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Sammanfattning 
Elkonsumtionen i världen ökar och majoriteten av elen produceras, globalt sett, av 

kolkondenskraftverk. Dessa bidrar till stora koldioxidutsläpp då endast ca 1/3 av 

värmen producerar el och resterande 2/3 av värmen kyls bort. De fjärrvärmeanslutna 

kraftverkeverken har dock hög verkningsgrad eftersom de använder restvärmet för 

uppvärmning av bostäder. Kraftvärmeverken eldas dessutom ofta av flis eller andra 

förnyelsebara bränslen, vilket ger dem ett lägre koldioxidutsläpp, men har 

begränsningen att vara beroende av värmebehovet. Om eldrivna produkter, såsom 

torkskåp konverterar sin elkonsumtion mot värmekonsumtion kan mer miljövänlig el 

produceras från kraftvärmeverken, vilket kan konkurrera ut den, ur klimatsynpunkt 

bedrövliga, kolkondenskraften och minska koldioxidutsläppen. Karlstads Universitet 

har därför, i samarbete med Nimo-verken AB och Asko Appliances AB, tagit fram en 

prototyp av ett vattenvärmedrivet torkskåp som skall testas, utvärderas och 

vidareutvecklas till en konkurrenskraftig produkt för marknaden. Tre versioner (A, B 

och C) av skåpet testades med vattenframledningstemperaturerna 55 och 80°C och 

halv – respektive hellast. Version A:s låga luftflöde gav långa torktider och dålig 

energieffektivitet (       ). Version B hade ett bättre flöde och gav därför bättre 

resultat på torktider,        och        . Vid ombyggnation till Version C 

monterades en större fläkt vilket markant ökade luftflödet i skåpet. Denna version gav 

bäst stabilitet, torktid och        . Både torktider och         var bättre än alla 

jämförbara torkskåp på marknaden. Energieffektiviteten för hur stor andel el som 

använts för torkningen(      ) gav värden flerfaldigt högre än något jämförbart 

torkskåpen på marknaden. Den låga elförbrukningen innebar, med förutsättningarna 

ovan, 1/25 av koldioxidutsläppen för jämförbara, elvärmedrivna torkskåp. Efter alla 

körningar studerades hur en torkning stoppas i rätt tid beroende på 

frånluftstemperaturen. Starka samband fanns för den valda 

framledningstemperaturen. 

Slutsatserna som drogs var att en körning kan stoppas i rätt tid utifrån kontinuerlig 

mätning av frånluftstemperaturen och att den relativt kalla tilluftstemperaturen som 

fås från varmvattnet räcker för att torka textilier på ett snabbt och effektivt sätt om 

bara luftflödet är stort nog. Detta innebär också att koldioxidutsläppen var låga. De 

uppsatta målen uppfylldes men det finns fortfarande stor utvecklingspotential inom 

flödesoptimering och värmeförlustminskning av det vattenvärmedrivna torkskåpet. 

Nyckelord: 
    , torktid, temperaturfördelning, vattenvärmedrivet torkskåp, 

elkonverteringsgrad, energiprestanda, produktutveckling, luftflöde, 

inhängningsteknik. 
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 Abstract 
Electricity consumption is a globally increasing problem caused by the high share of 

electricity produced in coal power plants. These contribute to high carbon emissions 

when only about 1/3 of the heat generate electricity and the remaining 2/3 of the heat 

cools off. Combined heat and power plants (CHP) have high efficiency because they 

use the residual heat for domestic heating. The CHP plant often use fuels from 

renewable resources, giving them a lower carbon footprint, but are also depending 

on the heat demand. If electric powered products such as drying cabinets convert to 

heat powered products more environmentally friendly electricity will be produced by 

CHP plants, which can supplant electricity, produced from coal power plants and 

reduce carbon emissions. Karlstad University has therefore, in collaboration with 

Nimo-verken AB and Asko Appliances AB developed a prototype of a water heated 

drying cabinet. The prototype has been tested, evaluated and further developed into 

a competitive product to market. Three versions (A, B and C) of the cabinet were 

tested with water flow temperatures of 55 and 80 °C and was also tested half-and 

fully loaded. Version A's low air flow gave long drying times and poor energy 

efficiency (SMERTot). Version B had a better flow and therefore gave better results in 

drying times and efficiency (SMEREl and SMERTot). The redevelopment of Version C 

mounted a larger fan which markedly increased airflow in the cabinet. This version 

gave the best stability, drying time and SMERTot. Both the drying times and SMER Tot 

was better than any comparable drying cabinet on the market. The energy efficiency, 

proportion of electricity used for drying (SMER El) gave values several-fold higher 

than any comparable drying cabinets on the market. The water heated drying cabinet 

produced, with the conditions above, 4% of the carbon emissions for a comparable, 

electric-powered cabinet. To study how to stop a drying process at the right time 

temperature measurements were made at the exhaust air from the cabinet. Strong 

correlation was found for the selected water flow temperatures and versions.  

The conclusions were that the drying process in a drying cabinet can be stopped in 

time by continuous measurement of exhaust air temperature. The relatively cool 

supply air temperatures obtained from the hot water also manage to dry textiles 

quickly and efficiently if only the air flow is large enough. This also means that carbon 

emissions were low. The goals were achieved but there is still great development 

potential in flow optimization and heat loss reduction of the water heat powered 

drying cabinet. 
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 Förord 

Denna rapport har skrivits i och med ett individuellt examensarbete på 

utbildningsprogrammet för energi- och miljöingenjörer, som ägde rum under min sista 

termin. Studierna avslutades efter fyra år, varav två år på Karlstads Universitet och 

två år på Folkuniversitetets KY-utbildning till energitekniker.  

Det vattenvärmedrivna torkskåpet har varit intressant att utveckla och att få 

möjligheten att samarbeta med ledande aktörer på marknaden har varit mycket 

givande. De resultat och slutaster som examensarbetet lett till skall förhoppningsvis 

vara till hjälp för att påskynda en eventuell produktlansering och resultera i nya 

kunskaper inom området. 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. 

Ett varmt tack framförs till: 

Handledare Roger Renström, docent på avdelningen för energi-, miljö- och 

byggteknik på Karlstads universitet. Roger har lagt ner mycket möda och tid till att 

handleda i specifika teoretiska frågor och även hjälp till praktiskt vid ombyggnation av 

det vattenvärmedrivna torkskåpet. Roger har även ledsagat i rapportens upplägg och 

innehåll. En utmärkt handledare! 

Min fru Stina Pernefur som har varit ett stort stöd, och haft stor förståelse under sena 

kvällar och helger. Hon har även bidragit med många idéer och förslag under 

skrivprocessen av examensarbetets rapport. 

Lars Pettersson, Utvecklingsingenjör på Karlstads Universitet, som alltid hjälp till vid 

behov av elinstallationer, inkoppling av mätutrustning och specialanpassning av 

mätprogrammets programmering med mera. 

Peder Bengtsson, Industridoktorand på Karlstads Universitet och anställd på Asko 

Appliances AB som handlett och gett information angående förutsättningar för 

produktutveckling och tester av torkskåp. Asko Appliances AB har även bidragit 

ekonomiskt till examensarbetet. 

Nimo-verken AB som har bidragit ekonomiskt och med torkskåpsprototypen med det, 

för ändamålet, specialbyggda aggregatet.  
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Nomenklatur 
CO2 ekv = koldioxid ekvivalenter 

  = massflöde 

MFS = Microtrone flow sensor 

     = specific moisture extraction rate  

  = area 

  = specifik värmekapacitet under konstant tryck 

  = fuktinnehåll, fukthalt 

  = elkonverteringsgrad 

  = effect 

  = energy 

   = relativ luftfuktighet 

    = varv per minut 

  = temperatur 

   = temperaturdifferens  

   = tryckdifferens 

  = flöde  

  ⁄   weight by weight 

Prefix 
  = insug 

  = tvärsnitt 

     = frånluft 

    = tilluft 

 = våning  

    = värmeväxlare 

    = inlopp vattenvärmeväxlare 

    = utlopp vattenvärmeväxlare 

    = total 
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Inledning  
Idag är det vanligt att prata om energieffektivisering och ett stort fokus har lagts på 

att minska energikonsumtionen. Vilken typ av energi som sparas verkar dock inte lika 

viktigt och elkonsumtionen glöms ofta bort då den ur miljösynpunkt ses som ren. De 

flesta som energieffektiviserar bostäder ser endast till hur många kWh, som till 

exempel byggnadens värmekonsumtion kan minska med. Systemgränsen stannar 

dock ofta vid byggnadens väggar. Det är viktigt att även titta på hur mycket 

primärenergi som gått åt för att försörja byggnaden med energi. Med denna 

systemgräns tas distributionsförluster, utvinningsförluster och förädlingsförluster med 

i beräkningen (Persson, et al., 2005). I detta perspektiv framträder en tragisk 

verklighet. Då samhällets elkonsumtion ökar står sig kolkraftverken starka i sin 

elproduktion (Eliasson, 2006). De kondenserar bort 2/3 av sin producerade energi 

och endast 1/3 producerar el, vilket kan anses som ett av ingenjörskonstens största 

misslyckanden. Med ett värmebehov på 20 000 kWh behövs hela 45-65 000 kWh kol 

för att möta behovet (Persson, et al., 2005). Dessutom förstörs stora områden, rent 

av hela landskap när kol skall brytas i berggrunderna (Geredien, 2012). Utsläppen 

koldioxidekvivalenter är dessutom större per kg bränsle än för de flesta andra 

bränslen för elproduktion (Persson, et al., 2005). 

 

Det finns dock ett sätt där vi kan konkurrera ut kolkraften. Kraftvärmeverk har en 

verkningsgrad på ca 90% (Persson, et al., 2005), vilket är betydligt högre än för 

kondenskraftverk. Detta på grund av att de även använder sitt bränsle till 

värmeproduktion. Kraftvärmeverken styrs av värmebehovet som finns på orten och 

producerar elenergi därefter. Om elkonsumerande produkter, såsom torkskåp, 

konverteras till värmekonsumerande kommer deras ökade värmebehov bidra till att 

bränsleeffektiv elproduktion ökar och ersätter elproduktionen från 

kolkondenskraftverken. Då de svenska kraftvärmeverken till stor del eldar biobränsle 

och elnäten i Europa sammankopplas allt mer innebär det att en konvertering från 

eldrivna till värmedrivna produkter kan bidrar till minskade koldioxidutsläpp i världen. 

Detta är en del av bakgrunden till varför det är intressant att satsa på ett 

vattenvärmedrivet torkskåp. 



2 
 

Allmänt om torkskåp 

Idag används en mängd olika produkter för att underlätta människors arbete i såväl 

hem som på arbetsplatser och skolor. Detta gäller inte minst tvätt och torkning av 

kläder. Flera produkter finns idag för klädtorkning och torkskåpet är en av de 

produkter som används för att korta ner torktiderna på textilier. Skåpet är framför allt 

vanligt i lokaler så som förskolor och dagis, men förekommer även i stor utsträckning 

i privatpersoners hushåll och i tvättstugor hos bostadsbolag. 

En av de stora fördelarna med torkskåp är flexibiliteten att kunna torka smutsiga och 

rena kläder samtidigt, vilket gör torkskåpet till ett praktiskt hjälpmedel i vardagen. 

Känsliga typer av klädesplagg som inte tål den typ av nötning mot andra kläder, som 

torkning i torktumlare innebär, kan med fördel torkas i ett torkskåp. Ett torkskåp är 

därför en konkurrenskraftig produkt som uppfyller behov som andra typer av 

torkutrustning inte kan erbjuda.  

Idag finns ett antal olika torkskåpstyper där det elvärmedrivna torkskåpet är 

vanligast. Värmepumpsdrivna torkskåp och torkskåp med rundluft är två andra typer 

av torkskåp som blir allt vanligare på marknaden. Det värmepumpsdrivna torkskåpet 

har en köldmediakrets som värmer upp en intern krets av vatten som i sin tur värmer 

luften i en vattenvärmeväxlare. Torkskåp med rundluftfunktion recirkulerar sin frånluft 

in i aggregatet där den värms ytterligare av en elvärmare. På detta sätt kan ett högt 

flöde hållas i skåpet, samtidigt som evakueringen av luft ut i lokalen hålls nere. 

Torkskåpen har vanligen en storlek som ett fullstort kylskåp och har som funktion att 

hängtorka textilier. På skåpet sitter ett aggregat som med sin luftvärmare värmer luft 

som forceras in i skåpet med hjälp av en fläkt. I dagens torkskåp värms luften 

vanligen av en elvärmare. Den uppvärmda luften flödar in i skåpet och torkar de 

upphängda textilierna, för att sedan ledas ut genom ett frånluftshål.  

Torkprocessen 

De termodynamiska processerna i skåpet är fukt – och värmetransport. 

Fukttransporten drivs av fukthaltsskillnaden mellan trasorna och luften i skåpet 

medan värmetransporten drivs av temperaturskillnaderna. Fukthalten mäts i gram 

fukt/ kg luft och motsvarar hur mycket fukt som finns i luften. Den relativa fukthalten 

(RF) är ett mått på hur mycket fukt luften innehåller i förhållande till hur mycket den 

maximalt kan bära vid aktuellt tryck och temperatur. 
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När luften värms i aggregatet sjunker dess relativa fuktighet, RF, vilket gör den mer 

kapabel att bära fukt. Den drivande kraften är dock inte skillnad i RF utan luftens 

skillnad i fukthalt (Andersson & Nylén, 2011). Varm luft har lägre RF än kall luft vid 

samma fukthalt. Om den varma luften har en högre fukthalt än den kalla luften så 

försöker den jämna ut fukthalten genom att gå ifrån hög till låg fukthalt. Kall luft kan 

också torka textilerna men då den kalla luften inte kan bära lika hög fukthalt som 

varm luft, får den snabbare en mättad, RF, vilket begränsar fukttransporten. 

 

I den fuktiga textilens absoluta närhet är fukthalten hög, vilket innebär att fukten vill 

vandra till den omgivande luften. Luftströmmen som träffar textilierna absorberar 

fukten och transporterar ut den från skåpet. 

I den ideala torkprocessen sker en isoterm förångning på trasorna där all tillförd 

värme från luften förångar fukten i textilierna. Frånluftens temperatur har endast 

sjunkit på grund av luftens energiavgivning till förångningsprocessen och inga 

värmeförluster sker till omgivningen. Ingen energi går heller åt till att värma kläderna 

och frånluften har alltid 100 % RF då all lufttillförseln upptagit maximalt med fukt, se 

figur 1.  

 

Figur 1 Visar torkskåpets ideala process där luften kommer in i aggregatet och värms, varvid dess 
energiinnehåll höjs. Denna energi åtgår helt till att förånga fukten i textilierna, varvid luften mättas och leds ut 
genom frånluftshålet. 

En teoretisk torkprocess är uppbyggd enligt en trestegsmodell (Mujumdar & 

Menmon, 1995). De tre torkstegen är oberoende av vilket material som torkar eller 
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vad som torkar materialet. För att ge en klar bild över hur torkstegen fungerar 

används en genomvåt, hopskrynklad trasa i beskrivningen. 

När torkningen startar är ytan på trasan våt. Mellan fibrerna i trasan finns fritt vatten, 

som på grund av kapillärkrafter stannar kvar i trasan. Det fria vatten som är ytterst på 

trasan förångas och på grund av de utjämnande kapillärkrafterna sker en konstant 

fukttransport från trasans inre del till luften, se figur 2. I detta första steg är det 

fuktdiffusionen i gränsskiktet mellan trasan och luften som är begränsande för 

torkhastigheten. När torra fläckar börjar uppstå på trasan har steg två inletts. I detta 

steg finns inget fritt vatten kvar i trasan, utan torkningen sker av trasans yttre fibrer. 

Torksteget pågår tills trasans yta är torr. Det tredje och sista steget i torkprocessen 

utgörs av att trasans inre fibrer torkar. Detta steg begränsas av hur fort fukten 

transporteras från fibrerna i trasans mitt till trasans yta och hur stor fuktdiffusionen 

från trasans yta till luften är (Renström, 2004). 

 

 
Figur 2 Schematisk modell över hur ett material torkar enligt trestegsmodellen. Först torkar det fria vattnet 
mellan fibrerna i materialet. När det fria vattnet torkar bort torkar det yttersta lagret av fibrer och när det är 
torrt påbörjas en fukttransport från de inre fibrerna. 

 
I en tunn upphängd trasa är det första och andra torksteget dominerande för 

torkningen. Efter att trasan centrifugerats i en tvättmaskin kan det antas att fritt vatten 

finns kvar mellan fibrerna, men när det fria vattnet torkat bort och de yttre fibrerna 

torkat har de inre fibrerna torkat, i stort sett lika mycket.  

I torkningens första och andra steg är det fuktiga materialets värmekapacitet som 

avgör torkningens hastighet medan det i tredje steget är materialets sammansättning 

som är den avgörande faktorn (Renström, 2012a).  
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Prestandaparametrar 

Ett torkskåps prestanda mäts ofta i torktid och specifik moisture extraction rate 

(    ). Torktid är den tid det tar för kläderna i skåpet att torka och      är den 

mängd fukt som förångas per kWh tillförd energi (Stawreberg, 2011). Idag är 

tidspressen stor i vårt samhälle och en produkt, vars syfte är att underlätta 

vardagssysslorna måste vara tidsbesparande för att vara värd investeringen. Torktid 

är därför en parameter som blir avgörande då kunden väljer produkt för torkning av 

kläder. 

Bortsett från torktider är energieffektivitet,     , en annan viktig 

prestandaparameter. Människors medvetenhet om den globala uppvärmningen har 

ökat och hur det egna levernet påverkar miljön blir allt viktigare.      mäts i 

enheten kg/ kWh och mäter hur många kg vatten som kan torkas bort med den 

tillförda energin (Stawreberg, 2011). För ett elvärmedrivet torkskåp motsvarar 

energitillförseln den elförbrukning som fläkten och elvärmaren behöver för att torka 

kläderna. För ett vattenvärmedrivet torkskåp utgörs energitillförseln dels av den 

energi som går åt vid uppvärmning av vattnet och dels av den elenergi som krävs för 

att driva fläkten.  

För att mäta hur mycket av elenergitillförseln som bytts ut mot andra energikällor 

används elkonverteringsgraden. Om 30 % av energitillförsten till ett torkskåp kommer 

ifrån el och resten av energitillförseln från en annan värmekälla, till exempel 

vattenvärme så har torkskåpet en elkonverteringsgrad på 70 %. Detta är inte en 

prestandaparameter men ger en bakgrund till nästföljande begrepp. 

För att mäta den egentliga elenergiförbrukningen för fläkten i ett vattenvärmedrivet 

torkskåp kan        beräknas. På grund av att elförbrukningen är så låg i 

förhållande till mängden fukt som förångas blir        värdet högt. Produkter som 

skall utgöra miljövänligare alternativ på marknaden bör ha så höga      värden 

som möjligt då det visar på att den energi som tillförs verkligen används för syftet att 

förånga fukt. 

Ytterligare två parametrar som har stor påverkan på torkskåps prestanda är 

värmeeffekt och luftflöde. Då värmeeffekten i aggregatet höjs genererar det en 

varmare tilluft. Om temperaturen ökar samtidigt som fukthalten i luften hålls konstant 

så sjunker den relativa fuktigheten, vilket ökar luftens förmåga att bära fukt 



6 
 

(Andersson & Nylén, 2011). Luftflödet genom torkskåpet påverkar hur den varma 

luften fördelas inne i skåpet och hur väl fukt transporteras bort från textilierna. Ett 

högt luftflöde ökar turbulensen i skåpet vilket gör att trasornas yta i större 

utsträckning möter torr luft, än vid ett lågt luftflöde.  

Elkonsumtion och miljöeffekter 

I dagsläget är det elvärmedrivna torkskåp som dominerar marknaden och det finns 

inga kända alternativa drivmedel för värmning av luft i torkskåpen. Det enda 

energisparande alternativet som finns på marknaden idag är ett värmepumpsdrivet 

torkskåp. I det värmepumpsdrivna torkskåpet värmer en värmepump upp en 

vattenkrets som i sin tur höjer temperaturen i tilluften till skåpet. Då värmepumpen 

drivs av el står denna variant endas för en minskning av elkonsumtionen för 

lufftuppvärmningen i skåpet. I en tid med stort fokus på energieffektivisering och 

minskad elkonsumtion kan ett effektivt, vattenvärmedrivet torkskåp bidra till ett 

samhälle med mindre elkonsumtion och därmed mindre fossila koldioxidutsläpp.  

Marginalel 

Marginalel är ett väsentligt begrepp när elförbrukning och dess effekter på bland 

annat koldioxidutsläpp studeras. Detta motsvarar den el som produceras för att 

balansera de marginella variationerna på elnäten (Kåberger & Persson, 2008). När 

ett elnät utsätts för en förändring i sin elkonsumtion sätts tillgång och efterfrågan ur 

balans. En tillfällig ökning av eleffektsbehovet på det svenska elnätet innebär att mer 

effekt behöver levereras för att kompensera denna obalans. 

Basproduktionen utgörs ofta av elproduktion på förnyelsebara bränslen då de är 

långsamma med att reglera effekttoppar. Under normala fall kommer dessa 

produktionsanläggningar som är mest miljövänliga och har lägst driftkostnad i 

förhållande till dess installationskostnad redan att vara utreglerade (Wikström, 2009). 

Det produktionssätt som är mest snabbreglerat och ekonomiskt fördelaktigt att 

producera el med, får på så sätt öka eller starta sin produktion för att kompensera det 

ökade elbehovet. Den el som fattas importeras därför från till exempel danska eller 

tyska kolkondenskraftverk (Wikström, 2009). 

Marginalfjärrvärme 

En parallell kan dras till värmeproduktion där svenska fjärrvärmebolag i första hand 

kör biobränslepannor under en mild vinterdag. Biobränsleeldade kraftvärmeverk har 
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på grund av de låga bränslepriserna och de ekonomiska styrmedlen, elcertifikat och 

utsläppsrätter, fördelen att driftkostnaden är låg. Nackdelen är att de 

biobränsleeldade kraftvärmeverken kräver stora anläggningar och är långsamma och 

kostsamma att starta upp. Av den anledningen behöver de biobränsleeldade 

kraftvärmeverken vara igång länge för att betala sig. Fjärrvärmebolagen låter gärna 

de biobränsleeldade kraftvärmeverken gå på full styrka när de går, vilket innebär att 

det inte går att höja kapaciteten på dem då förfrågan på värme ökar. Vid en kall 

vinternatt behöver oljepannor tillskjuta effekt för att kompensera det ökande 

värmebehovet. Oljepannor har låga installationskostnader men dyra driftkostnader 

och passar därför bra för korta spetskörningar (Wikström, 2009). Det är denna 

spetskörning som begreppet marginalfjärrvärme syftar till.  

Enligt Person (Person 2008) innebär inte marginalfjärrvärme med samtidig 

elproduktion samma belastning på miljön som marginalel. Utsläppen från 

marginalfjärrvärme utgör istället en större del av marginalelsmixen. Detta innebär att 

marginalfjärrvärmen som produceras inte anses öka koldioxidutsläppen likt 

marginalel utan endast innebär att den positiva miljöeffekten av förnyelsebar 

energiproduktion minskar under perioder med högt värmebehov på fjärrvärmenätet.  

Under höst och vår är det andra förutsättningar som gäller. Då sopor ofta står för 

baslasten under årets varmare delar stängs ofta biobränsleeldade anläggningar ner 

på våren och återstartas på hösten. Sopornas sammansättning är mycket varierad 

men kan ändå anses innehålla stor andel fossilt bränsle (Vukicevic, 2006). Ett 

vattenvärmedrivet torkskåp som kopplats in på fjärrvärmenätet skapar med sin 

värmeförbrukning ett krav på att marginalfjärrvärme skjuts till. Detta kan innebära att 

den bioeldade flispannan måste gå längre på våren och startas tidigare på hösten. I 

dessa fall bidrar det varmvattendrivna torkskåpet till att andelen fossila utsläpp även 

minskar för den lokala platsen där fjärrvärmeverket står. 

Medelel 

Medelel används i huvudsak som ett sätt att redovisa hur elanvändning påverkar 

koldioxidutsläpp och från vilken typ av kraftproduktion den framställts av (Wikström, 

2009). Åsikterna går isär om huruvida det är lämpligt att använda sig av 

medelelsdata vid en framtida investering i en elkonsumerande produkt eller 
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anläggning. Detta eftersom medelel står för de utsläpp som elproduktionen i 

genomsnitt gett upphov till (Wikström, 2009). 

Det är väldigt förenklat att säga att marginalel alltid motsvarar kolkondens och att 

medelel alltid syftar till genomsnittliga utsläpp. I Kraftsamling 2008 

(Energimyndigheten i samarbete med ETC utveckling, 2008) står; ”Den som tycker 

det är lätt att räkna på marginaleffekter har inte förstått att det är svårt att säga något 

om en åtgärds konkreta effekt”. Många aspekter finns inom 

marginalelsproblematiken och en sann väg att förhålla sig till finns inte idag 

(Sköldberg, et al., 2006) 

Med marginelsresonemanget som bakgrund är det av intresse att kunna minska den 

elkonsumtion som finns hos dagen torkskåp.  

Minskad elkonsumtion innebär även ett besparande av driftkostnader. Anta att ett 

torkskåp används 2 timmar i veckan. Ett elvärmedrivet torkskåp kommer då att kosta 

250 kr i drift under ett år (SCB, 2012). Skulle ett torkskåp med samma 

energikonsumtion endast drivas av varmvatten skulle värmekostnaden halveras 

(SCB, 2012). 

Tidigare studier 

På grund av torkskåpets begränsade plats på den globala marknaden hittades 

endast en vetenskaplig rapport på ett fysiskt torkskåp. Den har genomförts på ett 

elvärmedrivet torkskåp för att kartlägga funktionen på torkskåpet och se hur man kan 

avgöra när en torkprocess är klar. Här drogs slutsatsen att skillnaden mellan 

tilluftstemperaturen och frånluftstemperaturen minskade samt att RF i frånluften 

slutar på ca 21% när textilierna torkat. I studien söktes och identifierades även de 

kritiska komponenterna för en effektivare torkprocess. Där upptäcktes att ett 

elvärmedrivet torkskåps värmeförluster är 33% (Ohlsson, et al., 2006) vilket ledde till 

slutsatsen att värmeisolering av torkskåpet är den viktigaste åtgärden för att minska 

värmeförlusterna (Ohlsson, et al., 2006). 

Att studera 

Karlstads Universitet utvecklar i samarbete med Nimo-verken AB och Asko 

Appliances AB ett vattenvärmedrivet torkskåp där elvärme kompletterats med 

vattenvärme. Torkskåpet skall i första hand drivas med varmvatten. Tanken är att 
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skåpet skall förbruka mindre el vilket leder till mindre miljöbelastning och lägre 

driftkostnad. Torkskåpets prestanda skall testas och utvecklas med hänseende på 

torktid,      och miljömässiga aspekter.  
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Syfte och mål 

Att konvertera ett elvärmedrivet torkskåp till ett vattenvärmedrivet torkskåp är av stor 

betydelse för att minska utsläppen av växthusgaser såsom koldioxid. Därför skall ett 

vattenvärmedrivet torkskåp, med utgångspunkt från Nimo-verken AB:s prototyp 

prestandatestas, utvärderas och vidareutvecklas till ett snabbtorkande energieffektivt 

torkskåp för marknaden. Torkskåpet skall utvärderas med avseende på torktid och 

     [kg/kWh]. I studien ingår att förbättra temperaturfördelning och luftflöde i 

torkskåpet.  

 

Målet är  

 Att identifiera och dimensionera kritiska komponenter för en effektivare och snabbare 

torkprocess. 

 Att genom prestandatester utveckla olika torkskåpsversioner och åstadkomma ett 

vattenvärmedrivet torkskåp med en torktid och energieffektivitet som kan jämföras 

med dagens torkskåp på marknaden. 

• Att redovisa energieffektivitet och torktider och på så sätt ge en blid över vilka 

skillnader som förekommer mellan de olika versionerna av det vattenvärmedrivna 

torkskåpet. 

• Att genom mätning av det vattenvärmedrivna torkskåpets temperaturer identifiera när 

torkskåpets torkförlopp anses vara klart. 
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Avgränsningar 

För att studien av det vattenvärmedrivna torkskåpet skulle vara möjlig fick en rad 

antaganden göras. 

Då aggregatet och skåpet tätades försummades luftläckaget vilket möjliggjorde 

enklare beräkningsätt. Inga garantier finns för att alla komponenter var helt tätade. 

Temperaturgivarnas placering bestämdes för att passa konstruktionen, och antogs 

visa korrekta temperaturer under körningarna. 

För effektberäkningen av den tillförda värmen utfördes endast beräkningar på 

vattenvärmeväxlarens luftsida. Därför finns inga data för hur stor del av vattnets 

värmeeffekt som når det vattenvärmedrivna torkskåpets tilluft. Ingen hänsyn har 

tagits till hur stor del av värmen som försvinner ut från aggregatet.  

Fukttransporten från trasorna till omgivningen, under upphängningsförfarandet är 

försummade. Det har därför inte tagits någon hänsyn till att en viss del fukt försvinner 

från trasorna innan körning påbörjas. 

Miljöbedömningen med hänsyn till marginalel och medelel har förenklats något för att 

kunna ha ett lättförståeligt resonemang kring begreppen och deras effekter på miljön. 
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Material och metod 

Material 

Tvätten som användes vid körningarna i studien var bomullstrasor av måtten 38    

75 cm. En uppsättning, bestående av 34 st trasor (3470gram) gjordes för körningar 

med fullast och för att effektivisera hanteringen av trasor gjorde även en uppsättning 

med 18 trasor (1800gram) trasor för körningar av halvlast. 

För att höja fukthalten på trasorna behövdes någon utrustning som ger konsekventa 

resultat. Då trasorna behövde ha samma fukthalt på hela deras yta valdes att 

konditionera trasorna i en tvättmaskin med en centrifugering på 1600 rpm (Cylinda 

FTL 56).  

När trasornas fukthalt skulle beräknas fram var det viktigt att väga trasorna med våg 

som visar vikten i gram. Vågen, som trasorna vägdes på valdes därför att utföras på 

en Radvag (WLC12/30/C1/K). 

Det vattenvärmedrivna torkskåpet utgick från en vanligt förekommande modell på 

marknaden och levererades av Nimo-verken AB. Aggregatet var utrustats med en 

vattenburen värmeväxlare som komplement till en elvärmare, se figur 3.  
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Figur 3 Översiktsbild över aggregatet, version A. 1. Insugsgaller 2.värmeväxlare 3. elvärmare 4. fläkt 5. Luftens 
flödesriktning. Luften sugs in axiellt i fläkten och blåses ut radiellt i aggregatets botten.  

 

Vägen för luften in i aggregatet (version A) var en 15 mm bred spalt mellan 

insugsgallret och frånluftskanalen. Efter insugsgallret satt vattenvärmeväxlaren vilken 

är en kombination av en motströms- och tvärströmskopplad tubvärmeväxlare med rör 

i koppar och aluminiumflänsar, vilket kan ses i figur 3. Denna typ av värmeväxlare 

återfinns i standardsortimentet för Asko Appliances AB:s vattendrivna torktumlare. 

Den ena gavelns rör på värmeväxlaren var inbyggda i aggregatet medan den andra 

gavelns rör var oskyddade för omgivningen. Luften passerar sedan den installerade 

elvärmaren som vid behov kan spetsvärma luften som strömmar genom aggregatet. 

Sist i aggregatets (version A) flödesriktning satt en radialfläkt (K2E 133-RA03-01) 

med eleffekten 25W. Fläkten sög luft genom aggregatet för att sedan trycka in luften i 

skåpet.  

I version C användes en annan fläkt (G2E120-AR77-90), med en eleffekt på 80 W, 

för att öka luftflödet genom aggregatet och skåpet. Till för att koppla ihop aggregat 

och fläkt användes en egentillverkad dimensionsövergång i rostfri plåt. 

För att kunna veta vilket luftflöde det värmedrivna torkskåpet hade i sina versioner 

(A, B och C) användes en mätfläns (Micatrone MFS flow sensor, MFS-C-100).  

För att kunna använda det värmedrivna torkskåpets utrustning behövdes någon typ 

av reglering. Skåpets reglering av fläkten och elvärmaren bestod av två strömbrytare 

som gjorde det möjligt att starta och stoppa dem individuellt efter behov. 

Varmvattnets framledning hade en magnetventil installerad som vid strömpåslag från 

en strömbrytare startade flödet. 

Under alla körningar mättes temperaturerna med trådgivare, av typen K, via 8 

kanaler. Mätningarna gjordes i syfte att se temperaturen på insugsluften och tilluften i 

aggregatet, fram och returledning till vattenvärmeväxlaren samt 

temperaturfördelningen i skåpet.  

Alla temperaturgivare kopplades till mätprogrammet Lab View för att kunna avläsas. 

Mätdata sparades sedan i Excel-filer för vidare beräkningar och utvärdering av 

mätdata.  
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Varmvattnet distribuerades av en vanligt förekommande varmvattenberedare. I figur 

4 ses även det expansionskärl som trycksatte systemet och den cirkulationspump 

som cirkulerade vattnet mellan vattenvärmeväxlaren och varmvattenberedaren.  

För avläsning av vattenflödet till vattenvärmeväxlaren satt en svävkroppsmätare 

(Kytola A-8PA) installerad på framledningen mellan varmvattenberedaren och 

värmeväxlaren (se figur 4). 

 

 

Figur 4 Kringutrustning för distribution av varmvatten till aggregatet.  

 

Metod 

Förberedelser 

Framledningstemperaturen från varmvattenberedaren till vattenvärmeväxlaren 

ställdes in, efter avläsning av temperaturen i mätprogrammet. Vattenflödet genom 

värmeväxlaren valdes till 0,8 l/min utifrån att vattentemperaturens differens på fram- 

och returledningen skulle vara minst 15˚C, vid framledningstemperatur 80˚C 

(Renström, 2012b). Detta flöde kontrollerades inför varje körning och behölls sedan 

för alla körningar på version A och B. På grund av det ökade luftflödet i version C 
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fördubblades vattenflödet till 1,6 l/min för att behålla temperaturdifferenserna över 

värmeväxlaren. 

När luftflödet genom det vattenvärmedrivna torkskåpet skulle tas fram anslöts 

mätflänsen på skåpets tilluftshål och tätades för att förhindra luftläckage. Detta ses i 

figur 5. Mätflänsen var kopplad till ett U-rör för avläsning av differenstryck. En 

mätning av luftflödet utfördes för varje version av skåpet. Röret hade en km -faktor på 

0,771, vilket kompenserar för tryckförlusterna i mätflänsen. 

 

Figur 5 Bild över hur luftflödesmätning gick till. Mätflänsen har anslöts till skåpets tilluftshål. I höjd med våning 
1 ses anslutningsslangarna, som kopplades till U-röret. 

 

Luftflödet, q genom tilluftshålet på skåpet beräknades med tryckskillnaden,   , som 

avlästes i U-röret. Dess rot multiplicerades med mätflänsens km-värde och 

tvärsnittsarea, Ac [m
2] (se ekvation 1).  
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Innan en körning kunde utföras gjordes till sist uppmärkning av trasorna så att de 

kunde hängas in på samma plats i skåpet och på så vis få en bättre repeterbarhet. 

Prestandatest/körning 

De obehandlade trasorna (ursprunglig torrvikt) vägdes för varje våning. Trasorna 

genomgick sedan ett sköljprogram med centrifugering på 1600 rpm. Efter avslutad 

centrifugering vägdes varje vånings trasor igen (konditionerad vikt). De 

konditionerade trasornas fuktinnehåll,   räknades ut som skillnaden mellan dess 

konditionerade vikt,                 och dess ursprungliga torrvikt,                  

dividerat med ursprunglig torrvikt (se ekvation 2). 

 

De konditionerade trasorna hängdes symmetriskt in på sin specifika plats och 

justerades mot bakkant på skåpet, vilket ses i figur 6. Vid fullast hängdes två trasor 

upp på plats 1e, 1f, 2e, 2f och en trasa på alla andra märkta platser. Vid halvlast 

hängdes en trasa upp på varannan pinne från mitten och ut mot kanterna. 

 𝑘 𝑎     1:  =    × 𝑘 ×   × 3600   3 h⁄   

 𝑘 𝑎     2: =
 𝑘  𝑑     𝑒 𝑎𝑑 −   𝑠  .      𝑘 

   𝑠  .        𝑘 
 [%] 
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Figur 6 Upphängningssätt för hel- och halvlast. Bilden till vänster visar ett fullastat skåp och bilden till höger 
visar ett halvlastat skåp. Våning 1, 2 och 3 räknas från botten och raderna a-j räknas från vänster. Två trasor 
hängdes på pinne e och f på våning 1 och 2 på fullastat skåp. 

 

Skåpet stängdes sedan och magnetventilen till varmvattenflödet öppnades samtidigt 

som fläkten startades. Därefter startades loggningen av temperaturer i 

mätprogrammet. 

Till prestandatesterna valdes en matris av 4 olika typer av körningar som utfördes två 

gånger vardera. Skillnaderna mellan körningarna var 

vattenframledningstemperaturerna, 55- och 80˚C, till aggregatets vattenvärmeväxlare 

och textilmängden i form av fullast och halvlast. I version A kördes endast hellast. 

Tillvägagångssätt och inställningar var lika för körningarna av version A, B och C. 

Körserien i version C utfördes helt enligt version A och B, men fyra extra körningar 

på 80˚C, halvlast gjordes för att kontrollera reabiliteten på körningarna. 
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För att veta när torkförloppet var klart öppnades torkskåpsluckan och handtest 

gjordes för att se om trasorna torkat på respektive våning (våning 1, 2 och 3). Som 

komplement till denna teknik kontrollerades våningarnas temperaturutveckling 

genom avläsning av Tv1,Tv2 och Tv3. Trasorna på respektive våning ansågs vara torra 

när temperaturen steg efter en förångningsplatå. I version C avlästes RF-mätaren av 

var 5:e min under körning för att se i vilken mån luften som lämnar skåpet var 

mättad. När fukthalten närmade sig det valda slutvärdet 21% RF (Ohlsson, et al., 

2006) lästes mätaren av kontinuerligt för att veta när torkningen skulle avslutas. När 

torkprocessen var klar vägdes trasorna på respektive våning och den torkade 

fukthalten,        , beräknades fram enligt ekvation 3. 

 

Inhängningsteknik 

Två olika tekniker för inhängning av trasor i skåpet användes. Antingen drogs 

hänganordningarna ut under upphängning eller så var våningarna inskjutna och 

kallraset från trasorna fick kyla skåpet under inhängning, se figur 7. 

 

Figur 7 Två olika inhängningstekniker av trasorna på inskjuten eller utdragen hänganordning. 

Utvärdering 

När en körserie avklarats sammanställdes de loggade temperaturerna och fukthalten 

för trasorna i deras olika stadier. Utifrån detta gjordes erforderliga beräkningar för att 

utvärdera prestandan och avgöra om den aktuella versionens prestanda var 

tillfredställande eller hur en ny version av vattenvärmedrivet torkskåp skulle se ut. 

Även temperaturfördelningen i skåpet låg till grund för denna utvärdering. 

 𝑘 𝑎     3:      𝑘𝑎𝑑 =  
    𝑘𝑎𝑑 −   𝑠  .        𝑘 

   𝑠  .        𝑘 
 [%] 



19 
 

Som ett verktyg i att mäta torkeffektiviteten hos skåpet beräknades          som 

förhållandet mellan kg borttorkad fukt dividerat med den totala energimängden som 

tillförts för att torka trasorna (se ekvation 4).  

 

Där         är. massan hos de torkade trasorna 

Som ett komplement till         var det av intresse att ta reda på hur mycket som 
konsumerades i elenergi och hur mycket fukt som torkades bort. Resultatet av 

uträkningen gav ett värde på       , som räknas ut enlig ekvation 5. 

 

När ett förhållande mellan elenergitillförsel och värmeenergi skall beräknas är 

elkonverteringsgraden ett sätt att skildra detta på. Elkonverteringsgraden,   togs 
fram som ett samband mellan andelen elenergi och värmeenergi från 
vattenvärmeväxlaren (se ekvation 6). 

 

Där    ä   är fläktens energikonsumtion och      motsvarar energimängden som 

omsätts i vattenvärmeväxlaren. 

För att få fram     måste först effekten för vattenvärmeväxlaren beräknas. Med hjälp 

av loggningen på insugstemperaturen och tilluftstemperaturen kunde värmeeffekten 

på värmeväxlarens luftsida beräknas med ekvation 7. 

 

Där      står för värmeeffekten i Watt. Luftmasseflödet,          multipliceras med 

den specifika värmekapaciteten,             och temperaturdifferensen        

Produktutveckling 

Aggregatet 

Det av Nimo-verken AB levererade torkskåpet modifierades för att göra en första 

körserie (version A) möjlig. Fläkten i version A bestyckades med en tätningslist mot 

 𝑘 𝑎     4:        =
 𝑘       𝑒 𝑎𝑑 −    𝑘𝑎𝑑

   ä𝑘 +     
 [
𝑘𝑔

𝑘 ℎ
] 

 𝑘 𝑎     5:       =
 𝑘       𝑒 𝑎𝑑 −    𝑘𝑎𝑑

   ä𝑘 
 [
𝑘𝑔

𝑘 ℎ
] 

 𝑘 𝑎     6: = 1−   
   ä𝑘 

    
  [%] 

 𝑘 𝑎     7:     =   ×   ×    [𝑊]  
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locket på aggregatet. Aggregatet tätades i skarvar och hål för att försumma 

luftläckagets påverkan på resultaten.  

För att öka torkkapaciteten på det vattenvärmedrivna torkskåpet byggdes aggregatet, 

efter en utvärdering av version A, om till version B. Insugsgallret på aggregatet veks 

ner för att minska luftmotståndet in till aggregatet och på så vis öka luftflödet.  

Efter att körningarna på version B genomförts gjordes ytterligare en utvärdering av 

resultaten varvid den sista versionen (version C) av aggregatet byggdes för att 

åstadkomma ytterligare förbättringar av luftflödet in till skåpet.  

På version C var den väsentliga skillnaden den nya radialfläkten och att den 

monterades först i flödesriktningen, vilket ses i figur 8. Fläkten i version C 

monterades först i aggregatets flödesriktning. Eftersom fläktens trycksida (version C) 

hade mindre tvärsnitsarea än aggregatets, tillverkades en dimensionsövergång. 

Detta gjordes i syfte att underlätta luftströmmens utvidgning från fläkten och på så 

sätt träffa hela vattenvärmeväxlaren. Övergången gjordes så lång som möjligt (8cm) 

utifrån det utrymme som fanns tillgängligt på skåpets tak. Dimensionsövergången 

tillverkades av plåten (se materialförteckning) som sågades ut i fyra delar och 

bockades. Plåtarna skruvades ihop till ett stycke och tätades med silikon. 

Aggregatet kortades 8 cm eftersom utrymmet där den gamla fläkten satt inte längre 

behövdes i version C. 

Som en sista åtgärd i att förbättra luftflödet på aggregatet (version C) togs ett nytt, 

större tilluftshål upp (jämfört med tilluftshålet med måtten          i version B) med 

dimensionen             för att underlätta luftflödet. 
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Figur 8 Aggregatet på version C. Den nya fläkten ses till vänster och en egentillverkad dimensionsövergång i 
plåt ses inringad. Mitt på bilden ses vattenvärmeväxlarens utstickande rörböjar för varmvatten och den 
isolerade framledningen.  

 

Skåpet 

Parallellt med produktutvecklingen av aggregatet gjordes även förändringar av 

skåpet. För att förbättra luftflödet i skåpet gjordes förändringar från version A till B. 

Det tilluftsgaller som fanns i version A klipptes bort vid ombyggnation till version B för 

att minska strömningsmotståndet in till skåpet, vilket visas i figur 9. 

På grund av att version A visade tendenser av att frånluft återcirkulerades till 

aggregatets insug flyttades frånluftens utblås från skåpets tak till toppen av skåpets 

baksida. Frånluftshålet (version B) gjordes, efter formen på frånluftsstosen, se figur 

9. Hålets form gjordes i syfte att öka dess tvärsnittsarea och på så sätt minska 

luftmotståndet för luftens passage ut. Frånluftsstosen från version A monterades på 

frånluftshålet för att leda frånluften längre bort från aggregatets insug. 
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Figur 9 Bild på skåpets insida, version B. Längst upp i bilden ses hur tilluftsgallret i taket, har klippts bort. Det 
svarta längst upp i bilden är fläkten. I bakgrunden ses det nya frånluftshålet som är urtaget högst upp i skåpets 
bakkant. 

Under ombyggnation till version C gjordes en sista modifiering av skåpet. För att 

ytterligare minska luftmotståndet klipptes tilluftshålet upp till samma dimension som 

aggregatets tilluftshål (version C). 

Temperaturgivare 

Eftersom skåpet och aggregatet byggdes om är det viktigt att redovisa vart 

temperaturgivarna monterades under version A, B och C på grund av att vissa av 

givarna flyttats vid ombyggnationerna. 

När luften från rummet sugs in i aggregatet är det av intresse att veta vilken 

temperatur den har. Insugsluftens temperaturgivare, Tin, placerades därför, i version 

A, på aggregatets insugsgaller, se figur 10. Ett värmestrålningsskydd mellan Tin och 

vattenvärmeväxlaren monterades, i version B, för att inte givaren skulle påverkas av 

värmeväxlarens värmestrålning. När version C kördes satt Tin på fläktens sugsida. 

För mätning av aggregatets tillufttemperatur monterades en temperaturgivare, Ttill, 

efter elvärmaren, se figur 10. På detta sätt mättes den temperatur luften hade när 

den flödade in i skåpet samt vilken temperaturdifferens som erhölls över 

vattenvärmeväxlarens luftsida. 

På insidan av skåpet monterades temperaturgivarna Tv1, Tv2 och Tv3 för att mäta de 

olika våningarnas temperatur, se figur 10. För att montera givarna borrades 3 hål i 
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mitten på skåpets bakkant varvid givarna träddes in 8 cm på respektive våning. Tv1 

utrustades med ett skydd för att inte komma i kontakt med trasorna under körning.  

Där luften evakuerades ut ur skåpet mättes frånluftstemperaturen genom 

temperaturgivaren, Tfrån. Denna monterades i alla versioner på skåpets frånluftsstos, 

se figur 10.  

Vattenrörens framlednings- och returtemperatur på vattenvärmeväxlaren mättes med 

Tw in respektive Tw ut. Dessa monterades på fram- och returledningen, i direkt 

anslutning till vattenvärmeväxlaren, se figur 10. För att säkerställa att temperaturerna 

som mättes av Tw in och Tw ut var korrekta isolerades givarna mot rumsluften. 

 

Figur 10 Temperaturgivarnas placering i version A. Tin mätte insugsluftens temperatur. Efter elvärmaren 
(blixtsymbol i figur) satt Ttill som mätte tillufttemperaturen. Inne i skåpet satt Tv1, Tv2 och Tv3 som mätte 
temperaturen på våning 1, 2 och 3.  Tw in och Tw ut satt i direkt anslutning till vattenvärmeväxlaren och mätte 
dess in- och utgående vattentemperatur. Frånluftens temperatur mättes i Tfrån.  



24 
 

Resultat 

En viktig prestandaparameter för det vattendrivna torkskåpet är torktid. Torktiderna 

korrelerade till torkskåpets luftflöde. Vid version A, 55°C, fullast hade skåpet ett 

uppmätt luftflöde på 35 m3/h och en torktid på 11,5 timmar (se tabell 1). Då 

insugsplåten viktes ner, frånluftshålet flyttades och tilluftsgallret togs bort (version B) 

ökades luftflödet till 70 m3/h och torktiden minskade med 8 timmar (se tabell 1). Bästa 

torktiderna uppnådde skåpet i version C där tilluftshålet vidgades ytterligare och 

fläkten byttes ut vilket gav ett luftflöde på 180 m3/h (se tabell 1). Vid körning med 

version C, 55°C, fullast minskade torktiden med ytterligare 2 timmar, ner till 1 timme 

(se tabell 1).  

Skillnaden i torktid mellan framledningstemperatur 80°C och 55°C vid version A var 

små och torktiderna uppmätte ca 10 timmar vardera vid fullast. I version B, 80°C, 

fullast, uppmättes en torktid på dryga 5 timmar att jämföra med dryga 4 timmar vid 

55°C. Version C uppmätte de minsta skillnaderna mellan torktiderna vid de olika 

framledningstemperaturerna. Vid 80°C, fullast hade version C en torktid på 40 min att 

jämföra med 64 min vid 55°C, fullast (se tabell 1). 

Det värmda vattnet i framledningen värmer i sin tur luften i skåpet. När luften nått 

frånluftens temperaturmätning har den sjunkit i temperatur på grund av den kylande 

effekten av förångningen av vatten i trasorna. För att veta när torkningen är klar kan 

frånluftstemperaturen mätas och jämföras mot en vald sluttemperatur. När frånluften 

blivit lika varm som sin sluttemperatur kan torkningen stoppas då förångningen av 

vattnet avtagit. De frånluftstemperaturer som mättes vid klar torkning skilde mellan 

de olika framledningstemperaturerna för versionerna A, B och C. 

Framledningstemperaturen 80°C ger en högre sluttemperatur på frånluften än 55°C, 

oavsett version A, B eller C (se tabell 1). Skillnader ses även mellan versionerna A, B 

och C där version C har de lägsta sluttemperaturerna vid klar torkning (se tabell 1). 

När torkningen av trasorna var färdig vägdes de för att beräkna ut den kvarvarande 

fukthalten där version C hade minsta avvikelse från ursprungsfukten medan version 

B har störst (se tabell 1). 

Skillnader mellan fukthalten i trasorna på respektive våning sågs mellan version A, B 

och C. I version A:s alla körningar fanns mer fukt kvar i trasorna på våning 1, medan 
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våning 3 var torrast. Ett exempel är körningen 55°C, fullast där den kvarvarande 

medelfukthalten i trasorna efter körning var 2,8 % (w/w) (se tabell 1) medan den 

kvarvarande fukthalten på våning 1 var 11,9 % (w/w) och -2,5 % (w/w) på våning 3. I 

version C är trasorna istället torrare på våning 1 och fuktigare på våning 3. Detta kan 

exemplifieras med körning 55°C, halvlast där den totalt kvarvarande fukten var  0 % 

(w/w) (se tabell 1) medan våning 1 var 1,8 % (w/w) torrare än den ursprungliga 

fukthalten och våning 3:s kvarvarande fukthalt var 2,1 % (w/w). 

Tabell 1 Prestanda, flöden och fukt kvar efter torkning för version A, B, C vid framledningstemperaturerna 
(55°C, 80°C). I tabellen jämförs fullast och halvlast för de olika versionerna.  

Körning Luftflöde 
[m

3
/h] 

Vattenflöde 
[l/min] 

Torktid 
[min] 

Frånluft 

[°C] 

Fukt kvar 
[%] 

Effekt 
[W] 

        
[kg/kwh] 

       
[kg/kwh] 

A 80 °C 
Full 

35 0,8 597* 56 -1,0* 475 0,35* 7,16* 

A 55 °C 
Full 

35 0,8 690/584* 42 2,8/-2,3* 290 0,47/0,61* 5,96/7,65* 
 

B 80°C 
Full 

70 0,8 197/310* 55 -3,5/-4,4* 922 0,57/0,39* 21,65/14,0* 

B 80°C 
Halv 

70 0,8 141* 55 -2,3* 922 0,45* 17,5* 

B 55°C 
Full 

70 0,8 127/260* 42 -1,4/-1,6* 558 1,32/0,67* 32,78/15,1* 

B 55°C 
Halv  

70 0,8 108 42 -1,3/-1,3* 558 0,92/1,02 * 22,04/23,48
* 

C 80°C 
Full 

180 1,6 40 43 -0,4 2563 1,06 30,38 

C 80°C 
Halv 

180 1,6 25 43 1,6 2563 1,14 29,88 

C 55°C 
Full 

180 1,6 64 34 0 1542 1,12 19,95 

C 55°C 
Halv 

180 1,6 42 34 0,6 1542 1,16 17,98 

*Gäller när trasorna hängts upp på inskjuten upphängningsanordning. 

 

Skillnader i temperaturfördelning mellan versionerna observerades i version A och B 

beroende på hur inhängningen av de fuktiga trasorna utfördes. Vid vissa körningar 

upptäcktes en dip i temperaturen på våning 2, vilka ses i figur 11 och 12. Andra 

körningar, med tillsynes samma förhållanden, visade en jämn temperaturutveckling , 

vilka ses i figur 13 och 14. Temperaturdippen kunde relateras till att trasorna hängts 

direkt in i skåpet utan att upphängningsanordningen först dragits ut, medan den 

jämna temperaturutvecklingen relaterades till att de fuktiga trasorna hängts på den 

redan utdragna upphängningsanordningen. 
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Figur 11 Temperaturfördelning i skåpet. Här ses den temperaturdip som observerats då trasorna hängts direkt i 
skåpet utan att upphängningsanordningen dragits ut. Diagrammet visar en körning med version A, 55˚C fullast, 
men är även representativ för en likadan körning med version B. De lokala minpunkterna som regelbundet 
återkommer, uppstår då dörren öppnas för manuella fuktkontroller. 

 

I version A, B och C utfördes handtester för att avgöra när trasorna blivit torra. Vid 

handtesterna öppnades torkskåpets dörr och trasornas fukt kontrollerades med 

handpåläggning. Öppnandet av dörren i version A resulterade i tydliga temporära 

temperatursänkningar, vilka visas i figur 11. Vid körningarna i version B utfördes färre 

och snabbare handtester, vilket resulterade i färre och mindre temperatursänkningar, 

se figur 12. Från och med version C användes en RF- mätare som komplement till 

den manuella fuktkontrollen vilket minskade antalet öppningar av torkskåpet. Luften i 

skåpet, version C behöll en jämnare temperatur genom hela körningen, utan 

temperatursänkningar. 
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Figur 12 Temperaturfördelning i skåpet. Här ses den temperaturdip som observerats då trasorna hängts direkt i 
skåpet utan att upphängningsanordningen dragits ut. Diagrammet visar en körning med version A, 80˚C fullast, 
men är bortsett från tiden även representativ för en likadan körning med version B .  

 

 

Figur 13: Temperaturfördelning i skåpet. Här ses den temperaturutveckling som observerats då trasorna hängts 
på utdragen upphängningsanordningen. Små skillnader ses i temperaturen mellan våningsplanen. Diagrammet 
visar en körning med version B, 55˚C, fullast, men är för temperaturfördelningen även representativ för en 
likadan körning med version A. 

 

Temperaturfördelningen mellan våningarna i skåpet är olika mellan version A, B och 

C. I version A uppmätte våning 1 en lägre temperatur under hela körningen än 

våning 2 och 3. Mot slutet av körningen då trasorna torkat ökade temperaturen på 

våning 1 men den uppnådde aldrig temperaturen hos våning 2 och 3, se figur 14.  
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Figur 14 Temperaturfördelning i version A framledningstemperatur 55˚C, fullast. Våning 1 uppmäter en lägre 
temperatur under hela körningen än våning 2 och 3. 

I version B uppmättes små skillnader mellan temperaturerna i de tre våningsplanen. 

Temperaturerna på de tre våningarna följer varandra i en jämn kurva upp till den 

platå vid vilken trasorna torkat och förångningen avtagit. Detta kan ses i figur 13. 

I version C var temperaturen, till skillnad från version A och B, högst på våning 1 och 

lägst på våning 2, som redovisas i figur 15. 

  

Figur 15 Temperaturfördelning i version C vid framledningstemperatur 55˚C, fullast. Våning 1 uppmäter den 
högsta temperaturen medan våning 2 uppmäter den lägsta. 
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Skillnader mellan version A, B och C observerades även i värmeeffekterna som 

aggregatet ger. Skillnaderna i värmeeffekter beräknades på värmeväxlarens luftsida. 

Ombyggnaden av version A till version B resulterade i att värmeeffekten vid 

framledningstemperatur 80°C, på värmeväxlaren ökade med 94 % (se tabell 1). Vid 

samma temperatur ökade version C värmeeffekten på värmeväxlarens med 177 % 

(se tabell 1), jämfört med version B. I versionerna A, B och C uppmättes likvärdiga 

effektökningar på värmeväxlaren, vid 55°C som vid 80°C (se tabell 1). 

Energieffektiviteten,     , kan mätas på två sätt. Dels som         [kg bortförd 

fukt/ kWh total tillförd energi] och dels som        [kg bortförd fukt/ kWh tillförd 

elenergi]. Båda beräkningssätten är mått på hur mycket tillförd energi som används 

för att torka trasorna. I         tas både den totala konsumtionen av elenergi 

(fläkten) och värmeenergi (vattenvärmeväxlaren) med i beräkningen, medan i 

       tas endast hänsyn till den konsumerade elenergin. Version C har högre 

       -värden vid både framledningstemperatur 80°C och 55°C, än version A. I 

alla tre versionerna har körningarna, med framledningstemperatur 55°C ett högre 

       -värde än motsvarande körning vid 80°C, oavsett last, (se tabell 1). Baserat 

på beräkning av         har den mest energieffektiva körningen noterats i version B 

vid 55°C, fullast. 

På grund av att det värmedrivna skåpets elkonsumtion är liten i förhållande till den 

mängd vatten som torkas bort i trasorna blir det uträknade värdet på        

flerfaldigt högre än         för samtliga versioner.        i version A, 80°C har 

värdet 7,16 kg/kWh el (se tabell 1), vilket är 20 gånger högre än motsvarande 

körnings         –värde. Jämförs detta förhållande med version A, 55°C har 

förhållandet mellan         och        sjunkit till 12,5 gånger (se tabell 1). De 

största skillnaderna mellan de två effektivitetsmätningssätten för torknig ses i version 

B där        är upp till 39 gånger större än        . Med hänsyn till hur mycket el 

som åtgått vid torkningen av trasorna konstateras att version B, 55°C har den största 

effektiviteten. I redovisning av version C är        högre vid 80°C än vid 55°C. 
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Som ett sätt att mäta hur mycket el som ersatts av vattenburen värmeenergi, 

beräknades torkskåpets elkonverteringsgrad. I version A och B beräknades 

elkonverteringsgraden till 98 % medan version C:s elkonverteringsgrad beräknades 

till 94 %. Detta redovisas i figur 16. 

 

Figur 16 Andel vattenburen värmeenergi som ersatt elenergin i medeltal beräknat från samtliga versioners 
körningar.  
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Diskussion  

För att kunna jämföra det varmvattendrivna torkskåpet med ett av Nimo-verkens 

eldrivna torkskåp på marknaden är det viktigt att jämföra de faktorer som skiljer sig 

mellan hur de har testats. Normalt sett utför Nimo-verken AB tester på sina torkskåp i 

testrum med 60 % RF (Nimo-verken AB, 2009). Vid start av testerna på det 

vattenvärmedrivna torkskåpet uppmättes den relativa luftfuktigheten i rummet till 20-

40%. Skillnaden i luftfuktighet innebär en fördel i torkprocessen i jämförelse med 

Nimo-verkens tester då det varmvattendrivna torkskåpet använt torrare luft för att 

torka trasorna.  

Enligt Nimo-verken AB:s torkprocedurer vid tester av torkskåp fuktas textilerna till 50 

% (w/w) (Nimo-verken AB, 2009). Fukthalten i de trasor som användes i det 

varmvattendrivna torkskåpet uppmättes efter konditionering i tvättmaskinen till 45-55 

% (w/w). För körning i det vattenvärmedrivna torkskåpet innebar detta att trasornas 

konditionerade vikt var  5% -enheter från vad Nimo-verkens trasor är vid körning. 

Vid torkning av textilier finns normer för vad som menas med ”normaltorra” trasor. Vid 

21˚C, 30 % RF har en normaltorr trasa en fukthalt på 5,67 % (w/w) (Carr, et al., 

2007). Vid torkning i det vattenvärmedrivna torkskåpet hade de torkade trasorna en 

fukthalt på mellan 4,57 och 7,37 % (w/w). När fukthalterna från körserierna jämförs 

med fukthalten för normaltorra trasor ses skillnader i trasornas fukthalt mellan att 

vara 0,4 % (w/w) torrare till att vara 1,6 % (w/w) fuktigare än normaltorrt. Det 

varmvattendrivna torkskåpets resultat stärks därför på grund av de små skillnaderna i 

trasornas fukthalt jämfört med Nimo-verkens testprocedurers.  

Det vattenvärmedrivna torkskåpet hade skillnader i fukthalt mellan våning 1, 2 och 3 

och mellan version A, B och C. I version A var trasornas fukthalt störst på våning 1, 

medan de i version C var torrast på våning 1. Detta resultat betyder trasornas fukthalt 

korrelerar med luftflödets storlek och att stora luftflöden gör att trasorna längre ner i 

skåpet torkar fortare. 

Det fanns även skillnader mellan trasorna a-j på våningarna. Under version A och B 

var torkningen sämre i skåpets bakkant och trasorna på hängare c, d, h och i. I 

version C var fördelningen av luftflödet koncentrerad till skåpets väggar vilket betyder 

att mitten av trasorna på våning 2 hade långsammare torkning. Luftflödesbilden i 
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skåpet förändras därför när flödet ökar och tenderar att torka trasorna längs 

väggarna bättre. 

Ett bra sätt att säkerställa att trasorna torkat är att mäta frånluftens temperatur. När 

förångningen avtar minskar den kylande effekten på luften i torkskåpet, vilket leder till 

att luften ut ur skåpet får en högre och högre temperatur. På det varmvattendrivna 

torkskåpet mättes frånluftstemperaturen kontinuerligt under hela torkförloppet. Efter 

att alla körningar utförts, kontrollerades de slutgiltiga frånluftstemperaturerna, det vill 

säga frånluftstemperaturerna vid tiden då körningarna avslutades. Tydliga mönster 

uppvisades på frånluftens slutgiltiga temperaturer i körningarna för version A, B och 

C vid båda framledningstemperaturerna, där skillnaderna mellan samma typ av 

körningar inte var större än   1°C. Detta betyder att sluttemperatur för frånluften i ett 

torkskåp, oberoende av last textilier, kan bestämmas utifrån framledningstemperatur 

till aggregatet. Frånluftens sluttemperatur är därför en bra reglerparameter för att 

bestämma den exakta torktiden i ett torkskåp och rekommenderas i ett framtida 

reglersystem för det varmvattendrivna torkskåpet. 

En viktig parameter för att mäta prestandan på torkskåp är torktid. I det vardagliga 

hushållsarbetet är det, trots stort fokus på energieffektivitet, den faktiska tiden det tar 

för tvätten att torka som är avgörande för hur mycket torkskåpet kommer att 

användas. De eldrivna torkskåpen som finns på marknaden idag har en cirka torktid 

på 120-180 min för en last på 3,5 kg textilier (Cylinda, 2012). Torktiderna för det 

varmvattendrivna skåpet uppnådde i Version C, 80˚C, fullast, 40 minuter som bäst 

och för 55˚C, fullast, 64 minuter. Jämfört med det eldrivna torkskåpet står sig dessa 

torktider inte bara väl i konkurrensen, utan utklassar de vanliga, eldrivna torkskåpen 

på marknaden, och har alltså god potential att användas i minst lika stor utsträckning 

som dessa skåp. 

Under studiens gång insågs vikten av att minska andelen rundluft. Detta för att 

minska risken för att varm frånluft recirkulerar in i aggregatet. Anledningen till att 

rundluft bör undvikas i varmvattendrivna torkskåp är att temperaturdifferensen i 

vattenvärmeväxlaren blir för låg och att effekten över värmeväxlaren minskar. När 

rundluft uppstår recirkulerar varm luft med hög relativ fuktighet till insuget, 

fuktabsorptionen i skåpsluften avtar och torktiden blir längre.  
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I version A hade frånluftens utgångshål sin placering nära insuget till aggregatet, 

vilket innebär att en viss del rundluft kan ha förekommit. Detta indikerades då 

insugstemperaturen steg allteftersom temperaturen i skåpets frånluft steg. I version B 

och C satt frånlufthålet och insugshålet på ett större avstånd från varandra. 

Körningarna i version B och C var mindre utsatta för rundluft, vilket är ett påstående 

som styrks av att kortare torktider och mer konstanta insugstemperaturer 

registrerades.  

För att få repeterbarhet vid torkningen av textilerna hängdes trasorna upp på samma 

inhängningsplats vid varje körning av det vattenvärmedrivna torkskåpet. Under 

prestandatesterna skilde sig däremot inhängningstekniken åt, se figur 7. Som även 

ses i tabell 1 har trasorna hängts in på inskjuten eller utdragen hänganordning. Vid 

inskjuten hänganordning kyler de fuktiga trasorna skåpet och skåpsluften med sitt 

kallras medan kallraset, vid utdragen hänganordning aldrig hamnar i skåpet. Under 

körningar med låga luftflöden, noterades en därför temperaturdip på våning 2, vid 

upphängning på inskjuten hänganordning. Vid upphängning på utdragen 

hänganordning uppdagades däremot aldrig detta fenomen. Vid låga luftflöden finns 

risk för att upphängning på inskjuten hänganordning resulterar i långa torktider och 

stora temperaturskillnader mellan våningarna i skåpet. Slutsatsen av detta är att låga 

luftflöden bör undvikas vid torkning då handhavandet vid inhängning lätt bidrar till 

stora skillnader i torkprocessen. 

En avgörande faktor för torktiderna i varmvattendrivna torkskåp är 

tilluftstemperaturen, alltså den temperatur som luften antagit efter att den värmts upp 

av det varma vattnet i värmeväxlaren. Ett lågt tilluftflöde skapar en liten omblandning 

av luften i skåpet, vilket bidrar till att varm tilluft, på grund av sin låga densitet, har en 

benägenhet att stiga uppåt innan den nått den nedre delen av skåpet, se figur 17. 

Kall luft har på grund av sin höga densitet en benägenhet att sjunka till botten av 

skåpet där den kan bilda en kall zon. 
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Figur 17 Schematisk bild över hur luftströmmen tros ha sett ut i de olika versionerna. I version A stiger 
luftströmmen för tidigt och i version C når den hela vägen ner till skåpets botten. 

I samtliga tre versioner gav en framledningstemperatur av varmvattnet på 55°C en 

tilluftstemperatur på 47-52°C. Detta kan jämföras med en framledningstemperatur på 

80°C som gav en tilluftstemperatur i aggregatet på 65-72°C. Tilluftstemperaturen är 

alltså upp till 35 % lägre vid en framledningstemperatur på 55°C i jämförelse med 

80°C. Alla körningar i version A och B, med 55°C på vattentemperaturen hade 

kortare torktider än motsvarande körning på 80°C.   

Densiteten på 72°C tilluft (80°C framledningstemperatur) är 1,0137 kg/m3 och 

densiteten på 47°C (55°C framledningstemperatur) tilluft är 1,005 kg/m3 (Cengel, 

2006). Vid den uppmätta temperaturen 20°C på våning 1, version A är densiteten 

1,204 kg/m3 (Cengel, 2006). På grund av att luften från aggregatet är 8,6- 15,8% 

lättare än luften på våning 1, motverkas omblandning av luften i skåpets nedre del.  

Det låga luftflödet och den varma luften in till skåpet kan vara en av anledningarna till 

den temperaturskiktning som uppmätts i version A. Till skillnad från version A och B 

hade version C den högsta uppmätta temperaturen på våning 1. Den förändrade 

temperaturbilden kunde relateras till det höga luftflödet i version C.   

Slutsatsen som kan dras om sambandet mellan luftflöde och tillufttemperatur är att 

en ökad lufttillförsel i torkskåpet bidrar till en varmare temperatur längre ner i skåpet 

och att ett lågt flöde bidrar till att det blir varmare längre upp i skåpet. Vid lågt 

luftflöde är det en fördel att använda sig av en lägre tilluftstemperatur för att få ett 

bättre torktidsresultat. Vid höga luftflöden innebär en högre tilluftstemperatur kortare 



35 
 

torktider då den ökade värmeeffekten i värmeväxlare utnyttjas bättre än vid låga 

luftflöden. 

I version A uppmätte fläkten ett luftflöde på 35m3/h. Detta kan jämföras med luftflödet 

i versionen C som uppmättes till 180m3/h. Flödet i version A är alltså endast 20 % av 

det flöde som uppmättes i version C (se tabell 1). Ett rundluftstorkskåp har i 

jämförelse ett luftflöde på 180m3/h, varav 25 % evakueras från skåpet (Cylinda, 

2012). De förbättringsåtgärder som gjordes på aggregat och skåp i version B och C 

bidrog alltså till att luftflödet ökade till nivåer som överensstämmer med luftflödet för 

ett rundluftstorkskåp från Nimo-verken AB (Cylinda, 2012). Däremot är det 

evakuerande luftflödet på det varmvattendrivna torkskåpet 4 gånger större än för 

rundluftsskåpet. Det bör därför finnas god ventilation i lokalen där ett 

vattenvärmedrivet torkskåp av version C står för att förhindra att rumsluftens fukthalt 

ökar.  

Med hänsyn tagen till samtliga ovan beskrivna parametrar är version C det klart mest 

energieffektiva vattenvärmedrivna torkskåpet. 

Ett annat sätt att mäta prestandan på torkskåp är att titta på energieffektivitet genom 

att beräkna hur stor andel av fukten i trasorna som kan förgångas med en tillförd 

energimängd (    ). Vid en ideal torkprocess är         = 1,5 kg/kWh total 

energitillförsel att jämföra med det varmvattendrivna torkskåpets         värden 

som ligger 1,06-1,16kg/kWh för version C (se tabell 1). Enkelt beskrivet innebär det 

att 71-77% av den tillförda energin används till att förånga fukten i trasorna, medan 

resterande del är värmeförluster till omgivningen. Värmeförlusterna till omgivningen 

märktes även av att skåpets vägg blev varmare där temperaturen i skåpets luft steg. 

En körning av version C, 80°C hade varmare skåpsväggar än vid en körning av 

version C, 55°C Det finns alltså fortfarande stor utvecklingspotential för det 

varmvattensdrivna torkskåpets energieffektivitet genom att värmeisolera skåpet. Den 

tidigare vetenskapliga studiens förslag på värmeisolering för minskade 

värmeförluster är alltså väl begrundade (Ohlsson, et al., 2006).  

Studeras tabell 1 ses att version B, 55°C, fullast har en körning som uppvisar ett 

högre         än de andra körningarna. Detta tyder på att version B kan vara 

mycket energieffektiv vid rätt förutsättningar, men att jämförelsen med version B:s 

andra körningar visar på stor instabilitet i prestanda. Det är utifrån         bättre att 
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torka trasorna i version C även om dess maxvärde inte är lika högt som version B:s, 

eftersom repeterbarheten (    ) i version C är bättre. 

Om vattenvärmeväxlarens vattentillförsel skulle stängas av skulle fläktens 

producerade luftström fortfarande torka trasorna, om än långsammare än den 

vattenvärmda tilluften skulle göra.         skulle motsvara         vilket innebär ett 

högre värde då        endast tar hänsyn till tillförd elenergi och inte till den 

uppvärmande effekten av luften. Körningar med långa torktider påvisar låga         

värden. Detta kan ses i version A och B som vid den låga värmeeffekten på 

vattenvärmeväxlaren vid en framledningstemperatur på 55° gav bättre         

värden än vid motsvarande körning på 80°C. En hög framledningstemperatur och 

effekt innebär att den andel fukttransport som sker utan värmetillförsel minskar. Av 

den anledningen har alla körningar på version A, B och C ett högre         värde 

vid framledningstemperaturen 55°C än vid 80°C (se tabell 1). 

Om endast elenergikonsumtion, för det varmvattendrivna torkskåpet räknas är 

       17,98-30,38 kg/kWh el för version C. Detta kan jämföras med Nimo-verkens 

värmepumpsdrivna torkskåp, Ecodrive 2.0HP, som har ett beräknat        värde på 

1,8-2,1 kg/kWh el, beroende på driftförhållande (Nimo-verken AB, 2012). Det 

varmvattendrivna torkskåpet, version C, kan alltså torka bort 7,3–15,6 gånger så 

mycket vatten som det värmepumpsdrivna torkskåpet, med samma eltillförsel. Det 

värmepumpsdrivna torkskåpets energiomvandlingsprocess i kombination med 

distributionen av värmeenergin till luften innebär en mer komplicerad konstruktion än 

det varmvattendrivna torkskåpet. Trots det lyckas inte det värmepumpsdrivna 

torkskåpet mäta sig med det varmvattendrivna torkskåpet. 

Samtliga körningar i version C uppvisar samma mönster gällande        och 

       . Som tidigare nämnts har version C, 80°C generellt ett lägre         än 

version C, 55°C, vilket beror på att en större andel värmeenergi konsumerats i 

förhållande till elenergi under torkningen (se tabell 1). När detta jämförs med version 

C:s        -värde konstateras att den större andelen energi som använts under 

torkning kommer ifrån värme och en mindre andel energi kommer ifrån el, vilket ger 

ett högre        värde (se tabell 1). Slutsatsen blir således att en hög 

framledningstemperatur är att eftersträva för att uppnå elenergisnåla körningar. 
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Elkonverteringsgraden för det varmvattendrivna torkskåpet är, oavsett version och 

framledningstemperatur, mycket hög. Som lägst är elkonverteringsgraden 94 %, 

vilket betyder att endast 6 % av energin som går åt vid torkning kommer från elnätet, 

vilket ses i figur 16. Ett värmepumpsdrivet torkskåp har en elkonverteringsgrad på 67 

% vid en antagen COP på 3,0. Det varmvattendrivna torkskåpet har en 

elkonverteringsgrad som är ca 30 % -enheter högre än ett värmepumpdrivet torkskåp 

(Nimo-verken AB, 2012). Om målet är att minska sin elkonsumtion är ett 

vattenvärmedrivet torkskåp ett bra alternativ som i dessa mått utklassar de vanliga 

torkskåpen på marknaden. 

Tack vare den höga elkonverteringsgraden har resultaten av körningarna i version C, 

80°C, fullast visat att utsläppen av koldioxidsekvivalenter, baserat på 

marginalelsdata, är 33g CO2ekv/körning (Sköldberg, 2008). I jämförelse med ett 

värmepumpdrivet torkskåp på marknaden är utsläppen av CO2ekv, baserade på 

samma marginalelsdata, 871g CO2ekv/körning (Sköldberg, 2008) vid en last på 4kg 

kläder. Slutsatsen är att ett värmepumpsdrivet torkskåp bidrar till, i storleksordningen, 

25 gånger så stora koldioxidutsläpp under en körning som ett vattenvärmedrivet 

torkskåp gör. Utifrån denna uträkning står det klart att det varmvattendrivna 

torkskåpet är ett självklart val för kunder som söker en klimatsmart produkt, med låga 

utsläpp. 

Då åsikterna skiljer sig åt när det gäller beräkning av koldioxidutsläpp kan det vara 

lämpligt att även undersöka hur stora utsläppen blir vid beräkning utifrån 

medelelsdata från Nordisk elmix, som baseras på genomsnittliga, specifika utsläpp (g 

CO2ekv/kwh) för olika elproduktionssätt (Vega, 2008). Detta ger ett nytt sätt att 

jämföra det varmvattendrivna torkskåpets utsläpp, 3 g CO2ekv/körning, med det 

värmepumpsdrivna torkskåpets utsläpp, 78 g CO2ekv/körning. Det varmvattendrivna 

skåpet släpper, baserat på medelelsdata, ut 75g mindre CO2ekv/körning. 

Vilket blir då konsekvensen av att byta ett elvärmedrivet torkskåp mot ett 

vattenvärmedrivet torkskåp? Om ett vattenvärmedrivet torkskåp inhandlas till en villa 

som använder sig av oljebrännare som uppvärmning, kommer fjärrvärmebolaget inte 

att behöva producera någon värme eller el för att driva skåpet. Elförbrukningen 

kommer att vara 94-98% lägre än om ett elvärmedrivet torkskåp använts. Den el som 

behövs för att driva fläkten kommer troligen att tolkas som marginalel under hela 
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skåpets livslängd. Värmen som oljepannan producerar är olika dålig beroende på hur 

man tolkar motsvarande elproduktion. Under en 30-års period har marginalelsmix ett 

utsläpp på ca 670g CO2 ekv/KWh el (Sköldberg, 2008) vilket för en modern oljepanna 

med en verkningsgrad på 90 % (Kåberger & Persson, 2008) innebär att utsläppet blir 

ca 320g CO2 ekv/ KWh, alltså lägre än för motsvarande elproduktion (Kåberger & 

Persson, 2008). Baserat på studiens sammantagna resultat konstateras att ett byte 

av ett elvärmedrivet torkskåp mot ett vattenvärmedrivet torkskåp har stora fördelar i 

syftet att minska de fossila koldioxidutsläppen.  
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Slutsatser 

Det vattenvärmedrivna torkskåpet, i version C, har en prestanda på torktider som är 

kortare än dagens torkskåp på marknaden. Den låga tilluftstemperaturen som 

vattenvärmedrivningen innebär, räcker för att torka trasorna på ett effektivt sätt och 

det vattenvärmedrivna torkskåpet behöver ingen elvärmare som spetslast.  

Den elförbrukning som används för att torka trasorna i skåpet är flerfaldigt lägre än 

för elvärme och värmepumpsdrivna torkskåp.  

Frånluftstemperaturen är ett tillförlitligt sätt för att veta när torkningen i det 

vattenvärmedrivna skåpet är klar. Trots de goda resultaten av produktutvecklingen 

finns fortfarande stor utvecklingspotential, vad gäller det vattenvärmedrivna 

torkskåpets värmeförluster och luftflödesoptimering. 

Fortsatta studier och förbättringar 

Trots de stora förbättringarna som gjordes på det vattenvärmedrivna torkskåpets 

finns komponenter som har förbättringspotential och fenomen i torkprocessen som är 

av intresse att studera ytterligare. Det finns även sätt att förbättra de metoder som 

använts för att genomföra studierna. Nedan följer en vägledning i hur ett fortsatt 

arbete med det vattenvärmedrivna torkskåpet skulle kunna fortskrida och vilka saker 

som visat sig vara kritiska för korrekta resultat. 

Givarnas var viktiga att placera på rätt plats. I version A satt Tin på insugsgallret. 

Temperaturgivarens visning av Tin kan ha varit något missvisande hög på grund av 

att ett strålningsutbyte med vattenvärmeväxlaren. I version B var 

temperaturvisningen av Tin troligen mer korrekt än i version A då ett 

värmestrålningsskydd satt monterat mellan Tin och värmeväxlaren. Tin hade en än 

bättre placering i version C och tros ha visat mest korrekt temperatur i jämförelse 

med version A och B. Detta på grund av att Tin satt placerad på fläktens insug och 

därför inte hade något strålningsutbyte med värmeväxlaren. Slutsatsen som kan dras 

av givarens placering är att det är en fördel, vid temperaturmätning om 

temperaturgivare monteras skyddat från störande komponenter. 

Hur inhängningsteknikerna påverkar torktiden och i sin tur påverkas av luftflödet 

behöver utredas vidare. Körserier med ett antal olika flöden och 
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framledningstemperatur skulle med en och samma last kunna avgöra vilka 

vetenskapligt fastställbara samband som finns mellan inhängningstekniker och 

torktidsprestanda. En studie i varför en temperaturdip i det vattenvärmedrivna 

torkskåpet kan innebära en kortare torktid i version A men längre torktider vid version 

B skulle kunna ge bättre förståelse av de torkmekanismer som förekommer under 

torkning av textilier. 

Kombinationen mellan varmvattendriven och eldriven uppvärmning av skåpet 

genomfördes aldrig vilket skulle vara intressant att studera för att utreda hur deras 

specifika egenskaper kan kombineras för effektiv torkning av textilier i torkskåp. 

Den varierande fuktfördelningen i skåpets trasor påverkas av luftflödet genom 

skåpet. Trots version C:s korta torktider ger fläkten i version C en för hög 

luftflödeshastighet. Luftströmmen är något för smal för att träffa trasorna jämt mellan 

våningarna 1, 2 och 3. Dessutom finns en ojämnhet i fukthalt i sidled, vilket tyder på 

att en långsammare, men bredare luftström kan bidra till än bättre torktider med 

jämnare torkresultat  

Det är också av intresse att förbättra aggregatets utformning för att om möjligt öka 

luftflödet och effektivisera insugsluftens väg genom vattenvärmeväxlaren. Genom att 

utesluta elvärmaren skulle aggregatets längd i version C minskas ytterligare och ge 

plats åt en längre dimensionsövergång mellan fläkt och aggregat, med mindre 

tryckförluster. Ett exempel på hur ett sådant aggregat skulle kunna se ut illustreras i 

figur 18. Aggregatets gavel har också en viss utvecklingspotential. Genom att runda 

av dess övre kant skulle tryckförlusterna troligen bli lägre. En effektivisering av 

aggregatets flödeskapacitet skulle ge förutsättningar att ha en mindre fläkt men 

behålla samma luftflöde. 
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Figur 18 En bild över hur ett framtida aggregat skulle kunna se ut. Ett breddat tilluftsutblås med avrundad, övre 
gavelkant. Aggregatet är kortat då elvärmaren är borttagen, vilket ger plats åt en större dimensionsövergång 
mellan fläkt och aggregat. 

 

För att minska värmeförlusterna i det vattenvärmedrivna torkskåpet är en studie av 

ett välisolerat torkskåp av intresse. Detta skulle ge vetskap om i vilken omfattning 

värmeisolering av skåpet skulle ge bättre torktider och energieffektivitet. 

Även aggregatet har potential att minska sina värmeförluster. Detta gäller speciellt 

vattenvärmeväxlaren som har sin ena gavels rör utanför aggregatet, vilket ger 

värmeförluster. Dessa rör ses i figur 19. 

 
Figur 19 Bild på vattenvärmeväxlaren, där de utanpåliggande rörböjarna på dess ena gavel avger 
värmeförluster till omgivningen. 
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Det vattenvärmedrivna torkskåpet har ingen recirkulering av frånluften, vilket innebär 

att fukttillskottet till rummet är högt. En intern kondensering av fukten i recirkulerad 

frånluft, rundluft, är ett område att utforska vidare på. Genom kondenseringen kan 

fukttillskottet i rummet minska, samtidigt som luftflödet i skåpet skulle behållas högt. 

En extern, kall krets kan kyla frånluften och torka den och sedan recirkulera den in till 

aggregatet igen. Kondensat leds bort till en behållare, som töms efter att körningen 

avslutats.  
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