
 

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 

 
Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik,  

Robin Johansson 

 
Fält- och prestandatester av ett 

vattenvärmedrivet torkskåp  
 

Granskning av fälttester, driftbetingelser samt 
styrparametrar för vattenvärmedrivet torkskåp 

 
Field and performance testing of water heated drying 

cabinet 
 

Examination of field tests, conditions for operation and control 
parameters for heat driven drying cabinet. 

 
Examensarbete 15 hp 

Energi- och miljöingenjörsprogrammet 
 
 
 

Datum/Termin: Vårterminen 2013 

Handledare: Roger Renström 

Examinator: Lena Stawreberg 



 

 

Sammanfattning 

Värmedrivna produkter värms med varmvatten från en värmekrets som leds genom 

produktens värmeväxlare, till skillnad från konventionella produkter, som värms med el. 

Målet med värmedrivna produkter är att utnyttja fjärrvärme, som har lägre kvalité och pris 

än elenergi, för värmningen av produkten och därigenom minska användandet av el. Ett 

område som studerats är fjärrvärmedrivna vitvaror som till exempel torkskåp. I Sverige finns 

idag cirka 80 000 torkskåp bara i landets förskolor och fritidshem.  

Det här arbetet beskriver utvecklingsarbetet tillsammans med fält- och prestandatester av 

varmvattenanslutna torkskåp. Fälttester gjordes på ett fritidshem under vintern 2013. 

Prestandatester gjordes och jämfördes vid olika driftbetingelser och laster för att utreda 

torkskåpets tillämpbarhet för andra driftförhållanden och mot eldrift av torkskåpet. Det 

undersöktes även om det var möjligt att utveckla ett styrsystem för torkskåpets torktid. 

Det framtagna värmedrivna torkskåpet fungerade som avsett utan klagomål från 

användarna. Prestandatester visade att varmvattendrift i snitt reducerade användandet av el 

med cirka 95 % jämfört med elvärmedrift. Elvärmedrift skapade större 

temperaturdifferenser mellan skåpets våningar och dess tilluftstemperatur varierade kraftigt 

i flödet. Körningar visade att högre värmeeffekter gav kortare torktider men att den totala 

energieffektiviteten, redovisat som SMERtot, samtidigt blev lägre. Det som påverkade 

torkpretandan mest var lasten. Dagislasten, bestående av barnoveraller visade sig vara en 

besvärligare last att torka än traslasten, en last bestående av bomullstrasor. Dagislasten 

erhöll längst torktider och lägst SMERtot-värden, dessa tester visade även upp högst 

kvarvarande fukthalt och sämst torkkvalité efter körning trots att de drivits längre. Den 

effektivaste åtgärden för att öka torkskåpets prestanda är att öka RF-halten på evakuerad 

frånluft under drift.  

Att avgöra torkskåpets torktid med relativ fukthalt var inte möjligt och att styra torkskåpet 

efter en bestämd frånluftstemperatur försvåras då temperaturen som motsvarade torr last 

varierade beroende på lastens material och fukthalt.  

Nyckelord: 

Varmvattendrivet torkskåp, torktid, energieffektivitet, reducering av el, styrparametrar.  



 

 

Abstract 

Heat-driven products are heated with hot water from a heating circuit that is passed through 

the product's heat exchanger, unlike conventional products, which is heated by electricity. 

The goal of heat-driven products are to use district heating, which has lower quality and 

price than electricity, for heating of the product and thereby reduce the use of electricity. 

One area that has been studied is heat driven appliances such as drying cabinets. In Sweden 

today there are approximately 80,000 dryers only in the country's schools and daycare 

centers. 

This work describes the development work together with field and performance tests of hot 

water connected drying cabinets. Field tests were made on daycare center during winter 

2013. Performance tests were made and compared at different operating conditions and 

loads to investigate the cabinet's applicability for other operating conditions and was 

compared with the performance of the cabinet when electric driven. It was also examined 

whether it was possible to develop a control system for the cabinets drying time. 

The heat-driven cabinet functioned as intended without complaints from users. Performance 

tests showed that the hot water running on average reduced use of electricity by about 95% 

compared to electric driven operation. Electric driven operation generated greater 

temperature differences between the cabinet floors and the supply air temperature varied 

significantly in the flow. Performance tests showed that higher heat effects gave faster 

drying times, but that the overall energy efficiency, reported as SMERtot whilst became 

lower. What affected the drying performance most was the load. Kindergarten load, 

consisting of children overalls proved to be a more difficult load to dry than the load of 

cotton rags. Kindergarten load obtained longest drying times and lowest SMERtot values, 

these tests also showed the highest residual moisture content and the worst drying-quality 

even though they been driven longer. The most effective measure to increase the cabinet's 

performance is to increase the Relative humidity-level of evacuated outlet airflow during 

operation. 

To determine the cabinet drying time with relative humidity-levels is not possible and to 

control the cabinet drying time after a certain outlet airflow temperature value become 

more difficult as the value varies according to the load material and moisture content. 

Keywords: 

Heat driven appliances, drying time, energy efficiency, electricity reduction, control 

parameters. 

  



 

 

Förord 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 

därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid 

seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Arbetet ligger även till grund för ett bidrag på konferensen, Sixth nordic drying conference. 

Referens: Stawreberg, L., Johansson, R. & Renström, R., 2013. District heating affliated 

drying cabinets. Presenterat vid Sixth nordic drying conference, Köpenhamn, Danmark juni, 

2013. 

Stort tack till min handledare Roger Renström som väglett mig genom examensarbetet samt 

till Lars Petterson som varit till stor hjälp vid fält- och prestandatester vad gäller 

mätutrustning och installationer.  
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Inledning  

I dagens samhälle pratas det ofta om att energieffektivisera sitt energianvändande, men var 

energin som sparas kommer från begrundas ofta inte. Elkonsumtionen glöms bort och de 

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

byggnadens värmekonsumtion kan minska med. Systemgränsen för energianvändandet 

stannar dock ofta vid byggnadens väggar. Det är viktigt att sätta systemgränsen utifrån ett 

större perspektiv för att se hur mycket utvinnings-, produktions- och distributionsförluster 

som totalt gått åt för att försörja byggnaden med energi. Vid denna systemgräns uppstår en 

dyster verklighet. Då samhällets elkonsumtion ökar innebär det att vi ökar vår användning av 

kolkraftverksbaserad el (Eliasson, 2006). Kolkondenskraftverk kan ses som ett av 

ingenjörskonstens största misslyckanden där endast cirka 1/3 av bränsleenergin utnyttjas och 

blir till el, resterande 2/3 kondenseras/kyls bort. Med ett värmebehov på 20 000 kWh behövs 

hela 45-65 000 kWh kol för att möta behovet (Persson, et al., 2005). Dessutom förstörs stora 

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

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

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

Den fråga vi står inför idag är om det är möjligt att ersätta kolkraften, då den vid elproduktion 

som nämnt ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser jämfört med andra bränslen, har stor 

miljöpåverkan vid råvaruutvinnig samt har låg verkningsgrad. En möjlig lösning vore att 

kraftvärmeverk främjas, vilka har en verkningsgrad på ca 90 % (Persson, et al., 2005), vilket 

är betydligt högre än för kondenskraftverk. Anledningen till att kraftvärmeverken har högre 

verkningsgrad är då de även använder sitt bränsle till värmeproduktion. Kraftvärmeverken 

styrs av värmebehovet som finns på orten och producerar elenergi därefter. Viktigt är därför 

att hitta nya användningsområden för kraftvärmeverkens värmeproduktion, vilket distribueras 

i form av fjärrvärme. Om elkonsumerande produkter ersätts med värmekonsumerande 

produkter kommer deras ökade värmebehov bidra till att bränsleeffektiv elproduktion ökar 

och ersätter elproduktionen från kolkondenskraftverken. Då de svenska kraftvärmeverken till 

stor del eldar biobränsle och elnäten i Europa sammankopplas allt mer kan även en 

konvertering från eldrivna till värmedrivna produkter bidra till minskade utsläpp av 

växthusgaser i världen. 

Ett område som studerats är värmedrivna vitvaror som tvättmaskiner, torktumlare och 

torkskåp. I Sverige finns idag cirka 80 000 torkskåp i landets förskolor och fritidshem, där de 
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flesta torkskåpen är konventionella eldrivna skåp. Torkskåpen drar vid klädtorkningen, enligt 

en uträkning från energimyndigheten, tillsammans mellan 48 miljoner och 75 miljoner kWh el 

per år, där nya torkskåp visade sig dra lika mycket el som äldre (Anderson 2013).  Vilket visar 

att stor potential finns för reduktion av el inom området.  

Sveriges första forskningsprojekt inom området drogs igång under hösten 2012 där två 

skåpprototyper som ingår i en provserie tillverkade av Asko skall fälttestas på ett 

dagis/fritidshem i Västerås. Målet med installationen är att reducera elförbrukningen till tio 

procent mot ett jämförbart torkskåp som värms enbart med el, dessutom räknar man med att 

driftkostnaden kommer att sänkas till hälften. Pilotprojektet är en del av forskningsprojektet 

Fjärrsyn, som finansieras av Energimyndigheten tillsammans med branschorganisationen 

Svensk Fjärrvärme. Här samarbetar Mälarenergi med Göteborg Energi, högskolan i Dalarna, 

universitetet i Karlstad, vitvaruleverantören Asko, Aroseken, Mimer och Västerås stad för att 

ta fram och få värmedrivna vitvaror i bruk (Grefberg 2012). 
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Torkning i torkskåp 

Torkskåp används för att hängtorka textiler. Torkskåp finns mestadels på förskolor, fritids, 

gemensamma tvättstugor i flerfamiljshus och små vägghängda torkskåp för badrum. En fördel 

med torkskåpet är att de kan användas för att torka både kläder och skor även om de är 

sandiga och leriga. Då är torktumlare inget alternativ, den kan gå sönder om sand tränger in 

på fel ställen. Känsliga typer av klädesplagg kan med fördel torkas i ett torkskåp som inte tål 

den typ av nötning mot andra kläder som torkning i torktumlare innebär. Ett torkskåp är 

därför en konkurrenskraftig produkt som uppfyller behov som andra typer av torkutrustning 

inte kan erbjuda. 

Idag finns ett antal olika torkskåpstyper där det elvärmedrivna torkskåpet är vanligast. 

Exempel på alternativa skåpstyper är värmepumpstorkskåp och rundluftstorkskåp. Det 

värmepumpsdrivna torkskåpet har en köldmediekrets som värmer upp en intern krets av 

vatten som i sin tur värmer luften i en vattenvärmeväxlare. Torkskåp med rundluftfunktion 

recirkulerar sin frånluft in i aggregatet där den värms ytterligare av en elvärmare. På detta sätt 

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

På torkskåpet sitter ett aggregat där luften värms, vilket vanligen görs med en elvärmare, för 

att sedan att forceras in i torkskåpet med hjälp av en fläkt. Den uppvärmda luften flödar 

genom torkskåpet och förångar fukten i de upphängda textilerna varvid luften sedan leds ut 

genom ett frånluftshål. 

De termodynamiska processer som sker i torkskåpet är värme- och fukttransport. Torkskåpet 

torkar textilerna i skåpet genom att utnyttja skillnader i luftens fukthalt. Genom att höja 

temperaturen på luften via någon form av värmeaggregat och sedan forcera luften in i skåpet 

via en fläkt åstadkommer man en fukttransport från textilerna till luften. Den fuktiga luften 

runt textilerna vandrar då mot den torrare förbipasserande luften. Den relativa fukthalten (RF) 

beskriver hur stor del av luftens vikt som består av fukt av den maximala mängd den klarar att 

bära vid aktuellt tryck och temperatur.  Luft vid högre temperaturer klarar av att bära en större 

mängd fukt, varm luft med samma fukthalt som kall luft har därför ett lägre RF. Detta ger att 

kall luft snabbare får ett mättat RF vilket därmed ger en långsammare torkprocess. Det är 

dock inte skillnaden i RF som styr fukttransporten utan luftens skillnad i fukthalt (Andersson 

& Nylén, 2011). Luft med en högre mängd fukt per volymenhet rör sig alltid mot luft med 

lägre mängd fukt per volymenhet. RF talar endast om hur mättad luften är. I textilernas 

absoluta närhet är fukthalten mycket hög vilket innebär att den vill vandra till den omgivande 
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luften. Luftströmmen som passerar tar åt sig fukt och transporterar den ut ur torkskåpet via 

skåpets hål för luftutblås.  

I den ideala torkprocessen sker isentrop förångning där all energi går åt till att förånga fukten i 

textilerna. Tilluftens temperatur har enbart sjunkit då luften avgett energi i 

förångningsprocessen och inga värmeförluster sker till omgivningen. Ingen energi har heller 

gått åt till att värma textilerna och frånluften har alltid 100 % RF då luften tagit upp maximalt 

med fukt, se figur 2. 

 
Figur 2 Visar torkskåpets ideala process där luften kommer in i aggregatet och värms, varvid dess energiinnehåll 

höjs. Denna energi åtgår helt till att förånga fukten i textilierna, varvid luften mättas och leds ut genom 

frånluftshålet. 

En teoretisk torkprocess brukar ses som en trestegsmodell (Mujumdar & Menmon, 1995), se 

figur 3. Under det första stadiet är torkningshastigheten konstant. Textilens yta är då våt och 

dess insida innehåller fritt vatten. Vid detta stadium är det oftast fuktdiffusionen mellan 

textilens yttre fibrer och dess omgivande luft den begränsande faktorn för torkhastigheten 

(desto större absolut fuktmängdsskillnad/torrare tilluft desto snabbare torkhastighet). På grund 

av de utjämnande kapillärkrafterna sker hela tiden en transport av textilens fria vatten från 

textilens insida till luften. När torra fläckar på textilens ytterfibrer uppstår inleds det andra 

torkstadiet. Det andra torkstadiet fortgår tills det att vätskefilmen på textilens yttre fibrer är 

helt förångad. Vid ytterligare torkning, vid det tredje torkstadiet, är textilens yttre fibrer torra 
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och torkning av dess inre fibrer sker. Torkhastigheten begränsas här av diffusionen av fukt 

gåendes från textilens insida till dess yta. Fukt bundet av absorption bortförs vid detta stadium 

till det att textilens inre fibrer är helt torra (Renström, 2004). 

 

Figur 3 Schematisk modell över hur ett material torkar enligt trestegsmodellen (Mujumdar & Menmon, 1995). I 

det första stadiet torkar det fria vattnet mellan fibrerna i materialet. Efter att det fria vattnet torkat bort torkar det 

yttersta lagret av fibrer vilket sker i det andra stadiet. I tredje stadiet påbörjas en fukttransport från de inre 

fibrerna. 

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

att trasan centrifugerats i en tvättmaskin kan det antas att fritt vatten finns kvar mellan 

fibrerna, men när det fria vattnet torkat bort och de yttre fibrerna torkat har de inre fibrerna 

torkat, i stort sett lika mycket. I torkningens första och andra steg är det fuktiga materialets 

värmekapacitet som avgör torkningens hastighet medan det i tredje steget är materialets 

sammansättning som är den avgörande faktorn (Renström, 2013). 

Ett torkskåps prestanda brukar mätas i torktid och energieffektivitet. Torktid är den tid det tar 

för textilerna att torka och energieffektiviteten, specific moisture extraction rate (SMER), 

beskriver hur mycket fukt som förångas per tillsatt kWh energi (Stawreberg 2011).   

I dagens samhälle är tidspressen stor och för att en produkt skall underlätta i vardagen bör den 

också ge snabba resultat för vara konkurrenskraftig på marknaden. Torktid är därför en viktig 

parameter som blir avgörande då kunden väljer produkt för torkning av textiler. 
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Människors medvetenhet om miljön har samtidigt ökat och det är därför också viktigt att 

produkten är energieffektiv. SMER kan beräknas på två olika sätt. Det ena sättet, SMERtot, 

beräknar förångad fukt per tillsatt värme- och elenergi. Det andra sättet, SMERel, beräknar 

förångad fukt per tillsatt elenergi. Ett energieffektivt torkskåp bör ha höga SMER värden då 

dessa beskriver hur väl energin har utnyttjats till sitt ändamål – att förånga fukt. 

Energitillförseln till ett elvärmedrivet torkskåp består av elenergi för uppvärmning av luft 

samt elenergi för att driva torkskåpsfläkten. Energitillförseln för det varmvattendrivna 

torkskåpet sker med värmeenergi från varmvattnet för att värma luft samt elenergi för att 

driva torkskåpsfläkten. 

En annan viktig parameter är torkkvalité. Med torkkvalité avses torrhaltens jämnhet mellan 

textilerna i skåpet, vilket är viktigt då man som brukare inte lär väga klädernas genomsnittliga 

fukthalt efter körning. Om kläderna känns fuktiga lär torkskåpet få fortsätta vara på till det att 

kläderna känns torra vilket betyder att dålig torkkvalité leder till längre torktider och sämre 

energieffektivitet.  

För att visa hur stor del elenergi som ersatts av värmeenergi beräknas konverteringsfaktorn. 

Om till exempel 10 % av torkskåpets totala energi kommer från el är konverteringsfaktorn 90 

%. Konverteringsfaktorn är i sig ingen prestandaparameter men ger förståelse av hur stor 

andel eldrift torkskåpet konverterat till värmedrift. 

Två parametrar som har stor påverkan för torkskåpets torkprocess är värmeeffekt och 

luftflöde. Då värmeeffekten i aggregatet höjs genererar det en varmare tilluft. Om 

temperaturen ökar samtidigt som fukthalten i luften hålls konstant så sjunker den relativa 

fuktigheten, vilket ökar luftens förmåga att bära fukt (Andersson & Nylén, 2011). Luftflödet 

genom torkskåpet påverkar hur den varma luften fördelas inne i skåpet och hur väl fukt 

transporteras bort från textilierna. Ett högt luftflöde ökar turbulensen i skåpet vilket gör att 

textilernas yta i större utsträckning möter torr luft, än vid ett lågt luftflöde.  

En vetenskaplig rapport har genomförts på ett elvärmedrivet torkskåp för att kartlägga 

funktionen på torkskåpet och se hur man kan avgöra när en torkprocess är klar. Här drogs 

slutsatsen att skillnaden mellan tilluftstemperaturen och frånluftstemperaturen minskade samt 

att RF i frånluften slutar på ca 21 % när textilierna torkat. I studien söktes och identifierades 

även de kritiska komponenterna för en effektivare torkprocess. Där upptäcktes att ett 

elvärmedrivet torkskåps värmeförluster är 33 % (Ohlsson, et al., 2006) vilket ledde till 
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slutsatsen att värmeisolering av torkskåpet är den viktigaste åtgärden för att minska 

värmeförlusterna (Ohlsson, et al., 2006).  

(Pernefur 2012) undersökte värmekonvertering av vitvaror där produktutveckling och 

prestandatester av ett vattenvärmt torkskåp gjordes. Studien visade att de låga 

tilluftstemperaturer varmvattnet genererade räckte för att torka textilerna effektivt och ingen 

spetsvärmning från elvärmaren behövdes. Det varmvattendrivna torkskåpet var effektivare än 

konventionell eldrift med kortare torktider och högre energieffektivitet. Studien visade även 

att frånluftstemperaturen var en tillförlitlig styrparameter för att avgöra torkskåpets torktid. 

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

elvärme- och värmepumpsdrivna torkskåp.  

(Roos 2010) undersökte via datorsimuleringar kopparrörs värmeförluster. Studien visade 

bland annat att massflödet i röret inte hade någon betydande inverkan på rörets värmeförlust 

utan att det mer är en fråga om rördimension som anger storlek av värmeförlusterna där 

värmeförlusterna ökar med stigande rördimension.  
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Syfte och mål 

Karlstads Universitet har i samarbete med Nimo-verken AB och Asko Appliances AB 

utvecklat ett vattenvärmedrivet torkskåp där elvärme kompletterats med vattenvärme. Att 

använda ett varmvattendrivet torkskåp istället för ett eldrivet minskar samhällets 

elkonsumtion och bidrar till reducerade växthusgaser och en bränsleeffektivare 

energiproduktion. Examensarbetet syftar att granska ett fälttest och prestandatesta det 

framtagna varmvattendrivna torkskåpet.  

Målen med detta examensarbete består av två delar. Den första delen innebär att granska ett 

fälttest av det varmvattendrivna torkskåpet. Fälttestet av torkskåpsinstallationen utreds här 

vad gäller dess användande och ledningsförluster samt prestandatestas med avseende på 

förluster, torktid, SMER, torkkvalité, värmeeffektsfördelning samt konverteringsfaktor vid 

fältestets driftbetingelser med ett likadant eget torkskåp i universitetets labb. I den andra delen 

utreds torkskåpets tillämpbarhet för andra driftförhållanden genom att utföra likadana 

prestandatester vid andra driftbetingelser. I studien ingår även att identifiera de skillnader som 

förekommer mellan de olika prestandatesterna samt identifiera och utveckla styrparametrar 

för torkskåpets torktid.  
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Material 

Sveriges första forskningsprojekt på vattendrivna torkskåp drogs igång på under hösten 2012. 

Projektgruppen som arbetade med framtoningen av det värmevattendrivna torkskåpet kände 

sig trygga med prestanda, kapacitet, styrning och driftsäkerhet. Därför sökte man fastigheter 

till fälttest i en miljö där användarna är kräsna och användandet är omfattande. Två olika 

miljöer bedömdes ha omfattande användning och därmed intressanta, nämligen 

dagis/fritidsmiljö eller fastighetstvättstugor. Dagismiljön ansågs vara mest intressant för 

fälttester eftersom brukarna är lätta att identifiera och man kan ställa utvärderande frågor till 

dem i samband med att barnen hämtas  på eftermiddagen. Helst skall värmevatten dras fram i 

samband med nybyggnation alternativt vid omfattande ombyggnader. Några sådana 

byggprojekt fanns inte att tillgå. 

Mälarenergi i Västerås ställde sig välvilliga till att bekosta en nyinstallation av 

värmevattensystem i en befintlig skola/förskola. Efter en kortare utredning utsågs 

Rösegårdsskolan till lämpligaste objekt för fälttester.  

Vid Rösegårdsskolan finns sex avdelningar vars entréer ligger vägg i vägg. Alla avdelningar 

har egna torkskåp. Typiskt finns två skåp per avdelning men en avdelning hade tre och en 

hade bara ett. För att få fram värmevatten var man tvungen att i denna installation dra nya 

ledningar från den punkt där fjärrvärmen kommer in i skolan. Det visade sig vara en sträcka 

på mer än 30m. Nya rör drogs i fastighetens undertak. När rören drogs så dimensionerades allt 

upp för att förse 12 torkskåp med värmevatten (Renström 2013). 
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Fälttest Rösegårdsskolan 

Fälttestet gjordes på en av dessa sex avdelningar där två varmvattendrivna torkskåp kopplades 

på de nydragna fjärrvärmeledningarna. De två skåpprototyperna ser ut som helt vanliga 

torkskåp. Det enda som tyder på att torkskåpen drivs med varmvatten är kopparrören som 

ansluter till fjärrvärmesystemet, se figur 4.  

 

Figur 4. Bild på de två varmvattendrivna skåpprototyperna som installerades på Rösegårdsskolan i Västerås. 

Skåpet närmast är ett konventionellt eldrivet torkskåp och de två bortre är de fjärrvärmedrivna. Centralt högst 

upp i bilden kan ses de två kopparrör som ansluter torkskåpen till fjärrvärmeledningarna. De vita slangarna är 

avledningsrör av skåpets frånluft.  

Skåpens drifttid mättes med hjälp av en datalogger (Mitec AT40) med tillkopplade 

strömmätare (HIOKI 9010) för att lagra data av när strömpåslag gjordes på skåpet. 

Temperaturmätningar av fjärrvärmeledningarna gjordes med en temperaturmätare (Testo 925) 

med tillkopplad temperaturgivare i form av trådgivare, typen K. 

Fjärrvärmeledningarnas vattenflöde i torkskåpskretsen mättes upp med en ultraljudsmätare 

(Micronics PF220A) som kopplades till en datalogger (Mitec AT40) för avläsning. 
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Prestandatester 

Tvätten som användes vid prestandatesterna var en traslast bestående av 34 bomullstrasor 

(3425 gram) och en dagislast bestående av 7 stycken barnoveraller (5582 gram). 

För vägning av lasternas fukthalt före och efter körningar används en våg med vägning i 

gram, Radvag (WLC12/30/C1/K), med noggranheten ±0.2gram. 

Lasterna fuktas inför körningar med en tvättmaskin (Cylinda FTL 56). 

Ett identiskt torkskåp som används vid fälttestet levererades av Nimo-verken AB till Karlstad 

universitet för prestandatester. Torkskåpet är utrustat med en radialfläkt med eleffekten 80W 

(K2E120-AR77-90), en varmvattenvärmeväxlare av typen tubvärmeväxlare med rör i koppar 

och flänsar i aluminium där den ena gavelns rör är inbyggda i värmeväxlaren medan den 

andra sidan är oskyddad för omgivningen samt en elvärmare med eleffekten 2000W som vid 

behov kan spetsvärma genomströmmande luft. 

Figur 5 visar huvudkomponenterna som används för tillförsel av varmluft till torkskåpet. 

Luften leds in i aggregatet genom insugsgallret (1) som består av ett galler placerat längs 

baksidan av torkskåpet, till fläkten (2) med luftflödesriktningen (6) vidare till värmeväxlaren 

(3), elvärmaren (4), in i torkskåpet vid (4) och leds slutligen ut genom frånluftskanalen (5). 

 



12 

 

 

Figur 5. Figuren visar en översiktsbild av aggregatet i torkskåpet.  Insugsgaller (1), Fläkt (2), Värmeväxlare (3), 

Elvärmare (4), Frånluftskanal (5), Luftens flödesriktning (6). Luften sugs in radiellt i fläkten och blåses ut axiellt 

vidare in i aggregatet. 

För mätning av relativ fuktighet används en RF-mätare av typen Vaisala (HMP233)  

Temperaturgivarna som används är trådgivare av typen K. 

Alla temperaturgivare kopplas till mätprogrammet Lab View för avläsning. Mätdata sparas i 

Excel-filer för vidare beräkningar och granskning av mätdata. 

Regleringen av torkskåpets fläkt och elvärmare styrs via strömpåslag från torkskåpets display. 

Varmvattnets cirkulation styrs genom manuellt påslag av varmvattnets cirkulationspump på 

grund av ett förmodat fabriksfel på skåpets magnetventil. 

Varmvattnet distribueras av en vanligt förekommande varmvattenberedare. I figur 6 ses även 

expansionskärlet som trycksatte systemet och cirkulationspumpen som cirkulerade vattnet 

mellan vattenvärmeväxlaren och varmvattenberedaren. 
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För avläsning av vattenflödet till vattenvärmeväxlaren sitter en svävkroppsmätare (Kytola A-

8PA) installerad på framledningen mellan varmvattenberedaren och värmeväxlaren, se figur 

6. 

Vattenflödet ställs in via en skruvventil och framledningstemperaturer justeras på 

varmvattenberedarens termostat.  

 

Figur 6. Kringutrustning för distribution av varmvatten till aggregatet. 
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Metod 

Torkskåpet har studerats både på Rösegårdsskolan och på laboratoriet vid Karlstads 

universitet. Fältstudien på Rösegårdsskolan gjordes för att få information om 

fjärrvärmetemperatur, volymflöde av fjärrvärmevatten och frekvens för användning av 

torkskåpen. Dessa förutsättningar efterliknades i laboratoriet för att studera funktionen hos 

torkskåpet. 

Testerna på Rösegårdsskolan gjordes under en period på cirka en månad, från den 23 januari 

till den 25 februari. Fjärrvärmevattnet hade en temperatur av 64,5 ° C. Vattenflödet mättes till 

1,7 l/min per skåp.  

Fälttest Rösegårdsskolan 

Användandet av torkskåpen mäts genom att logga fläktens strömförsörjning med 

strömmätarna. Strömmätarna fästs runt skåpets strömsladd och mäter när strömpåslag av 

fläkten sker. Dataloggen ställs in att spara värden från strömmätarna en gång per minut. Dessa 

data förs sedan över till dator för avläsning och tolkning. 

Temperaturer mäts upp på fram- och returledningens rör i anslutning till värmeväxlare på 

torkskåpen samt vid fjärrvärmecentralen. Vid temperaturmätningar fästs temperaturgivare 

med tejp och isolering kring avläsningsområdet för att reducera yttre påverkan.  

Flödesmätningen sker vid fjärrvärmecentralen med en ultraljudsmätare. Mätningen görs på 

returledningens rör och flödet antas vara detsamma i framledningen.  

Energi från fjärrvärmecentralen och torkskåpsenergi beräknas med ekvation (1), där     står 

för vattnets massflöde, Cv för vattnets specifika värmekapacitet, ΔT för temperaturdifferensen 

och t för drifttid. 

                                                                               

Massflödet beräknas efter uppmätt volymflöde till 1,7 kg/min per skåp. Skåpens drifttider 

läses av från strömmätarnas uppmätta värden. Uttagen energi från fjärrvärmecentralen 

beräknas med temperaturdifferensen mellan fram- och returledning på rören i anslutning till 

fjärrvärmecentralen och torkskåpsenergin beräknas med temperaturdifferensen mellan fram- 

och returledning i anslutning till torkskåpets värmeväxlare. Skillnaden mellan dessa två 

energiflöden representerar rörledningarnas energiförlust till omgivningen. Beräkningarna är 

baserade på antagandet att temperaturdifferenserna mellan fram- och returledningen inte 
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varierar då systemet nått ett stationärt läge, vilket det anses gjort då torkskåpets fram- och 

returledningstemperatur inte varierar. Rörledningsförlust per torkskåp vid fullskalig drift om 

12 torkskåp beräknas genom att multiplicera den beräknade förlusten med 2/12. 

Rörledningsförlusten antas vara konstant och inte öka vid fullskalig drift.  

Prestandatester 

Varmvattenberedaren ställs in att leverera en framledningstemperatur till anslutningen av 

värmeväxlaren där en temperaturgivare sitter placerad. Genom avläsning i mätprogrammet av 

denna givare kan önskad temperatur ställas in.  

Som tidigare nämnt styrs varmvattnets framledning genom manuellt påslag av varmvattnets 

cirkulationspump på grund av ett förmodat fabriksfel på magnetventilen. Magnetventilen tas 

därför bort och kopplas förbi.  

Värmeväxlaren på aggregatet var vid leverens kopplad medströms. Vid inkoppling av 

värmeväxlare bör den kopplas i motström eftersom den i de allra flesta tillämningar då ger 

bäst värmeöverföring. Omkoppling sker därför så växlaren går motströms, genom att skifta 

fram- och returledningen till värmeväxlaren från varmvattenberedaren. Detta påtalades för 

leverantören för att undvika samma misstag i framtiden.  

Torkskåpsdörrens tätningslist försluts då denna inte sluter tätt eftersom det är viktigt att all 

luft får göra arbete i torkprocessen. På baksidan av torkskåpet finns hål för väggfästning som 

täcks för av samma anledning. 

För att följa temperaturvariationen i torkskåpet vid prestandatesterna placeras åtta 

temperaturgivare ut på olika platser i torkskåpet. Tw in och Tw ut, placeras på 

varmvattenkretsens fram- och returledningsrör i direkt anslutning till värmeväxlaren för att 

mäta in- och utgående vattentemperatur i värmeväxlaren. Runt givarna sätts isolering för att 

minimera yttre temperaturpåverkan från omgivningen, se figur 7. Tin placeras vid fläktens 

insug för att mäta aggregatets ingående lufttemperatur och Ttill placeras efter aggregatet för att 

mäta skåpets tilluftstemperatur, se figur 7. För att mäta våningstemperaturer placeras 

temperaturgivarna Tv1, Tv2, och Tv3 i skåpet. Givarna träs in genom förborrade hål för 

väggfästning på skåpets baksida cirka 10 cm in på varje våning. Samtliga våningsgivare 

monterades med skydd för att inte komma i kontakt med textilerna under körning, se figur 7. 

Vid skåpets hål för luftutblås placeras Tfrån för att mäta frånluftstemperaturen, se figur 7.    
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Figur 7. Temperaturgivarnas positionering i torkskåpet. Tw in och Tw ut placerades på vattenkretsens fram- och 

returledning i direkt anslutning till värmeväxlaren och mätte värmeväxlarens in- och utgående vattentemperatur. 

Tin monterades på fläktens sugsida och mätte aggregatets ingående lufttemperatur. Ttill placerades efter 

värmeväxlare (vvx) och elvärmare (blixtsymbol) och mätte aggregatets utgående lufttemperatur - skåpets 

tilluftstemperatur. Tv1, Tv2, och Tv3 sattes inne i skåpet och mätte temperaturerna på våningarna 1, 2 och 3. Tfrån 

placerades i skåpets hål för utblås och mätte frånluftstemperaturen.  

Ytterligare en givare används för mätning av rumstemperatur, Trum. Givaren placeras utanför 

torkskåpet. Detta då Tin anses visa temperaturer då luften värmts upp av aggregatet. Vid 

beräkning av luftens värmeeffekt är det viktigt att veta hur mycket luften totalt har värmts. 

Givaren loggas inte utan läses av manuellt. 

RF-mätaren monteras i frånluftshålets utblås för att studera vilken RF-halt prestandatesterna 

har då lasten anses vara torr. 

Textilernas obehandlade ursprungsvikt vägs upp. Textilerna hade legat i universitetets labb, 

där är temperaturen vintertid typiskt 21°C och relativa fuktigheten 30 %. De obehandlade 

ursprungsvikterna är inte fuktade. Före textilerna hängs in i torkskåpet fuktas de genom att 
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köras i tvättmaskin på sköljprogram och centrifugeras därefter. Traslasten centrifugerades på 

1600 rpm och dagislasten på 600 rpm.  

Testerna med traslasten görs med tre olika framledningstemperaturer, 50°C, 64,5°C 

(efterliknad den i Västerås) och 80°C. Tre upprepningar görs vid varje temperatur till totalt 9 

tester. Utöver dessa nio tester görs även tre tester där elvärmaren används som enda 

värmekälla. Vattenflödet ställs in efter uppmätt värde från fälttestet för samtliga körningar. 

Testerna med dagislasten gjordes med en framledningstemperatur av 64,5°C likt torkskåpen i 

Västerås. Vattenflödet ställs in även här in efter uppmätt värde för samtliga körningar. Totalt 

sex upprepningar gjordes med denna belastning och miljö.  

Anledningen till att flera försök görs är för att säkerställa att resultaten blir tillförlitliga. 

Lasterna hängdes in enligt figur 8.  

 

Figur 8. Upphängningssätt för dagislast respektive traslast. Bilden till vänster visar dagislasten och bilden till 

höger visar traslasten. Vid traslasten hängdes två trasor in på platserna e och f på våning 1 och 2. Våningarna 1-3 

räknas från botten och raderna a-j med början från vänster. 
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Tras- och dagislasten delas in i tre olika grupper där varje plagg märks och får en specifik 

plats i skåpet. Dagislastens gruppindelning bestod av två overaller på vänster respektive 

högersidan på våning 3 samt tre overaller på våning 2. Overallerna märktes och hängdes in på 

sin specifika plats, se figur 8. Traslasten märktes och hängdes in våning för våning på sin 

specifika plats. Två trasor hänges in på plats e och f vid våning 1 och 2, på resterande platser 

hängdes trasorna enskilt, se figur 8. 

Ett alternativt upphängningssätt testas för dagislasten. Det alternativa upphängningssättet 

genomförs i de sista tre försöken där lasten hängs in kors och tvärs för att frigöra större ytor 

hos overallerna och studera upphängningsteknikens inverkan på resultatet, se figur 9.  

 

Figur 9. Visar det alternativa upphängningssättet av dagislasten. 

Fukthalt före körning, Fföre, beräknas genom att jämföra textilernas blötvikt, Mb, med dess 

ursprungsvikt, Mu, se ekvation (2). 

      
     

  

                                                                      

Fukthalt efter körning, Fefter, beräknas genom att jämföra textilernas torrvikt, Mt, med dess 

ursprungsvikt, se ekvation (3).   
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Antaganden 

Temperaturmätningar vid fälttestets fram- och returledningar antas vara gjorda då systemet 

nått ett stationärt läge och motsvara de temperaturdifferenser torkskåpets värmeväxlare 

respektive fjärrvärmecentral har vid drift. 

Lasterna antas ha den fukthalt de hade vid vägning vid start av torkskåpet. Ingen fukt antas 

alltså ha förångats innan torkskåpet startas. 

Torkskåpets värmeeffekt beräknas med temperaturerna på värmeväxlarens fram och 

returledning där temperaturerna varierade med ca ±0,5°C. Ett medelvärde på värmeeffekten 

från de olika energibalanserna har därför valts att redovisa. 

Värmeväxlaren antas vara ideal, det vill säga att all energi som avges från den varma sidan 

upptas av den kalla. Vidare antogs all luft passera värmeväxlaren. 

4180 och 1007 J/kg°C används som värden på specifik värmekapacitet för vatten och luft, Cv 

& Cl. 1000 och 1,2 kg/m
3
 används som värde på vattnets och luftens densitet. 2500 KJ/kg 

används som värde på vattnets specifika ångbildningsentalpi, Hfg.
 

Tomt torkskåp 

Innan körserier med prestandatester inleds görs, på tomt skåp, energibalanser för 

driftbetingelserna. Det görs för att beräkna torkskåpets konvektiva förluster till omgivningen, 

luftflöde samt UA-värde. Ett krav som ställs är att skåpet nått ett stationärt läge där 

temperaturerna på vattnets fram- och returledning, Tw in och Tw ut, inte har varierat med mer än 

±0,5*C på 30 minuter. 

Värmeväxlarens effekt beräknas över fram- och returledningens temperaturdifferens. 

Vattenflödet som användes vid testerna,    , var 1,7 kg/min. Se ekvation (4).  

                                                                                   

All energi som avges från värmeväxlarens vattensida antas överföras till värmeväxlarens 

luftsida, värmeväxlaren antogs därmed vara förlustfri. Därför används värmeväxlarens effekt 

för att beräkna torkskåpets luftflöde enligt:  
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Ttill och Tfrån är in- och utloppstemperaturer genom torkskåpsaggregatet och Cl är luftens 

specifika värmekapacitet. Luftflödet, temperaturdifferensen och värmekapaciteten används 

sedan för att beräkna skåpets konvektiva energiförlust till omgivningen, Pf1: 

                                                                                      

UA-värdet beskriver skåpets genomsnittliga förlust per grad Celsius och beräknas genom att 

dividera skåpets konvektiva förlust med temperaturdifferensen över skåpstemperaturen, Tskåp, 

och rumstemperaturen, Trum, enligt ekvation (7): 

   
   

            
                                                                     

Skåpstemperaturen, Tskåp är genomsnittsvärdet av de tre våningsgivarna Tv 1, Tv 2 och Tv 3. 

Elvärmarens genomsnittliga tilluftstemperatur beräknades enligt ekvation (8) 

      
          

      
                                                                       

Eleffekten, Qelvärmare mättes till 2000 W. 

Tras- och dagislast 

Torkskåpets prestanda och skillnader mellan prestandatesterna identifieras genom att studera: 

- drifttid  

- SMERel och SMERtot  

- konverteringsfaktor 

- värmeeffektsfördelning  

- torkkvalité  

- temperaturloggning 

För varje driftbetingelse och last sätts ett ungefärligt värde på frånluften som tillsammans med 

temperaturloggningen av skåpets våningstemperaturer används som riktvärde på torrheten. 

När värdet uppnås öppnas torkskåpet för kontroll. Om textilerna anses vara torra tas de ut och 

vägs våning för våning. I de fall de inte anses vara torra görs försöket om. Någon algoritm för 

detta togs inte fram.  

SMERel beräknas genom att dividera textilernas förångade fuktmassa med tillsatt elenergi, 

Qfläkt + Qelvärmare, enligt: 
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SMERtot beräknas liknande sätt med skillnaden att den förångade fuktmassan divideras med 

total tillsatt energi, elenergi till fläkt, elenergi till elvärmaren och värmeenergi till 

värmeväxlaren, Qvvx, enligt: 

        
     

                      
  
       

   
                                      

Hur stor del elenergi som reducerats då den ersatts med värmeenergi beräknas via 

konverteringsfaktorn, Ered, enligt: 

        
                 

                      
                                             

När torkskåpet värms med enbart elvärmare är Qvvx noll och ingen elreduktion förekommer. 

När torkskåpet enbart drivs med värmevatten är Qelvärmare lika med noll och en elreduktion kan 

bestämmas. 

 

Värmeeffektsfördelningen består av följande effekter: 

                                                                              

Effektbalansen beskriver hur torkskåpets tillförda värmeeffekt, Pvvx och Pelvärmare, fördelar sig 

genom sin passage i skåpet. Där torkeffekten, Ptork, representerar den effekt som gör nyttigt 

arbete och förångar fukt från textilerna. Konvektiv förlust till omgivningen, Pf2, och 

värmningen av torr luft, Pvtl, kan ses som förluster som inte gör något arbete i torkskåpet. 

Torkeffekten beräknas enligt: 

                                                                                  

Där     står för förångningens massflöde, vilket beräknas med försökets förångade fukt 

dividerat med försökets drifttid, och Hfg för vattnets specifika ångbildningsentalpi. Den 

konvektiva förlusten beräknas med temperaturdifferensen mellan försökets genomsnittliga 

torkskåpstemperatur och rumstemperaturen samt med beräknat UA-värde från ekvation (7), 

enligt:  
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Värmningen av torr luft motsvarar kvarstående effekt från effektbalansen och beräknas med 

ekvation (12). 

Torkkvalitén undersöks via handtester vid öppnandet av torkskåpet och när ett försök 

avklarats sammanställs temperaturloggningen samt fukthalter för respektive grupp före och 

efter körning.  
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Resultat och diskussion 

Fälttest Rösegårdsskolan 

Loggningen av skåpens strömpåslag som gjorts mellan perioden 2013-01-23 till 2013-02-25, 

vilken innehåller 24 veckodagar, visade att skåpen totalt använts 112 timmar vilket 

tillsammans med energianvändandet redovisas för perioden i tabell 1. 

Tabell 1. Tabellen visar hur skolans användande av de två torkskåpen har sett ut under den studerade perioden 

om 24 veckodagar vad gäller torkskåpens drifttider och förbrukade energimängder under driften. 

Temperaturdifferensen över torkskåpens värmeväxlare mättes upp till 9,5°C och temperaturdifferensen mellan 

fram- och returledning i anslutning till fjärrvärmecentralen mättes till 17°C med vattenflödet 1,7 l/min per skåp.  

 Användande/24 studerade 
veckodagar 

Enhet 

Drifttid Skåp A 58 tim 

Drifttid Skåp B 54 tim 

Energi Skåp A+B, beräknad 125 kWh 

Energi fjärrvärmecentral Skåp A+B, vid drift, 
beräknad 

224 kWh 

Det framtagna värmedrivna torkskåpet fungerade som avsett utan klagomål från användarna. 

Perioden då användandet studerades gjordes januari-februari som är ofta högsäsong för barn 

vad gäller vinterlek i snö vilket innebär nedblötta kläder som skall torkas. Genom att studera 

skåpens drifttider i tabell 1 kan ses att användandet under den studerade perioden i genomsnitt 

använts 2 timmar och 20 min per dag och skåp vilket motsvarar att skåpen varit i drift cirka 

1/3 av tiden då skolan hade öppet, 10-17 veckodagar. Då energianvändandet från torkskåpet 

korrelerar till drifttiderna innebär för studien att torkskåpen studerats under en period då även 

energianvändandet varit högt. Skåpets drifttimmar och vattenflödet i rörledningarna är 

uppmätta med mätutrustning och kan anses visa tillförlitliga värden.  

Ledningsförluster till omgivningen under perioden redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Tabellen visar total energiförlust och förlustandel skåpen haft under de 24 studerade veckodagarna 

samt den effektförlust ledningarna hade haft per torkskåp vid en fullskalig drift om 12 torkskåp.  

 
Ledningsförluster vid drift 
/24 studerade veckodagar 

Enhet 

Energiförlust, beräknad 99 kWh 

Förlustandel  44 % 
 

Effektförlust/skåp, vid 12 torkskåp 148 W 

Ledningarnas förlustandel visade sig vara cirka 44 % vilket innebär att 56 % av uttagen energi 

från fjärrvärmecentralen utnyttjas av torkskåpen. Resultatet i tabell 2 visar på ett samband 
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mellan ledningarnas förlustandel till omgivningen och ledningarnas dimensionering. 

Ledningarna är som tidigare nämnt dimensionerade efter drift med 12 påkopplade torkskåp 

medan det under perioden endast fanns 2 påkopplade torkskåp. En påkoppling av resterande 

torkskåpsuttag till en fullskalig drift om 12 torkskåp innebär att förlustandelen skulle sjunka. 

Påståendet att en fullskalig drift innebär en lägre förlustandel grundar sig på antagandet att 

förlusterna inte ökar vid det ökade volym/massflöde som en fullskalig drift skulle innebära. 

Torkskåpen i fälttestet mättes upp att ha ett volymflöde på 3,4 l/min med drift av båda skåpen, 

vid fullskalig drift skulle det totala flödet vara 6 gånger så stort. Antagandet backas upp av en 

tidigare studie där simuleringar av värmeförluster för kopparrör studerats. Studien visade att 

massflödet inte hade någon betydande påverkan på de totala värmeförlusterna (Roos 2010). 

Det innebär att den totala förlusten skulle vara lika stor vid fullskalig drift med 12 torkskåp 

som vid fälttestets 2 torkskåp. En fullskalig drift med 12 torkskåp skulle därmed innebära att 

förlustandelen sjunker.  

För brukarna av torkskåpet ger låga ledningsförluster en bättre ekonomi och för samhället 

innebär låga ledningsförluster att det varmvattendrivna torkskåpet bättre kan utnyttja de 

fördelar värmekonverterade produkter har gentemot elkonsumerande produkter. 

Redovisade resultat i tabell 1 och 2 vad gäller energiförbrukning och värmeeffekt är 

beräknade. De är baserade på antagandet att temperaturdifferensen mellan fram- och 

returledning i torkskåpets värmeväxlare är stationär under drift, varvid torkskåpseffekten är 

konstant. Temperaturmätning av framledningstemperaturen då skåpet startades visade att det 

gick snabbt för vattnet i framledningen att komma upp i den stationära temperaturen 64,5°C 

och kan därför med stor sannolikhet antas ha varit konstant i sitt stationära läge under drift vid 

fälttestet. Något som ytterligare styrks då ledningarna är isolerade och levererad temperatur 

från fjärrvärmecentralen kan antas vara konstant. Returledningen tog något längre tid att nå 

sin stationära temperatur. Temperaturen på insugsluften, vars stationära temperatur var 27°C, 

spelade stor roll för temperaturen på returledningen. En lägre temperatur på insugsluften 

sänker returledningstemperaturen och skapar en större temperaturdifferens i torkskåpets 

värmeväxlare, något som främst sker vid uppstart av torkskåpen på morgonen, men med tanke 

på att studien gjorts under en period då användandet varit högt och torkskåpen vid nästan 

samtliga tillfällen används minst 2 timmar och vid flertalet tillfällen över 3 timmar talar detta 

för att torkskåpet mestadels drivits under stationära förhållanden. 
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Som nämnt är torkskåpsenergi, fjärrvärmeenergi och ledningsförlustenergi beräknade. Ett 

alternativt genomomförande kunde ha varit att i fjärrvärmecentralen läsa av hur mycket energi 

som levererats ledningarna, men då ingen energimätning av torkskåpens värmeväxlare fanns 

att tillgå valdes att istället beräkna dem. Detta eftersom uttagen värmeeffekt från 

fjärrvärmecentralen är direkt beroende av uttagen värmeeffekt över torkskåpen. Om 

mätvärden från fjärrvärmecentralen skall användas bör även mätvärden av torkskåpens 

värmeväxlare finnas att tillgå. Att använda ett uppmätt värde och ett beräknat ansågs vara mer 

missvisande än att använda sig av två beräknade.  
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Prestandatester  

Ur energibalanserna på tomt skåp beräknades den konvektiva förlusten till omgivningen enligt 

ekvation (6) och skåpets UA-värde enligt ekvation (7), se tabell 3. Tabellen redovisar även de 

till- och frånluftstemperaturer skåpet hade i stationärt läge vid de olika driftbetingelserna.  

Tabell 3. Visar resultat från energibalanser på tomt skåp. Låga UA-värden visar på lägre energiförluster än höga. 

Elvärmare 

Framlednings-

temperatur 

Tw in [°C] 

Tilluft  

Ttill [°C] 

Frånluft 

Tfrån [°C] 

Förlust 

Pf1 [W] 

UA-värde 

[W/°C] 

Nej 50 42,5 37,4 270,2 15,7 

Nej 64,5 53,6 45,5 432,2 16,9 

Nej 80 64,7 54,6 549,3 16,1 

Ja - 25-120* 51,5 388,2 12,5 

*Mätning av tilluftstemperatur vid elvärmedrift varierade kraftigt beroende på vart i tilluftsflödet givaren 

placerades. 

Luftflödet genom torkskåpet, som beräknades enligt ekvation (5), var 160 m
3
/h. Värdet är ett 

medeltal från beräknade luftflöden i energibalanserna där värdet varierade ±1 m
3
/h mellan det 

högsta och lägsta värdet, och då inget har gjorts vad gäller luftens väg genom aggregat och 

skåp mellan de olika försöken antas flödet vara samma vid alla driftbetingelser.  

Resultaten i tabell 3 visar upp en tydlig tendens, stigande varmvattentemperaturer på 

framledningen resulterar i högre till- och frånluftstemperatur och storlek på de konvektiva 

förlusterna. Vid elvärmedrift blev dock den konvektiva förlusten lägre än vid 64,5-gradig 

framledningstemperatur trots en högre frånluftstemperatur och UA-värdet blev lägre än vid 

samtliga värmedriftskörningar. Resultatet att eldrift ger en mindre andel värmeförlust än vid 

värmedrift är orimligt då energibalanserna är gjorda på samma skåp och skåpet borde därför 

ha ett enhetligt UA-värde. Att UA-värdet varierar något för värmedrift kan ses som ett mått på 

beräkningsnoggrannheten. Skåpets beräknade UA-värde varierade i genomsnitt cirka ±2,5 % 

mellan de olika energibalansberäkningarna vid värmedrift, se tabell 3. Torkskåpets 

genomsnittliga UA-värde från värmedrift blev cirka 16,2 W/°C. Slutsatsen av detta är att 

förlust och UA-värde i tabell 3 redovisar för låga värden för elvärmedrift. Anledningen till 

detta tros ha att göra med elvärmarens värmning av förbiströmmande luft, tilluften, som 

visade sig variera beroende på var temperaturen mättes. Den var som högst på luften i 

högerled av tillufthålet (f i figur 8, tilluftshålet är placerat mellan e-f). Givare med placering i 

detta område mätte upp tilluftstemperaturer på 125°C. Placerades givaren istället i 

tilluftshålets vänsterled mättes i princip ouppvärmda tilluftstemperaturer som 25 °C upp (e i 

figur 8). Det tros bero på att all luft inte passerar elvärmaren vilket leder till att endast delar av 
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luften blir uppvärmd. Att beräkna konvektiv förlust med tilluftstemperatur från 

temperaturloggningen var därför inte möjligt. Istället beräknades tilluftstemperaturen enligt 

ekvation (8). Beräknad tilluftstemperatur motsvarar alltså den genomsnittliga temperatur 

tilluftsflödet har efter att ha värmts upp i aggregatet. Att luftflödet efter aggregatet skulle ha 

en enhetlig temperatur vid torkskåpets inlopp speglar inte alls verkligheten där temperaturen i 

luftflödet som nämnt kraftigt varierade och tros vara anledningen till att UA-värde och 

konvektiv förlust blev låg. Torkskåpsteorin presenterad i inledningen klargör att de 

termodynamiska processer som sker i torkskåpet är värme- och fukttransport. Eftersom 

energibalanserna är gjorda på tomt torkskåp utan tvättlast kvarstår då endast värmetransport. 

Värmetransporten drivs som tidigare nämnt av temperaturdifferenser och då 

tilluftstemperaturen till en början är kraftigt uppvärmd lär värmeförlusten vara som störst 

innan luften blandat sig och fått en enhetlig temperatur, att det 125-gradiga luftflödet 

dessutom flödade längs torkskåpets högra vägg (j i figur 8) lär ytterligare ha ökat den 

inledande konvektiva förlusten. Detta styrker att en beräknad genomsnittlig tilluftstemperatur 

inte kompenserar för den inledande förlusten före luften blandat sig och fått en enhetlig 

temperatur. 

  

  



28 

 

Traslast 

Samtliga prestandatester som gjordes med traslast redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Visar torkskåpsprestanda från körningar med traslast vid varierade framledningstemperaturer, Tw in. 

Tfrån står för frånluftstemperaturen då torkskåpet stoppades. Tillsatt effekt till värmeväxlaren var 1147 W vid Tw 

in=50°C, 1746 W vid Tw in=64,5°C, 2315 W vid Tw in=80°C samt 2000 W elvärmeeffekt vid elvärmedrift. 

Elvärmare 

Framlednings-

temperatur 

Tw in [°C] 

Torktid 

[min] 

Fukthalt  

före/efter 

[%] 

Frånlufts-

temperatur 

Tfrån [°C] 

SMERtot 
[kg/kWh] 

SMERel 
[kg/kWh el] 

Nej 50 110 49,5/0,1 34 0,75 11,53 

Nej 50 100 48,4/0,1 34,4 0,81 12,42 

Nej 64,5 78 47/0,2 41,5 0,67 15,39 

Nej 64,5 83 50,1/0,1 40,8 0,68 15,47 

Nej 64,5 78 50,3/1,3 39,8 0,71 16,16 

Nej 80 67 50,9/0,1 50,2 0,65 19,46 

Nej 80 68 49,4/-1,1 49,9 0,64 19,10 

Nej 80 67 49,5/-0,6 49,8 0,64 19,19 

Ja - 72 49,4/1,0 47,3 0,66 0,66 

Ja - 76 49,2/-0,1 47,5 0,64 0,64 

Ja - 80 48,4/0,0 47,4 0,60 0,60 

*På grund av att mätutrustning inte fungerade vid det tredje prestandatestet vid 50-gradig 

framledningstemperatur och ytterligare tester inte var möjliga finns bara två resultat redovisade i tabell 4. 

Konverteringsfaktorn, Ered, blev 93 % vid Tw in=50°C, 96 % vid Tw in=64,5°C och 97 % vid Tw 

in=80°C. Då fläkt, elvärmare och värmeväxlare går över samma drifttid tar drifttiderna ut 

varandra. Konverteringsfaktorn blir därmed endast effektberoende och en enhetlig 

konverteringsfaktor fås vid varje driftbetingelse.  

Fukthalten på traslasten före körning var jämn mellan körningarna. Statistiska värden på 

fukthalter före körningar var 50 % i medelvärde med standardavvikelsen ±1,5 %, minvärdet 

var 46 %, maxvärdet var 52 %. 
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Fukthalt på lasten efter körningarna med 50°C och 80°C i framledningstemperatur hade 

jämnast fördelade fukthalter mellan våningarna. Mittenvåningen (våning 2) visade lägst 

kvarvarande fukthalt medan våningarna 1 och 3 ungefär var likvärdiga varandra. 

Fukthaltskillanden mellan det högsta och lägsta värdet för våningarna var i snitt ±0,4 

respektive ±0,3 procentenheter för 50°C och 80°C. Körningarna med 64,5-gradig 

framledningstemperatur hade lägst kvarvarande fukthalt på mittenvåningen och högst på 

bottenvåningen (våning 1). Den genomsnittliga skillnaden mellan dessa var ±0,7 

procentenheter. Körningar med elvärmare hade lägst kvarvarande fukthalt på bottenvåningen  

och högst på toppvåningen (våning 3). Fukthalten varierade i genomsnitt ±0,6 procentenheter 

mellan dessa våningar.  

Handpåläggning på trasorna efter körningar visade att trasornas torkkvalité varierade i sidled. 

Trasornas torrhalt var högre i högerled (f-j i figur 8) än i vänsterled (a-e i figur 8). En 

företeelse som förekom vid samtliga driftbetingelser men som blev påtaglig vid 

framledningstemperaturen 80°C samt vid elvärmedrift. Till exempel var fukthalten på 

mittenvåningen efter körning vid ett prestandatest med 80-gradig framledningstemperatur  

-0,3 % men kändes vid handpåläggning direkt blöt längst till vänster (platserna a-c, figur 8) 

och ju längre åt höger man kände desto torrare kändes trasorna. Företeelsen tros bero på att 

tilluften flödar längs skåpets högersida och därför inte träffar trasorna jämt i sidled, vilket 

leder till ojämnhet i torrhalt mellan trasorna. Eftersom fuktavdrivningen ökar vid högre 

temperaturer, då dessa är kapabla att bära större fukthalter, ökar fuktvariationen i sidled då 

torkskåpet drivs vid högre tilluftstemperaturer. Detta förklarar varför fukthaltsskillnaden i 

sidled var som mest påtaglig vid 80-gradig framledningstemperatur och elvärmedrift. Vid 

handpåläggning av torkskåpets väggar, under prestandatester, kändes en tydlig skillnad i 

värmedifferens, där skåpets högersida var varmare än dess vänstersida vilket styrker 

påståendet om att tilluften flödar längs skåpets högsida. 

Försöken med traslast visade att körningar med högre värmeeffekter gav kortare torktider men 

att den totala energieffektiviteten, redovisat som SMERtot, samtidigt blev lägre, vilket kan ses 

i tabell 4. Ett torkskåp med 50-gradig framledningstemperatur utnyttjar alltså energin 

effektivare vid torkningen av textilerna än en 80-gradig. Anledningen till varför kan förklaras 

med de presenterade torkteorierna. Om modellen över hur ett material torkar enligt 

trestegsmodellen studeras, figur 3, kan ses att torkhastigheten är som högst under processens 

första stadium för att sedan sjunka i stadium 2 och 3. Drivkraften för torkningen av textilerna 

är fukthaltsskillnaden mellan luften runt textilerna och förbipasserande luft. En hög 
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värmeeffekt genererar höga tilluftstemperaturer vilket är fördelaktig då varm luft kan bära en 

större mängd fukt än kall luft på grund av att den har högre relativ mättnadspunkt. Detta är 

mycket fördelaktigt under processens första stadium då fukthalten är mycket hög runt 

textilerna. Vid det andra torkstadiet sjunker dock fukthalten runt textilerna där det fria vattnet 

nu är förångat. Det gör att den höga tilluftstemperaturen som den höga värmeeffekten 

genererar inte kan utnyttjas maximalt utan luften evakueras ur torkskåpet med låg RF-halt och 

värmningen av torr luft ökar, Pvtl. Under det tredje stadiet sjunker fukthalten runt textilerna 

ytterligare vilket gör att värmeeffekten utnyttjas än mindre. Teorierna styrks vid ytterligare 

studerande av tabell 4 då det kan ses att de körningar som stoppats med högre fukthalter får 

högre SMER-värden än andra körningar vid samma driftbetingelser. Det omvända gäller för 

de körningar som stoppats vid låga fukthalter. Vilket visar att SMER blir högre ju tidigare 

körningarna avbryts. Optimalt för energieffektiviteten, för att få höga SMER-värden, vore 

därför att inleda med hög värmeeffekt för att sänka den i processens slutskede. Värmeeffekten 

skulle på så vis anpassas efter rådande fukthalt runt textilerna. Desto längre i torkprocessen 

man kommit desto mindre utnyttjas värmeeffekten och vice versa. 

SMERel blev större än SMERtot i alla körningar utan vid eldrift, tabell 4. Det ger ett bevis på 

att elkonsumtionen är lägre för det värmedrivna skåpet. Energieffektiviteten har som tidigare 

nämnt mätts på två sätt. Som SMERtot där total energiförbrukning tas hänsyn till och som 

SMERel där endast elkonsumtionen tas hänsyn till. SMERel värdena blir vid varmvattendrift 

flerfaldigt större. Det beror på att det varmvattendrivna torkskåpets elkonsumtion är liten i 

jämförelse med den mängd fukt som torkas bort. 

Temperaturloggning 

Samtliga prestandatester hade en uppvärmningsfas första 5-6 minuterarna där temperaturerna 

steg snabbt. Temperaturloggningen av våningstemperaturerna Tv1, Tv2, och Tv3 visade att 

temperaturutvecklingen vid värmedrift och traslast var jämn för samtliga driftbetingelser vad 

gäller temperaturdifferens mellan skåpets våningar under processen. Temperaturdifferenserna 

mellan våningarna var ungefär samma vid försökens start som när de stoppades. 

Prestandatesterna med 50-gradig framledningstemperatur avvek dock från 64,5 och 80-gradig 

framledningstemperatur vad gäller temperaturutvecklingens förändring med tid. Vid 64,5 och 

80-gradig framledningstemperatur steg våningstemperaturerna linjärt med tiden medan 

våningstemperaturerna vid 50-gradig framledningstemperatur steg något långsammare under 

processens första 30 minuter, vilket kan ses i figur 10.  
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Figur 10. Visar våningstemperaturerna från en traslastskörning med framledningstemperaturen 50 *C. De två 

svackor som kan ses i slutet av figuren uppstod då torkskåpet öppnades för kontroll. Vid den första kontrollen 

var RF-värdet 21 % och vid den andra 10 %. 

Att våningstemperaturerna stiger långsamt är positivt då det är ett tecken på att merparten av 

värmeenergin går åt till förångningen av fukt från trasorna. Då tilluften avger energi i 

förångningsprocessen sjunker dess temperatur, vilket leder till att temperaturen i torkskåpet 

hålls låg. Prestandatesterna med 50-gradig framledningstemperatur var det driftförhållande 

som hade högst SMERtot vilket bekräftar att en större andel av värmeenergin har använts i 

förångningsprocessen än vid andra driftbetingelser, se tabell 4.  
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Temperaturloggningen av våningstemperaturerna med elvärmedrift visade på större 

temperaturdifferenser mellan våningarna än vid värmedrift. I figur 11 kan ses hur 

temperaturdifferensen mellan våningarna startar vid ungefär samma temperatur för att 

successivt öka, mellan högsta och lägsta temperatur, till 6°C differens under processens gång. 

Det är då framförallt temperaturen på våning 3 som ökar snabbare än övriga våningar 

(negativt, se text under figur 10). En företeelse som var tydlig i 2 av 3 försök med 

elvärmedrift.   

 

Figur 11. Visar hur våningstemperaturernas differens, mellan våning 3 och 1, successivt ökar med 6°C under 

processens gång vid en traslastskörning med elvärmedrift. 

Temperaturdifferensen i skåpet är väntad då tilluftens temperatur kraftigt varierade.  

Då luften kommit längre ned i torkskåpet har luftströmmen hunnit blandas vilket gör att 

luftflödet förmodligen träffar trasorna med en jämnare temperatur. En jämn temperatur är 

fördelaktig för fuktavdrivning och torkkvalité. Vilket bekräftas då våning 1 hade lägst 

kvarvarande fukthalt och jämnast torrhalt medan våning 3 hade högst kvarvarande fukthalt 

och ojämnast torrhalt.  
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Dagislast 

Samtliga prestandatester som gjordes med dagislast redovisas i tabell 5.  

Tabell 5. Visar torkskåpsprestanda från samtliga körningar med dagislast. Framledningstemperaturen, Tw in, var 

64,5°C vilket gav värmeväxlaren värmeeffekten 1746 W. Tfrån står för frånluftstemperaturen då försöket 

avslutades. 

Elvärmare 
Torktid 

[min] 

Fukthalt  

före/efter [%] 

Frånluftstemperatur 

Tfrån [°C] 

SMERtot 

[kg/kWh] 

SMERel 

[kg/kWhel] 

Nej 114 22,7/3,8 41 0,30 6,93 

Nej 101 20,5/4,1 40,2 0,30 6,85 

Nej 149 27,6/1,9 42,6 0,31 7,06 

Nej 148 27,1/1,7 43,1 0,31 7,15 

Nej 121 24,5/2,5 43,3 0,33 7,48 

Nej 166 31,8/2,8 43,1 0,32 7,40 

Konverteringsfaktorn, Ered, blev 96 % vid samtliga körningar då, som tidigare nämnt, 

konverteringsfaktorn är effektberoende.  

Uppfuktningen av dagislasten försvårades av overallernas impregnering, vilket medförde 

stora skillnader mellan gruppernas fukthalter inför körningar. Statistiska värden på gruppernas 

fukthalt före körning var 26 % i medelvärde med standardavvikelsen ± 5 %, minvärdet var 17 

%, maxvärdet var 36 %. 

Efter körning hade gruppen V3hö i samtliga försök förångat störst fuktmassa, medan vart lägst 

fuktmassa hade förångats i försöken varierade mellan V2 och V3vä. Den genomsnittliga 

fukthaltsskillnaden mellan högsta och lägsta värde efter körning var ±1,3 procentenheter.  

Vid den tredje körningen var fukthalten för respektive grupp innan körning V3vä=23,3 %, 

V3hö=35,7 % och V2=24,0 % medan de efter körning var V3vä=1,5 %, V3hö=2,3 %, och 

V2=1,9 %. Vid jämförelse kan ses att V3hö har förångat överlägset mest fukt, vilket ytterligare 

styrker påståendet om att luftflödet sannolikt flödar längs skåpets högersida (f-j, figur 8). 

Dagislasten resulterade i både längre torktider och lägre SMER-värden än motsvarande 

körningar med traslast. Detta trots att den genomsnittliga fukthalten vid start var 20-30 % 

lägre, se tabell 4 och 5. Det visar att dagislasten är en besvärligare last för torkskåpet att torka. 
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Då dagislasten, ett torkskåp fullastat med barnoveraller, efterliknar laster som förekommer i 

verkligheten, speciellt på dagis och fritidshem, innebär det att de svårigheter med exempelvis 

långa torktider och låga SMER-värden som förekom i prestandatesterna sannolikt även 

förkommer i verkligheten. Anledningen till varför dagislasten fick sämre prestanda jämfört 

med traslasten tros ha och göra med främst två saker: barnoverallernas material samt en tätare 

inhängning i torkskåpet. Barnoveraller konstrueras med flera material i olika lager. Det yttre 

lagret är fuktimpregnerat därför ansamlas fukten i inre lagret bestående av foder. Fukthalten 

runt overallerna blir därför inte lika hög som vid traslasten. Avståndet mellan textilerna blev 

även mindre jämfört med traslasten. Det gör att luftflödet inte kommer åt överallt, vilket 

hämmar fukttransporten. Om fukthalten runt overallerna är låg kan inte värmeeffektens 

genererade tilluftstemperatur maximalt utnyttjas, vilket leder till låg RF-halt på evakuerad 

frånluft och låga SMER-värden. Torkskåp med studerad dagislast kan alltså med fördel drivas 

vid låga värmeeffekter för högre SMER-värden. Vill man minska torktiden men samtidigt 

bibehålla höga SMER-värden kan spetseffekt i form av elvärmare användas under processens 

första del då fukthalten i skåpet är hög, någon reglerparameter för detta har inte tagits fram. 

Avläsningen av RF-mätaren visade låga värden under körningarna, främst sista halvan, vilket 

styrker påståendet om att overallernas material försvårar torkningen. Samtliga 

dagislastkörningar hade även högre fukthalter efter körningar än motsvarande körningar med 

traslast trots att processen tillåtits fortgå längre, vilket speglas av frånluftstemperaturen vid 

avslutad körning, jämför tabell 4 och 5.  

På grund av att luftflödet inte ansågs komma åt överallt gjordes en ompositionering av 

dagislasten inför försök 4, se figur 9. Försök 3 (standarduppsättning, figur 8) och 4 startades 

och avslutades på ungefär likadana genomsnittliga fukthalter, fick lika långa torktider och 

energieffektivitet, se tabell 5, vilket visar att ompositioneringen av overallerna hade minimal 

effekt. En liten förbättring kan dock ses i de två sista försöken där torkskåpets SMER-värden 

blev marginellt högre, se tabell 5.  

Faktorer som fukthalt på lasten före körning och öppningar av torkskåpet visade sig ha stora 

konsekvenser på temperaturutvecklingen i skåpet. Fast även om fukthalter, 

temperaturutveckling hos våningarna och torktider varierade mellan försöken visade ändå 

samtliga försök på likvärdig energieffektivitet, SMERtot och SMERel, se tabell 5. Vilket tyder 

på att torkskåpet med studerad dagislast åstadkommer ungefär likvärdiga resultat vad gäller 

SMER oavsett positionering av overaller och genomsnittlig fukthalt vid försökets början.  
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Temperaturloggning 

Temperaturloggningen av dagislasternas våningar visade att våningarnas temperaturer ökade 

till en gräns där de började plana ut, se figur 12.  

 

Figur 12. Visar våningstemperaturerna från en dagislastskörning med låg genomsnittlig fukthalt. Fukthalten var 

20,5 % vid försökets start och framledningstemperaturen var 64,5 °C. 

Som kan ses i figur 12 stiger våningstemperaturerna inledningsvis snabbt för att sedan plana 

ut. Snabb temperaturutveckling är som nämnt negativt för förångningen och den beror 

troligtvis på overallernas svårtorkade material. Vid försök med högre fukthalt planade 

kurvorna ut vid senare tidpunkt än vid lägre fukthalt. Efter att temperaturkurvorna planat ut 

har förångningen av fukt sannolikt minskat och en låg andel av värmeeffekten används i 

förångningsprocessen vilket leder till låg RF-halt på frånluften och låga SMER-värden. 

Påståendet styrks då dagislastkörningarna var de körningar med lägst SMER-värden. 
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Styrparametrar och värmeeffektsfördelning 

En tidigare studie gjord av (Ohlsson, et al., 2006) visar att RF i frånluften slutar på cirka 21 % 

när textilerna har torkat. Prestandatester visade dock att RF i frånluften var betydligt lägre när 

lasten var torr. Två kontroller kan ses vid ett prestandatest med 50-gradig 

framledningstemperatur där frånluftens RF-halt vid öppningarna var cirka 21 och 10 %, figur 

10. Samtliga prestandatester avslutades på halter lägre än vad mätutrustning i studien klarade 

av att mäta, vilket var RF ned till 10 %. Att avgöra torktid med RF var därför inte möjligt. 

Prestandatesterna visade att det ungefärliga frånluftsvärdet var en bra styrparameter för 

torkning av traslasten. För traslasten kan torkskåpets frånluftstemperatur sättas till ungefär 90-

92 % av den frånluftstemperatur torkskåpet har vid tomkörning, för Tfrån vid tomkörning se 

tabell 3.  Samtliga körningar utan två hade en genomsnittlig fukthalt på lägre eller lika med 

0,2 % då körningen avslutades, se tabell 4. Vid dagislast var det ungefärliga frånluftsvärdet 

för lågt och fick höjas, men inte heller när det högre frånluftsvärdet uppnåtts ansågs lasten 

vara torr. Slutsatsen av detta är att beroende på vilket material som torkas i torkskåpet så 

varierar frånluftsvärdet. I dagismiljö är lasten ofta svårdefinierad. Vanliga inslag på 

fritidshemmet vid fälttestet var mössor, vantar och overaller. Mössor och vantar torkar relativt 

snabbt om de är få till antalet. Vid regniga dagar placeras även barnoveraller i torkskåpet, 

vilka är svårare att torka. Detta innebär att ett frånluftsvärde som styrparameter ständigt 

kommer att variera. Därför rekommenderas istället att utveckla en timerfunktion för olika 

typer av laster hellre än att styra mot en temperatur.  

I tabell 6 redovisas hur torkskåpets tillförda värmeeffekt fördelades genom sin passage i 

skåpet vid de olika driftbetingelserna.  

Tabell 6. Visar fördelningen av värmeeffekten mellan de olika driftbetingelserna i torkskåpet. Tabellen redovisar 

en körning för varje driftsbetingelse. Pvvx + Pelvärmare står för tillsatt värmeeffekt, Ptork för torkeffekten, Pvtl för 

värmning av torr luft och Pf2 för konvektiv förlust till omgivningen.  

Elvärmare Last 
Framlednings-

temperatur 

Tw in [°C] 

Tillsatt 
värmeeffekt 

 [W] 

Ptork 

[W] 

Pvtl 

[W] 

Pf2 

[W] 

Nej Traslast 50 1147 690 310 147 

Nej Traslast 64,5 1746 859 665 222 

Nej Dagislast 64,5 1746 392 1029 325 

Nej Traslast 80 2315 1066 908 342 

Ja Traslast - 2000 924 786 290 
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Den konvektiva förlusten visade sig bli lägre vid prestandatesterna än vid energibalanserna, se 

tabell 3 och 6. Temperaturdifferensen mellan skåpet och omgivningen är drivkraften för 

värmeöverföringen, en större temperaturdifferens resulterar därför i en större förlust. 

Temperaturloggningen av torkskåpet visar att energibalanserna, vars stationära 

skåpstemperatur, Tskåp, hade större temperaturdifferenser än prestandatesterna, där hela 

körningens genomsnittliga skåpstemperatur användes.  

I Figur 13 visualiseras värmeeffektsfördelningen från tabell 6 via staplar. 

 

Figur 13. Visar effektfördelningen av den tillförda värmeeffekten i andelar. Genom figuren kan fås en överblick 

av hur stor del av energin som torkar, värmer torr luft respektive går som förlust till omgivningen vid de olika 

driftbetingelserna. Temperaturerna i figuren står för framledningstemperatur i anslutningen till värmeväxlaren. 

Effekterna som redovisas är torkeffekten Ptork, värmning av torr luft Pvtl och konvektiv förlust till omgivningen 

Pf2. 

En ideal process motsvarar ett SMERtot värde på cirka 1,45 kg/kWh, där all energi används till 

att förånga fukt, jämför med SMERtot i tabellerna 4 och 5. Vid en ideal process skulle 

torkeffekten, Ptork (blå), vara 100 %, men som kan ses i figur 13 var torkeffekten endast cirka 

45-60 % och 20 % vid prestandatester med tras- respektive dagislast. Betydande 

energimängder har avgått som värmning av torr luft, Pvtl (röd), och som konvektiv förlust, Pf2 

(grön), vilka kan ses som värmeförluster som inte gör något arbete i torkskåpet, där Pvtl är 

betydligt större än Pf2, se figur 13. Den effektivaste förbättringsåtgärden för att för att minska 

värmeförlusterna är således åtgärder för att öka frånluftens RF-halt under drift. Exempel på 

sådana åtgärder är som tidigare nämnt att sänka temperaturen på tilluften samt att optimera 

luftflödet i skåpet så luften i större utsträckning träffar fuktiga ytor på textilerna. 
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Slutsats 

 Det varmvattendrivna torkskåpet fungerade som avsett utan klagomål från 

användarna. 

 Torkskåpet hade ett UA-värde på cirka 16,2 W/°C.  

 Varmvattendrift reducerade i snitt användandet av el med cirka 95 % mot ett 

jämförbart eldrivet torkskåp. 

 Det var med varmvattendrift lättare att skapa ett bra torkklimat med än med eldrift. 

 Högre tilluftstemperaturer resulterade i kortare torktider men samtidigt med lägre 

energieffektivitet och torkkvalité. 

 Fuktiga overaller är mycket svårtorkade, sannolikt på grund av plaggens 

fuktimpregnering. 

 I dagismiljö rekommenderas att använda timerfunktion. 
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