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ABSTRACT	  
The	   constant	   need	   of	   energy	   is	   something	   that	   affects	   us	   all	   no	  matter	   our	  
current	  situation.	  Whether	  we	  are	  driving	  our	  car	  to	  work,	  taking	  the	  elevator	  
or	   using	   the	   oven	   to	   cook	   dinner	   we	   end	   up	   relying	   on	   energy.	   Our	   whole	  
society	  is	  continuously	  striving	  to	  achieve	  a	  higher	  grade	  of	  efficiency	  and	  the	  
process	  of	  supplying	  ourselves	  with	  energy	  is	  no	  exception.	  The	  importance	  of	  
appliances	   in	   our	   everyday	   life	   cannot	   be	   exaggerated	   and	   thus	   the	  
importance	  of	  their	  high	  efficiency.	  
	  
Efficiency	  is	  already	  a	  keyword	  in	  the	  appliance	  industry	  with	  labels,	  stars	  and	  
numbers	  helping	  us	  choosing	  the	  most	  suitable	  option	  for	  the	  task	  ahead.	  No	  
matter	   how	   efficient	   appliances	   often	   use	   pure	   electricity	   as	   their	   energy	  
source.	   This	   is	   where	   the	   heat	   pump	   shines	   being	   an	   excellent	   way	   of	  
removing	  excess	  heat	  where	  it	  is	  not	  needed	  to	  somewhere	  where	  it	  is	  put	  to	  
good	  use.	  	  	  
	  
The	   goal	   of	   this	   study	   is	   to	   research	   the	   possibility	   of	   supplying	   a	   range	   of	  
household	  appliances	  with	  a	  single	  solution	  built	  around	  a	  heat	  storage	  tank,	  
this	  being	  a	   far	  simpler	  and	  cheaper	  solution	   then	  supplying	  each	  and	  every	  
one	   of	   them	   with	   their	   own	   solution.	   The	   storage	   tank	   will	   act	   as	   a	   buffer	  
during	  the	  peak	  periods	  of	  usage	  will	  be	  supplied	  with	  energy	  by	  a	  heat	  pump.	  	  
	  
The	   system	   has	   been	   modeled	   with	   Comsol,	   a	   calculation	   and	   simulation	  
software,	  to	  be	  able	  to	  preserve	  details	  as	  close	  to	  reality	  as	  possible.	  Different	  
storage	  tank	  sizes	  combined	  with	  different	  heating	  values	  has	  been	  tested	  to	  
determine	  the	  optimal	  combination.	  
	  
Results	  show	  that	  the	  system	  is	  a	  plausible	  solution	  to	  the	  problem	  and	  that	  a	  
compressor	   using	   290W	   to	   supply	   the	   storage	   tank	   with	   1000W	   of	   heat	   is	  
enough	  to	  handle	  the	  peak	  periods	  of	  the	  appliance	  usage.	  The	  efficiency	  of	  the	  
system	  depends	  on	  the	  heat	  source	  and	  while	  using	  the	  exhaust	  air	   from	  the	  
household	  is	  recommended,	  the	  study	  presents	  two	  more	  options.	  The	  key	  to	  
handling	   the	   peak	   periods	   is	   the	   storage	   tank	   acting	   as	   a	   buffer	   then	   being	  
reheated	  over	  time.	  	  
   



	  

SAMMANFATTNING	  
Tillgången	  på	  energi	   eller	   snarare	  behovet	  av	  den	  är	  något	   som	  genomsyrar	  
hela	  vår	  tillvaro.	  Vare	  sig	  vi	  tar	  bilen	  till	  jobbet,	  hissen	  upp	  till	  lägenheten	  eller	  
värmer	  på	  maten	  i	  ugnen	  så	  gör	  vi	  oss	  beroende	  utav	  den.	  Hela	  vårt	  samhälle	  
strävar	   kontinuerligt	   efter	   att	   effektiviseras	   oavsett	   om	   drivkraften	   är	  
nyfikenhet,	   tvång	   eller	   ökad	   förtjänst	   och	   energitillförsel	   är	   inget	   undantag.	  
Vikten	  av	  vitvaror	  i	  vår	  vardag	  kan	  knappast	  överdrivas	  och	  därför	  har	  också	  
effektiviseringen	  av	  dem	  prioriterats	  högt.	  
	  
Idag	   jobbar	   industrin	   för	   fullt	   med	   att	   finslipa	   tekniken	   för	   att	   pressa	  
energiförbrukningen	   allt	   lägre	   och	   man	   har	   även	   valt	   att	   börja	   utnyttja	  
värmepumpen	   som	   ett	   sätt	   att	   värma	   apparaturen	   ännu	   effektivare.	  
Värmepumpen	  är	   ett	   lysande	  verktyg	   för	   att	   flytta	   energi	   ifrån	  en	  plats	  med	  
överskott	  till	  en	  situation	  med	  behov	  och	  att	  utnyttja	  exempelvis	  den	  energi	  vi	  
annars	  vädrar	  ut	  ur	  huset	  till	  att	  värma	  hushållets	  vitvaror	  skulle	  innebära	  en	  
betydligt	  effektivare	  resurshantering.	  
	  
Studien	   syftar	   till	   att	   undersöka	   huruvida	   det	   totala	   energibehovet	   från	   ett	  
genomsnittligt	   hushålls	   vitvaror	   gemensamt	   kan	   lösas	   utav	   en	   ensam	  
värmelagringslösning.	  En	  ackumulatortank	  skall	  förses	  med	  värmeenergi	  som	  
sedan	   bygger	   en	   buffert	   stor	   nog	   för	   en	   diskmaskin,	   en	   tvättmaskin	   och	   en	  
torktumlare	   under	   vardaglig	   användning.	   Energitillförseln	   kommer	   att	   ske	  
med	   hjälp	   utav	   en	   värmepump.	   Systemet	   är	   dimensionerat	   med	   hjälp	   utav	  
beräkningsprogramvaran	  Comsol	  och	  har	   tagit	  hänsyn	   till	  variationer	   i	   såväl	  
tankstorlek	  som	  tillförd	  värme	  från	  värmepumpen.	  
	  
Resultatet	  visar	  att	  lösningen	  är	  fullt	  möjlig	  och	  att	  en	  kompressoreffekt	  på	  ca	  
290W	   krävs	   för	   att	   flytta	   1000W	   värme	   från	   en	   valfri	   källa,	   förslagsvis	  
frånluften	   i	   hushållet,	   till	   vitvarorna.	  Den	   tänkta	   lösningen	  blir	   olika	   effektiv	  
beroende	  på	  källan	  till	  värmen	  men	  visar	  sig	  vara	  en	  energisnålare	  lösning	  än	  
konventionell	   eldrift.	   Nyckeln	   i	   sammanhanget	   blir	   ackumulatortanken	   som	  
ser	   till	   att	  energin	   finns	   tillgänglig	  när	  den	  behövs	  och	  att	  den	  normalt	  höga	  
effekten	   som	   krävs	   från	   vitvaror	   istället	   fylls	   på	   över	   tid	   och	   hanteras	  
momentant	  genom	  tankens	  buffert.	  
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1. INLEDNING	  
1.1. BAKGRUND 

Energi har en stor inverkan på vår vardag. Den används till i princip allt vi tar oss 
för och den utgör således också en utgift för oss oavsett om det handlar om 
direktinköpt el för att driva diskmaskinen eller nyhuggen ved till öppna spisen. Av 
den anledningen har det också alltid funnits ett intresse att göra energin billigare att 
tillgå. I början på 60-talet upptäcktes oljan på allvar och det insågs inte 
inledningsvis att resursen skulle komma att vara finit.  I början av 70-talet var den 
svenska energiförsörjningen starkt dominerad utav olja som då täckte mer än 70 % 
av det totala behovet (Energimyndigheten 2000). Först i samband med oljekrisen i 
mitten på 70-talet och fyrdubblingen av råoljepriset började varningsklockan ringa. 
I takt med att oljan då blivit allt dyrare att tillgå och en samtidigt ökad 
miljöförståelse så har alternativa resurser blivit allt mer aktuella. Trots detta det 
utgör ändå fossila bränslen en stor del utav världens energikonsumtion (se figur 1). 

 
Figur 1. Världens energikonsumtion över de senaste 200 åren. (Energimyndigheten 2000) 

En anledning till det stora behovet utav fossila bränslen är, förutom den relativt 
låga framställningskostnaden, den så kallade marginalelen. Den plötsliga 
förbrukningen utav elenergi till följd utav hushållssysslor slår mot den 
genomsnittliga elframställningen. Detta skapar ett krav på en snabbstartad 
energikälla och här är kol- och oljeframställd energi ett svårslaget alternativ 
eftersom bägge bygger på en enkel process med billigt bränsle till skillnad från 
exempelvis kärnkraft eller vattenkraft som kräver mer planering. Wood et al (2003) 
tar upp det faktum att en kombination av vitvaror med relativt kort drifttid men hög 
peakbelastning som körs under samma tidsperiod sätter stor press på 
totalanvändningen.  
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Författaren tar Storbritannien som ett exempel där landets peakbehov ökat från 
37,7GW 1968 till 50,1GW 2000, en ökning med 33 %, och att en stor anledning till 
det är just elkrävande hushållsmaskiner. 
 
Egentligen är det inte så svårt att greppa om man ser sig om i sitt eget hem. En 
vardag utan maskiner som gör hushållets sysslor enklare börjar kännas allt mer 
avlägsen och redan idag utgör vitvaror såsom disk- och tvättmaskiner, torktumlare 
samt kylskåp och frys en stor del utav detta.  Wood et al (2003) skriver att en 
betydande del utav det totala energianvändandet faktiskt kan härledas till hushållet 
och att större delen utav det är elenergi. 
 
En parallell kan dras från hur vi i västvärlden har det idag och vad som händer när 
övriga världen allt mer kommer ikapp.  Tso et al (2003) skriver att 
hushållsenergiförbrukningen i Hong Kong ökat från 5718 GWh 1991 till 9111 
GWh 2001, alltså en ökning med nästan 60 %. I rapporten skriver Tso et al (2003) 
att det främst är elförbrukningen som ökat och att det både är en fråga om 
industrialisering och förändrad syn på dagliga krav som ligger bakom. Samma 
dagliga krav som vi i väst redan ser som en självklarhet. 
 
Sett till ovanstående siffror blir det uppenbart att hushållet har ett stort behov att 
energieffektiviseras, frågan är hur stor potential som finns? 
 

1.2. BEFINTLIG POTENTIAL 
Carlsson-Kanyama et al (2002) skriver att ”Inom sektorn bostäder och service 
användes år 1999 151 TWh eller cirka 40 % av Sveriges totala slutliga 
energianvändning”. Enligt en uppskattning från Energimyndigheten (2000) kan 
63 % utav sektorns totala energianvändning tillskrivas hushåll för år 1998 vilket 
innebär att en fjärdedel utav energianvändningen sker i hushållen. Ytterligare en 
uppskattning visar att hushållens andel av Sveriges totala energianvändning landar 
på 24 % för år 1999 och enligt denna skattning blir energianvändningen jämförbar 
med den för transporter, 22 % för samma år (Statistiska centralbyrån 2001). Det 
här innebär att förbrukningen innanför hushållets väggar har en betydande roll för 
landets totala förbrukning och således existerar ett intresse för att effektivisera 
detsamma. 
När man pratar om hushållets energianvändning delar man oftast upp detta i tre 
delar: uppvärmning, varmvatten och hushållsel. För studiens syfte är egentligen 
hushållselen det som kan påverkas och därför bör belysas. Uppvärmningen är den 
största posten och står för ca 63 % utav den totala energianvändningen i hushållet 
vilket lämnar 37 % åt de övriga två (Carlsson-Kanyama, Lindén 2002).  Balaras et 
al (2007) skriver att den totala energianvändningen uppgår till ca 8000kWh per 
capita i Sverige och att den totala elanvändningen ligger omkring 4500kWh per 
capita vilket ändå ger en fingervisning om hus fördelningen ligger. 
Enligt en rapport från Nutek (1994) står kombinationen utav disk, tork och 
tvättning för ca 12 % utav hushållets totala elanvändning. Lägger man där till kyl 
& frys så når man så högt som 44 %. Här syns en uppenbar anledning till att 
försöka flytta kyl och frysens värmeöverskott till vitvarorna med värmebehov i 
andra änden. 
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1.3. ENERGITYP 
El är energi i en väldigt praktiskt form. I synnerhet på slutkonsumentnivå. Om 
gästrummet behöver lite extra värme är ett elelement en enkel lösning, kopplat till 
vägguttaget och inom ett par minuter är problemet löst. Tekniken att låta el ledas 
genom ett motstånd och på så sätt skapa spillvärme är sedan länge en beprövad 
teknik. För att förklara varför det egentligen är lite av ett slöseri kan begreppet 
exergi användas. 
Exergi är ett mått på hur mycket utav en viss mängd energi som kan omvandlas till 
arbete. Man pratar om något som kallas kvalitetsfaktor eller q och som beräknas 
enligt ekvation 1: 
 
𝑞 = !!!!

!
         (1) 

 
Där T utgör energikällans temperatur och T0 är referenstemperaturen på 
omgivningen. Här utgör elenergi måttstocken eftersom den kan omvandlas helt och 
hållet till arbete och därför har ett q-värde på 1. Detta kan jämföras med värmen 
som sipprar ut bakom kylskåpet där hemma och enbart har ett q-värde på 0,2 vilket 
beror på att den framställts med hjälp av en värmepump. Men en modern 
värmepumpslösning når kvoten mellan instoppad elenergi och utvunnen 
värmeenergi ca 5 vilket omvänt ger en kvalitetsfaktor på 0,2. Man skulle kunna 
säga att potential kastas bort när el utnyttjas som uppvärmning då den hade kunnat 
omvandlas till arbete i högre utsträckning än värmeenergin från kylskåpet. Detta 
trots att det resulterar i samma värmemängd i slutändan. 
 
Det är heller inte av en händelse som kvalitetsfaktorn är inversen på COP 
(coefficient of performance) som tas upp under värmepumpsavsnittet nedan och är 
ett mått på hur väl du kan omvandla elenergi till värmeenergi. Att värmeenergin 
som leds ut bakom ett kylskåp, och därmed är framställd med hjälp av en 
värmepump, har en låg kvalitetsfaktor speglas i COP-värdet på pumpen som 
värmen framställts med. Desto mer effektivt värmen framställs, desto svårare har 
den att återutnyttjas till arbete. 
 

1.4. VITVARORNAS INTÅG 
De första hushållsunderlättande apparaterna såg dagens ljus i början på 1800-talet 
(Nye 1992) och har sedan dess starkt utgjort en viktig del av det moderna hushållet. 
I takt med att eldrivna bekvämligheter blivit vardag har således också 
energiförbrukningen ökat. Inledningsvis lades låg fokus kring hur mycket energi 
som förbrukades, poängen var att hushållsarbetet sköttes effektivare och därmed 
ansågs den ökade energiåtgången ett nödvändigt ont. Diskmaskinen utvecklades 
exempelvis redan i mitten på 1800-talet med en handdriven konstruktion (se Figur 
2) (Rosa, Rovida et al. 2012). Upplägget visade sig bristfälligt och modellen blev 
aldrig populär. Faktum är att diskmaskinen är ett av de senaste tillskotten till 
hushållet och blev egentligen en erkänd och vanlig syn först i mitten på 1970-talet 
(Rosa, Rovida et al. 2012). 
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Figur 2. En av de första diskmaskinerna som tillverkades. Utvecklades på 1860-talet utav Carl 
Hultenberg (Rosa, Rovida et al. 2012). 

Driftskostnader är något som blivit ett större och större fokus och som även 
kommit att gå hand i hand med det miljöengagemang som anammats i modern tid. 
Icke förbrukad energi sparar både pengar och miljön, oavsett vilken 
ursprungstypen är och är egentligen att föredra då lösningen enkelt kan kombineras 
med utvecklingen utav alternativa sätt att framställa energi. 
 
Av den anledningen har industrin i stort valt att gå mot alternativa 
uppvärmningssätt då det blir allt svårare att effektivisera en redan snål process. Ett 
steg i den riktningen är värmepumpen som redan sedan tidigare används för att 
sänka uppvärmningskostnader på andra områden. 
 

1.5. VÄRMEPUMPEN 
Vitsen med en värmepump är att flytta värmeenergi från en plats till en annan där 
den naturliga övergången från en varm till en kall källa inte är praktiskt möjlig. Ett 
exempel kan vara att sänka temperaturen inuti ett kylskåp genom att ta värme från 
insidan och flytta den till utsidan. För att möjliggöra det här är en 
värmepumpslösning uppbyggd kring ett s.k. köldmedium. Köldmediet är den fluid 
som cirkulerar mellan kondensor och förångare och därmed möjliggör 
värmetransporten däremellan. Köldmedium ska inte förväxlas med kylmedium, den 
fluid som cirkulerar på kondensorsidan utav värmepumpssystemet och 
transporterar värmet från kondensorn till mottagarsidan (se Figur 3). 
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1.5.1. FÖRLOPPET 
I förångaren(1) värmeväxlas köldmediet, som vid det 
här laget har en låg temperatur, mot det varma medium 
från vilket man vill hämta värmeenergi. Fluiden går 
från vätske- till gasform. Köldmediet, som nu är i 
gasform, passerar genom kompressorn(2) som ökar 
trycket och därmed temperaturen på gasen. Det nu 
upphettade gasformiga köldmediet passerar genom 
kondensorn(3) och värmeväxlas mot det kalla 
kylmedium till vilket man vill lämna värmeenergi. 
Gasen kondenserar till vätska. Köldmediet, som 
fortfarande har ett högt tryck, passerar genom en 
strypventil(4) som sänker trycket och därmed 
temperaturen. Vätskan är nu i sitt ursprungsskick och 
processen upprepas. Generellt pratar man här om den 
termodynamiska processen. 
    
     
 
 

1.5.2. TERMODYNAMISKA 
PROCESSEN 

Oavsett om man talar om en kylmaskin, värmepump eller en värmemotor så 
innehar Carnotprocessen (se 1.5.3) den bästa prestandan mellan två givna 
temperaturer: den vid vilken värme tillförs processen och den vilken värme 
bortförs. I kyl- och värmepumpsanläggningar som utnyttjar förångning och 
kondensering utav köldmedium sker detta under konstanta temperaturer. Detta 
eftersom köldmediet förångas genom kokning vid värmeupptagning och 
kondenseras till vätska genom värmebortförsel och så länge det enbart sker en 
fasomvandling sker detta under konstant temperatur. 
 
Nedan åskådliggörs temperatur-entalpi-diagram och tryck-entalpi-diagram (se figur 
4 & figur 5) där respektive delprocess ovan kan härledas. 

 
 
Figur 4. Tryck-Entalpi-diagram.    Figur 5. Temperatur-Entalpi-diagram. 

 
 

Figur	  3.	  Generell	  värmepump	  
(Energiportalen	  2012)	  
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Förloppet i förångaren (E → A) sker vid konstant temperatur och tryck. 
Värmemängden som tillförs köldmediet under förångningen blir då enligt ekvation 
2: 
 
𝑄!"##$ö!" = ℎ! − ℎ! [kJ/kg]        (2) 
 
Detta multiplicerat med massflödet för köldmediet ger värmeöverföringseffekten 
på förångarsidan enligt ekvation 3: 
 
𝑄!"##$ö!" = 𝑚(ℎ! − ℎ!) [kW]       (3) 
 
Kölmediumet som nu är i ångfas och antas torrt mättad (dvs 100% ånga) sugs med 
hjälp av kompressorn från A → B vilket antas ske isentropiskt. Här ökar 
temperaturen drastiskt vilket kan ses i	   figur	   5. Kompressionsarbetet per kg 
köldmedium enligt ekvation 4: 
 
𝑤 = ℎ! − ℎ! [kJ/kg]         (4) 
 
Arbetet per massenhet multiplicerat med köldmediemassaflödet ger effekten enligt 
ekvation 5: 
 
𝑃 = 𝑚(ℎ! − ℎ!) [kW]        (5) 
 
När den nu överhettade ångan (högre temperatur än mättnadstemperaturen) når 
kondensorn inleds värmeutbytet med en temperatursänkning enligt B → C till dess 
att ångan når mättnadstemperaturen och börjar kondensera. Detta sker vid 
kondenseringstemperaturen T1 (vilket är förångningstemperaturen) och det rådande 
trycket p1. Detta inleds vid C och fortlöper fram till D där ångan helt kondenserats 
ner till vätska. Detta innebär att kondensorn lämnar både överhettningsvärmet och 
kondensationsvärmet. Delprocessen sker vid konstant tryck (se Figur 4, C → D) 
vilket ger den totalt bortförda värmemängden enligt ekvation 6: 
 
𝑄!"#$%ö!" = ℎ! − ℎ! [kJ/kg]        (6) 
 
Den bortförda värmemängden multipliceras med massflödet för att på så vis få den 
avgivna effekten enligt ekvation 7: 
 
𝑄!"#$%ö!" = 𝑚(ℎ! − ℎ!) [kW]       (7) 
 
Detta är den värmeeffekt vi kan utvinna ur värmepumpen.  
 
Figur 4 och ekvation 3 ger sambandet enligt ekvation 8: 
 
𝑄!"#$%ö!" = 𝑄!"##$ö!" + 𝑤 [kJ/kg]       (8) 
 
Vilket egentligen säger att den värmeöverföring som eftersträvas på 
kondensorsidan i värmepumpen utvinns genom den värme som hämtas på 
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förångningssidan tillsammans med det arbete kompressorn utför. Detta är också 
grunden för COP-beräkningen nedan. 
 
Här bör poängteras att det egentligen handlar om summering utav entalpivärden 
vid respektive tillstånd och således är en ideal situation förutsatt. I en verklig 
process existerar alltid förluster och målet är att komma så nära det idealt 
beräknade resultatet som möjlig. Förluster som bör tas med i beräkningen är de i 
drivmotorn, i kraftöverföringen mellan motor och kompresser samt mekaniska 
förluster inuti kompressorn. 
 
Den ovan beskrivna processen antar ett idealt system utan förluster vilket resulterar 
i resultat som ligger utanför de fysiskt möjliga. För att tackla missvisande 
effektivitet och för att kunna relatera värmepumpens effektivitet med eldrift pratar 
man därför om värmefaktor. 
 

1.5.3. VÄRMEFAKTOR – COEFFICIENT OF 
PERFORMANCE 

Eftersom det krävs arbete för att utvinna värmeenergi med hjälp av en värmepump 
så mäter man verkningsgraden genom kvoten mellan utvunnen värmeenergi och 
instoppad elenergi. Detta kallas för COP eller coefficient of performance och skrivs 
enligt ekvation 9. 
 
𝐶𝑂𝑃!" =

!!"
!!"

          (9) 
 
Arbetet som går åt representeras utav kompressorn som driver runt köldmediet i 
processen. 
 
Temperaturerna på kondensor- och förångarsidan avgör dock vilket som är det 
teoretiskt maximala COP-värdet som kan uppnås. Den optimala verkningsgraden 
hos en värmepump fås då utav Carnotverkningsgraden enligt ekvation 10(CHUA, 
K.J. et al 2002): 
 
𝐶𝑂𝑃!"#$%& =

!!
!!!!!

        (10) 

 
Som synes ovan ökar också verkningsgraden med lägre temperaturspann (se figur 
6). 
 
Verkningsgraden hos värmepumpen beror således på temperaturen hos den 
inkommande värmekällan, den utgående värmesänkan samt hur mycket energi som 
krävs för att flytta värmen där i mellan.  
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Figur 6. Maximal COP enligt Carnot som funktion av utetemperaturen baserat på en innetemperatur på 
25°C respektive 30°C. 

	  

1.5.4. VÄRMEPUMPSTYPER  
Värmepumpen existerar i en mängd olika lösningar beroende på vilken typ av 
värmekälla som finns tillgänglig och hur avsändar- och mottagarsidan för värmen 
ser ut. En vanlig lösning är den s.k. luftvärmepumpen som bygger på att förångaren 
på värmepumpen sitter i kontakt med uteluften som då agerar värmekälla och 
värmeväxlas mot köldmediet i systemet. Värmepumpen kan även användas för att 
ytterligare effektivisera ett befintligt uppvärmningssystem och då sättas på 
frånluftssidan. I det här fallet används luften på väg ut ur huset som värmekälla och 
sänker då ytterligare temperaturen på frånluften som då inte lämnar huset med lika 
mycket energi som den skulle gjort annars. 
Luftvärmepumpen, likt alla andra värmepumpslösningar, får en sämre 
verkningsgrad med sjunkande värmebärartemperatur (se Figur 6) och eftersom 
värmebäraren i det här fallet är uteluften så blir det bekymmer på årets kallare 
perioder. Det här skulle man kunna lösa genom att låta temperaturen inomhus följa 
med nedåt men eftersom man oftast vill ha en konstant temperatur i hemmet blir 
alternativet att byta värmekälla. 
  
 
Bergvärmepumpen fungerar på samma sätt som luftvärmepumpen men istället för 
att sätta en förångare i kontakt med luftsidan så låter man en brineslinga löpa ner 
genom ett förborrat hål i marken. På tillräckligt djup stabiliserar sig temperaturen 
och håller sig konstant över året. Brineslingan fungerar på samma sätt som 
köldmediumslingan ovan och anpassas temperaturmässigt för att kunna ta upp 
energi från bergvärmen. Väl uppe igen har brineslingans temperatur ökat och 
värme utvinns. 
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1.5.5. KÖLDMEDIUM 
Valet utav köldmedium som ska cirkulerar i den slutna värmepumpskretsen är av 
stor vikt för systemets totala verkningsgrad och när detta väljs är det ett par 
parametrar som spelar in. Ur en rent energiteknisk synvinkel föredras att 
köldmediet har: 

• Låg viskositet för att minska flödesförluster. 
• Hög värmeöverföringsförmåga. 

 
Viskositeten spelar in för hur trögt vätskan flyter, desto lättare vätskan flyter desto 
mindre förluster. Värmeöverföringsförmågan avgör hur lätt vätskan har att ta till 
sig och lämna ifrån sig värmeenergi och är därför en mycket kritisk punkt när det 
kommer till vätskevalet. Ett bra exempel på en kompromiss när det kommer till 
vätskeval i sammanhanget är vatten som har en väldigt hög 
värmeöverföringsförmåga och därför lämpar sig bra i t.ex. en kylare i bilen. Dock 
gör utetemperaturen att det behövs ett tillägg för att sänka fryspunkten så att 
motorn inte fryser på vintern och här kommer glykol in i bilden. Desto mer glykol, 
desto lägre fryspunkt men också sämre värmeöverföringsförmåga. 
 
Ur en miljöteknisk synvinkel strävar man efter att vätskan: 

• Har en låg eller obefintlig ozonpåverkan. Freoner användes vanligtvis 
tidigare i kylskåp och liknande innan det visade sig att nedbrytningstiden 
skapade bekymmer i atmosfären. 

• Inte är giftig och därmed inte påfrestar vår natur. 
• Är nedbrytningsbar i händelse att utsläpp i naturen. 

 
Slutligen prioriteras också naturligtvis ett ämne med en rimlig prisbild. 
 
I början på 1900-talet användes oftast naturliga ämnen såsom vatten, ammoniak 
eller koldioxid men dessa fasades ut till förmån för CFC (Klorflourerande kol) och 
HCFC (Väte-klorflourerande kol) på grund utav de senares betydligt bättre 
ämnesegenskaper rent prestandamässigt. I efterhand har ämnena reglerats på grund 
utav sin miljöpåverkan. CFCer har en uttunnande effekt på ozonlagret och har 
därför förbjudits i nytillverkad apparatur. HCFCer har inte ansetts riktigt lika 
skadliga och därför ligger under utfasning fram till 2020(Calm 2008). Ett alternativ 
är HFC (Halogenflourerande kolväten) som tack vare avsaknaden av klorid inte har 
någon uttunnande effekt på ozonlagret. HFCer har dock en relativt hög s.k. GWP 
eller global warming potential vilket är ett mått på hur bidragande en växhusgas är 
till den globala uppvärmningen. 
Att hitta ett ämne som täcker upp samtliga krav har visat sig svårt vilket gjort att 
blandningar blivit en lösning. Fördelen blir att ämnet i bättre utsträckning kan 
anpassas till ändamålet och oftast blandar man HFC och ett kolväte, exempelvis 
propan eller propylen. Utöver dessa inkluderas även iso-propan, butan och etan till 
HC (kolväten)(Calm 2008). Även koldioxid har fått en uppsving under 1990-talet 
tack vare påtryckningar från exempelvis Lorentzen som menar på att ämnets 
utmärkta miljömässiga egenskaper gör det till ett starkt alternativ. Bekymret med 
koldioxiden är att dess kritiska temperatur ligger redan vid 31°C vid ett så pass 
högt tryck som 74 bar (Lorentzen 1994) vilket smalnar av användningsområdet 
något. 
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Den viktigaste biten med köldmediet är dock ändå beteendet vid det temperatur- 
och tryckintervall som är aktuellt för systemet ifråga och det är här skillnaden 
mellan olika ämnen blir tydlig. Med frånluftsvärmepumpen som ett exempel så ska 
värme upptas vid en temperatur som är lägre än den på luften som släpps ut ur 
huset. Detta för att den naturliga övergången utav energi till följd utav 
temperaturskillnaden ska kunna ske. Köldmediet, som nu förångats till följd utav 
värmeupptagningen från frånluften, ska nu trycksättas för att på så sätt höja 
mättnadspunkten och temperaturen vid vilken köldmediet kondenserar. Här 
framträder nästa krav på köldmediet och detta att ämnet ska, vid ett lämpligt tryck, 
kondensera vid den temperatur som energin ska leveraras. Beroende på om 
köldmediet är överhettat eller inte så levereras all eller större delen utav energin vid 
fasskiftet mellan gas och vätska. Med ökat tryck ökar mättnadstemperaturen vilket 
ger möjlighet att i viss mån justera in temperaturintervallerna. 
  
Om inga hinder fanns skulle man således kunna trycksätta vätskan fritt upp till den 
temperatur som man finner lämplig men så är dock inte fallet. Den s.k. kritiska 
punkten är den kombination utav temperatur och tryck vid vilken ämnet mister 
förmågan att gå från gasform till vätskeform. Vid den kritiska punkten är det inte 
längre möjligt för ämnet att existerar i vätskeform. Det här beror på att vätskans 
densitet minskar till följd utav ökad den ökande temperaturen medans densiteten på 
ångan som bildas, ökar. När de två densiteterna blir lika stora når ämnet den 
kritiska punkten. Detta åskådliggörs i figur 7 där kurvan för respektive ämne 
plötsligt stannar av. Denna punkt är ämnets kritiska punkt. 

 
 
Figur 7. Mättnadskurvan för en uppsättning köldmedium vid givna temperaturer och tryck(Eriksson 
2008). 
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I studien har valts att använda sig utav R134a eller tetraflouroetan vilket är en HFC 
som blivit populär att använda sig utav i högtemperaturvärmepumpslösningar då 
dess kritiska temperatur ligger så högt som 100°C vid ett tryck på 3,9 MPa (se figur 
7). Till skillnad från många andra högtemperaturlämpliga köldmedium som t.ex. 
pentan och butan så är inte R134a alls lika hanteringskänsligt vilket gör att det 
lämpar sig bättre för ändamålet. På grund utav sitt höga GWP har EU numera 
börjat agera restriktivt mot ämnet vilket gör framtidsutsikterna något ovissa. 
Med hjälp utav köldmediumet har värmepumpen nu möjlighet att flytta värmet från 
en plats till en annan men problemet att låta systemet utnyttja energin vid ett 
specifikt tillfälle snarare än i överflyttningstillfället kvarstår. Här behövs en buffert 
som kan lagra energin till dess att den behövs och här kommer värmelagringen in i 
bilden. 
 

1.6. VÄRMELAGRING 
Värmelagring kan delas upp i latent och sensibel värmelagring (Hasnain 1998) där 
den sensibla är den vanligaste. Sensibel värmelagring innebär att temperaturen styr 
värmemängden och desto högre temperatur desto mer energi finns att utvinna.  
Hasnain (1998) skriver att vatten lämpar sig ypperligt tack vare sitt låga pris i 
kombination med goda värmekapacitet. Hasnain (1998) tar upp alternativa vätskor 
såsom fossila oljor som visserligen har en 25-40 % lägre värmekapacitet men som 
klarar en betydligt högre temperatur, omkring 300°C, utan att koka. När 
temperaturer ökar ytterligare krävs fasta medium såsom t.ex. sten som har omkring 
25 % utav vattens värmekapacitet.  
 
Latent värmelagring är en betydligt yngre gren och bygger på att energi utvinns när 
ett medium går från en fas till en annan. Den stora fördelen är den volym som 
metoden sparar eftersom energiutvinningen vid fasskifte är betydligt större än den 
sensibla vid temperaturförändringar enligt tidigare. Hasnain (1998) trycker på att 
metoden medger betydligt större lagring i mindre volym och använder vatten som 
exempel. Att smälta 1kg is till vatten kräver 80 gånger så mycket energi som att 
höja 1kg vatten 1°C. Eftersom energi utvinns vid fasskiftet så är även temperaturen 
konstant. I sammanhanget benämner man material som PCM eller phase change 
materials. 
 
Värmelagring är dock något som berör varje hushåll oavsett hur uppvärmningen 
sker och anledningen till att begreppet existerar är eftersom 
tillverkningsögonblicket inte alltid sammanfaller med förbrukningstillfället. Ett 
äldre hus med oljepanna och vattenburen värme har exempelvis en behållare med 
vatten som oljepannan värmer upp. Behållaren, ofta benämnd ackumulatortank är 
dimensionerad så att den rymmer tillräckligt med vatten för att tillgodose 
hushållets behov under tiden värmekällan framställer ytterligare varmvatten. 
Modernare lösningar som t.ex. fjärrvärme utnyttjar samma princip men där står en 
central lösning för uppvärmning och varmvattenlagring. I det här fallet står 
slutkunden som ytterst i distributionsnätet och har konstant tillgång till varmvatten 
genom rördragning från distributör till kund. Faktum kvarstår dock att 
energileverantören behöver ha en buffert nog stor för att tillgodose de kunder som 
denne har anslutna. 
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1.7. VITVAROR MED VARMVATTENINTAG 

1.7.1. ASKO HWC 
Som ett steg i en miljömedveten riktning har Asko 
Appliances utvecklat en vitvaruserie kallad HWC 
eller Heat Water Circuit som arbetar under mottot 
att det finns alternativa uppvärmningskällor till 
eluppvärmning och att kunden ska ha möjlighet att 
utnyttja det som passar denne bäst. Tekniken 
bygger på att maskinerna även har 
anslutningsmöjligheter för varmvatten. Det 
anslutna värmevattnet används sedan för att genom 
värmeväxling dels värma upp maskinerna i sig 
samt värma upp processvattnet som sedan brukas 
utav maskinerna (se figur 8). Med denna lösning 
behöver inte det konventionella elelementet 
användas för att värma processvattnet vilket sparar 
upp till 90 % (Asko Appliances 2013) utav den 
totala energiförbrukningen.  

 
 
I studien har tre separata maskiner med HWC-lösning använts (se tabell 1). 
Samtliga maskiner har internt elelement med möjlighet till egen energiförsörjning i 
de fall värmevattenleveransen inte är tillgänglig. Datan på förbrukning är baserad 
på uppvärmning helt med hjälp utav värmevatten vid 60°C i HWC-fallet och enbart 
med hjälp utav elelement i det konventionella fallet. 
 
Tabell 1. Data på vitvaror (Asko Appliances 2013) 

Typ Modell HWC[kWh] Konventionell[kWh] Diff[kWh] Diff[%] 
Diskmaskin D5654XL 0,16 1,04 0,88 84,6% 
Tvättmaskin W6884 0,2 1,2 1 83,3% 
Torktumlare T784 0,4 3,51 3,11 88,6% 
 
 

1.8. TIDIGARE STUDIER 
Att	   implementera	   värmelagrings-‐	   och	   värmepumpslösningar	   i	   vitvaror	   är	   en	  
relativt	   ny	   ide	   trots	   att	   värmepumpen	   använts	   i	   hushållet	   under	   andra	  
premisser	   sedan	   tidigare.	   	   Turiel	   et	   al	   (1997)	   skriver	   att	   ett	   byte	   från	  
eluppvärmning	   till	   värmepumpsuppvärmning	   skulle	   innebära	   en	  
energibesparing	  på	  omkring	  64	  %.	  Anledningen	  till	  att	   lösningen	  inte	  är	  mer	  
spridd	   är	   främst	   folks	   ovetskap	   men	   också	   det	   faktum	   att	  
investeringskostnaden	  är	  relativt	  hög.	  Lösningen	  som	  tas	  upp	  är	  anpassad	  för	  
att	   kunna	  ersätta	   enskilda	  produkters	  uppvärmningsbehov	   (Turiel,	  Atkinson	  
et	  al.	  1997).	   	  Hepbasli	  et	  al	   (2009)	  skriver	  att	  HPWH	  eller	  Heat	  pump	  water	  
heating	  är	  något	  som	  funnits	  på	  marknaden	  inom	  bostadssektorn	  i	  över	  20	  år	  
men	   som	   aldrig	   riktigt	   fått	   det	   erkännande	   den	   förtjänar	   vilket	   förklaras	  

Figur	   8.	   Processvattnet (orange) 
växlas motströms med värmevattnet 
(rött) (Asko	  Appliances	  2013). 
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mycket	  likt	  ovan	  men	  också	  med	  att	  industrin	  i	  stort	  varit	  en	  bättre	  marknad	  
för	  tillverkarna.	  	  
Tekniken	   används	   redan	   idag	   i	   en	   rad	   enskilda	   produkter	   som	   exempelvis	  
värmepumpsförsedda	   torktumlare	   (Braun,	   Bansal	   et	   al.	   2002).	   Braun	   et	   al	  
(2002)	  beskriver	  ett	  försök	  där	  man	  jämfört	  en	  konventionell	  elvärmd	  lufttork	  
av	   kläder	   med	   en	   värmepumpförsedd	   och	   mäter	   en	   40	   %	   förbättring	   utav	  
energianvändningen.	   	   Yamaguchi	   et	   al	   (2011)	   uppmäter	   en	   50-‐60	   %	  
minskning	  utav	  energianvändningen	   i	  en	   jämförelse	  mellan	  en	  konventionell	  
tvättmaskin	   och	   en	   värmepumpsförsedd	   vilket	   följer	   i	   samma	   linje	   som	  
tidigare.	   Tydligt	   är	   att	   även	   om	   siffrorna	   går	   något	   isär	   så	   pekar	   samtliga	  
resultat	  mot	  fördelen	  av	  att	  utnyttja	  en	  alternativ	  uppvärmningslösning	  för	  att	  
lösa	  dagens	  energislukande	  vitvarors	  behov.	  Yamaguchi	  et	  al.	  (2011)	  nämner	  
också	   vikten	   utav	   kontinuerlig	   och	   jämn	   temperatur	   på	   mottagarsidan	   vid	  
användandet	   utav	   värmepump	   vilket	   stämmer	   bra	   med	   grundiden	   till	   en	  
värmelagring	   som	   mottagare.	   Att	   dimensionera	   värmelagringsvolymen	   är	  
också	   av	   stor	   vikt	   och	   visar	   sig	   vara	   en	   av	   de	   viktigaste	   parametrarna	   vid	  
värmelagring	  i	  energibesparingssyfte	  (Turiel,	  Atkinson	  et	  al.	  1997).	  
 

1.9. SYFTE & MÅL 
I inledningen har konstaterats att energi utgör en stor kostnad. I takt med att ”finita” 
resurser förbrukas ökar efterfrågan i förhållande till tillgången och kostnaden följer 
med. Detta i kombination med att miljö har blivit ett hett ämne på nationell och 
internationell nivå gör att två alternativ presenteras: hitta billigare energikällor eller 
förbruka mindre energi. Fördelen med att bättre utnyttja energin vi har tillgång till 
är att den direkt medför ett bättre kostnadsläge, vi sparar pengar, vilket också är ett 
starkt incitament för att utveckla alternativet ytterligare.  
 
Asko Appliances är, som nordens enda tillverkare utav vitvaror, pionjärer inom 
arbetet mot miljömedveten lågenergidrift inom sin bransch. Med produkter som 
värmepumpförsedda diskmaskiner och torktumlare(Asko Appliances 2013) är 
tanken att vi ska ta oss längre med samma mängd energi. De fastnade för idén att 
kombinera styrkan hos en central lösning med energibesparingen hos deras HWC-
serie och på så sätt slippa enskilda lösningar till varje maskin. Något som både 
reducerar tillverkningskostnaden och även möjliggör en mer optimerad drift och 
värmeproducering. 
 
Målet med studien är se över möjligheten att utnyttja en kombination utav 
värmelagring och värmepump som tillsammans med vitvaror med varmvattenintag 
ska spara energi vid bruk. En ackumulatortank ska dimensioneras och sedan förses 
med värme med hjälp utav en värmepump. Värmepumpen ska enbart agera 
kontinuerlig lågenergiuppvärmning mot ackumulatortanken som ser till att en 
buffert finns vid högt kortvarigt energibehov under drift utav vitvarorna. 
 
Fokus kommer läggas på tankens dimensionering och tillgängliga värmetillförsel 
för att se till att tillräckligt med energi finns tillgänglig under tre olika 
belastningssituationer för att representera peakbelastning, slutförandebelastning 
samt återuppvärmning. Behovet hos ackumulatortanken ska beräknas med hjälp 
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utav programvaran Comsol för att numeriskt kunna hantera kombinationen utav 
tillförd värme, utgående värme och förluster vilka alla varierar över tid.  
 
Tre olika scenarion(se Figur 9) ska utreda möjligheterna att förse 
värmepumpsystemet med värmeenergi. Resultatet ska avgöra huruvida respektive 
värmekälla är ett rimligt alternativ baserat på hur energin som hämtas utvunnits 
samt vilket luftflöde som skulle krävas för att tillgodose sig den. 
 

 
Figur 9. Respektive resurs i vänstra ledet agerar värmekälla för maskinerna med behov i högra ledet. 

	  
	  

2. METOD 
 

2.1. ANTAGANDEN 
Den modellerade ackumulatortanken har antagits ha en konstant omgivande 
temperatur fixerad direkt på sin yta. Vidare är temperaturen på värmevattnet som 
återförs till ackumulatortanken baserat på att den skiktade temperaturen i tanken är 
konstant 70°C vid toppen, detta på grund av svårigheter med att låta Comsol 
utnyttja variabler baserade på värden beräknade i realtid. Vitvarorna från Asko 
Appliances har antagits kunna ta emot vatten med temperaturer i spannet mellan 
60°C och 70°C och sedan låta den interna värmeväxlaren justera energiintaget. 
Vid uppvärmning utav tanken har en konstant tillsatt effekt använts som i det 
närmaste kan liknas vid ett elelement istället för en faktisk värmeväxling. Detta för 
att förenkla modellens upplägg och göra flera kontinuerliga körningar möjliga. 
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2.2. DIMENSIONERING 

2.2.1. DIMENSIONERANDE DRIFT 
För att kunna dimensionera värmebehovet behöver en s.k. normaldrift utav de 
maskiner som ska ingå, fastställas.  Stamminger (2011) skriver att en familj på 2,3 
personer tvättar i genomsnitt 170 maskiner per år eller 3,3 maskiner per vecka och 
att ett rimligt antagande är att hälften av tvätten sedan torktumlas. Eftersom 
tvättprogrammet är satt till 2,5 timme är det föga troligt att samtliga tvättar över en 
vecka sker i streck och i studien har därför antagits att det sker över två tillfällen 
med 2 tvättar i bägge fallen alternativt 1 tvätt i ena fallet och två i andra. I syfte att 
dimensionera energibehovet blir resultatet likadant oavsett tillfälle med två tvättar i 
följd. Antaget att torktumling sker i anslutning till tvättandet så är en 
normalbelastning en komplett körning utav tvättmaskin och torktumling parallellt 
Fortsättningsvis benämns belastningen för normaldrift(se figur 10) och blir 
dimensionerande för studien. Här har antagits att normaldrift är den situation som 
systemet behöver dimensioneras för då ett system anpassat för en ovanligt hög last 
såsom extremdriften nedan kontinuerligt kommer att ha ett överskott under 
normala förhållanden.  
 

 
Figur 10. Peaksituation vid normaldrift. 

 
Extremdrift blir således de tillfällen när tvättmaskinen, torktumlaren och 
diskmaskinen går samtidigt(se Figur 11) vilket också är den maximala 
påfrestningen som systemet kan utsättas för. Baserat på driftstider för 
standardprogrammen illustrerar följande diagram peaksituationen vid extremdrift. 
Fortfarande motsvarar situationen de 2,5 timmar där systemet är som mest belastat 
men lasten varierar under den löpande tiden. Exempelvis arbetar tvättmaskinen i 
cykler där den mest energikrävande uppvärmningen utav systemet löper över 30 
minuter. 
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Figur 11. Peaksituation vid extremdrift. 

	  
	  

2.2.2. VARIATIONER I DRIFT 

2.2.2.1. DISKMASKINEN 
Diskmaskinens energiåtgång är den som varierar mest över körningsintervallet 
vilket främst beror på uppdelningen utav diskvattenuppvärmning och den 
avslutande torkningen utav disken. I jämförelse med de övriga har den dock 
lägst(se Tabell 1) energiförbrukning vilket kombinerat med mest spridning gör den 
minst intressant vid en dimensionering utav systemet. 

2.2.2.2. TVÄTTMASKINEN 
Tvättmaskinen hamnar mitt i mellan de två övriga vitvarorna i studien både när det 
kommer till energiförbrukning och hur dess last är spridd över en körning och har 
därför tillsammans med torktumlarens höga energianvändning fått representera 
lasten vid dimensionering utav systemet. Tvättmaskinen arbetar i cykler där den 
mest energiintensiva är uppvärmningen utav maskinen, tvätten och processvattnet. 
I en verklig process sker detta under lite olika tillfällen men det skiljer också från 
maskin till maskin. Av den anledningen har mellanskillnaden i elförbrukning 
mellan en konventionell tvättmaskin och en med möjlighet till uppvärmning via 
varmvatten använts som riktmärke och den energimängden har sedan uppskattats 
förbrukas under en 30-minuters period. 

2.2.2.3. TORKTUMLAREN 
Energiåtgången vid körning utav torktumlaren har antagits konstant under hela 
körningen till skillnad från de övriga vitvarorna. Torktumlaren antas även köras 
enbart i anslutning till tvättmaskinen och har därför inkluderats under den 
dimensionerande körningen. I övrigt anses den precis som diskmaskinen därför 
kunna hanteras utav systemet när den körs i egen regi. 
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2.2.3. VÄRMEBEHOV OCH DIMENSIONERING 
Inledningsvis behöver värmebehovet på kondensorsidan utav värmepumpen räknas 
ut. Eftersom tanken är att kondensorsidan på värmepumpen ska avge tillräckligt 
mycket energi för att driva tvätt- och diskmaskin samt torktumlare under 
normaldrift dimensioneras systemet därefter. Under extremdrift kommer 
maskinernas elförsedda uppvärmningslösning agera buffert och värmepumpens 
dimensionering behöver således inte ta hänsyn till det. 
Alvarez (1990) skriver att man vid dimensionering av en värmepump använder sig 
utav s.k. täckningsgrad vilket är förhållandet mellan värmepumpens maximala 
värmeeffekt och det maximala effektbehovet. Han skriver att i genomsnittliga 
bostadshus ligger siffran på omkring 70 %. Även om det gäller uppvärmning av en 
bostad är siffran inte taget ur luften när det kommer till studiens mål att värma 
vitvaror. Anledningen till att man inte dimensionerar för 100 % och således tar bort 
alla eventuella behov utav externvärmning är för att det inte bär kostnadsmässigt. 
Att gå på en modell stor nog att täcka upp 100 % av behovet kostar i allmänhet 
betydligt mer än att begränsa sig vid en effekt som räcker större delar av tiden och 
som behöver kompletteras vid peaksituationer. Här dras enkelt en parallell till 
normal- och extremdriftsresonemanget ovan vilket också motiverar dessa 
ytterligare. 
 
Behovet på kondensorsidan är resultatet utav de förluster som sker i 
ackumulatortanken till följd utav temperaturskillnaden på vattnet inuti tanken och 
luften på utsidan samt den energi som bortförs i form utav varmvattenuttag till 
maskinerna under normaldrift. Kylmediumet som värmeväxlas med 
ackumulatortanken är 80°C för att kunna ha en tillräckligt hög effekt vid 
värmetillförsel till tankens maximala 70°C. Denna temperatur är sedan vald för att 
bygga en buffert ner till den temperatur på 60°C som rekommenderas utav Asko 
Appliances (2013) som inkommande till respektive maskin i drift. 
 

2.2.4. MODELLERING AV ACKUMULATORTANK 
Behovet utav tillförd energi till ackumulatortanken varierar med tiden och beror på 
temperaturen hos returvattnet till tanken och den kontinuerliga förlusten till följd 
utav temperaturskillnader på vattnet i tanken och omgivningstemperaturen. För att 
kombinera behovet till följd utav förluster genom tanken med den åtgångna energin 
i varmvattentappningen har simulering utav förloppet med hjälp av programvaran 
Comsol valts. Ackumulatortanken ska klara att agera buffert vid en normalkörning 
vilket hjälps upp genom att tanken värmeväxlas mot det 80°C kylmediumet från 
värmepumpen. Snittemperaturen i tanken måste sen hållas ovanför 60°C 
tillsammans med en toppskiktstemperatur på 70°C vid tappning till vitvarorna för 
att klara kravet. Storleken på tanken spelar roll både vid inköp där en större tank är 
dyrare men också vid placering då en större tank tar mer plats. Värt att nämna är 
också att förlusterna i tanken baseras på mantelarean och därför också är större med 
en större tank enligt ekvation 10:  
 
𝑄!ö!"#$% = 𝑈𝐴Δ𝑇 (10)  
 
Där U-värdet, eller värmemotståndet, är ett mått på isoleringsförmågan hos ett 
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material. Den totala förlusten ut ur tanken blir därför värmemotståndet 
multiplicerat med mantelarean och temperaturdifferensen mellan in- och utsidan av 
tanken. 
Av dessa anledningar finns ett intresse att hålla tankstorleken så liten som möjligt. 
Emellertid har en större tank fördelen att den har en större buffertmöjlighet. 
Eftersom en buffert mellan 60°C och 70°C ska finnas över en dimensionerande 
körning behöver tanken antingen ha en tillräcklig volym eller tillräcklig tillförd 
energi för att väga upp energibortfallet. Här behöver en avvägning ske där en 
bestämd volym testas mot en tillräcklig tillförd energi och sen ställs tillförd energi 
mot skillnaden i investeringskostnad för tanken.   
 

 
Figur 12. Ackumulatortanken enligt uppbyggnad i Comsol. 

Modellen är utformad som en cylinder med varierande höjd och diameter (se Figur 
12. Ackumulatortanken enligt uppbyggnad i Comsol.. Ett polyuretanlager med en 
fast tjocklek på 100mm är placerat ytterst och direkt mot polyuretanet ligger ett 
vattenlager. Mitt i tanken är en värmare placerad för att symbolisera den 
värmetillförsel som sker från värmepumpen och som håller temperaturen i tanken 
tillräckligt hög för ändamålet. Värmaren har justerats till tre olika fasta effekter för 
att hitta den lägsta tillräckliga effekten för tankstorleken. Även fallet utan tillförd 
värmeeffekt är simulerad i jämförelsesyfte. I tabell 2 listas samtliga konfigurationer 
som testats i inledningsfasen. Anledningen till att 1500W enbart existerar i fallet 
med 100l-tanken är att det krävdes en högre effekt än i de övriga fallen för att ta 
med tankstorleken till nästa test. 
 
Tabell 2. Samtliga försök i inledningsfasen 

Höjd [m] Diameter [m] Volym vattenmassa [l] Effekt [W] 
1 0,6 100 0 
1 0,6 100 500 
1 0,6 100 1000 
1 0,6 100 1500 
1,2 0,7645 250 0 
1,2 0,7645 250 500 
1,2 0,7645 250 1000 
1,8 0,835 500 0 
1,8 0,835 500 500 
1,8 0,835 500 1000 
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Att det tunna stålskikt som i ett verkligt fall håller isoleringen från kontakt med 
vattnet valts bort beror på förenklande faktorer vid modelleringen och har inte 
ansetts påverka resultatet nämnvärt. Stålet har en mer än 75 gånger bättre 
värmeöverföringsförmåga i förhållande till isoleringen (se Tabell 3. k-värden för 
material i modellen. vilket gör att isoleringen ändå med god marginal är den 
avgörande faktorn för värmetransporten genom tanken.  
 
 
Tabell 3. k-värden för material i modellen. Högre värde innebär bättre värmeöverföring och sämre 
isoleringsförmåga. 

Material Värmeöverföringstal k (vid 25°C) [W/m * K] 
Vatten 0,58 
Stål 44,5 
Polyuretan 0,027 
 
En fysikmodell för värme- och fluidflöde benämnd ”Conjugated heat transfer” har 
använts och för att simulera skiktningen i tanken har även en volymkraft 
motsvarande tyngdkraften lagts på vätskeblocket inuti tanken (se tabell 4).  För att 
simulera en omgivningstemperatur på 25°C har ett randvillkor sats på tankens 
utsida som konstant håller eftersträvad temperatur. 
Tanken har ett ut- och ett inflöde för vatten där det inkommande vattnet har en 
lägre temperatur än det inkommande till följd utav energibortfallet vid 
värmeväxlingen med vitvarorna och därför är ett randvillkor satt för inloppsranden 
på inflödet enligt Tin och ekvation 11. 
 
Tabell 4. Modellens randvillkor 

Randvillkor Värde 
Temperature 1 på mantelarean 25 [°C] 
Temperature 2 på inloppsranden Tin 
Volume force 1 på vattenmassan -9,82[m/s^2]*nitf.rho 
Pressure point 1 på vattenmassans topp 0 [Pa] 
Inlet på randen till utflödet topp vwater 
Outlet på randen till inflödet bott vwater 
Wall 1 på mantelarean till vattenmassan No slip 
 
Fasta parametrar som använts i modellen är presenterade i tabell 5 med undantaget 
Pout som varierar beroende på vilket test som utförts. 
 
Tabell 5. Modellens parametrar 

Benämning Uttryck Värde Beskrivning 
Tout 273,15+70 [K] 342,15 [K] Temperatur  utgående vatten 
mwater 0,053 [l/s] 5,3*10-5 [m3/s] Massflöde ut- och ingående vatten 
cpw 4,18 [kJ/kg*K] 4180 [J/kg*K] Specifik värmekapacitet för vatten 
Pout Varierande [kW] [kW] Åtgången effekt vitvaror 
vwater mwater/(Dlet

2*π) 0,026993 m/s Hastighet på utgående och ingående 
vatten 

Dlet 0,025 [m] 0,025 [m] Radie på in- och utloppsrören 
dwater 1000 [kg/m3] 1000,0 kg/m3 Densiteten på vatten 
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Tin har sedan beräknats enligt ekvation 11: 
𝑇!" =

!!"#!!!"#
!!"#$%∗!!"#$%∗!"!

        (11) 

 
Avslutningsvis	   finns	   det	   två	   parametrar	   som	   spelar	   in	   för	   hur	  
beräkningskraftig	   lösningen	   utav	   modellen	   blir:	   dämpning	   och	   meshning.	  
Meshningen	   kan	   liknas	   vid	   upplösningen	   utav	   modellen	   och	   i	   allmänhet	  
motsvarar	  högre	  upplösning	  en	  mer	  exakt	  beräkning.	  Modellen	  använder	  sig	  
av	   en	   utav	   Comsols	   egna	   avvägningar,	   finer,	   vilket	   är	   den	   tredje	   mest	  
beräkningsintensiva.	   Resultatet	   kan,	   baserat	   enbart	   på	   upplösningen,	   anses	  
tillförlitligt	  vid	  den	  här	  detaljnivån.	  	  
Dämpning	   är	   ett	   avrundningsvärde	   för	   att	   hjälpa	   upp	   konvergeringen	   utav	  
modellen	  vid	  beräkning	  och	  har	  bestämts	  till	  0,25	  för	  studiens	  modell.	  Värdet	  
kretsar	   normalt	   mellan	   0,1	   och	   1	   där	   lägre	   medför	   mindre	   justering	   från	  
beräknat	  värde	  och	  därför	  mer	  ”exakt”	  svar.	  

2.2.4.1. PEAKBELASTNING 
Peakbelastningen testar tankens förmåga att försörja systemet under en kort period 
av hög last. Den högsta belastningen under normaldrift är som tidigare nämnt när 
tvättmaskin och torktumlare går samtidigt och då under de 30 minuter när 
tvättmaskinen drar större delen utav sin energi. Kombinerat med torktumlarens 
genomsnittsförbrukning under samma tid så dras 3.24kW från tanken i form utav 
ett kontinuerligt varmvattenflöde från tankens topp och en återförsörjning utav 
avkylt vatten i botten under 30 minuter. Modeller som efter 30 minuter har en 
tillräckligt hög kombination utav toppskikts- och snittemperatur går vidare till 
slutförandebelastningen. 

2.2.4.2. SLUTFÖRANDEBELASTNING 
De kombinationer utav tankstorlek och tillförd värmeeffekt som klarar 
peakbelastningen går vidare till den slutförande körningen där modellen körs 
ytterligare en gång fast med 1.25kW i värmebortförsel och under 120 minuter. 
Dessa 1,25kW motsvarar enbart torktumlarens energiförbrukning och tiden är satt 
till de resterande 120 minuter som kvarstår efter peakbelastningen ovan. Samtliga 
vattenmassor startar nu med den temperatur de slutade på efter peakbelastningen. 
Modeller som har en kombination utav toppskiktstemperatur på omkring 70°C och 
medeltemperatur över 60°C sorteras och går vidare till återuppvärmningen. 

2.2.4.3. ÅTERUPPVÄRMNING 
Vid återuppvärmningen återstår enbart de kombinationer som klarat både peak- och 
slutförandebelastningen. Återuppvärmningen åskådliggör tankens förmåga att 
återtemperera sig till ursprungsläget med en unison tanktemperatur på 70°C. Här 
körs modellerna ytterligare en gång utan någon vattencirkulation och med samma 
tillförda effekt som tidigare. Detta utesluter de modeller som inte haft någon 
tillförd effekt. Uppvärmningen avslutas när modellerna åter nått 70°C och tiden 
noteras.  
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2.2.5. VÄRMEPUMPEN 
Värmepumpen har antagits hämta värme från olika temperaturer baserat på 
respektive värmekälla till en leveranstemperatur på 80°C mot ackumulatortanken. 
En temperatur högre än tankens högstatemperatur är vald för att få en tillräckligt 
hög levererad effekt även när tanken närmar sig sluttemperaturen. Detta är också 
som tidigare nämnt för att bibehålla en maximal temperatur på 70°C och en minsta 
temperatur på 60°C. Av den anledningen är värmepumpen utrustad med en 
termostat mot ackumulatortanken som kommer leverera värme upp till 70°C och då 
slå av. I ackumulatormodellen har en konstant effekt använts för att värma tanken 
vilket skiljer sig från den faktiska värmeleveransen som sker med hjälp av ett 
upphettat köldmedium med en temperatur på 80°C. Det innebär att den 
utlevererade effekten från värmepumpen kommer bero på temperaturen i 
ackumulatortanken. Samtliga entalpivärden som använts för att beräkna 
energiflödet genom kondensor och förångare med hjälp utav ekvation 2-8 har 
hämtats från ett entalpi-tryck-diagram för R134a, köldmediumet som använts i 
systemet (se bilaga 7.3). 

2.2.5.1. KONDENSOR 
Effekten som lämnas via kondensorn beräknas med hjälp utav ekvation 7 där 
massflödet löses ut och effekten istället anges beroende på vilken värmare som 
använts i varje specifikt fall. Massflödet som löses ut används sedan som 
dimensionerande för förångaren och på så vis löses effekten ut. 
 

2.2.5.2. STRYPVENTIL 
Strypventilen antas sänka trycket på den mättade vätskan för att på så sätt sänka 
temperaturen ytterligare och göra värmeupptagningen i förångaren effektivare. I 
modellen har antagits atmosfärstryck efter strypventilen innan förångaren. 

2.2.5.3. FÖRÅNGARE 
Vätskan som går in i förångaren antas uppta värme vid fasomvandling vilket 
summeras enligt ekvation 3. Temperaturdifferensen skiljer sig här mellan de olika 
fallen då ursprungskällan är olika i respektive fall. Entalpidifferensen representerar 
köldmediets entalpier i lågtempererarad vätskefas inledningsvis och 
lågtrycksgasfas efter förångaren. 

2.2.5.4. KOMPRESSOR 
Kompressorns utförda arbete summeras enligt ekvation 12: 
 
𝑄 − 𝑤 = ∆ℎ + ∆𝑘𝑒 + ∆𝑝𝑒        (12) 
 
I studien har en adiabatisk kompressor antagits vilken antar att ingen spillvärme till 
följd utav kinetiskt och potentiellt energibortfall utvinns. Därför förenklas formeln 
något enligt ekvation 4 där ∆ℎ är differensen mellan köldmediets entalpier före och 
efter trycksättningen (se bilaga 7.3). 
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2.2.5.5. KÖLDMEDIUM 
Som köldmedium har valts R134a som ett erkänt högtemperaturköldmedium vilket 
passar situationen bra. Ämnets egenskaper vid atmosfärstryck är en 
mättnadstemperatur på -26,45°C vilket ligger lägre än samtliga lufttemperaturer vid 
vilka studien tänkt hämta energi. 
För att nå en mättnadstemperatur på 80°C och därmed tillräckligt hög 
leveranstemperatur till kondensorn så krävs ett tryck på 26,332 bar(Morrison, Ward 
1991).  

2.2.5.6. VERKNINGSGRAD & COP 
Verkningsgraden	   på	   värmepumpen	   beror	   som	   tidigare	   nämnt	   starkt	   på	  
köldmediumet	  och	  under	  vilka	  temperaturer	  som	  systemet	  arbetar.	  Eftersom	  
systemet	   arbetar	   under	   ideala	   förhållanden	   har	   ytterligare	   påverkan	   på	  
verkningsgraden	   till	   följd	  utav	   förluster	  bortsetts	   från.	  Den	   totala	   förflyttade	  
energin	   per	   tidsenhet	   dividerat	   med	   den	   nödvändiga	   elenergin	   till	  
kompressorn	  ger	  COP-‐värdet	  för	  värmepumpen	  enligt	  ekvation	  9.	  
 

2.3. VÄRMEKÄLLOR 

2.3.1. BEFINTLIG KÖKSAPPARATUR 
I det första försöket används befintlig köksapparatur som värmekälla för att 
tillgodose värmebehovet från vitvarorna på förångarsidan. Tillgängligt för försöket 
är ett kylskåp och frys från Asko Appliances med energiklassning A++ vilket får 
anses vara industristandard (Asko Appliances 2013) och därmed utgör ett 
trovärdigt resultat. I scenariot med befintliga köksappartur har antagits att 
förångarsidan sitter i direktkontakt med kyl & frysens kylutrymme och att ingen 
nämnvärd förlust sker här. Här antas luften ursprungligen vara 25°C och efter 
sänkning 8°C respektive -18°C. Förluster i form av läckage har antagits försumbara. 
Mot bakgrunden att grundprincipen är att hålla luften kall på ett så energieffektivt 
sätt som möjligt antas luften i kylskåpet aldrig bytas annat än när dörren öppnas.  
 

2.3.2. FRÅNLUFT 
Frånluftsförsöket utnyttjar enbart den uppvärmda luft som lämnar hushållet vilken 
antas ha en temperatur på 25°C och temperaturen på luften efter sänkning på 10°C 
vilket ger det massflöde på frånluften som krävs för den efterfrågade värmeeffekten. 
Hushållet antas inte ha någon form utav frånluftsåtervinning vilket innebär att den 
tillgängliga energin räknas som ren spillvärme. 
 

2.3.3. BEFINTLIG RUMSLUFT & AIR CONDITION 
Oavsett	   om	   tanken	   är	   att	   sänka	   hushållets	   innetemperatur	   eller	   inte	   så	  
fungerar	   lösningen	  med	  befintlig	   rumsluft	   eller	   air	   condition	  på	   samma	  sätt.	  
Effektiviteten	   beror	   således	   på	   uppvärmningssättet	   hos	   hushållet	   vars	  
rumsluft	   som	   ska	   användas.	  Här	  beror	  massflödet	   luft	   genom	   förångaren	  på	  
temperaturfallet	  över	  densamma.	  I	  bägge	  fallen	  så	  är	  inte	  en	  så	  låg	  temperatur	  
som	  10°C	  vid	  utsläppet	  aktuellt	  utan	  här	  har	  istället	  räknats	  på	  15°C	  för	  att	  nå	  
ett	  komfortabelt	  klimat	  till	  följd	  utav	  returluften.	  
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3. RESULTAT 
3.1. VÄRMEPUMPEN 

Värmepumpen	   får	   en	   COP	   på	   3,5	   baserat	   på	   en	   sluttemperatur	   hos	  
värmesänkan	   på	   10°C	   (se	   tabell	   6).	   Vid	   denna	   drift	   levererar	   pumpen	  
inledningsvis	  värmeenergi	  via	  köldmediumet	  med	  en	  temperatur	  på	  94°C	  som	  
sedan	  under	  större	  delen	  av	  cykeln	  håller	  80°C	  genom	  fasomvandlingen.	  
	  
Massflödet	  köldmedium	  genom	  systemet	  presenteras	  i	  tabell	  6.	  
	  
Tabell	  6.	  Massflödet	  köldmedium	  vid	  varierande	  effekter.	  

Effekt	  [W]	   Massflöde	  köldmedium	  [kg/s]	   Kompressoreffekt	  [W]	  
500	   0,0036	   143	  
1000	   0,0071	   286	  
1500	   0,0107	   429	  
	  
 

3.2. ACKUMULATORTANKEN 

3.2.1. PEAKBELASTNING 
 
Resultaten nedan visualiserar skiktningen i tanken efter 30 minuter vid 3.24kW, det 
vill säga peakpåfrestning motsvarande tvättmaskin och torktumlare simultant (se 
figur 14). Därefter följer kurvan för tankens temperaturförändring över samma tid. 
Visuellt infogas enbart bilder på en av körningarna för att ge läsaren en tydlig bild 
av hur resultatet presenteras i Comsol. Resterande körningar är summerade i Figur 
15. 
 
Som synes i figur 13 så skapar gravitationen i modellen en skiktning till följd av 
temperatur och således densitetsskillnader i vattenmassan. Tankens volym i figuren 
är 100l vilket också är den minsta tankvolymen och det resulterar som väntat i den 
lägsta buffertmöjligheten. Tanktemperaturen blir svår att upprätthålla och i det 
varmaste toppskiktet slutar temperaturen på 65,4°C. 
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Figur 13. 100l tank utan tillförd värme. 

Diagrammet i figur 14 visar att temperaturen sjunker under de eftersträvade 60°C 
redan efter 27 minuter. Eftersom 60°C	  sattes	  som	  en	  kritisk	  gräns	  så	  klarar	  sig	  
inte	   tanken	   i	   figur	   14	   vidare	   vilket	   också	   var	   väntat	   då	   den	   illustrerar	   den	  
minsta	  tanken	  utan	  någon	  tillförd	  värme. 

 
Figur 14. Temperaturförändring 100l tank utan tillförd värme. Genomsnittstemperatur som funktion 
utav tiden t (s). 
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I figur 15 syns tydligt hur buffertförmågan hos de olika tankstorlekarna ökar 
exponentiellt med volymen. Oavsett vilken värmare som tillsätts i fallet med 100l-
tanken så sjunker temperaturen snabbt i jämförelse med de övriga storlekarna. När 
tankstorleken når 250l och uppåt så blir inte skillnaden lika uppenbar och valet av 
värmare blir heller inte lika avgörande för slutresultatet. Värmarstorleken påverkar 
även här temperaturskillnaden linjärt. 
 

 
Figur 15. Genomsnittstemperaturförändring i tanken under peakbelastningen 

Skikttemperaturen följer samma mönster som genomsnittstemperaturen (se figur 
16) och här syns att enbart när man tillför 1500W värme så klarar 100l-tanken att 
hålla skikttemperaturen på de efterfrågade 70°C. Samtliga fall med 100l-tank visar 
på hur stor betydelsen är för tillförd värme vilket är väntat. I fallen med 250l- 
respektive 500l-tank så påverkas inte skikttemperaturen nämnvärt mellan de olika 
värmaralternativen och heller inte mellan valet av tankstorlek.  
 
 

Figur 16. Skikttemperaturer i tanken efter peakbelastningen.   
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3.2.2. SLUTFÖRANDEBELASTNING 
Resultaten nedan representerar de varianter utav ackumulatortank och effekt som 
klarade kravet under peakbelastningen och därmed kvalificerade sig till 
slutförandebelastningen. Figur 17 visar skiktningen i tanken hos en 100l-tank med 
1500W tillförd värme och ger även en representabel bild utav skiktningen för de 
övriga körningarna.   
 

 
Figur 17. 100l tank med 1500W tillförd värme. 
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I samtliga fall förutom för 100l-tanken så sjunker temperaturen i tanken (se Figur 
18). Detta beror på att förlusterna med marginal uppvägs utav den tillförda energin. 
I de övriga körningarna motverkas förlusterna i olika utsträckning utan att vi får en 
temperaturökning.  
 

 
Figur 18. Genomsnittstemperaturförändring under slutförandebelastningen. 

Temperaturresultaten på skikttemperaturen efter slutförandebelastningen syns i 
figur 19. Här faller en stor del utav de kvarvarande kandidaterna. 100l-tanken med 
1500W tillförd värme är, som syns i figur 18, den enda som ökar i temperatur 
under belastningen till skillnad från de övriga som sjunker. Här har valts att behålla 
resultat i närheten utav 70°C	   eftersom	   påfrestningen	   är	   över	   och	   eventuellt	  
bristande	   temperaturer	   enbart	   blir	   ett	   större	   krav	   under	   den	   avslutande	  
återuppvärmningen.	  
  

 
Figur 19. Skikttemperatur efter slutförandebelastning. 

60	  
61	  
62	  
63	  
64	  
65	  
66	  
67	  
68	  
69	  
70	  

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	   100	   110	   120	  

Te
m
pe
ra
tu
r	  
[°
C]
	  

Tid	  [min]	  

100l	  1500W	  

250l	  0W	  

250l	  500W	  

250l	  1000W	  

500l	  0W	  

500l	  500W	  

500l	  1000W	  

60	  

62	  

64	  

66	  

68	  

70	  

72	  

Te
m
pe
ra
tu
r	  
[°
C]
	  

100l	  1500W	  

250l	  0W	  

250l	  500W	  

250l	  1000W	  

500l	  0W	  

500l	  500W	  

500l	  1000W	  



34	  

3.2.3. ÅTERUPPVÄRMNING 
Skillnaderna mellan de olika tankstorlekarna blir ytterst tydliga under 
återuppvärmningen. Tanken som rymmer 100 liter och som också har körningens 
största värmare laddas snabbast. Spannet rör sig sedan mellan 250l tanken med 
500W värmare som inleder på lägst temperatur och även tar längst tid på sig att 
återställas till 250l tanken som inleder näst kallas och återställer sig näst snabbast 
(se Figur 20). Intressant att nämna är att 250l-tanken med 500W tillförd värme når 
70°C igen vid samma tidpunkt som 500l-tanken med 500W tillförd värme, detta till 
följd av olika starttemperaturer. 
 

 
Figur 20. Återställningstid för uppladdning utav tank. 
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3.3. VÄRMEKÄLLOR 

3.3.1. BEFINTLIG KÖKSAPPARATUR 
Eftersom försöket har antagit att inget luftombyte sker så är den enda tillförda 
värmen till kyl & frysen den värme som naturligt sipprar in på grund utav 
temperaturskillnader på in- och utsida utav skåpet. Det innebär att förlusterna från 
omgivningen till kylskåp och frys måste bära upp värmebehovet från vitvarorna 
med ett värmebehov. I inledningen konstateras att energiåtgången är större för kyl 
och frys än för vitvarorna med värmebehov vilket torde göra lösningen enkel. 
Lösningen faller på den energi som krävs momentant under driften och vid den 
efterföljande uppvärmningen av tanken inte är tillräcklig från kyl och frys. Här 
förkastas således iden om att låta den befintliga köksapparaturen agera 
värmeproducent åt värmepumpen.  

3.3.2. FRÅNLUFT 
Utgående luft på 25°C sänks till 10°C vilket innebär ett massflöde luft enligt tabell 
7.  

3.3.3. BEFINTLIG RUMSLUFT & AIR CONDITION 
Recirkulerad luft i hushållet sänks från 25°C till 15°C. Här bör poängteras att 
nödvändigt massflöde varierar med temperaturspannet, både hur kall luften ska 
levereras och hur varm luften är där behovet finns. Under grundförutsättningarna 
krävs ett flöde enligt tabell 7. 
 
 
Tabell	  7.	  Volymflöde	  värmesänka	  beroende	  på	  effekt	  och	  källa.	  

Effekt [W] Frånluftsbehov [m3/h] Befintlig luft & A/C [m3/h] 
500 146 208 
1000 291 437 
1500 437 655 
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4. DISKUSSION 
4.1. RÖRANDE ANTAGANDEN 

Den	   svåraste	   delen	   utav	  modellerandet	   är	   naturligtvis	   vilka	   antaganden	   och	  
förenklingar	   som	   kan	   göras	   inom	   systemet	   utan	   att	   göra	   resultaten	  
orealistiska. Temperaturen på det inkommande vattnet baseras på tankens 
maxtemperatur på 70°C istället för den skiktade topptemperaturen som den borde. 
Anledningen till förenklingen är svårigheten att få Comsol att basera ett värde på 
ett annat, uppmätt, värde under samma körning. Resultatet blir en sanning med 
modifikation eftersom temperaturen varierar med bort- och tillförd energi och för 
att göra testerna mer tillförlitliga har därför de tester där toppskiktstemperaturen 
efter peakbelastningen nått 70°C gått vidare. Den här medvetna gallringen har 
därför gjort att potentiellt fungerande lösningar skulle kunna ha valts bort på grund 
utav en förenkling i modellen. Förenklingen har emellertid inneburit att 
temperaturen i tanken sjunkit långsammare än vad den borde eftersom inlevererad 
energi varit högre än tänkt. Det innebär att de modeller som gallrats bort egentligen 
borde ha en ytterligare något lägre temperatur vilket är ett ytterligare incitament att 
ta bort dem.	  
Utöver de ovanstående förlusterna så antogs en konstant omgivande temperatur för 
att symbolisera förlusterna från tank till omgivning. Det här innebär att tanken 
tappar energi i konstant takt till en omgivning som aldrig ändrar temperatur. En 
verklig situation skulle naturligtvis höja omgivningstemperaturen i takt med att 
tanken värmde upp den och således skulle tankens förlust sjunka i samma takt. 
Resultatmässigt berör det här främst uppvärmningstiden där en fast effekt ställs 
mot förlusterna från tanken. 
När så alla förlusterna är antagna bör tillsatt energi via tankens värmare nämnas. 
Ackumulatortankmodellens interna värmare skiljer sig som nämnt ifrån den 
verkliga lösningen eftersom effekten i modellen är konstant till skillnad från den 
varierande i det verkliga fallet. Det här medför att effekten i verkligheten varierar 
med temperaturen på vattnet i tanken. Av den här anledningen valdes en effekt som 
motsvarar snitteffekten mitt i mellan den högsta och lägsta temperaturen som 
vattnet i tanken håller. Antagandet blev ett resultat av en förenkling i modellen. 
Sammantaget är studiens antaganden baserade på små förenklingar med så liten 
faktisk påverkan som möjligt. 
 

4.2. RÖRANDE UTFÖRANDE 
Att dela upp utförandet i en analytisk del för värmepumpen och en modellerad del 
för ackumulatortanken visade sig innebära både för- och nackdelar både utförande- 
och resultatmässigt. Comsol är ett avancerat verktyg i rätt situation och oftast är det 
första bekymret som uppstår det när modellen måste förenklas för att nå ett 
inledande resultat alls. Av den anledningen avknoppades värmepumpsdelen och 
ersattes med en värmare som fick agera motsvarighet. En fördel med att dela upp 
det hela är att det blir betydligt lättare att lokalisera bristerna i modellen när/om de 
förekommer. Värt att nämna är att dämpning och meshning som nämnts tidigare 
använts men inte varierats under körning, detta för att hålla simuleringstiden nere. 
Eftersom valet av meshning landade på finer, vilket anses vara en noggrann 
upplösning, så har resultatet ändå ansetts tillförlitligt. 
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För att ytterligare underlätta modellen valdes en statisk värmare som vid alla 
tillfällen höll en konstant effekt vilket skiljer sig från hur värmepumpen faktiskt 
levererar värme, som tidigare nämnt. Här hade en kombination underlättat 
resultatet betydligt eftersom dimensionering kunde skett i ett steg där den 
inledande levererade effekten från värmepumpen direkt kunde ha en påverkan på 
maskinerna i slutändan. Studiens upplägg med en analytiskt framräknad effekt över 
ett temperaturspann för att på så sätt nå ett medelvärde ger ett något mindre 
specifikt resultat men som ändå troligtvis ligger i rätt härad. 
Att inkludera körning där systemet påfrestas förbi normaldriften skulle inneburit 
möjlighet att se hur systemet klarar extremdriften och därmed hur stort 
eldriftsbehov som existerar, potentiellt. Som det ser ut nu är systemet 
dimensionerat för att klara normaldriften vilket det också gör men inget där utöver, 
vilket det kanske klarar. Här skulle också en ytterligare fördel utav det faktum att 
flera tankstorlekar analyserats kunna dras. Eftersom tankstorleken påverkar 
buffertmöjligheten så skulle en större tank ha bättre möjlighet att ta sig igenom 
även extremdriften vilket, om önskvärt, kunde varit avgörande. 
 

4.3. RÖRANDE RESULTAT 
En	   COP	   på	   3,5	   skulle	   i	   en	   effektiv	   situation	   innebära	   en	   energibesparing	   på	  
72	  %	  förutsatt	  att	  värmen	  som	  hämtas	  är	  ”gratis”.	  Här	  beror	  naturligtvis	  den	  
slutgiltiga	  siffran	  starkt	  på	  vilken	  källan	  till	  värmen	  är.	  Har	  vi	  värmt	  upp	  huset	  
med	   hjälp	   utav	   en	   elpatron	   för	   att	   sedan	   flytta	   värmen	   med	   hjälp	   utav	   en	  
värmepump	   så	   är	   vinsten	   obefintlig.	   Skulle	   vi	   istället	   dra	   nytta	   utav	  
ventilationsluften	  som	  ändå	  är	  påväg	  att	  lämna	  huset	  så	  skulle	  energin	  kunna	  
ses	   som	   ren	   spillvärme	  och	  därmed	   skulle	  den	   slutgiltiga	   energibesparingen	  
komma	  närmare	  de	  ovanstående	  72	  procenten.	  Det	  här	  inkluderar	  naturligtvis	  
också	  användandet	  utav	  en	  air	  condition	  då	  den	  nödvändiga	  värmen	  hämtas	  
från	  en	  plats	  där	  den	  önskas	  bli	   av	  med.	  Således	  är	   frånluften	  alternativt	  air	  
condition	  de	  alternativ	  som	  kan	  ses	  som	  ren	  spillvärme.	  Det	  bör	  dock	  nämnas	  
att	  siffran	  är	  beräknad	  under	  ideala	  förhållanden	  och	  troligtvis	  är	  något	  lägre	  i	  
en	   verklig	   situation.	   Här	   kan	   tidigare	   studier	   trycka	   på	   siffror	   närmare	   55-‐
60%	   (Turiel,	   Atkinson	   et	   al.	   1997,	   Yamaguchi,	   Seii	   et	   al.	   2011)	   vilket	   ändå	  
placerar	  studiens	  analytiskt	  och	  simulerade	  resultat	  som	  fullt	   rimligt	  sett	   till	  
förutsättningarna.	   Valet	   av	   köldmedium	   är	   en	   utav	   förutsättningarna	   och	  
påverkar	  starkt	  systemets	  prestanda.	  Även	  om	  R134a	  har	  bra	  egenskaper	  så	  
till	  vida	  att	  systemets	  relativt	  höga	  krav	  på	  sluttemperatur	  tillfredställs	  så	  blir	  
ändå	   verkningsgraden	   lidande.	   Detta	   på	   grund	   utav	   det	   förhållandevis	   höga	  
entropivärdet	  även	  för	  vätskefasen	  vid	  den	  här	  temperaturen.	  Att	  använda	  sig	  
utav	   ett	   ämne	   med	   en	   kritisk	   punkt	   längre	   ifrån	   den	   önskvärda	  
leveranstemperaturen	  hade	  kraftigt	  kunnat	  förbättra	  verkningsgraden.	  Vidare	  
är	  studien	  baserad	  på	  en	  isentropisk	  kompressor	  vilket	  innebär	  att	  trycket	  hos	  
ämnet	   passerar	   genom	   kompressorn	   gör	   det	   med	   konstant	   entropi.	   Rakt	  
översatt	   innebär	   detta	   en	   förlustfri	   kompressor	   med	   100	   %	   verkningsgrad	  
vilket	  naturligtvis	  inte	  är	  det	  realistiska	  fallet.	  	  
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Tankstorleken	  visade	   sig	  ha	   en	   väldigt	   stor	  betydelse	   för	   slutresultatet.	  Med	  
tillräckligt	   stor	   tankvolym	   fanns	   en	   så	   stor	   inbyggd	   buffert	   att	   värmarvalet	  
inte	   spelade	   någon	   roll.	   Naturligtvis	   slår	   detta	   tillbaka	   i	   återuppvärmningen	  
där	  en	  så	  stor	  tankvolym	  som	  500l	  gav	  ett	  för	  dåligt	  resultat	  för	  att	  anses	  vara	  
ett	  realistiskt	  behov.	  Den	  mellersta	  storleken	  på	  tank,	  250l,	  visar	  sig	  ha	  en	  bra	  
buffertförmåga	   utan	   att	   nå	   en	   för	   hög	   återställningstid	   vilket	   tyder	   på	   att	  
kombinationen	   värmare	   och	   tankstorlek	   når	   ett	   bästa	   alternativ	   vid	   1000W	  
och	  250l.	  Siffrorna	   för	  den	  kombinationen	  utav	   tank	  och	  värmare	  är	  även	  så	  
pass	   bra	   att	   den	   förlustfria	   omgivningen	   som	   förflyttat	   studien	   något	   från	  
verkligheten,	   faktiskt	   kan	   ses	   som	   realistiska.	   Nämnvärt	   är	   också	   att	   vid	  
uppvärmningstestet	  så	  når	  500l-‐tanken	  med	  500W	  tillförd	  värme	   fullständig	  
laddning	  vid	  samma	  tillfälle	  som	  250l-‐tanken	  med	  500W	  tillförd	  värme.	  Detta	  
beror	  visserligen	  på	  olika	  starttemperaturer	  men	  faktum	  kvarstår	  att	  det	  slår	  
hål	  på	  iden	  att	  använda	  sig	  utav	  en	  500l-‐tank	  då	  tankvolymen	  inte	  heller	  har	  
någon	  fördel	  med	  1000W	  tillförd	  värme.	  
	  
Att	   värmeförflyttning	   via	   värmepump	   och	   värmeöverföring	   genom	  
värmeväxlare	  hittills	   skett	   förlustfritt	  är	  naturligtvis	  en	  utopi	  men	   faktum	  är	  
att	  verkningsgraderna	  är	  på	  god	  väg	  att	  nå	  90-‐95%	  (Hepbasli,	  Kalinci	  2009)	  
vilket	  inte	  påverkar	  resultatet	  tillräckligt	  för	  att	  falsifiera	  det.	  Utav	  studiens	  tre	  
olika	   tankstorlekar	   är	   också	   den	   tankstorlek	   som	   skulle	   påverkas	  mest	   utav	  
förluster,	  den	  som	  heller	  inte	  tagit	  sig	  vidare.	  I	  fallet	  med	  100l-‐tanken	  är	  den	  
mest	  påverkande	   faktorn,	  uppvärmningen,	  också	  den	  som	  påverkas	  mest	   till	  
följd	   utav	   uppskattade	   förluster	   då	   den	   beror	   mest	   på	   värmepumpens	  
uppvärmning	  till	  följd	  av	  bristande	  buffertmöjlighet.	  	  

5. SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING 
 

5.1. SLUTSATS 
En	  ackumulatortank	  på	  250l	  med	  en,	  genom	  värmepump,	  tillsatt	  värmeeffekt	  
på	   1000W	   ger	   en	   bra	   avvägning	  mellan	   utvunnen	   energi	   och	   tidsåtgång	   för	  
återställning.	   En	   kompressor	   på	   drygt	   290W	   driver	   systemet	   som	   klarar	   en	  
peaksituation	  under	  drift	  och	  sedan	  återställer	  sig	  på	  strax	  över	  en	  timme	  och	  
tio	  minuter.	  Som	  värmekälla	  är	  frånluften	  att	  föredra	  då	  det	  egentligen	  enbart	  
är	  vädringsluft	  som	  ändå	  skulle	  gått	  förspilld.	  	  
 

5.2. FRAMTIDA FORSKNING 
En intressant vidgning utav studien vore att ta hänsyn till fler parametrar hos 
ackumulatortanken. I försöken har storlek och tillsatt värme varierats men 
exempelvis inte form på tanken eller val av isolering och mängd isolering. Att 
minimera förlusterna genom att optimera ackumulatortankens utförande har inte 
tagits upp i studien men skulle direkt främja resultatet. 
Grundtanken med studien är att se vilken förbättring det innebär att förflytta värme 
från ett ställe till ett annat istället för att framställa den genom el vilket grundar sig 
i idén att spara energi. Här skulle en intressant fundering vara hur mycket spill som 
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kan tas om hand, oavsett framställningssätt och hur det skulle kunna tas om hand 
för att ytterligare förbättra verkningsgraden hos systemet. Att utvinna energi på ett 
optimalt sätt är strävansvärt men det är minst lika viktigt att se till att den används 
fullt ut. 
Att undersöka hur nära verklighet en komplett lösning ligger vore också intressant. 
Både när det kommer till den ekonomiska biten om systemet skulle vara i 
massproduktion samt hur installationsmöjligheterna skulle kunna anpassas till 
nyinstallationer respektive komplettering av befintliga system. 
När det kommer till värmepumpen så har inte systemet undergått någon optimering 
utan godtyckligt köldmedium och upplägg har valts med tidigare lösningar som 
referens. Att se över specifika delar av värmepumpen och hur en förändring av 
dessa skulle påverka systemet som helhet skulle vara av intresse. 
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7. BILAGOR 
 

7.1. PRESENTATION AV PEAKTEMPERATURER 
 

 
Figur 21. 100l tank med 500W tillförd värme. 

Med 500W tillförd värme blir temperaturen efter 30 minuter fortfarande något låg 
även i toppen av skiktningen. 

 
Figur 22. Temperaturförändring för 100l tank med 500W tillförd värme. 

Med 500W tillförd värme klarar 100l tanken kravet på minst 60°C efter 30 
minuters peakpåfrestning. 
 



	  

 
Figur 23. 100l tank med 1000W tillförd värme. 

Med 1000W tillförd värme blir temperaturen i toppskiktet nära de önskvärda 70°C 
men inte fullt tillräckligt. 

 
Figur 24. Temperaturförändring för 100l tank med 1000W tillförd värme. 

Med 1000W tillförd värme blir temperaturen efter 30 minuters peak tillräcklig för 
att gå vidare till nästa test. 



	  

 
Figur 25. 100l tank med 1500W tillförd värme. 

Med 1500W tillförd värme klarar tanken kravet på 70°C i toppskiktet. 

 
Figur 26. Temperaturförändring 100l tank med 1500W tillförd värme. 

Med 1500W tillförd värme stannar snittemperaturen i tanken på 62,5°C efter 30 
minuter. 
 



	  

 
Figur 27. 250l utan tillförd värme. 

Tanken har en betydligt större buffertmöjlighet i jämförelse med 100l-tanken och 
klarar kravet på 70°C i toppskiktet trots avsaknaden av tillförd värme. 

 
Figur 28. Temperaturförändring 250l tank utan tillförd värme. 

Genomsnittstemperaturen i tanken stannar på 66,4°C efter 30 minuters 
peakpåfrestning. 
 



	  

 
Figur 29. 250l tank med 500W tillförd värme. 

Med 500W tillförd värme blir skikttemperaturen strax över 70°C och går därmed 
vidare till nästa test. 

 
Figur 30. Temperaturförändring 250l tank med 500W tillförd värme. 

Snittemperaturen i tanken stannar på 67°C efter 30 minuters peaktest med en 
värmare på 500W. 
 



	  

 
Figur 31. 250l tank med 1000W tillförd värme. 

Med 1000W tillförd värme klarar tanken som väntat kravet på 70°C i toppskiktet. 

 
Figur 32. Temperaturförändring 250l tank med 1000W tillförd värme. 

Temperaturen i tanken går tack vare den stora buffertmöjligheten och tillförda 
värmen aldrig under 67,8°C. 
 



	  

 
Figur 33. 500l tank utan tillförd värme. 

Skikttemperaturen i tanken sjunker aldrig under nödvändiga 70°C tack vare 500l-
tankens stora buffertmöjlighet. 

 
Figur 34. Temperaturförändring 500l tank utan tillförd värme. 

Genomsnittstemperaturen i tanken sjunker aldrig under 68,5°C tack vare tankens 
buffertmöjlighet. Detta utan tillförd värme. 
 



	  

 
Figur 35. 500l tank med 500W tillförd värme. 

Tanken klarar kravet på 70°C i toppskiktet. Eftersom kravet uppfylldes redan utan 
värmare var det väntat även med 500W. 

 
Figur 36. Temperaturförändring 500l tank med 500W tillförd värme. 

Genomsnittstemperaturen i tanken sjunker aldrig under 68,8°C. 
 



	  

 
Figur 37. 500l tank med 1000W tillförd värme. 

Med 1000W tillförd värme håller sig i princip hela tanken vid 70°C även efter en 
fullständig peakperiod på 30 minuter. 

 
Figur 38. Temperaturförändring 500l tank med 1000W tillförd värme. 

Genomsnittstemperaturen i tanken sjunker aldrig under 69,2°C tack vare 
kombinationen utav stor buffert och hög tillförd effekt. 
  



	  

7.2. PRESENTATION AV TEMPERATURER FRÅN 
RESTERANDE KÖRNING 

 

 
Figur 39. 250l tank utan tillförd värme. 

 
Figur 40. Temperaturförändring 250l tank utan tillförd värme. 



	  

 
Figur 41. 250l tank med 500W tillförd värme. 

 
Figur 42. Temperaturförändring 250l tank med 500W tillförd värme. 

	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

7.3. ENTALPI – TRYCK-DIAGRAM FÖR R134a 
	  
	  

	  
Figur	  43.	  Entalpi-‐tryck-‐diagram	  för	  köldmedium	  R134a	  (Cavallini,	  Censi	  et	  al.	  2001).	  	  

 (Cavallini, Censi et al. 2001) 


