	  Massflödet	  för	  utgående	  kylluft	  

För	  att	  räkna	  energiflödet	  alternativt	  momentaneffekt	  för	  kylluften	  används	  
sambandet	  i	  formel	  11.	  

	  
	  
	  

	  
Formel	  11	  Energiflödet	  för	  kylluften	  

Massflödet	  är	  densamma	  som	  fås	  från	  formel	  10	  vilken	  i	  sin	  tur	  multipliceras	  med	  
entalpin	  för	  fuktig	  luft	  som	  representeras	  av	  h	  i	  formel	  12.	  
	  

	  
Formel	  12	  Entalpi	  för	  fuktig	  luft	  

	  
Där	  Cp	  för	  vattenånga	  uppgår	  till	  1874	  (J/kg*K)	  och	  Cp	  för	  luft	  är	  1007	  (J/kg*K).	  Vid	  
torktumlarens	  rådande	  temperaturintervall	  finns	  det	  inte	  någon	  nämnvärd	  skillnad	  
i	  Cp	  värdet	  för	  olika	  material	  som	  används	  i	  beräkningarna.	  Värdena	  antags	  därmed	  
vara	  konstanta	  över	  körningarnas	  gång.	  
	  
Energiinnehållet	  i	  kläder	  samt	  vatten	  räknas	  med	  samma	  princip	  vilket	  innebär	  att	  
materialets	  lagringskapacitet	  multipliceras	  med	  dess	  massa	  samt	  temperatur	  vilket	  
ger	  mängden	  lagrad	  energi	  i	  materialet.	  Mängden	  Joule	  multipliceras	  med	  hur	  
många	  andelar	  av	  en	  timme	  som	  laborationsförsöket	  pågick	  samt	  med	  en	  
omvandlingsfaktor	  som	  gör	  om	  Joule	  till	  kWh.	  Då	  en	  körning	  tar	  1h	  45	  min	  
representeras	  ”Andel”	  av	  7/4.	  Sammanställningen	  av	  beräkningarna	  ges	  i	  formel	  13.	  
	  

	  

Formel	  13	  Mängden	  energi	  som	  vatten	  respektive	  kläder	  lagrar	  

Cp	  för	  vatten	  uppgår	  till	  4175	  (J/kg*K)	  för	  kläder	  gäller	  1300	  (J/kg*K)	  och	  för	  
rostfritt	  stål	  räknas	  Cp-‐värdet	  till	  477	  (J/kg*K).	  
	  
Den	  av	  torktumlaren	  förbrukade	  elmängd	  loggas	  av	  en	  tångamperemeter	  och	  
summeras	  enligt	  sambandet	  i	  formel	  14.	  Effekten	  summeras	  kontinuerligt	  och	  ger	  
efter	  körningens	  slut	  den	  totala	  energiförbrukningen.	  

M
•

=ρ × A× mK ∂P×1,2
ρ

h = x hfg@0°C + (Cpvattenånga ×T )"# $%+Cpluft ×T

E =Cpmaterial ×T ×Massa
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× Andel
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t
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Formel	  14	  Mängd	  förbrukad	  elenergi	  under	  körningen	  

	  
För	  att	  beräkna	  torktumlaren	  värmeförluster	  används	  de	  utplacerade	  
temperaturgivarnas	  resultat	  som	  grund	  för	  att	  beräkna	  den	  mängd	  värmeenergi	  
som	  går	  förlorad	  vid	  drift	  i	  form	  av	  naturlig	  konvektion,	  strålning	  till	  
omkringliggande	  ytor	  samt	  ledning.	  Ledning	  är	  den	  form	  av	  värmeöverföring	  som	  
sker	  i	  botten	  av	  torktumlaren	  då	  det	  är	  en	  varm	  yta	  ovan	  det	  medie	  som	  är	  kallare.	  
Därmed	  blir	  det	  ingen	  fluidomrörning	  och	  därmed	  ingen	  konvektion.	  
	  

	  

Formel	  15	  Principiell	  formell	  för	  energiberäkning	  av	  värmeförlusterna	  	  

	  
Eftersom	  temperaturen	  på	  ytan	  ter	  sig	  dynamiskt	  vid	  varje	  körning	  varierar	  därmed	  
också	  värmeförlusterna	  över	  tid.	  Strålningen	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  uppmätt	  
yttemperatur	  och	  dess	  korresponderande	  yta.	  Vad	  gäller	  konvektion	  beräknas	  den	  
olika	  beroende	  på	  vilken	  yta	  det	  är	  som	  berörs	  samt	  vilken	  temperatur	  som	  råder.	  
Skillnaden	  ligger	  i	  huruvida	  ytan	  är	  horisontell	  eller	  vertikal	  vilket	  påverkar	  
beräkningen	  av	  Nusselt-‐talet	  som	  i	  sin	  tur	  bestämmer	  
värmeöverföringskoefficienten	  h.	  I	  beräkningarna	  används	  därmed	  inte	  konstanter	  
för	  beräkning	  av	  konvektionen	  utan	  beräkningarna	  genomförs	  dynamiskt.	  
	  
Energilagringen	  beräknas	  utifrån	  vetskapen	  av	  vad	  materialets	  Cp,	  massa	  samt	  
temperatur	  är	  och	  beräknas	  efter	  samma	  princip	  som	  för	  formel	  13.	  Noterbart	  är	  att	  
energilagringen	  förväntas	  öka	  då	  isolering	  används	  vilket	  medför	  att	  torktumlarens	  
”medeltemperatur”	  bedöms	  ha	  ökat.	  
	  
För	  att	  energiförbrukning	  ska	  vara	  jämförbar	  mellan	  de	  olika	  körningarna	  
kompenseras	  energiförbrukningen	  för	  att	  fukthalten	  ska	  nå	  ner	  till	  det	  ursprungliga	  
fuktnivån	  även	  kallat	  nominell	  eller	  konditionerad	  fukthalt.	  Korrigeringen	  är	  linjär	  
och	  går	  ut	  på	  att	  körningar	  som	  har	  en	  slutgiltig	  fukthalt	  inom	  intervallet	  ±3	  %	  
ändras	  till	  att	  ha	  0	  %	  i	  fukthalt.	  Samma	  förändring	  utsätts	  elförbrukningen	  med	  så	  
att	  alla	  körningar	  har	  samma	  slutfukthalt	  och	  på	  det	  sättet	  jämförbara	  resultat	  
gällande	  elförbrukning (European Comission, 2012).	  
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Resultat	  

Energibalans	  
Torktumlarens	  olika	  energiflöden	  sammanställs	  i	  figur	  10.	  Figuren	  representeras	  av	  
de	  energiflöden	  som	  uppstått	  under	  körningarna	  där	  de	  olika	  resultaten	  från	  alla	  
försök	  sammanställts.	  Energiflödena	  är	  representerade	  med	  hjälp	  av	  dess	  relativa	  
skillnad,	  d.v.s.	  skillnaden	  mellan	  flödets	  in-‐	  och	  ut	  värden.	  I	  figuren	  utläses	  att	  de	  
flesta	  energiflöden	  utöver	  elenergin	  och	  energilagringen	  är	  energi	  som	  försvinner	  ut	  
ur	  systemet	  och	  betecknas	  i	  figuren	  med	  texten	  ”ut”.	  Läsaren	  hänvisas	  till	  figur	  5	  för	  
vidare	  klargörande	  kring	  vilka	  energiflöden	  som	  representeras	  i	  figur	  10.	  
	  

	  
Figur	  10	  Sammanställning	  av	  torktumlarens	  energibalans	  vid	  omgivande	  relativa	  fukthalter	  för	  de	  

körningar	  som	  genomfördes.	  Texten	  under	  staplarna	  klargör	  vilka	  energiflöden	  som	  ställts	  upp,	  där	  de	  
olika	  färgerna	  representerar	  de	  olika	  förutsättningar	  som	  gällde	  beträffande	  relativ	  fukthalt	  vid	  

laborationstillfället.	  

Elförbrukning	  
Figur	  11	  visar	  mer	  specifikt	  olika	  indata	  för	  de	  olika	  körningar	  där	  också	  
elförbrukningen	  sammanställs.	  Alla	  körningar	  hade	  samma	  förutsättningar	  gällande	  
last,	  programtid	  samt	  fukthalt.	  Den	  relativa	  fukthalten	  är	  den	  enda	  parametern	  som	  
skiljer	  sig	  körningarna	  emellan.	  I	  figuren	  sammanställs	  den	  korrigerade	  
elförbrukningen	  för	  varje	  körning,	  vilket	  motsvarar	  den	  el	  som	  krävs	  för	  att	  få	  lasten	  
till	  sin	  ursprungliga	  torrhalt.	  
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Figur	  11	  Elförbrukning	  för	  alla	  körningar	  

	  
Figur	  12	  visar	  hur	  mycket	  elenergi	  som	  kunde	  besparas	  då	  maskinen	  isolerades	  
med	  cellplast	  och	  där	  elelementet	  styrdes	  med	  en	  on/off	  reglering.	  Ett	  medelvärde	  
för	  elförbrukning	  för	  alla	  körningar	  utan	  isolering	  jämförs	  med	  uppmätt	  värde	  för	  
elförbrukningen	  med	  isolering.	  Sammanställningen	  är	  gjord	  på	  det	  korrigerade	  
resultat	  som	  figur	  10	  uppvisar.	  Resultaten	  uppvisar	  en	  märkbar	  skillnad	  på	  ungefär	  
6	  %	  i	  minskad	  elförbrukning.	  
	  
	  

	  
Figur	  12	  Elbesparing	  vid	  användande	  av	  isolering	  

	   	  

Data Körning*1 Körning*2 Körning*3 Körning*4*Isolering
RF#(%) 22 34 41 28
Temp#(°C) 20 21 21 21
Nominell/konditioneradl#Vikt#(g) 4981 5000 5010 4999
Centrifugerad#vikt#(g) 7970 8000 8017 7999
Torkad#vikt#(g) 5032 5049 5039,4 5045
Programtid#(min) 90 90 90 90
Energiförbrukning#(kWh) 3,19 3,22 3,2 3
Vikt#kondensvatten#slut#(g) 1736 1812 1803 1741

Resultat
Fuktinnehåll#start#(%) 60.0% 60.0% 60.0% 60.0%
Fuktinnehåll#slut#(%) 1,00% 1,00% 0,60% 0,90%

Förbrukning#kWh/#liter#borttorkat#vatten 1,09 1,09 1,07 1,02

Korrigerade#resultat#till#nominell#fukt

Korrigerad#energiförbrukning#(kWh) 3,25 3,27 3,23 3,05

Korrigerad#programtid#(min) 92 91 91 91

Elbesparning Körning.1,2,3 Körning.4.isolering
Medelvärde(utan(
isolering Värde(med(isolering

Energiförbrukning((kWh) 3,2 3
Korrigerad(energiförbrukning(
till(nominell(fukt((kWh) 3,25 3,05

Resultat:
Elbesparing.(%) 6,15
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Värmeförluster	  
De	  uppmätta	  värmeförlusterna	  som	  energibalansen	  i	  figur	  9	  uppställer	  
sammanställs	  i	  figur	  13	  där	  ett	  medelvärde	  för	  de	  körningar	  utan	  isolering	  jämförs	  
med	  körningen	  som	  har	  isolering.	  Resultaten	  visar	  på	  en	  minskning	  med	  73.1	  %	  i	  
värmeförluster	  för	  torktumlaren.	  
	  

	  
Figur	  13	  Sammanställning	  av	  värmeförluster	  

Massbalans	  
Massbalanserna	  i	  figur	  14	  representeras	  av	  fyra	  olika	  körningar	  med	  tre	  olika	  flöden	  
för	  varje	  körning.	  Flödena	  är	  massflöde	  in,	  massflöde	  ut	  samt	  läckage.	  Flödet	  in	  
respektive	  ut	  är	  den	  externa	  kylluftens	  flöde,	  där	  skillnaden	  termerna	  emellan	  är	  
torktumlarens	  läckage.	  Resultaten	  uppvisar	  en	  storleksskillnad	  i	  fördelningen	  av	  de	  
olika	  massflödena	  beroende	  på	  vad	  den	  relativa	  fukthalten	  var	  vid	  de	  givna	  
körningarna.	  Av	  resultaten	  framgår	  det	  även	  att	  en	  viss	  skillnad	  finns	  vid	  jämförelse	  
av	  de	  olika	  flödena	  när	  torktumlaren	  hade	  isolering	  respektive	  inte	  hade	  det.	  
	  

	  
Figur	  14	  Massbalanser	  för	  torktumlaren.	  Y-‐axeln	  har	  enheten	  kg/h	  och	  x-‐axeln	  är	  tid	  i	  sekunder.	  
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värmeförluster Körning'1,2,3 Körning'4'isolering

Medelvärde(utan(isolering Värde(med(isolering

Värmeförluster((kWh) 0,76 0,20

Resultat:
Minskning'av'
värmeförluster(%) 73,1
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Resultaten	  från	  den	  statiska	  massbalansen	  visar	  bland	  annat	  på	  hur	  stor	  andel	  av	  
instoppat	  vatten	  som	  blir	  till	  läckage	  och	  lagring	  inuti	  maskinen.	  Det	  är	  därmed	  ett	  
mått	  på	  maskinens	  prestanda	  kring	  hur	  mycket	  av	  fukten	  som	  togs	  bort	  från	  
kläderna.	  
	  

	  
Figur	  15	  Statiska	  massbalanser	  för	  torktumlaren	  

	   	  

Data Körning*1 Körning*2 Körning*3 Körning*4*Isolering
Massa*in*(g) 7970 8000 8017 7999
varav$kläder$(g) 4981 5000 5010 4999
varav$Vatten$(g) 2989 3000 3007 3000
Massa*ut*(g) 7970 8000 8017 7999
kläder$ut 4981 5000 5010 4999
Vatten$ut 1736 1812 1803 1741
Läckage$&$Lagring 1253 1188 1204 1259
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Diskussion	  	  

Energibalans	  
Resultaten	  från	  energibalanserna	  visar	  på	  förhållandevis	  goda	  resultat	  för	  
körningen	  med	  isolering.	  Noterbart	  är	  det	  faktum	  att	  trots	  en	  minskning	  med	  ca	  73	  
%	  i	  värmeförluster	  minskar	  elförbrukningen	  med	  bara	  ca	  6	  %.	  Eftersom	  mer	  energi	  
lagras	  i	  fallet	  med	  isoleringen	  så	  skiftas	  energin	  från	  att	  gå	  till	  spillo	  som	  
värmeförluster	  till	  att	  värmeväxlas	  till	  det	  externa	  kylluftsflödet	  som	  då	  blir	  en	  får	  
ett	  större	  energiinnehåll.	  	  
	  
Ett	  samband	  verkar	  råda	  mellan	  vilken	  relativ	  fukthalt	  som	  finns	  i	  rummet,	  och	  
fördelningen	  av	  energi	  mellan	  kylluftsflödet	  (Qkyla	  ut)	  samt	  värmeläckaget	  
(Qläckage	  ut).	  Ju	  högre	  relativ	  fukthalt	  desto	  större	  andel	  av	  luften	  dirigeras	  ut	  till	  
torktumlaren	  genom	  de	  medvetna	  hål	  som	  finns	  i	  kanalen	  och	  ut	  i	  torktumlaren	  för	  
att	  slutligen	  åka	  ut	  på	  baksidan	  av	  torktumlaren	  genom	  prefabricerade	  ”räfflor”	  som	  
finns	  där.	  
	  
Med	  hjälp	  av	  on/off	  reglering	  och	  isolering	  kunde	  elförbrukningen	  minskas	  med	  
över	  6	  %,	  vilket	  är	  en	  märkbar	  skillnad.	  Detta	  innebär	  att	  ca	  0,2	  kWh	  mindre	  el	  
behövdes	  under	  torktumlarens	  körning.	  På	  en	  stor	  skala	  så	  kan	  dessa	  siffror	  göra	  
skillnad.	  Tångamperemetern	  som	  användes	  vid	  laborationerna	  ger	  tillförlitliga	  
resultat	  då	  eleffekten	  in	  till	  torktumlaren	  är	  konstant,	  vilket	  gäller	  för	  de	  4	  
inledande	  körningarna	  utan	  isolering.	  För	  körningen	  med	  isoleringen	  användes	  en	  
on/off	  reglering	  vilket	  kan	  ha	  påverkat	  insamlad	  data	  från	  körningen.	  Osäkerheter	  
finns	  kring	  amperemeterns	  uppdateringsfrekvens	  och	  om	  den	  hinner	  med	  
tillräckligt	  snabbt	  att	  registrera	  regleringens	  effektbehov.	  Troligtvis	  jämnar	  
resultaten	  ut	  sig	  då	  körningarna	  är	  så	  pass	  långa,	  men	  för	  att	  vara	  på	  den	  säkra	  
sidan	  bör	  en	  snabbare	  tångamperemeter	  användas	  vid	  registrering	  av	  eleffekt.	  	  
	  
Värmeförlusterna	  minskar	  med	  ca	  73	  %.	  Vid	  beräkning	  av	  värmeförlusterna	  på	  
framsidan	  av	  torktumlaren	  genomförs	  beräkningarna	  på	  två	  olika	  värmezoner.	  En	  
inre	  del	  som	  är	  cirkulär	  samt	  den	  andra	  som	  är	  i	  periferin	  av	  framsidan	  (se	  figur	  7).	  
Konvektionsberäkningarna	  tar	  inte	  hänsyn	  till	  att	  det	  rör	  sig	  om	  två	  ytor	  som	  
påverkas	  av	  varandras	  fluidströmningar.	  De	  beräknas	  utifrån	  ett	  idealt	  tillstånd	  där	  
ytorna	  är	  isolerade	  från	  varandra,	  vilket	  inte	  är	  fallet	  i	  verkligheten.	  De	  andra	  
sidorna	  har	  beräknats	  med	  en	  yttemperatur	  på	  en	  i	  övrigt	  rektangulär	  yta.	  	  
Viktigt	  att	  poängtera	  är	  det	  faktum	  om	  det	  finns	  inbyggda	  mätfel	  eller	  beräknings	  fel	  
så	  gäller	  dessa	  för	  alla	  körningar.	  Eftersom	  resultaten	  som	  fås	  enbart	  används	  till	  att	  
jämföra	  körningarna	  emellan	  så	  påverkar	  felen	  i	  så	  fall	  lika	  mycket	  på	  alla	  
körningar.	  Då	  det	  rör	  sig	  relativa	  skillnader	  spelar	  dessa	  enbart	  en	  mindre	  roll.	  	  
	  
Ifall	  isolering	  används	  bör	  det	  finnas	  potential	  att	  spara	  energi	  om	  torktumlaren	  
används	  ofta.	  Då	  isolering	  möjliggjort	  att	  energilagras	  i	  maskinen	  bör	  det	  då	  
innebära	  att	  det	  finns	  energibibehållet	  i	  torktumlaren	  vilket	  möjliggör	  att	  mindre	  
energi	  till	  elelementet	  behöver	  tillföras.	  



 25 

	  

Massbalans	  
Massbalanserna	  uppvisar	  starka	  samband	  med	  rummets	  relativa	  fukthalt.	  
Resultaten	  från	  massbalanserna	  går	  ihop	  med	  de	  samband	  som	  diskuterats	  tidigare	  
kring	  energibalanserna,	  vilket	  är	  det	  faktum	  att	  vid	  ökande	  relativ	  fukthalt	  ökar	  
läckage,	  båda	  vad	  gäller	  energi	  samt	  massflöde.	  Då	  resultaten	  är	  dynamiskt	  
presenterade	  går	  det	  att	  se	  hur	  förändringen	  ser	  ut	  över	  tid.	  Där	  går	  det	  att	  se	  hur	  
läckaget	  ökar	  under	  tiden	  som	  maskinen	  blir	  varmare	  för	  att	  sedan	  avta	  när	  
värmeelementet	  har	  stängts	  av	  och	  alla	  temperaturer	  minskar	  i	  maskinen.	  	  
	  
De	  statiska	  massbalanserna	  uppvisar	  ingen	  märkbar	  skillnad	  gällande	  fuktavgivning	  
mellan	  körningarna	  som	  har	  isolering	  jämfört	  med	  de	  utan	  isolering.	  Det	  intressanta	  
vid	  jämförelsen	  är	  det	  faktum	  att	  prestandan	  visar	  sig	  vara	  lika	  bra	  gällande	  
fuktavgivning	  fast	  mindre	  el	  förbrukades.	  
	  
För	  körningen	  med	  isolering	  märks	  en	  skillnad	  jämfört	  med	  de	  andra	  och	  det	  är	  hur	  
själva	  läckaget	  ökar	  snabbare	  under	  körningens	  gång.	  Då	  temperaturerna	  inuti	  
maskinen	  blir	  ännu	  högre	  med	  isolering	  följer	  det	  samma	  mönster	  som	  för	  de	  andra	  
körningarna,	  nämligen	  att	  vid	  ökande	  temperatur	  och	  RF	  så	  ökar	  läckaget	  ut	  ifrån	  
maskinen.	  En	  teori	  till	  varför	  detta	  händer	  är	  att	  då	  luften	  är	  fuktig	  och	  tillförs	  
energi	  genom	  en	  värmeväxling	  så	  vill	  luften	  expandera.	  Luftens	  expansion	  sker	  till	  
alla	  de	  platser	  som	  den	  kan,	  vilket	  innebär	  att	  mer	  luft	  då	  får	  möjlighet	  att	  ta	  vägen	  
ut	  till	  torktumlarens	  innanmäte	  tack	  vare	  de	  hål	  som	  finns	  efter	  värmeväxlaren	  i	  
kylluftens	  kanal.	  
	  
Om	  de	  konditionerade	  kläderna	  befinner	  sig	  i	  ett	  rum	  med	  hög	  relativ	  fukthalt	  
gynnas	  dessa	  då	  kläderna	  från	  början	  innehåller	  mer	  fukt	  än	  andra	  kläder	  som	  är	  
konditionerade	  vid	  en	  lägre	  relativ	  fukthalt.	  Det	  innebär	  att	  kläderna	  behöver	  fuktas	  
upp	  med	  en	  mindre	  mängd	  vatten	  för	  att	  nå	  den	  önskade	  fukthalten	  på	  60	  %	  som	  
gällde	  vid	  laborationstillfällena.	  På	  samma	  vis	  gäller	  att	  mindre	  fukt	  behöver	  torkas	  
bort	  för	  att	  uppnå	  den	  ursprungliga	  nominella	  (konditionerade)	  fukthalten.	  	  
Mindre	  värmeenergi	  behöver	  tillföras	  till	  klädesplaggen	  för	  att	  uppnå	  samma	  
resultat	  som	  för	  de	  som	  uppfuktades	  mindre.	  Detta	  kan	  ge	  sken	  av	  att	  maskinens	  
prestanda	  är	  bättre	  än	  vad	  den	  är.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  vara	  vaksam	  för	  vad	  
rummets	  relativa	  fukthalt	  är.	  Under	  laborationerna	  skiljde	  sig	  den	  relativa	  
fukthalten	  med	  cirka	  20	  %.	  Därför	  hade	  det	  varit	  önskvärt	  att	  utföra	  laborationer	  
vid	  samma	  fukthalt.	  
	  
Enligt	  Micatrones	  dokumentation	  felar	  luftflödesmätningen	  med	  3	  till	  5	  %	  beroende	  
på	  hur	  mätningen	  utförts	  och	  gällande	  omständigheter.	  	  För	  beräkningarnas	  del	  kan	  
detta	  ge	  ett	  visst	  utslag	  gällande	  mätfel	  men	  då	  felet	  gäller	  alla	  körningar	  så	  gör	  det	  
att	  en	  jämförelse	  förefaller	  sig	  rimlig	  trots	  omständigheterna.	  Utifrån	  
problemformuleringen	  att	  undersöka	  värmeförlusterna	  och	  elförbrukning	  så	  
påverkar	  inte	  detta	  mätfel	  dessa	  resultat.	  Energibalanserna	  påverkas	  därmed	  bara	  
till	  viss	  del	  och	  inte	  de	  i	  huvudsak	  eftertraktade	  resultaten.	  	  
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Förbättringsåtgärder	  och	  fördjupande	  studier	  
Med	  isolering	  ökar	  temperaturen	  inuti	  torktumlaren,	  vilket	  bör	  innebära	  att	  luften	  
inuti	  torkprocessen	  kan	  ta	  upp	  mer	  fukt.	  	  Om	  flödet	  (fläktvarvtalet)	  minskas	  så	  kan	  
den	  hinna	  ta	  upp	  mer	  fukt	  så	  att	  RF	  i	  luften	  kan	  stiga.	  Förhoppningen	  är	  då	  att	  
torkprocessen	  blir	  mer	  effektiv	  gentemot	  det	  ankommande	  flödet.	  Om	  flödet	  i	  sin	  
tur	  är	  lägre	  så	  innebär	  det	  att	  värmeväxlingen	  som	  sker	  med	  kylluften	  minskas,	  
vilket	  då	  motsvarar	  en	  mer	  energieffektiv	  process.	  Energi	  bibehålls	  längre	  i	  
torkprocessen	  då	  den	  fortfarande	  kan	  utnyttjas	  ur	  energisynpunkt.	  Då	  energin	  
värmeväxlas	  långsammare	  innebär	  det	  slutligen	  att	  mindre	  energi	  behöver	  tillföras	  
till	  processen,	  vilket	  då	  innebär	  att	  en	  mindre	  elförbrukning	  är	  möjlig.	  Föreslagna	  
åtgärder	  bör	  studeras	  ytterligare	  för	  att	  kunna	  säkerställa	  dess	  påverkan	  på	  
torktumlarens	  prestanda.	  
	  
Om	  den	  elektronik	  som	  är	  känslig	  gentemot	  fuktigluft	  plastas	  in	  (diffusionsspärr)	  
kan	  de	  hål	  som	  finns	  på	  kylluftskanalen	  täppas	  igen.	  Dessa	  hål	  finns	  av	  den	  
anledningen	  att	  skydda	  elektroniken	  från	  kondens	  som	  kan	  uppstå	  i	  torktumlaren.	  
Om	  hålen	  täpps	  igen	  samtidigt	  som	  de	  öppna	  galler	  som	  finns	  på	  baksidan	  täpps	  
igen,	  så	  kan	  läckaget	  ut	  från	  systemet	  begränsas	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  en	  
minskad	  energiförbrukning.	  Den	  ånga	  som	  bildas	  till	  följd	  av	  systemets	  inre	  läckage	  
och	  som	  slutligen	  kondenserar	  när	  maskinen	  succesivt	  kyls	  av	  kan	  enkelt	  tas	  upp	  av	  
kondensvattenbehållaren	  efter	  körningens	  slut	  eller	  vid	  start	  av	  näsa	  körning.	  
	  
Det	  finns	  potential	  till	  att	  isolera	  torktumlaren	  med	  sitt	  befintliga	  utseende.	  I	  toppen	  
samt	  på	  baksidan	  finns	  det	  med	  enkla	  medel	  potential	  för	  att	  förbättra	  
energiförbrukningen.	  Det	  är	  eftersträvansvärt	  att	  isolera	  torktumlaren	  innanför	  
plåthöljet	  för	  då	  åtgår	  ingen	  energi	  för	  att	  värma	  upp	  plåten	  utan	  mer	  energi	  kan	  
stanna	  innanför	  torktumlaren.	  Det	  kan	  dessutom	  vara	  av	  intresse	  att	  ha	  en	  mer	  
proportionell	  reglering	  av	  elelementet	  då	  isolering	  används	  i	  syfte	  att	  under	  söka	  
om	  den	  regleringen	  kräver	  än	  mindre	  elenergi	  till	  torkprocessen	  till	  skillnad	  från	  
On/Off	  reglering.	  
	  
Torktumlaren	  består	  till	  största	  delen	  av	  plåt	  med	  hög	  emissivitet.	  Mätningar	  visar	  
att	  delar	  av	  dessa	  plåtar	  kan	  uppgå	  till	  40-‐45	  °C	  under	  en	  normal	  körning.	  Den	  höga	  
emissiviteten	  som	  uppgår	  till	  0,95	  möjliggör	  att	  värmeförlusterna	  ut	  till	  
omgivningen	  i	  form	  av	  strålning	  kan	  bli	  förhållandevis	  höga.	  Om	  plåt	  med	  annan	  
emissivitet	  används	  kan	  man	  begränsa	  strålningsutbytet	  till	  omgivningen.	  
Vissa	  typer	  av	  aluminiumytskikt,	  lättare	  färger	  och	  andra	  metalliska	  ytor	  absorberar	  
generellt	  mindre	  infallande	  strålning	  och	  därmed	  emitterar	  de	  också	  mindre.	  Vid	  
rumstemperaturer	  påverkar	  ej	  färgen	  värmeavgivningen	  nämnbart	  men	  vid	  högre	  
temperaturer	  kan	  det	  bli	  en	  viss	  skillnad.	  Det	  vore	  därför	  av	  intresse	  att	  testa	  
torktumlare	  med	  olika	  sorters	  ytskikt	  för	  att	  se	  vilken	  påverkan	  detta	  har	  på	  
energiförbrukningen.	  	  
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Då	  isolering	  används	  finns	  det	  en	  stor	  potential	  till	  att	  driftoptimera	  fläktarna	  för	  att	  
processen	  ska	  blir	  mer	  energieffektiv.	  Eftersom	  temperaturen	  har	  stigit	  innanför	  
torktumlaren	  påverkar	  detta	  energiutbytet	  mellan	  det	  interna	  luftflödet	  och	  det	  
externa	  luftflödet.	  Fläktarna	  jobbar	  efter	  samma	  varvtal	  med	  och	  utan	  isolering	  och	  
därför	  finns	  det	  anledning	  att	  utföra	  fördjupande	  studier	  kring	  fläktarnas	  
luftflödesmätning	  i	  syfte	  att	  minska	  energianvändningen	  ytterligare.	  
	  
Resultaten	  visar	  att	  rummets	  relativa	  fukthalt	  har	  en	  inverkan	  på	  energi-‐	  och	  
massbalanserna.	  En	  utförligare	  kartläggning	  bör	  därför	  genomföras	  för	  att	  mer	  
noggrant	  kunna	  utröna	  vilken	  påverkan	  rummets	  klimat	  har	  på	  energieffektiviteten.	  	  
	  
De	  effektiviseringsåtgärder	  som	  diskuteras	  i	  rapporten	  bör	  utan	  vidare	  omställning	  
vara	  applicerbara	  på	  flertalet	  utav	  Asko	  Cylinda	  AB:s	  produktgrupper,	  så	  som	  
frånluftstorktumlaren,	  värmepumpstorktumlaren	  samt	  torkskåp.	  Isoleringsåtgärder	  
bör	  undersökas	  vidare	  kring	  vilka	  möjligheter	  det	  finns	  att	  isolera	  insidan	  på	  en	  
torktumlare.	  Optimering,	  tätning,	  materialval	  samt	  isolering	  ger	  därmed	  potential	  
till	  ytterligare	  energieffektivisering	  i	  andra	  produkter.	  	  
	  

Tidigare	  resultat	  
En	  jämförelse	  med	  de	  resultat	  som	  andra	  forskningsrapporter	  redovisat	  inom	  fältet	  
torktumlare	  visar	  på	  att	  resultaten	  och	  resonemangen	  i	  den	  här	  rapporten	  
överensstämmer	  med	  flertalet	  andra	  rapporter.	  Den	  här	  studien	  har	  fokuserat	  på	  
användning	  av	  isoleringsmaterial	  i	  kombination	  med	  driftoptimering	  för	  att	  nå	  
önskade	  resultat,	  vilket	  har	  varit	  fallet	  för	  Stawreberg,	  et	  al.	  (2010-‐2011)	  och	  
Piccagli & Visioli (2009). Båda forskargrupper har bland annat lagt fokus på 
driftoptimering, isolering, läckage	  och	  reglering	  vilket	  till	  stora	  delar	  varit	  det	  som	  det	  
här	  examensarbetet	  har	  valt	  att	  fokusera	  på	  för	  att	  nå	  önskade	  slutresultat	  gällande	  
energieffektiviseringsåtgärder.	  	  
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Slutsatser	  
Det	  finns	  potential	  till	  att	  energieffektivisera	  dagens	  kondenstorktumlare.	  De	  
åtgärder	  som	  rapporten	  anser	  ger	  bättre	  energiprestanda	  samt	  andra	  slutledningar	  
listas	  nedan.	  	  
	  
Resultaten	  från	  laborationerna	  påvisar	  att:	  
	  

• Isolering	  av	  torktumlaren	  är	  en	  åtgärd	  som	  minskar	  på	  förlusterna	  som	  
uppstår	  till	  följd	  av	  naturlig	  konvektion,	  strålning	  och	  ledning.	  Isolering	  
möjliggör	  också	  att	  elförbrukningen	  minskar	  vid	  drift.	  För	  att	  minska	  på	  
torktumlarens	  energiförbrukning	  bör	  därmed	  fokus	  ligga	  på	  att	  
implementera	  isolering	  i	  befintlig	  design	  av	  torktumlare.	  
	  

• Det	  finns	  ytterligare	  sätt	  att	  optimera	  maskinen	  så	  att	  energiförbrukningen	  
minskar,	  det	  är	  möjligt	  med	  hjälp	  av:	  

-‐	  Tätning	  av	  vissa	  delar	  i	  kombination	  med	  fläktoptimering	  
-‐	  Ytterligare	  isolering	  innanför	  höljet	  
-‐	  Val	  av	  ytmaterial	  	  
	  

• Torktumlarens	  massbalans	  påverkas	  av	  rummets	  relativa	  fukthalt,	  vilket	  i	  
kombinationen	  med	  läckage	  påverkar	  torktumlarens	  energiprestanda.	  Det	  är	  
därför	  viktigt	  att	  minimera	  läckaget	  med	  hjälp	  av	  tätning	  av	  maskinens	  yttre	  
hölje.	  
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