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Sammanfattning 
 
KBAB har som önskemål att minska energianvändningen i deras fastigheter genom att 
minska på energiåtgången i deras tvättstugor. Genom att integrera kondenseringsvärmet 
i fastighetens värmesystem samt att minska fukthalten i tvättstugorna kan det 
åstadkommas. 
 
Torkning av kläder har tidigare skett med två typer av torktumlare, avluftare och 
kondensortumlare. I avluftaren värms rumsluft upp i torktumlaren, efter den torkat 
kläder evakueras luften ut. I kondensortumlaren recirkuleras luften där frånluften 
avfuktas i en kondensor för att sedan föras tillbaka till torktrumman. 
 
Metoden som användes i denna rapport var att koppla ett externt kyl- och värmepaket 
till en torktumlare från Asko Cylinda AB. Den fuktiga luften från torktumlaren kyls och 
kondenseras i kylbatteriet och värms upp av värmebatteriet för att sedan föras tillbaka 
till torktumlaren. Under mätningen mättes temperatur och flöde på luft- och vattensidan 
för respektive värmeväxlare vid in- och utloppet. På luften mättes även relativ fukthalt 
före kylbatteriet och efter värmebatteriet för att läsa av entalpivärden ur mollierdiagram. 
Entalpivärdena användes för att beräkna dimensionerande effekt på värmeväxlarna. 
 
Tillämpas kyl- och värmepaketet i en fastighet återvinns cirka 3 kWh för en torkning 
med 6 kg kläder. För en ensamboende återvinns cirka 170 kWh under ett år och för en 
flerbarnsfamilj återvinns cirka 500 kWh. Energiförbrukningen reduceras med cirka 65% 
när kyl- och värmepaketet tillämpas. 
 
Efter genomförda mätningar på Karlstads universitet i höglabbet framgick det att kyl- 
och värmebatteriet hade dimensionerande effekter på cirka 3 respektive 1 kW. I 
jämförelse med en av Asko Cylindas kondensorpaket har kylbatteriet ett högt 
effektvärde då kondensorpaketet har en effekt runt 1 kW. Effektiviteten låg på 99% 
respektive 97% för kyl- och värmebatteriet. 
 
En minskning av arean på kylbatteriet visa sig inte påverka effektiviteten i större grad 
då effekten avtog med 5,4% när arean minskades från 2,7 m2 till 0,7 m2. Värmebatteriet 
avtog med 37,1% när arean minskades från 1,0 m2 till 0,27 m2.  Om kyl- och 
värmepaketet ska installeras i torktumlaren måste flänshöjden sänkas. En lösning är att 
flänsen utvidgas i längden för att upprätthålla en hög effektivitet. 
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Abstract 
 
KBAB has a demand to save energy in their real estate by decreasing the consumption 
of energy in their laundry rooms. Integrating the condensing heat with the real estate 
heat system and decreasing the humidity in the laundry room can achieve it. 
 
Drying clothes is carried out by using two types of tumble dryers: open cycle dryer and 
the closed cycle dryer. In the open cycle dryer the room air is heated and sent into the 
drying drum. The humid air evacuates the laundry room after it exits the tumble dryer. 
In the closed cycle dryer the air is recirculated after the humid air passes a condenser 
where the water vapour is condensed before it is led back to the drying drum. 
 
In this thesis an external unit of two heat exchangers is attached to a tumble dryer from 
Asko Cylinda AB. The humid air from the tumble dryer is cooled and condensed in the 
first heat exchanger, and it is heated in the second heat exchanger before it is led back 
to the tumble dryer. During measurements temperature and flow was measured for air 
and water at the entrance and exit of the heat exchangers. Relative humidity was 
measured at the entrance of the first heat exchanger and at the exit of the other one. 
With knowledge of temperature and relative humidity enthalpy values can be read in a 
mollier diagram. Enthalpy values are used to calculate the power of the heat exchanger. 
 
If the heat exchangers are applied in a real estate, 3 kWh regains from one drying 
process with 6 kg drying load. 170 kWh regains during a year in a household for one 
person and 500 kWh regains for a family. The energy consumption is reduced by 65% if 
the heat exchangers are applied. 
 
After measurements at Karlstads University it was clear that the cooling heat exchanger 
had a power of 3 kW and the heating heat exchanger had a power of 1 kW. In 
comparison with a condenser from Asko Cylinda, which has a power of 1 kW, the 
cooling heat exchanger has a large power output. The effectiveness of the cooling and 
heating heat exchangers was calculated to 99% and 97% respectively. 

 
A reduction of the heat transfer area on the cooling heat exchanger did not have a large 
impact on the power output. A reduction from 2,7 m2 to 0,7 m2 contributed to a 5,4% 
lesser power output. The power output on the heating heat exchanger was reduced with 
37,1% when the heat transfer area was reduced from 1,0 m2 to 0,27 m2. The fin height 
must be reduced if the heat exchanger unit can be installed in a tumble dryer from Asko 
Cylinda AB. To maintain a high effectiveness on the heating heat exchanger the fin 
length could be extended. 
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1. Inledning 
 
Karlstads bostads AB (KBAB) äger och förvaltar cirka 6700 lägenheter, affärscentra, 
servicehus och andra lokaler. Företagets fastigheter står idag för cirka 30 % av det totala 
boendet i flerfamiljshus i Karlstad. KBAB har som önskemål bespara energi i deras 
fastigheter genom minska på energiåtgången i deras tvättstugor. Detta åstadkoms genom 
att integrera kondenseringsvärmet i fastighetens värmesystem, t ex värmepumpens 
köldbärare, samt att minska fukthalten i tvättstugorna. Det får inte förekomma 
kondensproblem och temperaturen får inte överstiga 25°C i tvättstugan. Med en 
minskad fukthalt ökar torktumlarens effektivitet och på så sätt reduceras energiåtgången 
för att torka kläder, dessutom blir trivseln i tvättstugan bättre. 
 
Karlstads universitet har tillsammans med Asko Cylinda AB ett samarbete där bl.a. 
Asko Cylindas torktumlare ska undersökas i systemet. Det Cylinda är intresserade av är 
att veta hur torktumlaren regleras med avseende på luftens temperatur på in- och 
utloppssidan på det externa kondensorpaketet. En ansökan har även gjorts och beviljats 
till energimyndigheten för stöd. 
 
En torktumlare har som uppgift att torka blöta kläder. Tilluften värms upp av ett 
värmeelement innan den förs in i torktrumman. Den fuktiga frånluften lämnar 
torktrumman och förs ut från tvättstugan. En metod att reducera konsumtionen av energi 
i en torktumlare är att recirkulera luften. Frånluften recirkuleras efter att den passerat en 
kondensor och ett värmeelement. Denna typ av torktumlare kallas för en 
kondensortumlare. Flera studier om att effektivisera kondensortumlare har genomförts 
där bl.a. avrinningsförmågan på kondensorn vid olika lutningar har testats [1], dynamisk 
simuleringsmodell för avbildning av kondensortumlarens process [2] samt en 
undersökning av möjligheten att byta till temperatursensorer istället för fuktsensorer vid 
detektering av vatteninnehållet i textilerna [3].  
 
I denna rapport har ett externt kyl- och värmepaket kopplats till torktumlaren för att 
återvinna den energi som finns i den fuktiga luften. När luften har passerat kyl- och 
värmepaketet recirkuleras den till torktumlaren. 
 
Syftet med projektet är att studera kyl- och värmebatteriets förmåga att kyla, kondensera 
och värma fuktig luft från en torktumlare, samt hur mycket smuts som kan bildas i 
batterierna. 
 
Målet är att med hjälp av mätundersökningar bestämma om storleken på kyl- och 
värmebatteriet är lämpliga för efterföljande fältundersök, om inte, föreslå modifieringar. 
 
Studien avgränsas till enbart kyl- och värmepaketet där en energianalys ska genomförs 
över dessa komponenter vid beräkning av bl. a. dimensionerande effekt och effektivitet 
för ett antal mätprocesser. Dessutom ska teoretiska beräkningar genomföras i syfte att 
föreslå modifieringar på kyl- och värmebatteriets dimension. 
 
Ekonomiska analyser på införandet av processen faller utanför rapporten samt 
miljöpåverkan vid användning av torktumlare i fastigheter.
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2. Genomförande 
 

2.1 Laborationsuppställning 
Laborationsförsöket utfördes i Höglabbet på Karlstads universitet. Själva 
grundmonteringen av systemet gjordes av Lars Petterson, Laborationsingenjör på 
Karlstads universitet. Uppställningen innefattar de tre huvudkomponenterna kyl-, 
värmebatteri och en torktumlare från Asko Cylinda AB, se bild 1. Kylbatteriet ligger på 
höger sida av torktumlaren sett framifrån, värmebatteriet ligger på vänster sida vilket 
framgår på bild 1. Dessa är kopplade mot varandra och bildar ett slutet system för den 
transporterade luften. På kyl- och värmepaketet finns det ett inlopps- och utloppsrör för 
vattentransport på respektive komponent, se bild 2.  

 
    

Bild 1: Uppställning av systemet där kyl- och värmepa-     Bild 2: In- och utloppsrör för respektive 
 ketet är kopplat till torktumlaren.     komponent i paketet. 

           
Företaget AirCoil (Energi/miljö, värmeväxlare) har tillverkat kyl- och värmepaketet. 
AirCoil är ett försäljningsbolag som säljer, utöver kyl- och värmebatterier, fläktar och 
andra typer av värmeväxlare. Dessa produkter tillämpas på klimat- och 
processanläggningar inom bl. a. industriella installationer 
 
Värmebatteriet är av typ HW med flänsanslutning och är konstruerad för att värma luft 
och kyla vätska, se tabell 1 för flänsmått. Vattenrören är gjorda av koppar, lamellerna 
av aluminium och höljet av varmförzinkad plåt. Maximalt arbetstryck är 16 bar och 
maximal arbetstemperatur är 100°C. Kylbatteriet är av typ CW med flänsanslutning, se 
tabell 1 för flänsmått. Utöver de materialegenskaper som värmebatteriet har så består 
kylbatteriet av ett droppfat i varmförzinkad stålplåt. Där samlas det kondenserade 
vattnet för att sedan dräneras. Båda dessa batterier är försedda med flänsar som har 
följande mått: 

 
Tabell 1: Dimension på fläns för kyl- och värmebatteriet 
 Kylbatteri Värmebatteri 
Höjd (cm) 19  19 
Längd (cm) 10 3,8 
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Torktumlaren är tillverkad av Asko Cylinda AB. Företaget tillverkar bl. a. 

 
 

 
 



tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, diskmaskiner mm och är bland de främsta i 
världen vad gäller miljö och kvalitet på deras produkter. 

 
2.2 Mätprocess 
Efter att grundmonteringen var genomförd gjordes en principskiss över systemet för att 
underlätta förståelsen av processen. 
 

 
Figur 1: Principskiss över kyl-, kondenserings- och värmeprocessen av den fuktiga luften från 
torktumlaren 
 
Utifrån figur 1 bestämdes vilka storheter som skulle mätas och vart på systemet det är 
lämpligast att mäta dem. Dessa storheter kommer att ingå i energibalanserna i avsnittet 
”Systemanalys”. Tabell 2 är en lista över mätstorheter: 
Tabell 2: Lista över samtliga mätstorheter 
Tl,in,kyl Temperatur, varm fuktig luft 
Tl,ut,kyl Temperatur, kall torr luft 
Tl,ut,värme Temperatur, varm torr luft 
Tv,in,kyl Vattentemperatur, inlopp, kylbatteri 
Tv,ut,kyl Vattentemperatur, utlopp, kylbatteri 
Tv,in,värme Vattentemperatur, inlopp, värmebatteri 
Tv,ut,värme Vattentemperatur, utlopp, värmebatteri 
RH1 Relativ fukthalt, varm fuktig luft 
RH2 Relativ fukthalt, varm torr luft 

lm
•

 
Massflöde, luft 

kylm
•

 
Massflöde, kylbatteri 

värmem
•

 
Massflöde, värmebatteri 

mkond Kondenserat vatten 
Pel Förbrukad el från torktumlaren 

 
På luftsidan mättes temperatur, massflöde och relativ fukthalt. Temperatursensorer 
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användes för att logga värden på en dator. Dessa sensorer placerades före, mellan och 
efter kyl- och värmepaketet. Massflödet är framberäknat av en hastighet på luften som 
erhölls av ett dynamiskt tryck i röret. Trycket mättes upp med hjälp av ett prantl-rör. 
Den relativa fukthalten på luften mättes på två positioner; före kylbatteriet och efter 
värmebatteriet. Det fanns tillgång till två RH-givare. Dessa RH-givare mäter, utöver 
RH, temperatur och dessa värden visas på respektive displaybild som läses av manuellt.  
 
På vattensidan mättes enbart temperatur och massflöde. Även här användes 
temperatursensorer för att logga värden och dessa placerades på inlopps- och 
utloppsrören av respektive värmeväxlare. Dessa sensorer placerades på ytan av 
kopparrören och isolerades för att inte påverkas av den omgivande luften. Massflödet 
beräknades genom att första mäta hur lång tid det tar att fylla en hink till en bestämd 
volym, då erhålls ett volymflöde som sedan räknas om till ett massflöde. Torktumlarens 
elförbrukning mättes med en effektmätare. 
 
Hela mätningsprocessen delades in i ett antal olika mätfall. Dessa fall skiljer sig ifrån 
varandra vad gäller vattentemperatur på inlopps- och utloppsrören på kyl- och 
värmepaketet, tvättlast, varvtal på tvättmaskinen och vattenflöden. Skillnaden på 
mätfallen visas i tabell 3 

 
Tabell 3: Mätfall med varierande faktorer 
Mätfall Torrlast 

(kg) 
Rpm Tv,in,kyl 

(°C) 
Tv,ut,kyl 
(°C) 

Tv,in,värme 
(°C) 

Tv,ut,värme 
(°C) kylm

•
 

(kg/s) 
värmem

•
 

(kg/s) 
Fall1 6  1200 13,0 15,7 55,4 54,4 0,25  0,28 
Fall2 8 1400 13,9 16,4 55,2 54,4 0,25  0,28 
Fall3 6 1200 13,7 18,1 54,1 52,8 0,12  0,15 
Fall4 6 1200 13,7 16,1 42,0 41,4 0,25  0,28 
Fall5 6 1200 13,6 15,9 45,7 45,0 0,25  0,28 
Fall6 6 1200 16,7 19,1 51,0 50,1 0,25  0,28 
Fall7 6 1200 18,0 20,6 36,0 35,2 0,25 0,28 
Fall8 3 1200 18,5 20,8 51,4 50,6 0,25 0,28 

 
Utöver mätfallen som presenteras i ovanstående tabell har ett antal mätfall genomförts 
med orensat luddfilter i torktumlaren. Det gjordes för att se hur torkprocessen skulle 
påverkas. Mätfallen tas inte med i rapporten eftersom de inte skiljer sig från mätfallen i 
tabell 3. Det som skiljer sig är att torktiden ökar och att effektförbrukningen på tork-
tumlaren varierar. Under mätfallen i tabell 3 är effektförbrukningen ca 2,5kW och är 
konstant. Under mätfall med orensat luddfilter skiftar effektförbrukningen från 2,5- till 
0,7 kW. 
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2.3 Energianalys 
Efter laborationsmomenten genomfördes energibalanser över varje huvudkomponent i 
systemet. Dessa balanser kommer att ge svar på kyl- och värmepaketets förmåga att 
kyla, kondensera och värma luft. 
 
 

Figur2: Energibalanser över respektive komponent 
 

I analysen har följande antaganden gjorts: 
• Systemet är stationärt 
• Värmeläckage på kyl- och värmepaketet och luftkanalerna har försummats 
• Försummat andelen vatten som kondenserar i luftkanalen innan kylbatteriet 
• Tar inte hänsyn till strålningsförluster från kyl- och värmebatteriet 
• Försummar potentiell och kinetisk energi på fluiderna i kyl- och värmebatteriet 

 
Följande energibalanser ställs upp för både luft- och vattensidan på kyl- och 
värmepaketet.1
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( kylutlkylinlll iimq ,,,, -
•

= )                            (1) 
Kylbatteri 

( )kylinvkylutvkylkylvatten TTcpmq ,,,, -
•

=           (2) 
 

( värmeutlvärmeinlll iimq ,,,, -
•

= )                      (3) 
Värmebatteri 

( )värmeutvvärmeinvvärmevärmev TTcpmq ,,,, -
•

=     (4) 
   
Torktumlare ( vutlkylinlltork iimq ,,,, -

•

= )                          (5) 
    

Enligt ovanstående formler så ska ekv (1) och (2) motsvara samma värde, vilket också 
gäller för ekv (3) och (4). Detta gäller under de antaganden som har nämnts ovan. 

                                                 
1 Energitekniska formler och tabeller, sid 18 

 
 

 
 



2.4  Areaförändring 
För att kunna föreslå modifieringar på kyl- och värmepaketet utfördes ytterligare 
teoretiska analyser. I dessa analyser prövades olika vattenflöden och storlek på 
värmeväxlarna. En metod är att relatera arean och den totala värmegenomgångs-
koefficienten (U-värde) mot energiflödet på värmeväxlaren. Efter att en värmegenom-
gångskoefficient är framberäknat är det möjligt att testa olika areor på värmeväxlaren 
för att eventuellt beräkna fram ett teoretiskt värde på effekten. U-värdet antas vara 
konstant så länge inte själva formen på värmeväxlaren ändras, utan att måtten på 
flänsarna modifieras. Syftet med att pröva olika areor är för att kontrollera om det går 
att installera kyl- och värmepaketet i torktumlaren 

 
Kyl- och värmebatteriet är av typen tvärströmsvärmeväxlare. Den generella ekvationen 
för energiflödet över en värmeväxlare är följande: 

 
( )lmTUAq Δ= 2 (6)  

 
ΔTlm är den logaritmiska medeltemperatursdifferensen. Denna term har olika uttryck 
beroende på vad det är för typ av värmeväxlare. Vid beräkning av ΔTlm på en 
tvärströmsvärmeväxlare skall en korrektionsfaktor [F] räknas med. Detta 
dimensionslösa tal är en funktion av två kvoter, F = f (R, P). R och P bestäms av in- och 
utloppstemperaturerna på värmeväxlaren.3
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Kylbatteri Värmebatteri 

kylinvkylutv

kylutlkylinl

TT
TT

R
,,,,

,,,,

-
-

=  (7) 
värmeinvvärmeutv

värmeutlvärmeinl

TT
TT

R
,,,,

,,,,

-
-

=   (9) 

kylinvkylinl

kylinvkylutv

TT
TT

P
,,,,

,,,,

-
-

=
invvärmeinl

värmeinvvärmeutv

TT
TT

P
,,,

,,,,

-
-

= (8)  (10) 

 
        

 
Med dessa kvoter går det att utläsa ett värde på F från ett diagram. Med ett F-värde kan 
ΔT 4

lm beräknas med det antagande att värmeväxlaren är under motströmsförhållande . 
 
Kylbatteri Värmebatteri 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

=Δ

=Δ

kylinvkylutl

kylutvkylinl

TTT

TTT

,,,,2

,,,,1

-

-
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

=Δ

=Δ

värmeinlvärmeutv

värmeutlvärmeinv

TTT
TTT

,,,,2

,,,,1

-
-

(11) (12) 

 
Formeln för den logaritmiska medeltemperatursdifferensen är: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ
Δ
Δ−Δ

=Δ

2

1

21
,

ln
T
T

TTT CFlm  (13) 

                                                 
2 Fundamentals of heat and mass transfer, sid 650 
3 Fundamentals of heat and mass transfer, sid 652-654 
4 Fundamentals of heat and mass transfer, sid 651-652 

 
 



Slutligen kan ΔTlm beräknas genom att multiplicera korrektionsfaktorn med den 
logaritmiska medeltemperatursdifferensen med antagandet att motströmsförhållande 
råder: 
 

5  (14) CFlmlm TFT ,Δ•=Δ
 
Genom att känna till ΔTlm, arean och energiflödet från ekv (1), (2), (3) och (4), kan ett 
U-värde bestämmas för kyl- och värmebatteriet. 
 

♦Nästa steg är att tillämpa NTU -metoden för att räkna fram ett teoretisk värde på 
effekten. Genom att specificera en area och anta inloppstemperaturer kan ett 
effektivitetsvärde beräknas för värmeväxlaren. Med effektivitetskoefficienten kan sedan 
effekten bestämmas. NTU är ett dimensionslöst tal och beräknas genom följande 
formel: 
 

minC
UANTU = 7  (15) 

 
Effektivitetsvärdet är ett dimensionslöst tal och är en funktion av NTU och kvoten 
mellan värmekapaciteten för den kalla och varma fluiden, ε = f (NTU,C /Cmin max). ε 
beskriver förhållandet mellan den verkliga värmetransporten och den maximalt möjliga. 
För en tvärströmsvärmeväxlare där båda fluiderna inte kommer i kontakt och mixas är 
formen för effektiviteten: 

 

( ) ( )[ ]{ }⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 1exp1exp1 78,022,0 NTUCNTU

C r
r

ε 8  (16) 

 där 0 ≤ ε ≤ 1 
 

9: Med kännedom av inloppstemperaturerna kan den teoretiska effekten beräknas
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Kylbatteri Värmebatteri 
  

( )kylinvkylinlkylbatteri TTCq ,,,,min -ε= ( )värmeinlvärmeinvrivärmebatte TTCq ,,,,minε= (17)  (18) 
 

Från ekv (16), (17) och (18) kan effektiviteten och effekterna förutsägas på kyl- och 
värmepaketet med avseende på vilken area som anges. Värmegenomgångskoefficient, 
NTU och effektiviteten för mätfall 1, 3, 7 och 8 presenteras i tabell 6 i resultat.

                                                 
5 Fundamentals of heat and mass transfer, sid 652 
♦ NTU = Number of transfer units 
7 Fundamentals of heat and mass transfer, sid 661 
8 Fundamentals of heat and mass transfer, sid 662 
9 Fundamentals of heat and mass transfer, sid 661 

 
 



Ett antal olika värmeöverföringsareor och inloppstemperaturer testades för att beräkna 
fram effektivitetsvärden och teoretiska effekter. Tabell 4 visar att vattentemp 1-4 
testades för area A, B och C. 
 
Tabell 4: Lista över olika areor och inloppstemperaturer. 
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 Kylbatteri Värmebatteri 
Area A (m2) 1,4  0,53 
Area B (m2) 0,98 0,37 
Area C (m2) 0,7 0,27 
Vattentemp. 1 (°C) 5 60 
Vattentemp. 2 (°C) 10 50 
Vattentemp. 3 (°C) 15 45 
Vattentemp. 4 (°C) 20 40 

 
Beräknade effekt- och effektivitetsvärden utifrån tabell 4 presenteras i bilaga 1. 
 

  
2.5 Vattenflödesändring  
Andra teoretiska värden på effekten kan bestämmas genom att pröva olika vattenflöden 
på kyl- och värmebatteriet. Vid förändring av vattenflöden ändras inte NTU med 
antagandet att U-värdet är konstant, se ekv (15). Kvoten av fluidernas värmekapacitet 
kommer att ändras vilket bidrar med en förändring på effektiviteten enligt ekv (16). I 
tabell 5 presenteras tre olika vattenflöden för kyl- och värmepaketet. 
 
Tabell 5: Lista över vattenflöden. 

 
 
 
 

 
Beräknade effekt- och effektivitetsvärden utifrån tabell 5 presenteras i bilaga 2. 
 

 Kylbatteri Värmebatteri 
Vattenflöde A (kg/s) 0,1 0,1 
Vattenflöde B (kg/s) 0,05 0,05 
Vattenflöde C (kg/s) 0,025 0,025 

 
 

 
 



3. Resultat 
 
Resultatet delas in i fyra kategorier för att göra det mer överskådligt: 
  
1. Dimensionerande effektvärden presenteras på kyl- och värmebatteriet utifrån 

genomförda mätningar. Värdena är en jämförelse av effektutbytet mellan luft och 
vatten för respektive värmeväxlare. 

2. Teoretiska effekter presenteras med avseende på olika areor och vattentemperaturer 
på kyl- och värmebatteriet. 

3. Teoretiska effekter presenteras med avseende på olika vattenflöden på kyl- och 
värmebatteriet. 

4. Energibesparing vid en körning i ett hushåll för en ensamboende och en 
flerbarnsfamilj. 

 
 

3.1 Dimensionerade effekter 
 

Dimensionerande effekter presenteras för mätfall 1, 3, 7 och 8. Fall 1 är standardfallet 
och resterande fall har andra värden på vattenflöde, inloppstemperaturerna för vatten på 
kyl- och värmebatteriet och torrlast. Skillnaden på mätfallen visas i tabell 3. 
 
Graf 1 visar effektutbytet mellan luft och vatten i respektive värmeväxlare för fall 1. 
Det framgår att kylbatteriet har en effekt runt 3 kW och värmebatteriet har effekt på 1 
kW. Torktiden blev 2 timmar och 6 minuter. 
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Graf 1: Dimensionerande effekt på kyl- och värmepaketet för fall 1. Torrlasten var 6 kg och andelen 
kondenserat vatten låg runt 90%.  
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Graf 2 visar effektutbytet mellan luft och vatten i respektive värmeväxlare fall 3. Det 
framgår att kylbatteriet har en effekt runt 2,8 kW och värmebatteriet har effekt på 0,7 
kW. Torktiden blev 2 timmar och 9 minuter. 
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Graf 2: Dimensionerande effekt på kyl- och värmepaketet för fall 3. Torrlasten var 6 kg och andelen 
kondenserat vatten låg runt 91%.  

 
 

Graf 3 visar effektutbytet mellan luft och vatten i respektive värmeväxlare för fall 7. 
Det framgår att både kyl- och värmebatteriets effektutbyte skiljer sig från varandra då 
effekten på vattensidan har en högre effekt på 0,5 kW på kyl- och värmebatteriet. 
Torktiden blev 2 timmar och 9 minuter. 
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Graf 3: Dimensionerande effekt på kyl- och värmebatteriet för fall 7. Torrlasten var 6 kg och andelen 
kondenserat vatten låg runt 96%.  

 
 

 
 

 
- 13 - 



Graf 4 visar effektutbytet mellan luft och vatten i respektive värmeväxlare för fall 8. 
Det framgår att kylbatteriet har en effekt runt 2,7 kW och värmebatteriet har effekt på 
0,7 kW. Torktiden blev 1 timmar och 10 minuter. 
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Graf 4: Dimensionerande effekt på kyl- och värmebatteriet för fall 8. Torrlasten var 3 kg och andelen 
kondenserat vatten låg runt 84%.  
 
Följande tabell presenterar värmegenomgångskoefficienter, NTU- och effektivitets-
värden för fall 1, 3, 7 och 8. 
 
Tabell 6: Parametrar som ger information över kyl- och värmepaketets kapacitet för respektive fall. 
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Fall 1 Fall 3 Fall 7 Fall 8  
Kyl- Värme- 

batteri 
Kyl- Värme- 

batteri 
Kyl- Värme- 

batteri 
Kyl- Värme- 

batteri batteri batteri batteri batteri 
Area (m2) 2,7 1,01 2,7 1,01 2,7 1,01 2,7 1,01 

112 94 96 60 140 113 112 93 U-värde 
(W/m2k) 
F-faktor 0,96 1 0,95 1 0,915 1 0,96 1 
T  (°C) 10,5 13,4 10,6 12,1 8,7 6,1 9,4 11,1 ml
C 0,026 0,023 0,052 0,042 0,026 0,023 0,026 0,023 r
NTU 11,0 3,6 9,5 2,3 13,8 4,4 11,0 3,6 
ε 0,99 0,97 0,99 0,89 0,99 0,98 0,99 0,96 

 
 

 
 



3.2 Areaförändring 
Den teoretiska effekten presenteras med avseende på olika areor där graf 5 och 6 visar 
avtagandet i effekt med en minskad area för kyl- respektive värmebatteriet. Ur graf 5 
framgår det att effekten avtar med minskad värmeöverföringsarea på kylbatteriet. 
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Graf 5: Jämförelse av fyra olika areor med samma inloppstemperaturer på kylbatteriet 
 
Graf 6 visar att effekten avtar med minskad värmeöverföringsarea på värmebatteriet. 
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Graf 6: Jämförelse av fyra olika areor med samma inloppstemperaturer på värmebatteriet 
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Graf 7 och 8 visar effektvariationen för samma värmeöverföringsareor fast med olika 
inloppstemperaturer för kyl- respektive värmebatteriet. I graf 7 och 8 framgår det att ju 
högre inloppstemperatur på värmebatteriet och ju lägre inloppstemperatur på 
kylbatteriet ger högre effekter. 
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Graf7: Jämförelse av teoretiska effekter för olika areor och inloppstemperaturer på kylbatteriet  
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Graf8: Jämförelse av teoretiska effekter för olika areor och inloppstemperaturer på värmebatteriet 
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3.3 Vattenflödesändring 
Den teoretiska effekten presenteras med avseende på olika vattenflöden där graf 9 och 
10 visar avtagandet i effekt med lägre flöde på kyl- respektive värmebatteriet. Ur graf 9 
och 10 framgår det att effektavtagningen ökar med lägre flöden. Det visas när 
vattenflödet minskas från 0,05 kg/s till 0,025 kg/s 
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Graf 9: Avtagandet av effekt med avseende på vattenflödet på kylbatteriet 
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Graf 10: Avtagandet av effekt med avseende på vattenflödet på värmebatteriet 
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3.4 Energibesparing vid torkning 
I följande grafer presenteras energiåtervinning vid en körning, i ett hushåll under ett år 
för en ensamboende och flerbarnsfamilj. Graf 11 visar jämförelsen av energibesparing 
för mätfall 1, 3, 7 och 8. 
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Graf 11: Jämförelse av energiåtervinning vid en körning för fyra olika fall. 

 
Ur graf 12 framgår det att under ett år återvinns ca 90 kWh för en ensamboende och ca 
430 kWh för en flerbarnsfamilj. 
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Graf 12: Jämförelse av energiåtervinning för en ensamboende och en flerbarnsfamilj. 
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4. Diskussion  
 
Utifrån graf 1-4 observeras det att kylbatteriet har en dimensionerande effekt som är ca 
tre gånger så stor som värmebatteriet. Det beror på två faktorer; kylbatteriet har en 
större area och luften genomgår en fasförändring då den kondenseras. Den 
dimensionerade effekten gäller för när Asko Cylindas torktumlare används med dem 
förutsättningar som finns i höglabbet. D.v.s. att kyl- och värmepaketet kan klara av 
högre effekter. Effekterna varierar lite för varje fall på grund av olika 
vattentemperaturer och vattenflöden, men förhållandet mellan värmeväxlarna står sig 
nästan samma. Teoretisk sett ska luft- och vattensidan ha lika stor effektutbyte. Enligt 
graf 1-4 avviker dem från varandra vilket främst beror på att RH-givarna inte har exakt 
samma inställningar och att luftflödesmätningen inte är lika säker som övriga 
mätningar. 
 
Utifrån graf (5) och (6) framgår det att effekten avtar med minskad area. Det beror på 
att effektiviteten för respektive värmeväxlare avtar. En kondensorpaket i ett av Asko 
Cylindas torktumlare har en höjd på 14 cm och flänsarna på värmeväxlarna har en höjd 
på 19 cm. Därför sänktes höjden till A = 10, B = 7 och C = 5 cm. Graf (5) visar att 
effekten inte avtar så avsevärt för kylbatteriet. Det beror på att kylbatteriet som 
användes under mätningen hade en effektivitet som låg extremt nära 1 och staplarna 
som representerar area B och C har effektiviteten 0,98 respektive 0,94. Värmebatteriets 
effektivitet minskar från 0,97 till 0,73 respektive 0,61 för area B och C. Effekten avtar 
alltså med 5,4% när arean minskas från 2,66 m2 till 0,7 m2 för kylbatteriet, för 
värmebatteriet avtar effekten med 37,1% när arean minskas från 1,01 m2 till 0,27 m2. 
Det betyder att kylbatteriet är överdimensionerad och borde konstrueras mindre. Arean 
på värmebatteriet minskar på grund av att flänshöjden måste sänkas, däremot kan 
flänsarna förlängas för att upprätthålla en god effektivitet. 
 
Graf (9) och (10) visar att effektavtagandet för lägre vattenflöden är nästan obetydlig. 
Det beror som tidigare nämnts att vattnets värmeöverföringsförmåga är mycket högre än 
luftens, d.v.s. att luftens resistans för energiöverföring via konvektion är mycket högre. 
Skulle luftflödet sänkas däremot så skulle effekten avta drastiskt. Det går även att se 
från ekv (15), (16), (17) och (18) att fluiden med lägre värmekapacitet (Cmin) har en 
större påverkan på NTU, effektiviteten och effekten. Graf (9) och (10) ger information 
om att effektavtagandet börjar ta fart när vattenflödet sänks under 0,05 kg/s. Det beror 
på att tillståndet på vattenflödena närmar sig laminär tillstånd. Om laminär tillstånd 
uppstår sänks effektiviteten drastiskt. 
 
Graf (11) visar den mängd energi som återvinns vid en körning av torktumlaren för fyra 
olika fall. Fall 8 återvinner mindre energi än de andra fallen på grund av en kortare 
torktid. Dessa värden är höga då torktiden är längre än vad den behöver vara. Det beror 
på att automatstyrningen på torktumlaren var frånkopplad. Torkningen fortlöpte tills 
inloppstemperaturen på kylbatteriet låg runt 70°C och 10% i relativ fuktighet, därefter 
stängdes torktumlaren av manuellt. Graf (12) ger information om hur mycket energi 
som återvinns för en ensamboende och en flerbarnsfamilj. Värdena gäller för antagandet 
att en ensamboende kör en tvätt med 3 kg kläder i veckan och flerbarnsfamiljen kör fem 
gånger i veckan med 3 kg kläder för en körning. 
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Under mätningsprocessen fanns det en del brister i mätningsuppsättningen. Det syftas 
då främst på regleringen av vattenflödena. Inför mätningen fanns det önskade 
inloppsvattentemperaturer på 5°C och 60°C för kyl- respektive värmebatteriet. Dessa 
temperaturer mättes upp till ca 13°C och 55°C som var minimal respektive maximal för 
komponenterna. Dessutom så kunde inte inloppstemperaturen för kylbatteriet regleras, 
utan bara flödet med hjälp av en ventil. 
 
Dem största mätosäkerheterna var mätning av luft och relativ fukthalt. Det fanns två 
RH-mätare och dessa visa upp en differens på RH som ligger runt ca 3,4 % och 
temperaturdifferens på ca 0,37°C. Detta har dock ingen betydelse på beräkningarna för 
dimensionerande effekt för att det är förutsatt att den fuktiga luften ligger på 
mättnadslinjen före och efter kylbatteriet. Det räcker då med att känna till 
temperaturerna för att läsa av ett entalpivärde. 
 
På grund av turbulens är luftflödesmätningen osäker. Först utfördes luftmätningar på en 
position som befinner sig efter en areaökning. Detta gav missvisande värden på grund 
av att det bildas virvlar efter en areaökningen. Därför valdes en position i luftkanalen 
där luftflödet antogs vara stabilare. Det gjordes flera luftmätningar på samma position 
och dessa värden låg runt 5 Pa. 
 
På in- och utloppsrören på kyl- och värmebatteriet antas att vattentemperaturen i röret 
har samma temperatur på ytan mot luften. Detta antagande görs på grund av att koppar 
har hög värmeledningsförmåga. 
 
Ett utförande som inte gjordes var att mäta torkgodset efter varje mätfall. Detta hade 
gett information om hur mycket vatten som har avfuktats från kläderna. Istället mättes 
det kondenserade vattnet i en hink, vilket ger ett mer avvikande värde på grund av det 
kvarvarande vattnet i kylbatteriet. 
 
Ett problem som uppstod under mätningarna var att filtret i torktumlaren inte rengjordes 
efter ett antal mätprocesser. Torkgodset som användes under mätningarna bidrog inte 
med mycket ludd på grund av dem var urtvättade. Därför märkets ingen skillnad i dem 
fyra första mätningarna där filtret inte rengjordes. Därefter observerades en förskjuten 
och längre torktid. Ludd påverkar torkprocessen genom att den täpper igen 
kanalsystemet vilket bidrar med en försämrad luftcirkulation. Under tiden av 
torkprocessen så skifta effektmätaren dessutom. Det beror på att en av elementslingorna 
i torktumlaren stängs av och på vilket sänker effekten från ca 2 kW till 0,5 kW under 
bestämda tidsintervaller. Efter att hela mätprocessen var över gjordes det en överskådlig 
kontroll över hur mycket ludd som har samlats. Efter 12 mätningar upptäcktes ingen 
hopsamling av ludd i värmeväxlarna. Det beror som sagt på att torkgodset var urtvättad. 
Hade nya kläder använts under torkningen skulle chansen för luddbildning ha varit 
större. Detta är ett problem som måste iakttas och behandlas i framtiden. 
 
I energibalanserna har värmeläckage från kyl- och värmebatterierna försummats. 
Utifrån grova beräkningar framgår det att kylbatteriet förlorar ca 20 W och 
värmebatteriet 10 W. Med tanke på att kyl- och värmebatteriet har effekter runt 3 
respektive 1 kW utifrån mätningarna, betyder det att värmeförlusterna är obetydliga. 
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Arean på värmeväxlarna modifierades genom att längden och höjden på flänsarna 
ändrades. Det borde inte resultera i en betydande förändring av U-värdet eftersom själva 
typen är detsamma och vattenflödena är oförändrade. 
 
I vattenflödesanalysen har U-värdet också antagits vara konstant. Detta ger en lite större 
osäkerhet vid framberäkning av teoretiska effekter just med tanke att 
utloppstemperaturerna ändras med förändrat vattenflöde. I och med att vattnets 
värmeöverföringskoefficient är mycket högre än luftens, påverkas inte den totala 
värmegenomgångskoefficienten (U-värdet) avsevärt. 
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5. Slutsatser 
 

Utifrån genomförda mätningar går det att konstatera att kyl- och värmepaketet har höga 
effektivitetsvärden som ligger runt 0,99 respektive 0,96. Det tyder på en bra 
värmeöverföringsförmåga. Dimensionerande effekten på kylbatteriet ligger runt 3 kW 
vilket är högt i jämförelse med Asko Cylinda kondensor som ligger på 1 kW. 
Värmebatteriets dimensionerande effekt är ca 1 kW. 
 
Båda värmeväxlarna måste konstrueras i mindre dimensioner om dem ska kunna 
installeras i torktumlaren, det är flänsarnas höjd som måste sänkas. Konsekvensen är att 
värmebatteriets effektivitet kommer att sjunka och ligga runt 0,84-0,61. En lösning är 
att flänsarna görs längre för att upprätthålla en högre effektivitet. Kylbatteriet kan 
däremot konstrueras mindre utan att effektiviteten förändras i stor mängd. 
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utrustning. 
 
Till Jonas Berghel skulle jag ge ett tack för att hans handledning och vägledning genom 
hela projektet. 
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Nomenklatur 
 

 . 
m =  Massflöde     [kg/s] 
c  = Specifik värmekapacitet    [kJ/kg·k] p
i  =  Specifik entalpi    [kJ/kg] 
T =  Temperatur     [°C] 
RH =  Relativ fukthalt    [%] 
 
U = Värmegenomgångskoefficient   [W/m2·k] 
A = Värmeöverföringsarea    [m2] 
 
C =  Fluiden med den lägre värmekapaciteten   [kW/k] min 

 = Fluiden med den högre värmekapaciteten  [kW/k] Cmax
Cr =  Kvoten mellan den lägre och högre värmekapaciteten  [1] 
 
R =  Dimensionslöst tal, vid bestämmelse av en korrektionsfaktor [1] 
P =  Dimensionslöst tal, vid bestämmelse av en korrektionsfaktor [1] 
F =  Dimensionslöst faktor, vid beräkning på tvärströmsvärmeväxlare [1] 
 
NTU = Dimensionslöst parameter för analys av värmeväxlare  [1] 
ε =  Effektivitetsfaktor    [1] 
 
 
  =  Luft l
 =  Vatten v

kyl =  Kylbatteri 
värme =  Värmebatteri 

 =  Inlopp in

ut =  Utlopp 
lm =  Logaritmiska medeltemperatursdifferansen 
CF =  Motströmsförhållande 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Jämförelse av olika värmeövergångsareor och inloppstemperaturer på 
kyl- och värmebatteriet 

 
Area Standard Area A Area B Area C  
Kyl- 
batteri 

Värme- 
batteri 

Kyl- 
batteri 

Värme- 
batteri 

Kyl- 
batteri 

Värme- 
batteri 

Kyl- 
batteri 

Värme- 
batteri 

Area (m2) 2,7 1,01 1,4 0,53 0,98 0,37 0,7 0,27 
NTU 112 93,9 112 93,9 112 93,9 112 93,9 
ε 0,99 0,97 0,99 0,84 0,98 0,73 0,94 0,61 
  ///////// ////////// ///////// ////////// ////////// ////////// ///////// ////////// 
Tl,,in (°C) 39 17 39 17 39 17 39 17 
Tv,in (°C) 13 55,4 13 55,4 13 55,4 13 55,4 
qteoretisk (kW) 3,7 0,97 3,7 0,85 3,6 0,73 3,5 0,61 
  ///////// ////////// ///////// ////////// ////////// ////////// ///////// ////////// 
Tl,,in (°C) 39 10 39 10 39 10 39 10 
Tv,in (°C) 5 60 5 60 5 60 5 60 
qteoretisk (kW) 3,93 1,27 3,92 1,11 3,85 0,96 3,70 0,80 
  ///////// ////////// ///////// ////////// ////////// ////////// ///////// ////////// 
Tl,,in (°C) 39 15 39 15 39 15 39 15 
Tv,in (°C) 10 50 10 50 10 50 10 50 
qteoretisk (kW) 3,80 0,89 3,78 0,78 3,72 0,67 3,57 0,56 
 ///////// ////////// ///////// ////////// ////////// ////////// ///////// ////////// 
Tl,,in (°C) 39 19 39 19 39 19 39 19 
Tv,in (°C) 15 45 15 45 15 45 15 45 
qteoretisk (kW) 3,66 0,66 3,65 0,58 3,59 0,50 3,44 0,42 
 ///////// ////////// ///////// ////////// ////////// ////////// ///////// ////////// 
Tl,,in (°C) 39 24 39 24 39 24 39 24 
Tv,in (°C) 20 40 20 40 20 40 20 40 
qteoretisk (kW) 3,53 0,41 3,51 0,35 3,46 0,31 3,32 0,26 

 
 
Bilaga 2: Jämförelse av vattenflöden på kyl- och värmebatteriet 
 

Flöde Standard Flöde A Flöde B Flöde C  
Kyl- 
batteri 

Värme- 
batteri 

Kyl- 
batteri 

Värme- 
batteri 

Kyl- 
batteri 

Värme- 
batteri 

Kyl- 
batteri 

Värme- 
batteri 

Massflöde 
(kg/s) 

0,25 0,28 0,1 0,1 0,05 0,05 0,025 0,025 

Cr 0,026 0,023 0,064 0,063 0,129 0,125 0,257 0,251 
U-värde 
(W/m2k) 

112 94 112 94 112 94 112 94 

NTU 11,1 3,6 11,1 3,6 11,1 3,6 11,1 3,6 
ε 0,99 0,97 0,99 0,96 0,99 0,95 0,99 0,92 
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	Study of the heating, cooling and condensing capacity of an external unit of two heat exchangers attached to a tumble dryer 
	 Sammanfattning 
	 
	KBAB has a demand to save energy in their real estate by decreasing the consumption of energy in their laundry rooms. Integrating the condensing heat with the real estate heat system and decreasing the humidity in the laundry room can achieve it. 
	 
	Drying clothes is carried out by using two types of tumble dryers: open cycle dryer and the closed cycle dryer. In the open cycle dryer the room air is heated and sent into the drying drum. The humid air evacuates the laundry room after it exits the tumble dryer. In the closed cycle dryer the air is recirculated after the humid air passes a condenser where the water vapour is condensed before it is led back to the drying drum. 
	 
	In this thesis an external unit of two heat exchangers is attached to a tumble dryer from Asko Cylinda AB. The humid air from the tumble dryer is cooled and condensed in the first heat exchanger, and it is heated in the second heat exchanger before it is led back to the tumble dryer. During measurements temperature and flow was measured for air and water at the entrance and exit of the heat exchangers. Relative humidity was measured at the entrance of the first heat exchanger and at the exit of the other one. With knowledge of temperature and relative humidity enthalpy values can be read in a mollier diagram. Enthalpy values are used to calculate the power of the heat exchanger. 
	 
	If the heat exchangers are applied in a real estate, 3 kWh regains from one drying process with 6 kg drying load. 170 kWh regains during a year in a household for one person and 500 kWh regains for a family. The energy consumption is reduced by 65% if the heat exchangers are applied. 
	 
	After measurements at Karlstads University it was clear that the cooling heat exchanger had a power of 3 kW and the heating heat exchanger had a power of 1 kW. In comparison with a condenser from Asko Cylinda, which has a power of 1 kW, the cooling heat exchanger has a large power output. The effectiveness of the cooling and heating heat exchangers was calculated to 99% and 97% respectively. 
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