
 

 

 

Utvärdering av ett värmepumpsystems 

prestanda till en HWC-Tvättmaskin 

 

Med fokus på fläktvarvtal och köldmedieflöde 

Evaluation of a heat pump performance to a HWC-washing machine 

Focus on fan speed and refrigerant flow rate 

 

Kifilo Oumar 

 

Miljö och Energisystem 

22,5 hp 

Handledare: Anton Johansson 

Examinator: Lena Stawreberg 

Vt 2014 



2 

  

Sammanfattning 

Denna rapport utfördes för att utvärdera en ny teknisk energieffektiviseringsåtgärd. Arbetet utfördes 

med stor fokus på en värmepumpsytstem till en HWC-tvättmaskin. Uppdragsgivaren är Asko 

Appliances AB, ett vitvaruföretag som är känt för sina miljövänliga tvättmaskiner. Målet med detta 

arbete var att hitta en optimal inställning hos värmepumpsystemet där tvättmaskinen opererar som 

mest energieffektivt samtidigt som komfortkraven i form av ljudnivå och tidsförlopp var fullt 

acceptabla. Det gjordes sammanlagt nio försök i tre försöksserier och varje försök gjordes vid en 

kombination av luftflöde och köldmedieflöde. Utifrån resultat från dessa försök analyserades det 

försöket med bäst respektive sämst resultat. Resultaten från studien visade att en kombination av 

lägst luftflöde och lågt köldmedieflöde gav bäst resultat. Elförbrukningen från denna typ av 

tvättmaskin kan bli upp till 71 % lägre än en tvättmaskin med ett elektiskt värmeelement. I rapporten 

diskuteras också förbättringsåtgärder för denna tekniska lösning. Den här tekniska lösningen är 

tillämpbar för nya varmvattendrivna tvättmaskiner och kan i snar framtid ersätta den gamla 

varianten tvättmaskin med inbyggt elelement. 
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Abstract 

 

This report was performed in order to evaluate a new technological measure and focuses generally 

on a heat pump system to a HWC-washing machine. The client is Asko Appliances AB, a company well 

known for its environmentally friendly products. The goal of this study was to improve the energy 

efficiency of a washing machine by combining a heat pump device to the heater of the wash water, in 

order to reduce the energy consumed for heating the water. Besides reducing the energy 

consumption in heating the water, the washing machine was required to meet low noise and short 

operating time specifications. For that purpose, nine trials in three test series have been carried out. 

In each of those trials, airflow has been combined with the refrigerant flow and the energy 

consumption measured. The comparison of the results shows that the energy efficiency is the highest 

when the flow rates of both the air and the refrigerant are low. Further, the energy consumption in 

terms of electricity used in heating the water has been lowered by 71 % in comparison to a reference 

washing machine using no heat pump device. The paper also discusses possible improvement actions 

related to this technological measure. This technological measure can be applied on HWC-washing 

machines and can replace conventional electrically heated washing machines. 
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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 har utförts i samarbete med vitvaruproducenten Asko Appliances AB. Den är på 22,5 

högskolepoäng och är den avslutande kursen av min tre åriga högskoleutbildning inom energi och 

miljöteknik på Karlstad Universitet. 

Jag vill passa på att tacka Peter Bengtson som är representanten från Asko Appliances AB. Ett tack till 

min handledare Anton Johanson som har hjälp mig under arbetets gång och ett tack till examinatorn 

Lena Stawreberg från Karlstads universitet. Jag vill också tacka laboratorieingenjören Lars Peterson 

som har hjälp mig med all material och tekniska lösningar under mina laborationer. 

Ett slutlig tack till alla ni som har bidragit med relevant information till mitt arbete. 

Karlstad Universitet, VT 2014 

/Kifilo Oumar 
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Nomenklatur 

 

UA Värmegenomgångskoefficient (w/m2k)  

HWC Heating Water Circuit (varmvattendriven) 

COP Coefficient of performance 

W Arbete(w) 

Q Energi(Wh) 

T Temperatur(0C) 

h Entlapivärde(KJ/Kg) 

q  energiflöde(KJ/Kg) 

Cp Specifik värmekapacitet(J/Kg*K) 

A Area(m2) 

   Tryckskillnad(Pa) 

   Temperaturskillnad(0C) 

     Logaritimiska Temperaturskillnaden(0C) 

  konstant som visar effektivitet hos en värmeväxlare 

     Konstant 

      Temperatur, värmt medium in(0C) 

      Temperatur, kallt medium in(0C) 

   Massflöde(m3/s) 

      Tillförd Energi(Kwh) 

      Bortförd Energi(Kwh) 

en grad står för vinkel som mätts med en gradskiva  

η  Verkningsgrad 

Index: 

H Högre nivå 

L Lägre nivå 

C Carnot 

HP Heat pump 
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1.  Inledning 
Tvättmaskinen står för cirka 61 kWh i elförbrukning per person och år i Sverige (1). Energiåtgången 

går i stort sett åt till uppvärmning av processvattnet. Vid en standard anslutning går cirka 80 % av 

elförbrukningen till att värma upp processvattnet (2). Maskinen är ansluten till ett kallt vattenrör där 

maskinen försörjs med vatten. Det finns många sätt att spara energi när tvättmaskinen används men 

dessa spartips är inte tillräckliga om själva tvättmaskinen inte är energieffektiv.  

Elpriset har ökat sedan elmarknaden avreglerades 1996 särskilt efter införandet av utsläppsrätter 

inom EU-länder (3). Denna prisökning har haft en positiv inverkan eftersom den har bidragit till en 

teknisk utveckling för tvättmaskiner.  Dessa har blivit mer energieffektiva och miljövänliga med låga 

driftskostnader. Ett exempel är den senaste varmvattendrivna tvättmaskinen från Asko Appliances 

AB. 

Asko Appliances AB producerar tvättmaskiner med stor fokus på miljövänliga lösningar och det gör 

de till en av de stora världsledande vitvaruproducenterna idag. De senaste tvättmaskinerna är 

varmvattendrivna och konsumerar upp till 90 % mindre energi än de tidigare tvättmaskinerna från 

företaget (4). De senaste tvättmaskinerna får sin värmekälla från exempelvis fjärrvärme, bergvärme 

eller solfångare. Processvattnet cirkulerar från trumman till en värmeväxlare där uppvärmningen 

sker. Denna tekniska lösning är ny på marknaden men nackdelen är att maskinen måste installeras i 

närheten av värmekällan. Den allra senaste tekniska lösningen är att ansluta tvättmaskinen till ett 

värmepumpsystem och på så sätt ge en möjlighet att kunna använda tvättmaskinen oavsett närheten 

till andra värmekällor. 

I samband med den nya produktframställningen görs i denna rapport en analys av en prototyp av 

värmepumpsystem till en HWC-tvättmaskin (Heating water circuit). Uppdragsgivaren Asko 

Appliances AB vill producera en värmepumptvättmaskin som uppfyller viktiga krav så som låg 

energiförbrukning, låg ljudnivå och framförallt en miljövänlig maskin. 

Processvattnets uppvärmning står för majoriteten av en tvättmaskins energiförbrukning och detta är 

känt sedan tvättmaskinens uppkomst. Tidigare har man försökt lösa problemet genom att ansluta 

maskinen till en ackumulatortank med varmvatten. Tvättmaskinen försörjs då med varmvatten av en 

viss temperaturnivå och elelementet kompletterar värmebehovet till den önskade temperaturnivån. 

Senare studier har visat att elanvändning kan minskas genom att helt byta ut elelementen med ett 

värmepumpsystem. Ett pressutskick från företaget Asko visar att denna lösning kan ge en el-

energibesparing upp till 90 % (4). 

Asko Appliances AB använder värmepumpar till en del av sina nya tvättmaskiner. Tidigare studier 

kring värmepumpar visar att dessa maskiner kan användas i syftet att producera varmvatten för olika 

ändamål. Denna åtgärd kan ge stora ekonomiska besparingar. Med denna anledning har många 

studier fokuserats på en rad olika parametrar i värmepumpssystemet i syftet att uppnå en mer exakt 

optimering. En studie av Fredrik Karlsson visar att värmepumpsystemet kan optimeras genom att 

installera en varvtalsstyrd kompressor i systemet och på så sätt kan kompressorns kapacitet regleras. 

Resultatet visar att värmepumpsystemet inte blir mer energieffektivt men producerar värme 

snabbare (5). 

I en studie från Shanghai Jiao Tong universitet gjordes ett försök där ett värmepumpsystem använts 

för uppvärmning av tappvarmvatten. Studien fokuserar på att dimensionera värmepumpsystemets 
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olika komponenter för att bestämma lämpliga värden på dessa. Resultatet visar att det måste finnas 

en balans mellan köldmediemängden, kompressorn och kondensorstorleken för att systemet skall 

operera energieffektivt. Slutsatsen som drogs från denna rapport är att en lämplig köldmediemängd 

kan regleras fram med hjälp av strypventilen, detta för att uppnå en optimal värmeväxling i 

förångaren. Kondensorn och förångarens dimensioner i förhållande till kompressorn kan bestämmas 

genom att reglera fram en lämplig kompressorkapacitet som kan ge en hög värmeeffekt (6). 

En annan studie från Shanghai Jiao Tong university har studerat värmepumpens interna drift med 

simuleringsmodeller i syftet att optimera en del parametrar i systemet. I försöket undersöks hur 

kondensorytan i förhållande till förångarytan påverkar systemets effektivitet. Resultaten visar att 

kondensorn måste ha en större yta i förhållande till förångaren för att säkerhetsställa att allt 

köldmedium kondenseras i kondensorn (7). 

Det finns forskningsstudier som tar andra alternativ för att göra värmepumpsystemet mer 

energieffektivt när den används till att försörja värme till processvatten för vitvaror. En artikel från 

Högskolan Dalarna visar att en kombination av ett värmepumpsystem med en solfångare kan ge en 

minskning i elanvändning från 3,78 MJ ner till 0,83 MJ per år för en diskmaskin. Vattnet uppvärms 

först till en viss temperaturnivå i solfångaren och värmepumpsystemet kompletterar sedan till det 

önskade temperaturen (8). 

Syftet med detta arbete har varit att analysera och förbättra energieffektiviteten hos en HWC-

tvättmaskin med värmekälla från en värmepump. Studien skall ge svar på om 

värmepumptvättmaskinen kan bli bättre än en vanlig tvättmaskin. 

1.1. Mål 
Målet med detta arbete är att hitta en optimal inställning hos ett värmepumpsystem till en HWC-

tvättmaskin genom att besvara följande frågeställningar: 

1. Vid vilken kombination på köldmedieflöde och luftflöde gör maskinen mest energieffektiv 

under de tre olika försöksserierna?  

2. Är förångaren och kondensorn lämpligt utvalda för detta system sett från dess 

värmeöverföringseffektivitet?  

3. Kan tvättmaskinen med tillkopplat värmepumpssystem under drift uppnå acceptabla 

ljudnivåer och tidsförlopp (en standardmaskin har en bullernivå på 46 dB när den tvättas och 

75 dB när den centrifugeras och tvättiden är på cirka 35 minuter) (2)?  

 

1.2. Avgränsning 
Detta arbete har utförts med fokus på värmepumpens optimala inställning. Inga studier om 

tvättmaskinen har gjorts och ingen hänsyn till ekonomiska aspekter har tagits med. 
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2.  Teori 
Värmepumpar och kylanläggningar arbetar med samma förutsättningar men de fungerar med olika 

syften. Syftet med kylmaskiner är att hålla en lägre temperaturnivå i en behållare t. ex ett kylskåp 

genom att ta bort värme ifrån den. Vid värmepumpsanläggningar tillförs värme till exempelvis ett hus 

genom att uppta värme från en källa av lägre temperaturnivå, se figur 1. Det finns olika sorters 

värmepumpar och skillnaden bland dessa maskiner är vad de används till och var de får sin värme 

ifrån. En del värmepumpar tar värme från luften och överför det till luften i en behållare till exempel 

ett hus. Andra värmepumpar tar värme från luften eller ett annat medium och överför det till luften i 

en behållare eller till vatten i en ackumulatortank. 

 

Figur 1: Energiflöden hos kylskåp och värmepump 

2.1. Termodynamisk process 
I termodynamikens andra lag står det att en driftenergi måste tillföras i en process för att den ska 

transportera energi från en lägre temperaturnivå till en högre (9). En värmepump är en maskin som 

pumpar värmeenergi från en värmekälla med lägre temperaturnivå till en sänka med högre 

temperaturnivå. Detta sker med en tillförd driftenergi till en kompressor. Vidare fastslår 

termodynamikens första lag att i en kontinuerlig process måste följande gälla (9): 

                   (1) 

 

2.2. Verklig ång-kompressionskylcykel 
En verklig ång-kompressionskylcykel är irreversibel, detta på grund av fluidfriktioner respektive 

värmeförluster till omgivningen. Under processen är arbetsmediets temperatur (  ) i förångaren 

lägre än temperaturen i omgivningen. Vid kondensorn är Köldmediet temperatur (  ) högre än 

omgivningens temperatur. Under komprimeringsprocessen kan Köldmediets entropi öka, punkt(1-2) 

eller minska, punkt (1-2´). Entropiökningen beror på friktioneffekten och dess avtagande beror på 

värmeavgivningen. Vid kondensorn kondenseras köldmedieångan fullständigt för att säkerställa att 

bara vätska passerar ventilen. Om denna hamnar i förångaren ofullständigt kondenserad kan det leda 

till att förångningseffekten minskas vilket leder till ett sämre COP-värde. Köldmediet är istället 
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underkylt (punkt 4-5) innan den hamnar i förångaren och detta är också önskvärt eftersom den får 

ett lägre entalpivärde och värmeupptagningen blir mer effektiv. Vid förångaren är det också omöjligt 

att bygga ett system som klarar av att förånga all köldmedium precis efter förångaren, därför byggs 

anläggningen så att en partiell överhettning på ångan sker före kompressorn (punkt 8-1). Detta 

säkerställer att ren ånga kommer in i kompressorn. Strypventilens funktion är att upprätthålla 

tryckskillnaden och illustreras i figur 2 i punkt (5-6 och 7) (9). 

 

 

Figur 2: Verklig ång-kompressionskylcykel 

2.3. Huvudkomponenter i ett värmepumpsystem 
 

Trots att det finns olika typer av värmepumpar brukar de bestå av samma komponenter. En 

luftvärmepump tar värme från luft och en bergvärmepump tar värme från ett berggrund. I figur 2 

agerar rumsluften som värmekälla och processvattnet som värmesänka. Huvudkomponenter i figur 2 

är förångaren, kompressorn, kondensorn och strypventil. 
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3. Metod 
 

För att öka förståelsen för tillvägagångssättet i detta arbete redovisas nedan en materialbeskrivning 

och en fullständig beskrivning av laborationsförsöken. 

3.1. Materialbeskrivning och utförande 
 

En tvättmaskin med inbyggt värmeelement fungerar genom att regulatorn slår på värmeelementet 

som börjar avge värme till processvattnet. En givare skickar signaler till regulatorn under tvättiden 

och när den önskade vattentemperaturen har uppnåtts stängs värmeelementet av. På samma sätt 

fungerar värmepumpen till tvättmaskinen i detta projekt se figur 4. 

 

Figur 3: Skiss över en värmepumptvättmaskin. 

(1 kompressor, 2 förångare, 3 kondensor, 4 strypventil, 5 regulator, 6 temperaturgivare, 7 

trumman(behållaren där tvättprocessen sker) 
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Värmepumpsystemet är inbyggt i en låda av stål och finns på ovansidan av tvättmaskinen. 

Maskinerna är ihop svetsade för att undvika störningar i systemet när tvättmaskinen är i drift. 

Värmepumpsystemet består av en förångare som sitter ihop med en radialfläkt. Fläkten är i sin tur 

kopplad till en apparat där frekvensen regleras. Fläkten har till uppgift att öka den konvektiva 

värmeöverföringen från rumsluften till köldmediet. En kompressor finns monterad efter förångaren 

och vid kondensorsidan har en plattvärmeväxlare installerats. Alla komponenter sitter ihop med 

kopparrör i vilket arbetsmediet cirkulerar. Systemet är anslutet till en presostat och denna har till 

uppgift att avbryta en körning om det skulle bli något fel. Värmeväxlaren är ansluten till 

tvättmaskinen med två plaströr. I dessa rör cirkulerar processvattnet mellan tvättmaskinen och 

värmeväxlaren med en inbyggd cirkulationspump. Kompressorn i kretsen ökar trycket och därmed 

köldmediets temperatur innan den hamnar i kondensorn. För att upprätthålla tryckskillnaderna i 

processen finns en strypventil monterad efter kondensorn. 

Det finns två komponenter i värmepumpskretsen som är manövrerbara, strypventilen och fläkten. 

Rumsluften och köldmediets massflöde varieras genom att ändra lägen på dessa komponenter.  

Följande antaganden har gjorts: 

Den inkommande luften antas ha en temperatur på 200C. 

Luftdensitet under laborationen är 1,2 kg/m3 (10) 

Luftens specifika värmekapacitet är 1,005 kJ/kg*K (10). 

 

Fläktfrekvensen står för luftflöde enligt tabell2. 

Tabell 1: Luftflöde vid varje fläktfrekvens 

Fläktfrekvens(rpm) Luftflöde(m3/s) 

  

15 0,0332 

30 0,061 

50 0,089 

 

Köldmediekretsen är slutet och ett värde på köldmediets flöde var svår att mätta därför illustreras 

det med strypventilläge i tabell 3. 

Tabell 2: Strypventilläge vid försök 

Laboration Strypventilläge (grader) 

Försöksserie1 51 

Försöksserie2 61 

Försöksserie3 71 

 

Luftflödet varieras genom att ändra på fläktvarvtalet från 15rpm till 50rpm. I tvättmaskinen sitter en 

regulator som sätter på värmepumpen och stänger av den när det önskade temperaturvärdet har 
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uppnåtts. Värmepumpen sätts igång tio minuter efter att maskinen har startats, anledningen är att 

låta tvättmedlet upplösas i processvattnet innan uppvärmningsprocessen.  

Köldmedieflödet varieras genom att ändra strypventilens läge. Strypventilläge i tabell 3 motsvarar en 

viss vinkel vid en försöksserie. En visare finns monterad på strypventilen och den visar en vinkel som 

mäts i grader med en gradskiva från 0 till 90 grader. Figur 5 visar hur regleringen går till med 

strypventilen. 

 

Figur 4: Strypventilreglaget 

Under försöken finns mätinstrument som visar mätvärden från tillståndsvariabler i systemet med en 

tidsintervall på en sekund. En tryckmätare loggar tryck värden före och efter kompressorn. En 

effektmätare loggar energiåtgången till kompressorn samt fläkten. Ett termoelement loggar 

temperaturvariationer vid köldmediet och vattenkretsen och denna har sammanlagt sju givare.  

Vid varje tillfälle fås ett tryck och ett temperaturvärde som tillsammans anger entalpivärdet för 

köldmediet just vid det tillståndet. 

Systemet har också en manometer som visar tryckskillnaden över fläkten. De datorprogram som 

använts under laborationen är labview och testo. 

Vid köldmediekretsen sitter en högtryckspressostat och denna skall avbryta körningen om det 

uppstår fel eller störningar så som: 

- För hög fyllnadsgrad,  

- Otillräcklig kylning av kondensorn  

- För lågt flöde 

- För hög temperatur. 
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3.2. Försöksserier 
Det gjordes totalt nio försök uppdelade i tre försöksserier. En försöksserie består av tre olika 

körningar där det kombineras ett flöde på köldmediet med en fläktfrekvens enligt tabell 4. Försöket 

går ut på att värma processvatten från dess ursprungliga temperaturvärde (20°C) till det önskade 

temperaturvärdet (60°C). Energi i form av elektricitet tillförs kompressorn och fläkten. Syftet är att 

utvinna värme från den tjugo grader varma inomhusluften. 

Tryck och temperaturvärden från försöken används till att räkna ut energiflöden runt systemet 

värmepump och därmed uträtta en energibalans som visar vid vilken inställning maskinen fungerar 

som mest energieffektivt. 

Massflödet för rumsluften efter förångaren beräknas med följande formel där    står för en 

konstant som varierar beroende på mätrörets diameter (10). 

           √   (2)  

Luftens energiinnehåll beräknas med följande formel där rumsluftens massflöde multipliceras med 

dess specifika värmekapacitet och dess temperaturskillnad (10). 

                              (3) 

Den avgivna värmeenergin från kondensorn beräknas med följande formel där köldmediets 

massflöde multipliceras med dess entalpidifferens (10). 

                                     (4) 

Värmefaktorn anger förhållandet mellan den satsade energin och det tillförda arbetet i kompressorn 

och fläkten enligt formeln nedan (10). 

      
      

       
    (5)  

Tabell 3: försöksserier  

 Försöksserie1 Försöksserie2  Försöksserie3  

Luftflöde1(15rpm) 
V=0,0332 

Kombination med  
köldmedieflöde 
vid väntilläge1(51 
grader) 

Kombination med  
köldmedieflöde 
vid väntilläge2(61 
grader) 

Kombination med  
köldmedieflöde 
vid väntilläge3(71 
grader) 

Luftflöde2(30rpm) 
V=0,061 

Kombination med  
köldmedieflöde 
vid väntilläge1(51 
grader) 

Kombination med  
köldmedieflöde 
vid väntilläge2(61 
grader) 

Kombination med  
köldmedieflöde 
vid väntilläge3(71 
grader) 

Luftflöde3(50rpm) 
V=0,089 

Kombination med  
köldmedieflöde 
vid väntilläge1(51 
grader) 

Kombination med  
köldmedieflöde 
vid väntilläge2(61 
grader) 

Kombination med  
köldmedieflöde 
vid väntilläge3(71 
grader) 

 



15 

  

Försöken utförs med 7 liter vatten med en begynnelsetemperatur på cirka 200C. Varje försöksserie 

omfattar tre olika försök där försöken görs med fem timmars mellanrum för att säkerställa att 

komponenterna har rumstemperatur innan värmepumpen opererar. 

 

3.3. Värmeöverföringseffektivitet för förångaren och kondensorn 
För att få ett väl fungerande värmepumpsystem är det viktigt att välja lämplig storlek på kondensorn 

och förångaren med bra värmeöverföringseffektivitet. Till exempel skall ytarean på kondensorn vara 

något större än ytarean på förångaren i ett värmepumpsystem som upptar värme från luften till ett 

varmvattensystem (7). 

För att beräkna värmegenomgångskoefficienten divideras värmeenergin med den logaritmiska 

temperaturen (10).  

   
 

    
   (6) 

Effektiviteten för en värmeväxlare räknas ut genom att dividera den uppmätta värmeenergin med 

den maximala (10). 

  
 

    
   (7) 

Den maximala värmeenergin beräknas genom att multiplicera den specifika värmekapaciteten med 

temperaturskillnaden (10). 

                         (8) 

Buller som uppstår när värmepumptvättmaskinen opererar uppmäts med hjälp av en ljudmätare 

med modellnummer 2231 från Brüel & Kjær. Apparaten uppställs i höjd med tvättmaskinen på ett 

avstånd av cirka en meter från maskinen. På skärmen kan man avläsa en variation av ljudnivån när 

maskinen opererar. 
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4.  Resultat 

4.1. Försöksserier 
Tabell 4 visar uträkningar av energianvändningen i värmepumpsystemet från alla tre försöksserierna 

och här tas värmefaktorn också med. Rutorna som är färgade visar det bästa (grönfärgade rutan) 

respektive sämsta (orangefärgade rutan) fallet för det här värmepumpsystemet. Den gröna rutan 

visar ett resultat där maskinen körs med ett lågt flöde på köldmediet i kombination med en 

fläktfrekvens på 15rpm, det vill säga det lägsta luftflödet. Den orangefärgade rutan visar att en 

kombination av lågt köldmedieflöde med hög fläktfrekvens ger ett dåligt resultat. Under försöken 

förbrukar två komponenter elektricitet och det totala el användandet illustreras i rutan med Qsatsad 

(elenergin från kompressorn och fläkten). Qvinst (värmeenergin från kondensorn) är den utvunna 

energin i form av värme under försöken. 

Tabell4: Satsad elenergi och bortförd värmeenergi samt COP-värden 

 Försöksserie1 
(51grader) 

Försöksserie2 
(61grader) 

Försöksserie3 
(71grader) 

Luftflöde1(15rpm) 
V=0,0332 

Qsatsad=0,29KWh 
Qvinst=0,45 KWh 
COP=1,6 

Qsatsad=0,35 KWh 
Qvinst=0,37 KWh 
COP=1,1 

Qsatsad=0,20 KWh 
Qvinst=0,15 KWh 
COP=0,76 

Luftflöde2(30rpm) 
V=0,061 

Qstasad=0,30 KWh 
Qvinst=0,37 KWh 
COP=1,2 

Qsatsad=0,34 KWh 
Qvinst=0,34 KWh 
COP=1 

Qsatsad=0,35 KWh 
Qvinst=0,45 KWh 
COP=1,3 

Luftflöde3(50rpm) 
V=0,089 

Qstasad=0,40 KWh 
Qvinst=0,25 KWh 
COP=0,6 

Qsatsad=0,45 KWh 
Qvinst=0,37 KWh 
COP=0,8 

Qsatsad=0,45 KWh 
Qvinst=0,29 KWh 
COP=0,6 

 

 

4.2. Värmeöverföringseffektivitet för förångaren och kondensorn 
Figur 5 till och med figur 8 visar resultat av både kondensorn samt förångarens UA-variation och 

värmeöverföringseffektivitet över tid vid bästa möjliga driftpunkten i detta arbete. Figur 5 och Figur 7 

visar en variation av UA-värdet för förångaren och kondensorn när maskinen opererar. Figur 6 och 

Figur 8 visar resultat på värmeöverföringseffektivitet för förånagen och kondensorn när maskinen 

opererar. Resultatet i Figur 5 och Figur 7 visar att värmegenomgångskoefficienten varierar mellan 

0,05 till 0,1 kW/0c för både förångaren och kondensorn vid den bästa driftpunkten.  Figur 6 och 8 

visar att värmeöverföringseffektiviteten ligger på cirka 80% (  = 0,8) för förångaren och knappt 20 % 

(  = 0,2) för kondensorn. De ovanbeskrivna värden visar att förångarens prestanda är bättre än 

kondensorn i detta system. 
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Figur 5: UA värdet för förångare. y-axeln står för kW/0c och x-axeln för tid i sekunder 

 

 

Figur 6: Värmeöverföringseffektivitet, förångare. y-axeln för värmeöverföringseffektiveteten ( ) X-

axeln står för tid i sekunder 

 

 

 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3
1

2
1

6

4
3

1

6
4

6

8
6

1

1
0

7
6

1
2

9
1

1
5

0
6

1
7

2
1

1
9

3
6

2
1

5
1

2
3

6
6

2
5

8
1

2
7

9
6

3
0

1
1

UA-värdet Förångare 

UA-värdet Förångare

Medelvärde

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1

1
5

8

3
1

5

4
7

2

6
2

9

7
8

6

9
4

3

1
1

0
0

1
2

5
7

1
4

1
4

1
5

7
1

1
7

2
8

1
8

8
5

2
0

4
2

2
1

9
9

2
3

5
6

VVX-Effektivitet(Q/Qmax) 

VVX-
Effektivitet(Q/Qmax)

Medelvärde



18 

  

 

Figur 7: UA-värdet för kondensorn. Y-axeln står för kW/0c och X-axeln för tid i sekunder 

 

 

Figur 8: värmeväxlareffektivitet, kondensorn. Y-axeln står för värmeöverföringseffektiveteten   ) och 

X-axeln står för tid i sekunder. 

4.3. Ljudnivån och tvättid 
Den maximala bullernivån uppmättes till 67dB och värmepumptvättmaskinen opererade under ett 

tidsförlopp på cirka 40 minuter. 
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5. Diskussion 

5.1. Försöksserier 
Det står i rapporten att fläkten orsakar en påtvingad konvektion och ju högre luftflödet är desto mer 

värmeenergi tillförs till köldmediet. Dock visar resultatet att bästa utfallet fås vid en kombination av 

lågt luftflöde tillsammans med ett lågt köldmedieflöde och sämsta utfallet vid en kombination av ett 

högt luftflöde med ett lågt köldmedieflöde. Detta är helt rimligt och kan förklaras med Nukiyamas 

kokkurva (10). Vid låga luftflöden sker värmeöverföring via konvektion från luften till rör ytan och via 

ledning genom rör ytan. Innanför rör ytan överförs värmen via konvektion till köldmediet. 

Värmeöverföringen går långsamt och innanför rörets fasta yta formas små ångbubblor som lämnar 

den varma ytan och kollapsar i köldmediets kalla delar. Det tillförda värmeenergin utnyttjas optimalt 

och värmepumpen vid denna inställning ger en acceptabel COP-värde som är 1,6. En studie om 

värmepumpsystem för uppvärmning av vatten visar att COP-värdet kan variera från 1,8 till 5,66 (11). I 

sämsta fallet går fläkten på ett högt varvtal och värmetillförseln är stor. Innanför rör ytan bildas stora 

ångbubblor som tillsammans bildar ett skikt ånga och värmeöverföringen till köldmediet sker nu via 

strålning. Detta innebär att stora mängder värmeenergi behövs tillföras för att koka köldmediet. 

Detta förklarar varför en kombination av högre luftflöde i kombination med lågt köldmedieflöde ger 

sämre resultat. 

 Värmepumptvättmaskinen konsumerar totalt 0,29 kWh i elenergi när den opererar som mest 

energieffektivt. Detta resultat visar att värmepumptvättmaskinen förbrukar ungefär lika mycket el-

energi som dagens varmvattendrivna tvättmaskiner som är ansluten till en ackumulatortank med 

varmvatten. Dessa varmvattendrivna tvättmaskiner får sin värmeenergi från exempelvis fjärrvärme, 

bergvärme eller solfångare och dessa konsumerar cirka 0,2 kWh i elenergi (2). Detta visar på att 

resultatet i denna studie är rimligt. 

5.2. Värmeöverföringseffektivitet för förångaren och kondensorn 
Värmeöverföringsytan på förångaren och kondensorn är okänd därför illustreras UA-värdets 

variation och även värmeväxlarnas värmeöverföringseffektivitet i Figur 5 till och med Figur 8. 

Värmegenomgångstalet kan försämras om förångarytans temperatur blir lika med rumsluftens dagg 

temperatur och vattenångan börjar kondenseras. I Figur 5 kan man observera att den ligger konstant 

under processens gång vilket innebär att vattenångan som kondenseras på förångarytan inte är 

tillräckligt stor för att påverka värmegenomgångstalet negativt. Värmeöverföringseffektiviteten är 

bättre vid förångaren om man jämför resultatet från Figur 6 och Figur 8. Detta kan förklaras med att 

det sker värmeläckage vid kondensorn under processens gång. Eftersom värmeöverföringsytan på 

förångaren och kondensorn är okända är det svårt att jämföra värmegenomgångskoefficienten från 

den här rapporten med andra forskningsrapporter. Men värden på värmegenomgångskoefficienten 

där värmeöverföringen sker mellan ett köldmedium och vatten ligger mellan 0.3-1 kW/m2*0c (10). 

Värden på UA-värdet från den här rapporten ligger mellan 0,05-0,1 kW/0c vilket innebär att det ligger 

utanför referensvärdets intervall. Det visar en ganska stor skillnad och detta kan bero på det okända 

värdet på värmeväxlarnas värmeöverföringsytor.  
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5.3. Komfortkrav 
Bullernivån varierar från 50 till 67 decibel (dB). En varmvattendriven tvättmaskin har en bullernivå på 

46 dB när den tvättar och 75 dB när den centrifugerar[13]. Under körningen tog det cirka 40 minuter 

att uppnå de önskade värdarna på processvattnets temperatur. En jämförelse mellan en 

varmvattendriven tvättmaskin och en tvättmaskin med värmepump visar att det skiljer cirka 5 

minuter per tvätt pass när de opererar med samma tvättprogram. Dock kan det påpekas här att 

laborationsförsöken gjordes enbart med vatten i trumman. En vanlig tvättmaskin opererar med last i 

form av plagg och denna last kan påverka processvattnets temperaturvariation som i sin tur kan 

påverka tvättiden. Alltså kan detta skapa en osäkerhet i denna jämförelse. 

 

5.4. Förbättringsåtgärder 
Inför vidare studier kring det här värmepumpsystemet finns en del åtgärder att undersöka vidare. 

Mätvärden från en värmekamera visade temperaturer på cirka 45 0 C på kondensorytan under en 

normalkörning. Detta innebär att värmeförlusten från kondensorn är tillräckligt stor för att göra 

värmeväxlingen mindre effektiv. En förbättringsåtgärd kan vara att isolera kondensorn och därmed 

minska värmeläckaget. 

En annan förbättringsåtgärd inför vidare studier är att använda sig ut av NTU-metoden (Number of 

transfer units) som beräkningsmetod. Denna metod kan ge bättre resultat eftersom 

värmeöverföringseffektiviteten   och NTU tillsammans visar storleken och effektiviteten hos en 

värmeväxlare. Inför vidare studier kring det här värmepumpsystemet kan kondensorn ersättas med 

en ny kondensor med större värmeöverföringsyta och bättre värmeöverföringseffektivitet.  
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6. Slutsats 
Resultatet från detta examensarbete visar att värmepumptvättmaskinen förbrukar cirka 1 kWh 

mindre el-energi än en elektriskt uppvärmd tvättmaskin. Drifttiden för ett tvätt pass blir dock 5 

minuter längre jämfört med ett normalt tvätt pass med samma tvättprogram. 

Värmepumpstvättmaskinen opererar energieffektivt om följande åtgärder uppfylls: 

  Ett lågt fläktvarvtal i kombination med lägre köldmedieflöde. 

  En större överföringsyta genom att välja en större kondensor med bättre 

värmeöverföringseffektivitet. 

  En bättre isolering av kondensorn för att minska värmeförluster. 

Dessa tekniska åtgärder kan även vara tillämpbara för de nya varmvattendrivna tvättmaskinerna om 

de konstrueras ihop med ett värmepumpsystem som exempelvis det som studerats i den här 

rapporten.   
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8. Appendix 

Figur6: 

HWC-maskinen framsida 
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Figur7: HWC-maskinen baksida 
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