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Sammanfattning

Trots upprepade varningar om globala konsekvenser till följd av utsläpp av växthusgaser
fortsätter dessa att öka i världen. Huvudsakligen kommer växthusgasutsläpp från förbränning av
fossila bränslen, något som enbart i Europa är källan till över hälften av all elproduktion. Att
endast byta ut de fossila bränslena mot miljövänliga alternativ skulle ta lång tid, därför ligger
mycket fokus även på energibesparingar. Hushållens elanvändning är en viktig sektor där mycket
forskning utförts, här ingår bland annat elanvändningen för diskmaskiner där flertalet alternativa
tekniker för minskad elanvändning tagits fram. Diskmaskiner med ångtillförsel i fördiskstadiet är
en sådan teknik som finns ute på marknaden i dagsläget. Vissa diskmaskinstillverkare hävdar att
ångans egenskaper gör att ånga kan användas som glansmedel i diskmaskiner.

Syftet med denna studie är att undersöka om det ligger någon sanning bakom dessa tillverkares
påståenden angående ånga som alternativ till spolglans. Bra glans på diskgods är viktigt för
konsumenter då glansigt diskgods upplevs som ”skinande rent”. Det finns dessutom en
elbesparingspotential i att använda ånga. Tillförs ånga vid rätt fas i diskprocessen skulle det också
kunna ersätta uppvärmningen av vatten i den avslutande sköljningen, något som står för en stor
del av diskmaskinens elanvändning. Ångans spridning, sluttemperatur vid ångtillförsel och
ångappliceringstid är faktorer vars inverkan undersöks i studien.

Denna studie har mestadels utgjorts av praktiska försök. För att säkerställa vilka parametrar som
påverkar glans har tester utförts med hela diskcykler. Diskmaskinen som använts är en Asko
D5434 och diskmaskinens styrkort har programmerats särskilt för dessa tester.
Normalprogrammet användes som diskprogram under denna studie ty det användes vid
diskmaskinens energimärkning. Normalprogrammet har omprogrammerats bland annat så att
uppvärmning i den avslutande sköljningen uteblir. Inför varje test har omgivningens temperatur
och relativa fuktighet noterats, ett medelvärde på kranvattnets vattenhårdhet har testats fram och
en viss mängd diskmedel har uppmätts till varje test. Fem olika typer av diskgods, samtliga i glas,
har använts som testobjekt och efter avslutad diskning har diskgodsets glans bedömts med hjälp
av en ljuslåda. För produktion av ånga har en eller två ånggeneratorer använts. Under testerna har
temperaturen i diskmaskinen registrerats och både elanvändning och vattenförbrukning har
noterats. För att ha något att jämföra med utfördes referenstester med det vanliga
normalprogrammet med spolglans vars resultat använts som utgångspunkt.

Enligt studiens resultat kan ånga användas som glansmedel då det till och med ger bättre glans än
spolglans. Klart är också att det är viktigt för spridningen vart i diskmaskinen ångan tillförs och
att det finns ett samband mellan glans och ångappliceringstid. Under studiens gång gjordes vissa
upptäckter gällande det omprogrammerade normalprogrammets resursanvändning, därav
beräknades justerade värden för vatten- och elanvändning för att en mer rättvis jämförelse med
referensvärdena skulle kunna göras. Enligt dessa värden kommer vattenförbrukningen att öka
något om ånga skulle börja användas i normalprogrammet. Däremot visar de justerade värdena
att diskmaskinens elanvändning kan minskas mycket om ånga används för att höja temperaturen
innan torkfasen istället för diskmaskinens element.

Bortsett från att vara bra för glans kan vissa andra fördelar med ånga konstateras. Att eliminera
spolglans från diskprocessen minskar mängden kemikalier som släpps ut i naturen och skulle
normalprogrammet med ånga programmeras på rätt sätt kan elanvändningen för diskmaskiner
minskas. Vidare forskning rekommenderas också för ångans effekt på torkning på diskgods.





Abstract

Despite repeated warnings regarding the global consequences of greenhouse gas emissions, they
continue to increase worldwide. The main carbon dioxide emissions derive from combustion of
fossil fuels, which in Europe alone is the source of over half the electricity production. To just
replace the fossil fuels with green alternatives would take too long, thus, a lot of focus has been
directed at electricity savings as well. The electricity usage of the households is an important
sector where a lot of research has been conducted and amongst other things, this includes the
electricity usage for dishwashers where a number of alternative technologies for lessened
electricity usage have been developed. Dishwashers with steam injection in the pre-wash stage is
one of those technologies that is available on the market today. Some dishwasher manufacturers
claim that the attributes of steam makes it suitable as a rinse aid in dishwashers.

The purpose of this study is to investigate whether or not there is any truth to the manufacturers
claim regarding steam as an alternative to ordinary rinse aid. A nice gloss on dishes is important
to consumers since glossy dishes are perceived as “spotlessly clean”. There is also an electricity
savings potential in the use of steam. If steam is injected in the right phase during the dishing
process, steam could replace the heating of water in the final rinse stage, which is a major part of
the dishwashers’ electricity usage. The distribution of steam, the final temperature after steam
injection and steam injection time are factors whose impact this study will examine.

In this study, mostly practical tests have been conducted. To ensure which parameters will affect
the gloss the tests have been conducted with whole dish cycles. The dishwasher that has been
used is an Asko D5434, and the dishwashers’ control card has been programmed especially for
these tests. The Normal wash program was the dish program used during this study since it was
used during the energy labelling of the dishwasher. The Normal wash program has been
reprogrammed so that there will be no heating of the water in the final rinse stage. Before each
test the temperature and relative humidity of the surroundings have been noted, an average value
for the water hardness has been calculated and a certain amount of detergent has been measured
for every test. Five different types of dishes all made of glass, have been used as test subjects and
after each test the dishes glossiness have been assessed with a light box. For the production of
steam, either one or two steam generators have been used. During the tests the temperature in
the dishwasher has been registered and both the electricity usage and the water usage have been
noted. For the sake of comparison, reference tests were conducted with the ordinary Normal
wash program and rinse aid.

According to the results of the study, steam can be used as rinse aid as it is even better for gloss
than ordinary rinse aid. Clearly, it is important for the distribution of steam where in the
dishwasher steam is injected and there is also a connection between gloss and steam injection
time. During the course of the study, certain discoveries where made regarding the
reprogrammed Normal wash programs’ usage of water and electricity. Hence, adjusted values
were calculated in order to provide a fair comparison with the results from the reference tests.
According to the adjusted values, the water usage with steam injections will increase somewhat if
steam were to be used in the Normal wash program. However, the adjusted values show that the
dishwashers’ electricity usage can be greatly reduced if steam is to be used to raise the
temperature before the drying phase instead of the dishwashers’ radiator.

Aside from providing nice gloss, there are other advantages as well with steam. To eliminate the
usage of ordinary rinse aid will decrease the amount of chemicals released into the environment
and should the Normal wash program with steam be reprogrammed correctly, a lot of electricity
could be saved. Further research regarding steams’ impact on drying dishes is recommended.
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Kapitel 1 - Introduktion
Den globala uppvärmningen är i nuläget det största hotet mot mänskligheten. Frekventa
klimatkonventioner hålls där världens ledare strävar mot att komma överens om att minska
utsläppen av koldioxid, den största orsaken till global uppvärmning. Trots detta ökar
koldioxidutsläppen (TT 2013), som i huvudsak sker i samband med förbränning av fossila
bränslen. Enligt Ekonomifakta (2013) stod fossila bränslen för över 50 procent av den europeiska
elproduktionen 2011. För att minska elsektorns koldioxidutsläpp måste antingen fossila bränslen
fasas ut ur elproduktionen eller så måste elanvändningen minska. I och med att det i dagsläget
saknas koldioxidneutrala alternativ som omedelbart kan ersätta fossila bränslen hamnar fokus på
att minska elanvändningen. Den europeiska energimärkningen förmår tillverkarna av
hushållsapparater, till exempel diskmaskiner, att göra sina produkter mer energisnåla, likaså gör
samhället som trycker på för mer energieffektiva vitvaror. Detta skapar i sin tur ytterligare en
drivkraft i form av en konkurrens mellan tillverkarna, vilka strävar mot att förvärva
konsumenternas gunst. En stor del av det tidigare och rådande forskningsläget för diskmaskiner
handlar om diverse energibesparingar, där exempelvis Hauer & Fischer (2011) undersökte
adsorptionsdiskmaskiner som idag finns att köpa på marknaden medan Persson & Renström
(2013) undersökte möjligheten att driva hushållsapparater, bland annat diskmaskiner, med
fjärrvärme.

Om en konventionell diskmaskin använder 1.09 kWh per tvättcykel (Hauer & Fischer 2011) så
används cirka 170 Wh till pump, fläkt och kontrollenheten. Resterande 920 Wh går åt till att
värma vattnet dels vid själva rengöringen och dels i sista sköljcykeln för torkningens skull, med
andra ord går drygt 84 procent av diskmaskinens energianvändning åt till uppvärmning av vatten.
I en konventionell diskmaskin med kondensationstorkning (vattnet förångas på diskgodset och
kondenserar på diskutrymmets väggar) går med andra ord det mesta av energin till att värma upp
vattnet. Fokus för energibesparingar i diskmaskiner ligger inte helt oväntat på uppvärmning av
vatten (Hauer & Fischer 2011).

Hauer & Fischer undersökte i en rapport från 2011 om adsorptionsmedlet zeolit (specifikt zeolit
x13) kunde användas på ett effektivt sätt för att torka disken och om detta minskade
diskmaskinens elanvändning. Enligt Nationalencyklopedin (2013) är det zeolitens förmåga att
adsorbera vatten eller andra ämnen som gör den attraktiv som adsorbent vid torkning, rening och
separation. Zeoliter kan användas flera gånger då de vid uppvärmning släpper ifrån sig de
vattenmolekyler de tidigare adsorberat. Hauer & Fischer (2011) beskriver i sin rapport hur ett
adsorptionstorkningssystem i en diskmaskin fungerar och jämför samtidigt en konventionell
diskmaskin med en adsorptionsdiskmaskin. Diskmaskinen med adsorptionsmedel fungerar som
så att luft med hög temperatur värmer upp torkmedlet som från början är blött sedan en tidigare
diskning. En fläkt blåser den varma luften över torkmedlet (som befinner sig utanför själva
diskutrymmet) vilket avger vattnet till luften som efter passering av torkmedlet har en temperatur
på cirka 50°C. Den blöta, varma luften förs ut i själva diskutrymmet och genom kondensation
värmer diskgodset och det kalla vattnet som pumpats in i diskmaskinen. Då det är dags för
torkning transporterar en fläkt ut den fuktiga luften från diskutrymmet till den fortfarande varma
zeoliten som adsorberar vattnet och luften som återigen skickas ut i diskutrymmet är torr och
varm. Efter en jämförelse mellan en konventionell diskmaskin och adsorptionsdiskmaskinen
kommer Hauer & Fischer fram till att man med adsorptionstekniken kan göra en energibesparing
på 24 procent.

Bortsett från adsorption har andra alternativa tekniker gällande diskmaskiner också undersökts.
En studie från 2013 undersökte bland annat de tekniska och energimässiga aspekterna kring att
driva hushållsapparater med hjälp av fjärrvärme (Persson & Renström 2013). Enligt rapporten
har utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige varit stabil sedan fjärrvärme introducerades och idag är
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majoriteten av de svenska flerbostadshusen anslutna till fjärrvärme. Men i och med att det blir
mer och mer populärt att energieffektivisera, både när det gäller befintliga hus och nya hus (så
kallade passivhus), kommer behovet av fjärrvärme för uppvärmning att minska. Persson &
Renström (2013) menar på att det inte kommer att vara ekonomiskt motiverbart att ansluta
framtidens energisnåla hus till fjärrvärmenät, utan att täcka husens reducerade värmebehov med
el. De energisnåla husen (m.a.p. värme) kommer alltså dra mer el då både hus och värmekrävande
komponenter, så som exempelvis diskmaskin och tvättmaskin, istället kommer att värmas upp på
elanvändande, sätt. Uppvärmning med fjärrvärme är dock att föredra framför uppvärmning med
el framförallt utifrån ett miljömässigt perspektiv.

Genom att göra diskmaskiner och andra värmekrävande komponenter värmedrivna i de
energisnåla husen hoppas Persson & Renström (2013) att värmeunderlagen i husen skall bli
tillräckliga för att föranleda anslutning till fjärrvärme och därmed minskad elanvändning. Enligt
rapporten var syftet med projektet bland annat att utveckla provserier för värmedrivna
diskmaskiner och prova dessa i hus med fjärrvärme. Efter vissa modifieringar kunde Persson &
Renström med hjälp av företaget Asko Appliances AB jämföra sin värmedrivna diskmaskin med
en konventionell, eluppvärmd diskmaskin för olika diskprogram. Resultaten visade att med en
värmevattentemperatur på 80°C minskade elbehovet med upp till 90 procent för den
värmedrivna diskmaskinen jämfört med den konventionella. För en värmevattentemperatur på
55°C var el-reduktionen cirka 50 procent i samma jämförelse.

Forskningen kring energibesparingar för hushåll har också resulterat i att ånga numera används i
flertalet hushållsapparater. Ånga har länge använts i strykjärn, men det är först de senaste
årtiondena som ånga börjat användas även i annan hushållsteknik. Vad gäller applicering av ånga i
diskmaskiner är detta något som börjat nyttjas nyligen. 2011 presenterade företaget LG en ny
serie diskmaskiner som använder sig av ånga (LG 2011). Ångfunktionen kallas för TrueSteam och
används i fördiskstadiet. Enligt tillverkarna själva gör denna funktion att diskgodset ej behöver
spolas av innan det sätts in i diskmaskinen vilket i slutändan minskar vattenförbrukningen och är
bra för miljön. LG (2011) beskriver att ånga produceras i en ånggenerator för att sedan föras in i
diskutrymmet. Den varma ångan sprids över diskgodset och löser upp matrester, enligt LG löses
alla matrester upp oavsett hur tuffa de är. Därefter spolas diskgodset av med hjälp av vatten via
spolarmarna. Användarnas egna recensioner på Internet har bekräftat att TrueSteam-funktionen
lever upp till tillverkarnas påstående.

LG:s TrueSteam-funktion skiljer den från övriga diskmaskiner på marknaden, men spolglans är
något som de flesta diskmaskiner har gemensamt. Spolglans, som tillsätts under
sköljningsprocessens sista sköljning, minskar vattnets ytspänning vilket gör att det lättare rinner
av diskgodset. Detta är bra både för att diskgodset torkar fortare och för att kalkavlagringarna
minskar. Kranvatten kan vara mjukt eller hårt beroende på den omgivande miljöns förekomst av
kalk (NE 2014a). Hårt vatten innehåller en stor mängd mineraler, och då vattnet avdunstar på
diskgodset bildas en vit hinna av så kallade kalkavlagringar, vilka kan vara svåra att få bort.
Beroende på vattnets hårdhet behövs olika mängd spolglans, hårdare vatten kräver mer spolglans
(How It Works: Dishwasher 2013). Spolglans är en blandning syntetiska kemikalier, varav en av
dessa är non-jontensider. Enligt Kemikalieinspektionen (2014) måste alla tensider som används i
rengöringsmedel vara biologiskt lättnedbrytbara. Tensider är ett samlingsnamn på ämnen vars
funktion är att sänka ytspänningen i vätskor. I och med att tensider besitter denna egenskap
betyder det att de nästan alltid är giftiga för vattenlevande organismer (Kemikalieinspektionen
2014) och dessutom används de oftast i stora mängder. Förutom att möjliggöra torkning av
diskgods och förhindra kalkavlagringar gör tensiderna i spolglans också diskgodset glansigare.

Enligt Asko Appliances finns ett flertal aktörer på diskmaskinsmarknaden påstår att ånga kan
förbättra glans på diskgods, men bevis för detta har hittills saknats. Varför skulle då ånga ha
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denna potential att göra diskgods glansigare än vad spolglans gör? Poängen med spolglans är att
vattnet skall rinna av så att det inte börjar torka medan det fortfarande befinner sig på diskgodset.
Då vattnet avdunstar lämnas mineralerna i vattnet kvar på diskgodset och bildar kalkavlagringar.
Hårdare vatten innehåller en större mängd mineraler som kan bilda kalkavlagringar, medan ett
mjukare vatten innehåller en mindre mängd mineraler. Ett vatten som är fritt från mineraler torde
alltså inte lämna några kalkavlagringar vid avdunstning. Men när är mineralhalten i vatten
obefintlig? I och med att mineralerna inte följer med vattnet då det avdunstar betyder detta att
vattenånga borde vara nästintill fritt från mineraler. Hypotesen bakom varför ånga skulle kunna
vara ett bra glansmedel är att det innehåller mycket låga mängder mineraler.

1.1. Syfte
Det primära syftet med denna studie är att undersöka om ånga kan användas i diskmaskiner som
glansmedel. Glans på diskgods är åtråvärt eftersom det gör att disken upplevs som renare av
användaren av diskmaskinen. I dagsläget används spolglans med syntetiska kemikalier för att
disken ska bli glansig. Att byta ut dessa kemikalier mot ren vattenånga vore bra ty det skulle
minska belastningen på miljön.

Ett annat syfte med denna studie är att undersöka om diskmaskiners elanvändning kan minskas
om ånga tillförs efter avslutad sköljning istället för att uppvärmning av vatten sker i den sista
sköljningen. Elproduktionen står för en stor del av de antropogena utsläppen av koldioxid och
bidrar därmed till den globala uppvärmningen. Minskad elanvändning är ett viktigt sätt att minska
koldioxidutsläppen för att konsekvenserna av den globala uppvärmningen skall hållas så milda
som möjligt.

1.2. Mål
Denna studies huvudsakliga mål är att genom praktiska försök undersöka huruvida ånga kan
användas i diskmaskiner för att förbättra glansen på diskgods. Dessutom kommer följande
aspekter gällande diskmaskin med ångtillförsel att undersökas:

 Samband mellan temperatur och ångappliceringstid
 Spridning av ånga i diskmaskinen med temperaturutveckling som spridningsindikator
 Hur spridning och glans påverkas av diskgodsets placering
 Glans med en och två ånggeneratorer
 Samband mellan glans och ångappliceringstid
 Hur tillfösel av ånga påverkar diskmaskinens totala vatten- och elförbrukning jämfört

med motsvarande energimärkning
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Kapitel 2 - Standardtest för glans och energi
En diskmaskins primära funktion är att diska rent smutsigt diskgods, men med tiden har krav på
att diskmaskinen ska klara av att utföra flera funktioner tillkommit. Diskmaskiner skall numera
även torka diskgodset efter avslutad rengöring och bidra till att göra diskgodset glansigt. För att
kontrollera att diskmaskiner uppfyller de krav på rengöring, torkning och glans på diskgods som
ställs på dem finns ett antal standardiserade tester (IEC 2013). Enligt Annika Ottosson1 på
diskmaskinsföretaget Asko Appliances AB går testerna till så att en förbestämd blandning
diskgods smutsas ned med förutbestämda ämnen som är erkänt svåra att få bort. Mängden
diskgods beror också på diskmaskinens kapacitet. Diskgodset placeras i maskinen på ett
standardiserat sätt och ett standardiserat maskindiskmedel används i ett standardiserat program.
Efter avslutad diskning studeras vartenda glas, tallrik, kastrull, bestick och dylikt, ett i taget.
Diskgodsets torrhet och renhet noteras i standardiserade formulär efter att en subjektiv
bedömning gjorts. För torrheten går betygskalan från 0 till 2 där 0 är blött, 2 är helt torrt och 1 är
mycket lite blött (vattnets area får vara ungefär lika stort som en lillfingernagel). Renhetens skala
är däremot 5-gradig där högsta betyg innebär helt rent. Om ett diskgods är smutsigt efter
rengöring är det smutsens storlek som avgör betyget.

Då varje diskgods i maskinen undersökts och betygsatts beräknas ett medelvärde på torrhet och
rengöring. Varje individuellt diskgods placeras på samma ställe i diskmaskinen som där det
befann sig under diskningen omedelbart efter att ha undersökts. På detta vis tillåts diskgodset
torka som det skulle ha gjort om det inte avlägsnats ur maskinen för inspektion och då disken har
torkat kan ett glanstest enligt den internationella standarden IEC 60436 (IEC 2013) göras. Helst
skall glans/sköljtestet göras utan att rengörings- och torktest gjorts då dessa påverkar eventuell
väta på diskgodset, vilket kan ge otillförlitliga resultat i glanstestet. I glanstestet är det endast
glasen som undersöks genom att de placeras i en så kallad ljuslåda. En ljuslåda är uppbyggd som
en låda med öppen framsida, svartklädd insida och ett antal lampor som lyser underifrån. För att
undvika fingeravtryck och därmed påverka glasens glans, greppar man antingen glasen i deras bas
eller använder handskar. Glasen placeras upp och ner ovanpå spotlightsen i lådan och betygsätts
sedan subjektivt där betygsskalan går från 0 till 5. 0 innebär att glaset är mycket fläckigt, vilket
antingen är ett resultat av att vattendroppar torkat på glasen eller att glasen inte rengjorts
tillräckligt och smuts finns kvar. Om ett glas betygsätts med en 5:a innebär det att fläckar saknas
helt. Glasen som skall undersökas i glanstestet skall inte smutsas ner innan diskning.

Energimärkningen i EU är densamma inom hela unionen och används för att dels guida
konsumenter till mer energisnåla apparater och dels som ett incitament för producenterna att
tillverka apparater som använder mindre energi. Energimärkningen för diskmaskiner (Bosch,
2013) inkluderar årlig vattenanvändning, årlig elanvändning, energiklass A+++ till D och
dessutom ljudnivå, lastkapacitet, torkkapacitet med klass A-G samt diskklass. Enligt
Energimyndigheten (2013) måste alla diskmaskiner klara av diskklass A, därför står detta inte med
på etiketten som sitter på maskinen i affären. Årlig energi- och vattenanvändning beräknas för
280 diskningar per år med fullastad maskin. Från och med 2010 bestämdes vilken energiklass en
diskmaskin tillhör utifrån ett index på hur energieffektiv den är. För ett energieffektivitetsindex
(EEI) på 100 procent förbrukar en diskmaskin 469 kWh/år (för 13 standardkuvert) och hamnar
med andra ord i klass D, för ett index på mindre än 50 procent, det vill säga 234.5 kWh/år,
hamnar en diskmaskin i klass A+++ (European Commission 2010). I tabell 1 listas alla
energiklasser, dess respektive färger, EEI samt motsvarande elanvändning per år.

1 Annika Ottosson Asko Appliances, samtal den 9 december 2013
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Tabell 1. Energiklasser för en diskmaskin med 13 standardkuvert samt dess motsvarighet i årlig
elanvändning.

Energiklass A+++ A++ A+ A B C D

Index [%] <50 <56 <63 <71 <80 <90 >90

Årlig användning [kWh] <234.5 <262.6 <295.5 <333 <375.2 <422.1 >469
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Kapitel 3 – Material och metod
För att kunna uppnå de mål som satts med denna studie har praktiska försök tillämpats. Det
material som använts vid försöken presenteras i avsnittet nedan. I efterföljande avsnitt beskrivs
tillvägagångssätt för hur de praktiska försöken gått till.

3.1. Material

3.1.1. Diskmaskinen – process- och komponentbeskrivning
Diskmaskinen som använts i denna studie är en D5434 från Asko Appliances AB. Under testerna
har denna varit inställd på europeisk programvara och temperatur- och effektkurvan för det
europeiska normaldiskprogrammet illustreras i figur 1. Temperaturen, som visas i figur 1,
uppmättes med hjälp av temperaturgivare, för detta test var tre av givarna placerade i
underkorgen och tre stycken givare var placerade i överkorgen (se figur 8). Effekten som utgör
effektkurvan är diskmaskinens totala momentaneffekt. Diskmaskinen är kopplad till
kallvattennätverket.

Figur 1. Temperatur- och effektkurva för normaldiskprogrammet för D5434. Som figuren illustrerar är det
elementets uppvärmning av vattnet som är det mest energikrävande i diskningen.

Enligt diskmaskinens Service manual (Asko 2011b) börjar normaldiskprogrammet med en
fördiskprocess (1). Själva fördisken börjar med att bottenbrunnen, där vattnet ansamlas, töms på
gammalt vatten som finns kvar sedan den förra användningen. Anledningen till att
bottenbrunnen inte töms helt på vatten efter användning är för att förhindra att tätningarna i
brunnen skall torka och spricka. Nytt vatten tas sedan in via en inloppsventil vars syfte är att
förse diskmaskinen med vatten i de olika diskprocesserna. Egentligen fylls aldrig själva
diskmaskinen med vatten, det är bara bottenbrunnen som fylls till en viss nivå. Skulle denna nivå
överskridas finns en flottör som skickar en signal till en microbrytare, dessa komponenter utgör
översvämningsskyddet. Vid aktivering av microbrytaren avbryts det aktuella diskprogrammet och
avloppspumpen går igång.

Då en tillräcklig mängd vatten tagits in till bottenbrunnen startar en cirkulationspump, vars syfte
är förse spolsystemet med rätt vattentryck, och skickar vattnet till en spolarmsväxlare. Denna
fördelar vattnet till den undre respektive övre spolarmen. Spolarmarna skickar ut små strålar med
vatten i uppåtriktning mot disken. Hålen som vattnet sprutas ur är riktade så att det är själva
strålarna som får spolarmarna att rotera. Då fördiskprocessen är klar är det dags för huvuddisken
(2) och det är här som maskindiskmedlet tillsätts. Till en början då diskmedlet tillsätts är vattnet



7

kallt, enligt Ivarsson2, eftersom olika tillsatser i diskmedlet aktiveras vid olika temperaturer.
Därefter värms vattnet upp till cirka 60°C med hjälp av ett värmeelement som sitter placerat
mellan bottenbrunnen och cirkulationspumpen. För att diskmaskinen skall kunna styra elementet
så att önskvärda temperaturer nås finns en termistor (temperaturgivare) placerad i
bottenbrunnens framkant som registrerar vattnets temperatur.

Då huvuddiskprocessen är avklarad går diskmaskinen igenom mellansköljningen (3), som i sin tur
består av två separata sköljningar. Syftet med mellansköljningen är att skölja bort det i
huvuddisken upplösta smutset. Därefter är det dags för den avslutande sköljningsprocessen (4)
som karaktäriseras av två saker. Den ena är att spolglans tillsätts och den andra är att
värmeelementet sätts igång och värmer sköljvattnet till drygt 60°C. Anledningen till att vattnet
värms upp är för att diskgodset i diskmaskinen skall värmas upp inför den sista processen,
nämligen torkningen (5). Efter den sista sköljningen är diskgodset varmt nog för att vattnet skall
förångas och med hjälp av ett fläktsystem skickas den fuktiga luften ut ur diskutrymmet. Innan
luften så småningom skickas ut till omgivningen kondenseras ångan genom att kall, torr luft tas in
från omgivningen och blandas med den varma, fuktiga luften från diskutrymmet. Vattnet leds
sedan till bottenbrunnen för att i sinom tid tömmas ut i avloppet med hjälp av avloppspumpen.
Torkprocessens tid bestäms av en fuktsensor som sitter placerad i fläkthuset och mäter luftens
relativa fuktighet. Genom att jämföra omgivningens luftfuktighet innan torkprocessen med den
från diskutrymmet utgående luftens luftfuktighet känner fuktsensorn av när torkprocessen nått
önskvärt torkresultat.

Diskmaskinens europeiska energimärkning baserades på värden från normaldiskprogrammet och
energiberäkningen är baserad på systemet som började gälla efter 2010 (Energimyndigheten
2010). Värden från D5434:s energimärkning finns listade i tabell 2 (Asko 2011a).

Tabell 2. Denna energimärkning har diskmaskinen, D5434, som användes i denna studie.

Parameter Värde
Energiklass A+

Årlig elanvändning 295 kWh/år

Elanvändning en standarddiskcykel 1.04 kWh

Årlig vattenförbrukning 2990 liter/år

Vattenförbrukning per cykel 10.7 liter

Torkeffektklass A

Programtid för standarddiskcykel 175 min (2 h & 55 min)

EEI 62.8 %

3.1.2. Diskgodset
I testerna har flera olika typer av glas använts för att testa om ånga har samma effekt oavsett glas
samt på grund av att olika typer av glas är olika svåra att få glansiga. I standardiserade glanstester
är det endast bägare som används enligt IEC 60436 (2013), vilka är gjorda av Pyrex som är en typ
ev värmehärdat glas. Förutom dessa bägare har även drickglas i två olika storlekar, rödvinsglas
och en ugnsfast form använts i denna studie. Information om glasen kan avläsas i tabell 3 och
samtliga glas visas i figur 2.

2 Patrik Ivarsson Asko Appliances AB, samtal den 9 december 2013
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Tabell 3. Tabell med glasdata, notera; samtliga glas tål maskindisk. Glasens material efterfrågades av
IKEA men svar erhölls aldrig

Typ av glas Material Höjd
[mm]

In.diam.
[mm]

Yt.diam.
[mm]

Diam.,
fot [mm]

Kommentar

Litet
dricksglas

Okänt 81 68 76 56 Från IKEA:s serie
Pokal,
klarglas/härdat glas

Stort
dricksglas

Okänt 135 80 87 65 Från IKEA:s serie
Pokal, klarglas

Rödvinsglas Okänt 180 63 66 68 Från IKEA:s serie
Svalka, klarglas

Bägare Pyrex 120 57 66 59 250 ml bägare,
erhållen från Asko

Form Material Höjd
[mm]

Bredd
[mm]

Längd
[mm]

Tjocklek
[mm]

Kommentar

Ugnsfast
form

Okänt 60 250 350 7 IKEA:s Mixtur,
värmetåligt glas

Figur 2. Samtliga typer av glas som används i denna studie. Övre
raden från vänster till höger; litet dricksglas, stort dricksglas,
rödvinsglas. Nedre raden från vänster till höger; bägare, ugnsfast
form.
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3.1.3. Ljuslåda
Ljuslådan är byggd i 12 mm tjock Plywood och är gjord för att hålla totalt sex stycken bägare
samtidigt. Precis som enligt beskrivningen i diskmaskinsstandarden (IEC 2013) är ljuslådan
rektangulär med öppen framsida och dess interiör är svart. På sidan 28 i standarden listas
specifikationerna för ljuset som ska användas i lampan; luminansen (ljusstyrka eller
ljuskoncentration) skall vara 1000-1500 lux samtidigt som färgtemperaturen skall vara mellan
3500 och 4500 K. Dessa krav uppfylls endast av lysrör, vilket för denna ljuslåda är det som
används.

Ljuslådan som byggts för denna studie har en inre bredd på 0.5 m, en
inre höjd på 0.3 m och ett djup på 0.15 m. De sex stycken hålen som
borrats i lådans undersida har en diameter på 0.06 m och avståndet
mellan hålens centrum är 0.07 m. På lådans undersida sitter ett lysrör
vars ljus passerar upp genom samtliga hål. Lådans hela interiör har
målats i svart färg och lådans framsida är öppen (se figur 3). I IEC
60436 (2013) finns även en bild som kan användas som utgångsläge
för bestämning av glansbetyg (se figur 4). För att undvika att glansen
påverkas av faktorer utanför diskningen och som därmed kan påverka
resultatet har vinylhandskar, innehållande varken puder eller ftalater,
använts vid hanteringen av glasen under glanstesterna.

3.1.4. Maskindiskmedel
Maskindiskmedlet som använts i studien är COOP:s ”Maskindisk – pulver”. I
diskmaskinsstandarden (IEC 2013) finns angivet vilken typ av sammansättning maskindiskmedlet
i de standardiserade testerna skall ha. COOP:s maskindiskmedel är inte helt identiskt detta, men
eftersom disken i glanstesterna ej skall smutsas ned anses detta mindre relevant. Anledningen till
att maskindiskmedel används i dessa tester överhuvudtaget är för att få med eventuell inverkan på
glans som kommer från maskindiskmedel. Tabell 4 listar och jämför sammansättningen i
COOP:s maskindiskmedel och det maskindiskmedel som beskrivs i diskmaskinsstandarden (IEC
2013).

Figur 3. Ljuslådan som
används i glanstesterna.

Figur 4. Betygssystemet som använts för att bedöma diskgodsets glans (IEC 2013).
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Tabell 4. Jämförelse av sammansättningen mellan standardmaskindiskmedel och COOP:s
pulvermaskindiskmedel.

Standardmaskindiskmedel COOP, ”Maskindisk – pulver”

Ämne Mängd Enhet Ämne Mängd Enhet

Natriumcitratdihydrat 30.0 % Natriumcitrat - -

Maleinsyra/akrylsyra -
sampolymer natriumsalt

12.0 % Natriumbikarbonat - -

Natriumperkarbonat 7.0 % Natriumperkarbonat 5-15 %

TAED 2.0 % TAED - -

Natriumdisilikat 10.0 % Natriumsilikat - -

Linjärt fettalkoholetoxylat 2.0 % Nonjontensider
(fettalkoholetoxylat)

<5 %

Protease 1.0 % Subtilisin (protease) - -

Amylas 0.5 % Amylas - -

Natriumkarbonat ≈35.5 % Natriumkarbonat - -

3.1.5. Ånggenerator
För att producera ångan har en eller två ånggeneratorer använts (se
figur 5). Dessa ånggeneratorer består vardera av är ett 1250 W
värmeelement och som är kopplad till en pump med ett 0.05 l/min
vattenflöde (Eklund, 2013). Anledningen till att just denna
ånggenerator används är för att Asko:s ägare, det slovenska företaget
Gorenje, använder ånggeneratorn i exempelvis sina egentillverkade
torkskåp. Pumpen är en ULKA mikropump av typ 4 som suger vatten
via en plastslang med en innerdiameter på 4 mm och en tjocklek på 1
mm. Ut från värmeelementet går ångan via en kryssarmerad
gummislang med en innerdiameter på cirka 6.5 mm och en tjocklek på
cirka 2.5 mm. Gummislangen har isolerats med rörisolering med en
tjocklek på cirka 9 mm för att minska värmeförluster som orsakar
kondensering på gummislangens insida.

Ett experiment utfördes för att undersöka
ånggeneratorernas verkningsgrad samt de tillhörande
pumparnas verkliga flöde. Experimentet utfördes genom
att ånggeneratorerna (en åt gången) med tillhörande pump
hämtade vatten från ett två-litersmått som var fyllt till två-
litersmarkeringen. Under slangen där ångan kommer ut
ställdes ett tomt litermått som fångade upp det vatten som
elementet inte lyckades förånga. I tabell 5 listas den data
som noterades under experimentet. Experimentets
utformning visas i figur 6.

Figur 5. Ånggenerator
monterad i ställning och
kopplad till pump och
diskmaskin.

Figur 6. Ånggenerator vars egenskaper
testas.
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Utifrån siffrorna i tabell 5 kan pumparnas volymflöde samt värmeelementens verkningsgrad
beräknas med hjälp av ekvation 1 respektive ekvation 2.̇ = Å [ ⁄ ] (1)

= − ∗ 100 [%] (2)
Volymflöde och verkningsgrad för respektive ånggenerator med pump tillsammans med ett
medelvärde för de båda listas i tabell 6.

Tabell 6. Data för experimentet där ånggeneratorernas egenskaper testades.

Parameter Generator 1 Generator 2 Medelvärde
Volymflöde 0.04 l/min 0.06 l/min 0.05 l/min

Verkningsgrad 55 % 16.7 % 35.8 %

Tabell 5. Data för experimentet där ånggeneratorernas egenskaper testades.
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3.2. Tester, förutsättningar och beräkningar

Två testserier, den första med en ånggenerator och den andra med två ånggeneratorer
genomfördes i denna studie, likaså en kortare testserie med referenstester. Tabell 7 ger en
överblick över vilka tester som ingick i vilken serie samt tillhörande ångappliceringstid. Vid behov
har kommentarer lagts till i tabellen.

Testnummer Testserie Ångtid [mm:ss] Kommentar
Ref 1 Referenstest - -
Ref 2 Referenstest - -
Ref 3 Referenstest - -
0002 Testserie 1

(en generator)
06:10 Ångtid baserat på beräkning (se 3.2.6 –

Beräkning av ångappliceringstid)
0003 Testserie 1 11:23 -
0004 Testserie 1 10:00 -
0005 Testserie 1 09:56 -
0006 Testserie 1 15:00 -
0007 Testserie 1 11:05 -
0008 Testserie 1 10:35 Tekniska problem med diskmaskinens

element, testet betraktas som en avvikelse
0009 Testserie 1 10:31 Fr.o.m. detta test varierade ångtiden lite
0010 Testserie 1 10:30 -
0011 Testserie 1 10:30 -
0012 Testserie 1 10:30 -
0013 Testserie 1 10:45 -
0014 Testserie 1 10:45 -
0015 Testserie 1 10:45 -
0016 Testserie 1 10:45 -
0101 Testserie 2

(två
generatorer)

06:00 Början av undersökning av samband
mellan glans och ångtid, tekniska problem
med ånggenerator 2

0102 Testserie 2 07:00 -
0103 Testserie 2 08:00 -
0104 Testserie 2 09:00 -
0105 Testserie 2 10:00 -
0106 Testserie 2 11:00 -
0107 Testserie 2 12:00 -
0108 Testserie 2 12:00 Omplacering av diskgods
0109 Testserie 2 12:00 Omplacering av diskgods
0110 Testserie 2 12:00 Omplacering av diskgods

Temperaturen i diskmaskinen mättes på sex stycken olika platser i diskutrymmet med hjälp av sex
stycken temperaturgivare som kopplades till en signalomvandlare som i sin tur kopplades till en
dator. I programmet LabView konstruerades ett blockdiagram som loggade temperaturer
(medelvärden för 10 sekunder), effekten som diskmaskinen använde samt tiden för testet.

Tabell 7. Översikt över tester med diskmaskin som genomfördes i denna studie.
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Omgivningstemperatur och relativ fuktighet har registrerats inför varje test enligt IEC (2013).
Temperaturen och den relativa fuktighet ska enligt standarden ligga mellan 21-25°C respektive
45-65 %. Mätning gjordes med hjälp av en temperatur- och fuktgivare som var kopplad till en
mätare, givaren placerades vid diskmaskinen. Rumstemperaturen låg i intervallet 18-21°C och den
relativa fuktigheten låg i intervallet 12-35 %. Mätnoggrannheten gällande temperaturen var ±1°C
och för den relativa fuktigheten ±2 %.

För vattnet mättes temperaturen med en termometer efter att vattnet spolats en tid för att
reducera av effekten av värmetillförsel från omgivningen till kallvattenledningen. Vattnets
temperatur var 9°C, enligt IEC 60436 (2013) skall temperaturen vara 15±2°C. Trycket i
kallvattenkranen mättes genom att en tryckmätare kopplades till kranen. Därefter öppnades
ventilen för fullt och mätaren visade trycket 400 kPa, enligt IEC skall trycket vara 240±20 kPa.

Hårdheten på vattnet uppmättes med hjälp av ett ”Total Hardness Test”. Testet utfördes på
följande vis: två stycken 20 ml bägare sköljdes noga med vatten från en kallvattenkran (bredvid
den kran som gick till diskmaskinen) så att ingen annan vätska kunde påverka resultatet. Därefter
fylldes den ena bägaren med vatten. En 5 ml pipett sköljdes ur och sedan mättes 5 ml vatten från
bägaren i pipetten och fördes över till den tomma bägaren. 3 droppar färgindikator tillsattes och
blandningen rördes om med hjälp av en magnetomblandare
tills allt vatten fått samma röda färg (se figur 7). Därefter
fylldes en titreringspipett med titrerlösning och medan
magnetomblandaren gav upphov till konstant omblandning
tillsattes titrerlösning droppe för droppe tills vattnets färg
slog om från rött till grönt (se figur 7). Vattnets hårdhet
lästes av på titreringspipetten som var försedd med en skala
bestående av tyska hårdhetsgrader (°dH). Vattnet testades
totalt 15 gånger på lika många dagar för att undersöka
repeterbarheten. Medelvärdet på vattenhårdheten var 3°dH,
mjukt vatten, vilket motsvarar cirka 0.5 mmol mineraler/l,
vilket ligger inom intervallet ≤0.7 mmol/l som anges i IEC 60436 (2013).

Mängden maskindiskmedel som skulle användas bestämdes med hjälp av anvisningarna på
maskindiskmedlets förpackning. Där står angivet att för mjukt vatten skall 18 ml diskmedel
användas och att 100 ml väger 90 g. Det vill säga att diskmedlet vägde 0.9 g/ml, vilket för 18 ml
blir 16.2 g. Efter test nummer 0005 halverades mängden diskmedel till 8 gram för att kontrollera
om mängden diskmedel påverkade glansen. Med andra ord, från och med test nummer 0006 och
framåt tillsattes endast cirka 8 gram maskindiskmedel.

För att mäta diskmaskinens vattenförbrukning har dess avloppsslang letts till en hink istället för
till avloppet. Ånggeneratorerna har matats med vatten från litermått vars nivåer har noterats före
och efter användning, på så vis har även ånggeneratorernas vattenförbrukning mätts.

Figur 7. Vattenhårdhetstest, färg före
och efter omslag.
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3.2.1. Placering av glas

Till en början placerades den ugnsfasta formen i den undre korgen längst ut till vänster närmast
luckan (se figur 8). På pinnarna i raden längst in i den undre korgen placerades fem stycken
bägare placerade och på de tre raderna pinnar till höger om formen sattes sex stycken små
dricksglas med två glas på varje rad. Totalt placerades elva glas och en form på den undre korgen.
Bägarna numrerades från vänster till höger som 1-5 medan de små dricksglasen numrerades från
vänster till höger, inåt till utåt som 6-11. Med endast en form fanns inget behov av att numrera
formen. Som figur 8 visar placerades fem stycken bägare längst till vänster i den övre korgen,
dessa numrerades 12-16 inifrån och ut. Till höger om dessa placerades fem stycken större
dricksglas som även dessa numrerades inifrån och ut med nummer 17-21. Till höger om dessa
placerades nio stycken rödvinsglas i mån av plats, dessa fick nummer 22-30. Figur 8 visar
placering av glas i den undre respektive den övre korgen. Under den första testseriens gång, det
vill säga då endast en ånggenerator användes, gjordes vissa ändringar utifrån observationer som
kunde göras. Till att börja med omplacerades några glas inför test nummer 0005. Glasen på
position 6-10 (små dricksglas) bytte plats med bägarna på position 12-16 för att det skulle bli
enklare att avgöra ångans effekt på glasen. Position 12-16 var de positioner som utsattes för störst
mängd ånga, bägarna som först var positionerade där är mycket repiga och svåra att glansmässigt
bedöma. De små dricksglasen var däremot mycket enkla att bedöma.

Den andra testserien (två ånggeneratorer) avslutades med att undersöka om diskgodsets placering
påverkade glans och temperaturutveckling. Detta gjordes genom att några objekt omplacerades
inför varje test, diskgodsets placering under dessa tester visas under Kapitel 3 - Resultat.

3.2.2. Placering av ånggenerator
För att avgöra vart i diskmaskinen det vore bäst att föra in ångan gjordes ett test med ett par blåa

plastlådor för att se hur ångan sprider sig in en inneslutning (se figur
9). Hål borrades nära den ena sidans underkant och gummislangen
placerades i hålet. Då en andra låda lades ovanpå den första lådan så
att en stor inneslutning bildades blev det uppenbart att en bra
omblandning och fördelning av ånga borde erhållas i diskmaskinen.
Dessutom drogs slutsatsen att ångan jämnfördelades snabbt. Baserat
på resultatet från detta test utfördes två testserier; den första med en
ånggenerator och den andra med två. Den första ånggeneratorn
placerades på diskmaskinens högra sida (sett framifrån) strax under
den övre korgen. Med stängd lucka och mätt från diskmaskinens
ytterligheter till hålet i diskmaskinen var måtten 280 mm in och 490

Figur 8. Numrering av glas och deras ursprungsplacering, t.v. den nedre korgen och t.h. den övre korgen.

Figur 9. Anordning för test
av spridning av ånga.
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mm upp. Figur 10 visar slangens placering från diskmaskinens insida och ånggeneratorns
placering på utsidan.

Då tester gjordes med två stycken ånggeneratorer var det från början tänkt att ånggeneratorerna
skulle placeras på varsin sida om diskmaskinen under varsin korg, snett i förhållande till varandra.
Detta för att undvika att ångstrålarna skulle kollidera och därmed motverka varandras spridning.
Dock visade det sig vara alldeles för komplicerat att borra hål på diskmaskinens vänstra sida
under den undre korgen, därför föll detta alternativ bort. Istället borrades ett hål under den undre
korgen på diskmaskinens baksida nära den högra väggen. Sett från baksidan är den andra
ånggeneratorns inlopp placerat 150 mm från diskmaskinens vänsterkant och 640 mm från
diskmaskinens övre kant. Figur 11 visar den andra ånggeneratorns inlopp i diskmaskinen och
dess placering på diskmaskinens utsida.

Figur 11. Den andra ånggeneratorns inlopp samt placering på diskmaskinens utsida.

3.2.3. Placering av temperaturgivare
I testserien med en ånggenerator undersöktes temperaturen i diskmaskinen på totalt 12 olika
positioner. I början av testserien placerades tre temperaturgivare i den undre korgen och tre i den
övre korgen. En genomskärning av diskutrymmet sett framifrån visas i figur 12 med tillhörande
mått i tabell 8. Vissa mått syns inte i figur 12, dessa är; den undre korgens djup 510 mm, den
undre korgens bredd 530 mm, den övre korgens djup 475 mm och den övre korgens bredd 520
mm. Figur 13 visar givarnas positioner i den undre korgen och givarnas position i den övre
korgen i förhållande till den första ånggeneratorns inlopp. Tabell 9 visar måtten för
temperaturgivarnas positioner för både den undre och den övre korgen. För samtliga figurer med
temperaturgivares positioner betraktas korgarna ovanifrån med diskmaskinens öppning till
vänster. De streckade linjerna i figur 12-16 representerar inloppet/inloppens (för ånga)
centrumlinje/centrumlinjer.

Figur 10. Ångans inlopp med en ånggenerator. T.v. inloppet i diskmaskinen, t.h.
inloppet utanför diskmaskinen.
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Suffix Mått Enhet
a 235 mm

b 190 mm

c 145 mm

d 75 mm

e 430 mm

f 540 mm

g 735 mm

h 585 mm

i 40 mm
Figur 12. Genomskärning av diskmaskinen
framifrån med måttreferenser.

Tabell 8. Mått för genomskärningen av
diskmaskinen (figur 12).

Figur 13. Temperaturgivarnas ursprungliga placering i den nedre korgen (t.v.) och i
den övre korgen (t.h.). x_u är 250 mm, x_ö är 210 mm.
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Givare Suffix Mått Enhet
1 j 240 mm

1 k 210 mm

2 j 15 mm

2 k 50 mm

3 j 235 mm

3 k 70 mm

4 n 260 mm

4 o 240 mm

5 n 260 mm

5 o 240 mm

6 n 500 mm

6 o 10 mm

Efter test nummer 0007 gjordes bedömningen att det var mer intressant att endast bevaka
temperaturerna i den övre korgen eftersom det var dit ångan koncentrerades (vilket kunde
konstateras med hjälp av temperaturmätningarna). Figur 14 visar tillsammans med måtten i tabell
10 hur temperaturgivarna placerades i förhållande till ångans inlopp efter denna omvärdering.

Givare Suffix Mått Enhet

1 p 135 mm

1 r 495 mm

2 p 200 mm

2 r 495 mm

3 p 30 mm

3 r 395 mm

4 p 220 mm

4 r 120 mm

5 p 155 mm

5 r 130 mm

6 p 30 mm

6 r 495 mm

Tabell 9. Mått för temperaturgivarnas placering (se figur 13).

Figur 14. Temperaturgivarnas
placering i den övre korgen efter
test nummer 0007. x_ö är 210 mm.

Tabell 10. Mått för temperaturgivarnas placering enligt figur 14.
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Figur 15. Temperaturgivarnas
placering i den övre korgen då två
ånggeneratorer användes. x_ö är 210
mm och y_ö är 125 mm.

Inför den andra testserien omplacerades temperatur-
givarna återigen då det än en gång blev intressant att
undersöka temperaturerna för glasen även i den nedre
korgen. Temperaturgivare nummer 4, 5 och 6 behölls
på sina tidigare platser i den övre korgen enligt figur 15
(det vill säga måtten för p och r är desamma enligt tabell
10) medan givare nummer 1, 2 och 3 placerades i den
undre korgen enligt figur 16. Tabell 11 visar måtten för
dessa temperaturgivares positioner i den övre korgen i
förhållande till det andra inloppet. Tabell 12 visar mått
för den undre korgens temperaturgivare i förhållande till
både den första och den andra ånggeneratorns inlopp.

Givare Suffix Mått Enhet
4 v 40 mm

4 u 10 mm

5 v 410 mm

5 u 0 mm

6 v 220 mm

6 u 330 mm

Givare Suffix Mått Enhet

1 l 60 mm

1 m 155 mm

1 t 70 mm

1 s 415 mm

2 l 400 mm

2 m 35 mm

2 t 260 mm

2 s 295 mm

3 l 440 mm

3 m 200 mm

3 t 135 mm

3 s 65 mm

Tabell 11. Mått för temperaturgivarnas placering enligt figur 15.

Tabell 12. Mått för temperaturgivarnas placering enligt figur 16.

Figur 16. Temperaturgivarnas
positioner i den undre korgen i
förhållande till ångans både
inlopp. x_u är 250 mm medan y_u
är 135 mm.
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3.2.4. Jämförelse av vattenhårdhet
För att testa hypotesen om ångans låga vattenhårdhet utfördes ett experiment. Detta experiment
gick ut på att testa vattens hårdhet före och efter förångning. Till att börja med fylldes
tillbringaren, det vill säga ånggeneratorns vattenkälla, med vatten från en kran med samma
nätverksanslutning som kranen till vilken diskmaskinen är kopplad. Därefter togs vatten ur
tillbringaren och ett hårdhetstest utfördes på samma sätt som tidigare beskrivits. För att
undersöka ångans hårdhet behövde kondens från ångan samlas upp, vilket gjordes med hjälp av
glasbägare. Till att börja med applicerades ångan på samtliga bägare för att på så sätt ”skölja” dem
i samma vätska som skulle testas, sedan samlades tillräckligt med kondensat upp för att även 5 ml
pipetten skulle kunna sköljas. Då detta gjorts samlades återigen kondensat upp med bägarna tills
en tillräcklig mängd erhölls och därefter utfördes ett hårdhetstest på kondensatet.

3.2.5. Diskmaskinen – förändringar och beräkningar
För att kunna jämföra ångans effekt på glans med spolglansens effekt på ett likvärdigt sätt
användes samma program för både spolglans och ånga. Ett par justeringar i normalprogrammet
krävdes dock innan applicering av ånga kunde ske, varav den ena var att stänga av tillsättningen
av spolglans i och med att det är detta medel som ska ersättas. Enligt diskmaskinens
bruksanvisning kunde detta göras via menyn för inställningar. Denna meny nåddes genom att
instruktioner från bruksanvisningen följdes (Asko 2011a, sida 17-18). Mängden spolglans som
tillsätts per diskning kan varieras från 0, vilket innebär ingen spolglans, till 6, som är den maximalt
valbara mängden. I testerna med normaldiskprogram med spolglans användes inställningen 3.

Den andra justeringen som gjordes var att stänga av uppvärmningen av vattnet i den avslutande
sköljningen. För att kunna göra detta krävdes förändringar i styrkortets mjukvara och därför
omprogrammerades ett nytt styrkort av Asko. Detta styrkort är programmerat så att
värmeelementet inte startas i den sista sköljningen i något av programmen och att den sista
sköljningen istället kommer att upphöra då vattentemperaturen är cirka 25°C istället för 60°C

som tidigare. Styrkortet visas i figur 17. Fläkten startar direkt
efter avslutad sköljning och är igång hela tiden ånga tillförs.

För att kunna styra appliceringen av ånga konstruerades ett
blockdiagram i dataprogrammet LabView med en på- och
avknapp för ånggeneratorns pump respektive värmeelement.
Ånggeneratorn styrdes manuellt och sattes på då den
avslutande sköljningen var klar (det vill säga då temperaturen
var cirka 25°C) och stängdes av då önskvärd temperatur nåtts
inne i diskmaskinen eller efter en viss tid.

Energimärkning har beräknats för varje testkörning för att kunna jämföra resursanvändingen (el
och vatten) för det vanliga programmet (se tabell 2) med programmet som körts med ånga. Det
skall dock påpekas att det egentligen inte är korrekt att kalla beräkningarna för ”energimärkning”
eftersom det diskgods som används inte är detsamma som används i de standardiserade testerna.
Diskgodset har heller inte smutsats ner på det sätt som IEC 60436 (IEC 2013) instruerar. Värden
för testerna gällande ”energimärkning” som framtagits och presenteras i rapporten är inte helt
jämförbara med diskmaskinens riktiga energimärkning utan bör istället betraktas som riktvärden.

För övrigt redovisas både verklig resursförbrukning samt en justerad resursförbrukning under
Kapitel 4 - Resultat. Under testernas gång noterades nämligen att både elanvändningen och
vattenförbrukningen för det nya normalprogrammet grovt överskred det vanliga
normalprogrammets värden, detta räknat från start tills innan elementet i sista sköljningen skulle
startats. Därför beräknades även justerade värden för resursanvändningen, vilka utgår från

Figur 17. Styrkortet som sitter i
diskmaskinen.
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medelvärden från referenstesterna. Till att börja med beräknades den totala, verkliga
elanvändningen Q genom att den totala tiden för diskmaskinens programtid i sekunder
multiplicerades med den genomsnittliga momentaneffekten i W för testet och en
konverteringskonstant (från Ws till kWh) enligt ekvation 3.= ∗ ∗ 2.78 ∗ [ ℎ] (3)
Därefter beräknades elanvändningen under ångappliceringen på samma sätt som ekvation 3, men
där tiden är ångappliceringstiden och Pgenomsnitt är den genomsnittliga momentaneffekten under
tiden som ånga appliceras. Sedan beräknas den totala mängden el som användes under
programmet bortsett från ånggeneratorernas elanvändning enligt ekvation 4.= − å [ ℎ] (4)
Den genomsnittliga elanvändningen för referenstesterna bortsett från uppvärmningen i sista
sköljningen (se steg 4, figur 1) beräknades till 0.48 kWh. Till detta medelvärde för referenstesterna
adderades ånggeneratorns/ånggeneratorernas elanvändning och därmed erhölls det justerade
värdet för elanvändningen. På liknande sätt beräknades den justerade vattenförbrukningen. Ett
medelvärde för vattenförbrukningen i referenstesterna beräknades och därefter adderades
ånggeneratorns/ånggeneratorernas vattenförbrukning, ekvationen blir med andra ord denna
(ekvation 5): = . + å [ ] (5)
(Notera: fläktarbetet under ångappliceringen är försumbart liten och behålls därför i Qångapplicering)

3.2.6. Beräkning av ångappliceringstid
För att kunna uppskatta en tid för hur länge ånga från en generator bör appliceras för att ett bra
resultat på glans skall nås har en tidsberäkning gjorts. Temperaturen i den sista sköljningen skall
nå cirka 60°C enligt diskmaskinens bruksanvisning, detta för att disken skall vara tillräckligt varm
för att vattnet på disken skall förångas och sedan via luften föras bort med hjälp av en fläkt.
Tiden för ångapplicering har därmed beräknats med avseende på att disken skall nå vissa
temperaturer så att torkningen skall kunna ske på samma vis. Beräkningarna har utförts i ett
Excel-dokument.

Till att börja med vägdes glasen samt formen och vikterna noterades i dokumentet. Vikterna
multiplicerades med antalet av respektive glas och form så att den totala massan för respektive
typ av glas kunde erhållas. Data för glas visas i tabell 13.
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Tabell 13. Beräkningsvärden som användes i ångappliceringstidsberäkningen för glasen.

Typ av glas m [kg] Antal Cp
[J/kg,K]

T_före
[°C]

T_efter
[°C]

Total m
[kg]

Q_glas
[J]

Litet dricksglas 0.188 6 840.0 25 60 1.13 33 140

Stort dricksglas 0.419 5 840.0 25 60 2.10 61 600

Rödvinsglas 0.143 9 840.0 25 60 1.29 37 806

Bägare 0.107 10 750.0 25 60 1.07 28 077

Ugnsfastform 1.759 1 750.0 25 60 1.76 46 163

För att beräkna energin som krävs för att glasen skall nå en viss temperatur användes ekvation 6.= ∗ ∗ − ö [ ] (6)
Den specifika värmekapaciteten för glasen hämtades från en tabell (The Engineering Toolbox
2014) på Internet. För bägaren respektive ugnsformen användes cp för ”Glass, Pyrex” och för de
övriga glasen användes cp för ”Glass” (se tabell 13). T i ekvation 6 representerar glasens
temperatur, där Tefter är den temperatur som eftersträvas medan Tföre är glasens uppskattade
temperatur, 25°C, efter den sista sköljningen utan uppvärmning. Dock är det inte bara disken
som värms upp i diskmaskinen, även själva diskutrymmet kräver mycket energi och är därmed
inte försumbar. Data som användes för diskutrymmet listas i tabell 14.

Tabell 14. Diskutrymmets area och materialdata. Arean bör betraktas som ungefärlig då diskmaskinen var
besvärlig att mäta på grund av bland annat platsbrist.

Diskutrymme
Parameter Värde Enhet

Material Rostfritt stål -

Area 2.135 m2

Tjocklek 8.10E-04 m

Rho_stål 7850 kg/m3

m_stål 13.84 kg

cp_stål 420 J/kg,K

T_före 25 °C

T_efter 60 °C

Emellertid försummas effekterna från både under- och överkorgen samt luftdomänen inne i
diskmaskinen. Diskmaskinens insida är klädd i rostfritt stål och för att beräkna stålets massa
uppmättes insidans area. I och med att ingen av ytorna inne i diskmaskinen är släta, utan snarare
veckade, uppskattades procentsatser mellan 10 och 15 procent som lades till de uppmätta
areorna. Förutom själva innerväggarna består även spolarmarna samt röret som går från karet till
den övre spolarmen av rostfritt stål. Spolarmarna var löstagbara och kunde vägas på våg medan
röret fick mätas och vissa uppskattningar för exempelvis rörtjockleken gjordes. Stålets tjocklek
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mättes och antogs vara densamma överallt. Den specifika värmekapaciteten cp för rostfritt stål
hämtades från Cengel & Ghajar (2011), därefter användes ekvation 6 för att beräkna den energi
som krävs för att värma upp det rostfria stålet inne i diskmaskinen till en viss temperatur. Trots
att diskmaskinen är isolerad så förekommer visst värmeläckage till omgivningen, denna förlust
uppskattades till tio procent av energin som krävs för uppvärmning av diskutrymmet. Med
ekvation 7 beräknas effekten som ångan tillför diskmaskinen.̇ = ̇ ∗ ℎå [ ] (7)
Massflödet av ånga, ̇ , beräknades med hjälp av vattenflödet, som sedan tidigare var känt (se
kapitel 3.1.5 Ånggeneratorn), och densiteten för vatten vid 9°C. Både densiteten och den specifika
ångbildningsentalpin för 100°C hämtades ur Berghel & Renström (2010). Värden för ångan kan
avläsas i tabell 15.

Tabell 15. Materialdata för ånga samt vattenflöde.
Ångdata

V_prick 8.33E-07 m3/s
rho_vatten 999.7 kg/m3

h_ånga 2.26E+06 J/kg
Generatorns verkningsgrad 0.55 -

Därefter adderades samtliga energikrävande processer (glas, diskutrymme, förluster) och
dividerades med effekten från ångan. För olika måltemperaturer erhålls tider enligt tabell 16.

Tabell 16. Beräknade tider för applicering av ånga och dess motsvarande temperaturer.

Temperatur [°C] 60 65 70 75 80 85 90

Tid [mm:ss] 06:56 07:56 08:55 09:55 10:54 11:54 12:53

För ångappliceringstiden var utgångsläget att följa de beräkningar som gjordes. Dock visade det
sig omgående att beräkningarna inte stämde överens med verkligheten, så redan efter det första
testet i serien omvärderades situationen gällande tid för ångapplicering. Efter vissa variationer i
tid för de första testerna i den första testserien slutade det till sist med att de allra flesta testerna i
denna testserie med en ånggenerator kördes med tio-elva minuter ångapplicering. För testserien
där två ånggeneratorer användes var ångappliceringstiden sex minuter, därefter ökade
ångappliceringstiden med en minut för varje test ända upp till tolv minuter. Därefter kördes
ytterligare tre stycken tester med tolv minuters ångappliceringstid.
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Kapitel 4 – Resultat
4.1. Temperatur och ångtid samt spridning av ånga

Sambandet mellan temperatur och ångappliceringstid visas i figur 18 och 20. Båda figurerna visar
värden från den första testserien där en ånggenerator användes, den streckade linjen i figurerna
19 och 21 representerar ånggeneratorns centrumlinje. Figur 18 visar temperaturutvecklingen från
test nummer 0004 där givarna var placerade enligt figur 19. Samtliga figurer som visar
temperaturutvecklingen i detta avsnitt ger även en idé om hur ångan sprids inne i diskmaskinen
eftersom en högre temperatur och snabbare temperaturutveckling indikerar att en större mängd
ånga tillförs området. Mått för ånggeneratorernas placering finns i avsnitt 3.2.3 Placering av
temperaturgivare.

Figur 18. Temperaturutveckling för de sex temperaturgivarna, placerade enligt figur 19, i den första testserien
(en generator).

Figur 19. Placering av de sex temperaturgivarna i den undre (till vänster)
och i den övre (till höger) korgen. Den streckade linjen är inloppets
centrumlinje.
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Figur 20 visar temperaturerna från test nummer 0016 då givarna var placerade enligt figur 21.
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Figur 20. Temperaturutveckling vid temperaturgivarna placerade enligt figur 21, i den första testserien (en
generator).

Figur 21. Placering för de sex
temperaturgivarna för test 0008-0016.
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För den andra testserien (med två ånggeneratorer) var temperaturgivarna placerade enligt figur
23, det vill säga tre givare i underkorgen och tre givare i överkorgen. Temperaturutvecklingen vid
de positioner där temperaturgivarna var placerade visas i figur 22. Diagrammet visar temperaturer
från test nummer 0106.

Anledningen till att just dessa tester, 0004, 0016 och 0106, används i figur 18, 20 och 22 är för att
dessa kördes med ungefär samma ångtid. Andra tester i testserierna som genomfördes med
samma förutsättningar som dessa tester (placering av disk, placering av temperaturgivare, antal
ånggeneratorer etc.) hade liknande temperaturkurvor som test 0004, 0016 och 0106, vilka kan
anses representera alla tester med samma förutsättningar.

Figur 22. För test nummer 0106, med två stycken ånggeneratorer, var temperaturutvecklingen vid de sex
temperaturgivarna denna. Givarna var placerade i båda korgarna enligt figur 24.
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Figur 23. På detta vis var temperaturgivarna placerade under testserien
med två stycken ånggeneratorer, tre givare i vardera korg. Den lodräta
streckade linjen är den första generatorns inlopps centrumlinje, den
horisontella streckade linjen är den andra generatorns inlopps centrumlinje.
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4.2. Ångspridning och glans beroende på diskgodsets placering

Testserien med två ånggeneratorer avslutades med att undersöka hur diskgodsets placering
påverkade dels glans och dels temperaturutvecklingen under ångappliceringen. Detta gjordes
genom att diskgodses omplacerades något inför varje test samtidigt som temperaturgivarnas
positioner hölls, precis som ångappliceringstiden, konstanta. Figur 24 visar diskgodsets placering
innan omplaceringar skedde. Figur 25 och 26 visar temperaturkurvor för de två givare som
påverkades mest av omplaceringarna. Figurerna visar också omplaceringen av glasen som gjordes
inför det test som orsakade temperaturkurvans förändring. Övriga temperaturgivare påverkades
inte alls eller bara lite av omplaceringarna och visas därför inte.

För test nummer 0107 var det totala glansbetyget för allt diskgods 3.98, efter förändringen enligt
figur 25 var det totala glansbetyget 3.94.

Figur 24. För test 0101-0107 i testserien med två ånggeneratorer var diskgods och temperaturgivare
placerade enligt denna figur, den nedre korgen visas till vänster och den övre korgen visas till höger.

Figur 25. Inför test nummer 0108 bytte den ugnsfasta formen plats med de glas (nr 6-11) som tidigare varit
placerade till höger i den nedre korgen. Efter omplaceringen ökade temperaturen vid givare 1 under
tillförsel av ånga snabbare än innan.

1
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Efter förändringen som gjordes enligt figur 26 var det totala glansbetyget 3.92.

4.3. Glans
I figur 27 kan betygen för glans före (dvs innan diskning) och efter testerna i den första testserien
avläsas. I diagrammet finns även glansbedömning för tre stycken referenstester, det vill säga
diskningar med ordinarie normalprogram tillsammans med spolglans.

Resultat gällande glansbedömningar, både före och efter tester, för diskmaskin med två
ånggeneratorer visas i figur 28. Också i detta diagram är värdena från referenstesterna medtagna
för att jämförelser skall kunna göras.

Figur 27. Glansbetyg för samtliga tester i testserien med en ånggenerator samt för referenstesterna. Både
glansen före och efter tester visas. Medelbetyget (glans efter) för referenstesterna är 2.48, medelbetyget på
glans för testserien med en ånggenerator är 3.25.

Figur 26. Inför test nummer 0109 bytte de stora dricksglasen plats med vinglasen som tidigare varit
placerade längst till höger i den övre korgen. Denna omplacering orsakade en temperatursänkning vid
givare 5. Givare 4 påverkades på samma sätt som givare 5 men i mindre utsträckning.

5
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Då två ånggeneratorer började användas togs beslutet att undersöka närmare ett potentiellt
samband mellan glans och ångappliceringstid. Det första testet i den andra testserien hade en
ångappliceringstid på sex minuter, därefter ökades tiden med en minut för varje efterkommande
test till och med test nummer 0108. Det bör påpekas att det första testet, nummer 0101, blev
mindre lyckat då det var en signifikant läcka i slangen mellan pumpen och elementet för den
andra ånggeneratorn, vilket minskade mängden ånga. Hänsyn bör med andra ord tas till detta då
utvärdering av detta resultat görs. Figur 29 visar sambandet mellan glans och ångappliceringstid.
Resultaten pekar på att det finns ett samband mellan glans och ångappliceringstid.
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Figur 28. Glansbetyg för samtliga tester i testserien med två ånggeneratorer samt för referenstesterna. Både
glansen före och efter tester visas. Medelbetyget (glans efter) för referenstesterna är 2.48, medelbetyget på
glans för testserien med två ånggeneratorer är 3.79.

Figur 29. Förhållande mellan glans och ångappliceringstid, fortfarande är glasen betygsatta med skalan 0-5.
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4.4. Resursanvändning
Tabell 17 visar medelvärden för den årliga vattenförbrukningen (det vill säga för 280 diskningar
per år) för referenstesterna och de båda testserierna. Både verkliga värden och justerade värden är
medtagna i tabellen, likaså är minsta värde och maximala värde för att ge en överblick över vilket
intervall vattenförbrukningen rör sig inom.

Referenstester Testserie 1 Testserie 2
Min. värde, verklig [l/år] 2940 5012 5278

Min. värde, justerad [l/år] 2940 3059 3019

Medelvärde, verklig [l/år] 2977 5204 5317

Medelvärde, justerad [l/år] 2977 3118 3214

Max. värde, verklig [l/år] 3052 5334 5404

Max. värde, justerad [l/år] 3052 3173 3271

Elanvändningen per diskning visas i figur 30, både med verkliga och justerade värden. Notera att
den verkliga elanvändningen för test nummer 0008 är lägre än den justerade, detta beror på
störningar under testets gång och detta test bör därför betraktas som en avvikelse.

Figur 31 visar en jämförelse mellan verkliga och justerade EEI-värden, referensvärden och
värden för diskmaskin med en ånggenerator. Diagrammet visar också intervaller för betyg
gällande energimärkningen för A-A+++. Eftersom inget EEI-värde överskrider 70 procent är
varken betyg B, C eller D medtagna i diagrammet. Notera att alla värden under 50 procent är
A+++. Även för denna figur (31) bör test nummer 0008 betraktas som en avvikelse. EEI-värden
beräknas som en andel av en elanvändning på 469 kWh/år, vilket motsvarar 100 procent (se
Kapitel 2 – Standardtest för glans och energi).

Figur 30. Elanvändning för referenstester och för testserien med en ånggenerator, både verklig (blå) och
justerad (röd) elanvändning visas. Medelvärdet för referensvärdena är 0.93 kWh, för ångtesterna är den
verkliga elanvändningens medelvärde 0.98 kWh och den justerade elanvändningens medelvärde 0.7 kWh.
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Tabell 17. Den årliga vattenförbrukningen i liter/år för referenstesterna och de båda testserierna med ånga.
Både verkliga värden och justerade värden visas i både min-, medel- och maxvärden.
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Både verkliga och justerade värden för elanvändningen då två ånggeneratorer användes i
diskmaskinen illustreras i figur 32. Tillsammans med värdena från testserien med två generatorer
visas även resultaten från referenstesterna.

Energy Efficiency Index, EEI, beräknades även för diskmaskin med två stycken ånggeneratorer.
Också denna gång finns både verkliga värden och justerade värden för EEI, tillsammans med
intervallen för energimärkning (B-A+++), och visas i figur 33. Återigen är värdena från
referenstesterna med i diagrammet för att möjliggöra jämförelser.
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Figur 31. Energy Efficiency Index, EEI, för referenstesterna samt för diskmaskin med en ånggenerator.
Intervall för energimärkning A-A+++ representeras av linjerna. Medelvärdet för referensvärdena är 56 % och
för ångtesterna är medelvärdet för det verkliga EEI 59 % och det justerade EEI är 42 %.

Figur 32. Elanvändning för referenstester och för testserien med två ånggeneratorer, både verklig (blå) och
justerad (röd) elanvändning visas.
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Det som kan utläsas från figur 31 och figur 33 är att den första testserien (figur 31) med ånga
generellt sett får en bättre energimärkning än den andra testserien (figur 33).
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Figur 33. Energy Efficiency Index, EEI, för referenstesterna samt för diskmaskin med två ånggeneratorer.
Intervall för energimärkning B-A+++ representeras av linjerna. Medelvärdet för referensvärdena är 56 % och
för ångtesterna är medelvärdet för det verkliga EEI 67 % och det justerade EEI är 49 %.
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Kapitel 5 – Diskussion
5.1. Resultatanalys
För testserien med en ånggenerator var de sex temperaturgivarna placerade på totalt tolv olika
positioner. Till en början var de placerade så att tre av givarna mätte temperaturen i den undre
korgen och de andra tre givarna var placerade i den övre korgen enligt figur 19. Experimentet
med de blåa plastlådorna visade att ångan borde spridas relativt jämt i en inneslutning. Figur 20,
som visar temperaturutvecklingen för de initiala testerna, motbevisar detta. Å andra sidan var
ångans inlopp i experimentet placerat vid den undre lådans nederkant medan den första
ånggeneratorns inlopp var placerat mitt emellan korgarna. Detta kan förklara varför temperaturen
i den undre korgen ökade långsamt och hade svårt att nå högre temperaturer. En orsak till att
ångan mest fokuserades till den övre korgen, där temperaturerna blev cirka 15°C högre, har
troligen att göra med bouyancy-fenomenet; ånga har lägre densitet än luft, alltså bör ångan stiga.
Figur 20 visar temperaturutvecklingen för alla givare då dessa var placerade på olika positioner i
den övre korgen. Som diagrammet visar var temperaturerna mycket jämnare och skillnaden
mellan lägsta temperatur (Temp 4) och högsta temperatur (Temp 6) var endast cirka 5°C.
Anledningen till att givare 1, 2 och 6 (det vill säga Temp 1, 2 och 6) nådde högre temperaturer var
för att de var placerade nära diskmaskinens vänstra sida, alltså motsatt ångans inlopp. Ångans
inloppshastighet gjorde att framförallt givare 6 utsattes för stora mängder ånga. Detta bekräftas
av att temperaturhöjningen för temp 6 är betydligt brantare än övriga (se figur 20). En jämn
fördelning av ånga är åtråvärt för att allt diskgods ska få bra glans, att fördelningen av ånga
mellan den undre och övre korgen var skev i den första testserien påverkade troligen glansen för
diskgodset i den undre korgen negativt.

Inför den andra testserien omplacerades givare 1, 2 och 3 till den undre korgen då den andra
generatorns inlopp placerades i diskmaskinens bakre nederkant. Tanken med inloppets placering
var att få bra spridning även i den undre korgen. Den ökade mängden ånga till följd av ytterligare
en ånggenerator gjorde också att temperaturerna förväntades öka i den undre korgen jämfört med
testerna med en ånggenerator. Som figur 22 visar var så fallet, givare 1-5 hade alla liknande
sluttemperaturer medan givare 6 "drog iväg" några grader extra. Tanken från början var att
temperaturen med ånga skulle landa på cirka 65°C för att få till en bra torkning och därmed bra
glans. 65°C är nämligen den högsta sköljtemperaturen som diskmaskinen, enligt
programbeskrivningarna (Asko 2011a), når. Som figur 22 visar så nås denna temperatur då två
ånggeneratorer används i diskmaskinen i 11 minuter. Dock skulle denna tid troligen kunna
minskas flera minuter om den andra ånggeneratorn hade varit fullt fungerande. Tyvärr var så inte
fallet då överhettningsskyddet stängdes på och av var 20:e sekund, vilket gjorde den andra
generatorns verkningsgrad mycket låg. Effekten av detta kan man se i figur 22 då
temperaturkurvorna ser hackiga ut, något som märks särskilt tydligt för givare 1 eftersom denna
givare var placerad motsatt ång-inlopp nummer två. Att en fullt fungerande ånggenerator skulle
kunna ha minskat ångappliceringstiden påverkar i slutändan inte resultaten annat än att
vattenförbrukningen skulle ha minskat något. Trots en minskad vattenförbrukning skulle inte
resultatet för glans ha påverkats då diskgodset fortfarande skulle ha utsatts för samma mängd
ånga. Detta eftersom en mer effektiv ånggenerator hade producerat samma mängd ånga med en
mindre mängd vatten som den ineffektiva ånggeneratorn. Även elanvändningen hade troligen
varit densamma trots lägre ångappliceringstid då en fullt fungerande ånggenerator hade haft en
högre medeleffekt och därmed samma slutliga elanvändning.

För att undersöka om diskgodsets placering påverkar temperaturutvecklingen i diskmaskinen
bytte jag plats på vissa diskgods i slutet av den andra testserien. I dessa test hölls
ångappliceringstiden 12 minuter konstant för att detta inte skulle påverka resultatet. Det var
framförallt tre stycken temperaturgivare som påverkades av diskgodsets omplacering. Inför det
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första omplaceringstestet, nummer 0108, flyttades den ugnsfasta formen från vänster till höger i
den undre korgen och glasen som tidigare stått där flyttades till vänster. Detta hade, som figur 25
visar, ganska stor inverkan på temperaturutvecklingen vid givare 1. Dels ökade den slutliga
temperaturen och dels gick temperaturökningen i början av ångappliceringen snabbare.
Anledningen till detta är för att innan testet satt givaren placerad inuti ett litet drickglas, men då
platsbytet gjordes hamnade givaren istället under den ugnsfasta formen. Mängden ånga som
fångades upp av den ugnsfasta formen var mycket större än den mängd som det lilla dricksglaset
kunde fånga upp och det blev därmed varmare kring givaren. Det totala glansbetyget förändrades
inte nämnvärt av denna omplacering, det sjönk endast med 0.04 poäng, vilket betraktas som
försumbart. Jag märkte dock av vissa lokala förändringar i glansen, men inte heller betygen för de
enskilda diskobjekten varierade i någon större utsträckning.

Inför test nummer 0109 gjordes ett platsbyte mellan glas nummer 17-21, stora dricksglas, och glas
nummer 26-30, rödvinsglas, i den övre korgen. Detta påverkade temperaturen vid både givare 4
och 5, men eftersom förändringen gav liknande temperaturkurvor för båda givarna visar figur 26
endast temperaturutvecklingen vid givare 5. Omplaceringen av glasen gjorde dels att den slutliga
temperaturen minskade något och dels att temperaturen inte ökade lika snabbt som innan. Detta
skulle kunna bero på samma sak som för givare 1, fast tvärtom, att rödvinsglasen kunde fånga
upp mer ånga än de stora dricksglasen. Innan omplaceringen satt både givare 4 och 5 i varsitt
rödvinsglas, efter omplaceringen var de båda i varsitt stort dricksglas. Förflyttningen av glas 17-21
och 26-30 gjorde att det totala glansbetyget sjönk med 0.02 poäng, återigen är denna siffra
försumbart liten. För de enskilda glasen var förändringen i glans inte heller särskilt stor.

Ytterligare en omplacering av diskgods föregick ett test, nämligen nummer 0110. Dock fungerade
den andra ånggeneratorn sämre och var avstängd avsevärt mer än under de tidigare testerna.
Därför utsattes diskgodset för en mindre mängd ånga under detta test jämfört med de tidigare
testerna. Därmed kan denna parameter ha inverkat på resultatet av omplaceringen och resultatet
från detta test uteslöts från övriga resultat gällande placering av diskgods påverkan på
temperaturutveckling och glans. Men eftersom testet ändå kunde genomföras och glansen
därefter undersökas är test nummer 0110 medtaget i figur 28 där en sammanställning för
glansbedömningen för alla tester i den andra testserien visas. Att den andra ånggeneratorn
fungerade sämre än vanligt innebär att diskgodets utsattes för en mindre mängd ånga än övriga
test med samma ångapppliceringstid. Detta är något som bör has i åtanke för figur 28.

Enligt IEC (2013) ska glasen vara fläckfria och filmfria innan tester. Att åstadkomma detta hade
varit tidskrävande, därför gjordes valet att istället undersöka glansen både före och efter testerna
så att en förbättring eller försämring av glansresultatet därmed skulle kunna upptäckas. Därför
visar figur 27 och 28 både betyg för glans före test (blå stapel) och glans efter test (röd stapel).
Även glansen för de tre referenstesterna plottas i figurerna för jämförelsens skull. Anledningen till
att skillnaden i glans är så stor för det första referenstestet, Ref 1, är att glansen innan testet var
väldigt dålig. Den dåliga glansen innan testet berodde på att ett program med låg sköljtemperatur
tidigare hade körts och därmed resulterat i ett mycket blött diskgods som sedan det torkat blivit
mycket fläckigt. Observera att på grund av tidsbrist hann jag inte att göra fler än tre stycken
referenstester. Detta kan möjligen ge missvisande resultat gällande glansen för referenstesterna då
denna varierade ganska mycket, fler värden hade givit ett mer stabilt värde för referenstesternas
glansbetyg. Generellt sett kan man säga att glansen före respektive ångtest hade en viss betydelse
för testets slutliga glansresultat. Om glansen före ett test legat högt har denna nivå oftast
bibehållts med endast en liten förbättring eller en liten försämring, endast vid ett tillfälle sjönk
glansen rejält i ett test med ånga (se nedan för förklaring). Har glansen innan ett test varit dåligt
har för det mesta istället avsevärt förbättrats.
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Överlag kan man se att glansen "efter" för testerna i den första testserien var relativt hög jämfört
med referenstesternas värde. Detta är en tydlig indikation på att tillförsel av ånga har en positiv
inverkan på glans. För test nummer 0002-0004 ökade glansbetyget stadigt för varje test, troligen
för att tillförseln av ånga stegvis förbättrade glansen och för att inga andra parametrar utom
ångtiden förändrades (se tabell 7). Test nummer 0005 är det enda test som ger en stor försämring
av glansen. Det beror på att innan testet bytte bägarna i den övre korgen plats med fem av de sex
små dricksglasen i den undre korgen. Anledningen till bytet var att bägarna, som utsattes för
mycket ånga där de var placerade, var svåra att bedöma då de var mycket repiga. Men efter bytet
var det mycket tydligare vad som på bägarna var repor och vad som var fläckar och de fem
bägarnas medelbetyg sjönk med drygt två poäng. Dock ökade inte de små dricksglasen lika
mycket, troligen för att även de hade vissa ”fläckar” som jag inte förrän några test senare
upptäckte var permanenta, alltså för ångan opåverkbara. Test nummer 0008 har låga betyg både
före och efter, detta på grund av tekniska problem med diskmaskinen. Dessa gjorde att ett test
avbröts mitt under pågående huvuddisk, något som resulterade i ett mycket fläckigt diskgods
överlag och därmed ett lågt ”före”-betyg. För test 0008 fungerade inte elementet som det skulle
och temperaturen under huvuddisken nådde bara en temperatur på cirka 47°C. Detta indikerar att
glansen inte bara är beroende av temperaturen precis innan torkfasen, utan även av temperaturen
under tidigare faser i diskprocessen. Dock skulle det också kunna vara så att den låga
huvuddisktemperaturen gjorde att vissa komponenter i diskmedlet inte löstes upp ordentligt och
därmed kanske fastnade på diskgodset.

En annan intressant observation som kan göras utifrån figur 27 är att glansen för test 0002-0008
var både ojämnare och lägre än glansen för test 0009-0016. Orsaken till att det ser ut på detta vis
är dock okänd. Det beror inte på mängden diskmedel, som för övrigt inte utgjorde någon
avsevärd skillnad för glans. Från början var mängden diskmedel som tillsattes cirka 16 g men från
och med test nummer 0006 minskades mängden till cirka 8 g. Som figur 27 visar var glansen både
bättre och sämre efter reduceringen av diskmedel, alltså borde inte diskmedel varit en avgörande
faktor. Omgivningens tillstånd vad gäller rumstemperatur och relativ fuktighet bör inte heller ha
varit det som orsakat fenomenet, rumstemperaturen var relativt konstant genom hela testserien
medan den relativa fuktigheten varierade mycket både före och efter test nummer 0009. Det enda
som jag finner skiljer test 0009-0016 från 0002-0008 är att det var efter test nummer 0008 som
ångappliceringstiden började hållas konstant mellan 10:30 min och 10:45 min. Anledningen till att
just detta tidsintervall valdes var främst för att bra temperaturer nåddes med dessa tider, men
också för att liknande ångtid använts i början av testserien då en bra ångtid eftersöktes. Vad gäller
skillnaden mellan test nummer 0002-0008 och 0009-0016 skulle det lika gärna kunna vara min
egen bedömning av diskgodsets glans som är orsaken till detta.

Som figur 28 visar fortsätter trenden med bra glans i testserien med två ånggeneratorer. Den
totala glansen för diskgodset varierar från 3.52 för test 0101 till 3.98 för test 0107. Medelvärdet på
glans för den andra testserien är 3.79, vilket är en dryg halv poäng högre än medelvärdet för den
första testserien. För de allra flesta tester med ånga, sett till både figur 27 och 28, är förändringen
i glans före och efter ett test relativt liten. Två av testerna, 0009 och 0110 sticker ut från mängden
eftersom de är de enda tester som ger en förbättring i glans med över en poäng. Detta visar på att
ångan inte bara bibehåller bra glans, utan även kan förbättra dålig glans till det mycket bättre. Vad
som betraktas som bra eller dåligt glansbetyg beror på bedömaren, i denna studie har hänsyn
också tagits till vilken typ av glas som bedömts. För exempelvis rödvinsglasen, som var notoriskt
svåra att få glansiga, var betyg 2.5 godkänt och betyg 4 mycket väl godkänt. För drickglasen, som
oftast blev mycket glansiga, var glansbetyg 3.5 godkänt, 4.5 väl godkänt och 5 mycket väl
godkänt. Figur 29 är också intressant då denna figur visar ångappliceringstidens inverkan på
glans. Bortsett från testet då ångappliceringstiden var 7 minuter är trenden att diskgodsets totala
glans ökar med ökande ångappliceringstid. Anledningen till detta är troligen att mer
ångappliceringstid innebär att diskgodset hinner utsättas för mer ånga, men också för att den
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slutliga temperaturen ökar med ångappliceringstiden. Detta gör att diskgodset torkar bättre, men
det är också en indikation på att en högre sluttemperatur ger bättre glans. Det finns med andra
ord ett klart samband mellan glans och appliceringstid.

Sett till den årliga, verkliga, vattenförbrukningen var det väntat att skillnaden mellan
referenstesterna och testerna med ånga skulle vara stor. För de enskilda testerna skiljde det drygt
8 liter per test, och det bortsett från vattnet som gått åt till ångproduktion. Att det ser ut på detta
vis beror på, som jag tidigare beskrivit, det nya normalprogrammet som skapades för denna
studie. Mycket av de 8 extra litrarna kommer från sköljning efter huvuddisk. Detta för att nytt
vatten tas in mer än nödvändigt för att temperaturen inne i diskmaskinen skall sänkas till nivån då
sköljningen upphör. I och med att glasen är relativt värmetröga tar detta lång tid och innebär
många nya intag av kallt färskvatten. Programmets utformning var inte något jag personligen
hade kontroll över, mer än min önskan att elementet i den avslutande sköljningen inte skulle
startas som det gör i diskmaskinens vanliga normalprogram. Med mer tid kunde programmet
kanske justerats ytterligare så att till exempel sköljningen kunde ha blivit tidsberoende istället för
temperaturberoende. Ett annat alternativ kunde vara att skölja tills 35°C, istället för 25°C, nåtts,
detta skulle även minska elanvändningen då ånggeneratorn troligen inte skulle behöva vara igång
lika länge för att öka temperaturen till den önskvärda nivån på 65°C. Det kostar trots allt mer
energi att öka temperaturen med 40 grader än med 30. Sett till figur 22 tar det cirka 140 sekunder
i början av ångappliceringen för den genomsnittliga temperaturen i diskmaskinen att höjas 10°C.
Den genomsnittliga effekten för ånggeneratorerna var för detta test cirka 2100 W, vilket ger en
total elanvändning på 0.08 kWh för den 10-gradiga höjningen. Detta motsvarar ungefär 20 % av
ånggeneratorernas elanvändning, under test 0106, som alltså hade kunnat sparas om
temperaturen vid ångappliceringens start hade varit 10°C högre. Ännu ett alternativ vore att styra
sköljningen utifrån hur smutsigt vattnet är. Smutsigt sköljvatten vore en indikation att diskgodset
behöver ytterligare sköljning, smutssensortekniken finns redan i diskmaskiner på marknaden i
dagsläget.

I och med att sköljningen är tillfredställande med den vattenmängd som annars används i
normalprogrammet borde antalet sköljningar kunna minskas i det nya programmet. En justerad
vattenförbrukning beräknades för att erhålla en mer rättvis bild av hur normalprogrammet med
ånga torde se ut vattenförbrukningsmässigt sett. Medelvärdet för den justerade
vattenförbrukningen för diskmaskinen med en ånggenerator skiljer sig endast med 141 liter per
år. Detta kan låta mycket taget ur sitt sammanhang, men rent procentuellt är skillnaden mellan
den justerade medelvattenförbrukningen för diskmaskin med en ånggenerator och referensvärdet
endast cirka 4.7 procent. För två ånggeneratorer är denna skillnad något större, nämligen cirka 7.9
procent.

Gällande den verkliga elanvändningen för båda testserierna överskrider samtliga tester (bortsett
från test 0008 som betraktas som en avvikelse) referenstesternas elanvändning, vilket figur 30 och
32 illustrerar. Detsamma gäller de motsvarande EEI-värdena, som kan avläsas i figur 31 för en
ånggenerator respektive figur 33 för två ånggeneratorer. Alla test utom test nummer 0006 (och
0008) i den första testserien (figur 31) hamnar i intervallet för energimärkning A+, precis som
diskmaskinens riktiga energimärkning. Observera att denna beräknade energimärkning inte direkt
bör jämföras med diskmaskinens egentliga energimärkning eftersom förutsättningarna inte är
desamma. De värden som beräknats för energimärkning bör med andra ord snarare användas
som riktvärden då de ställs mot diskmaskinens verkliga energimärkning (se tabell 2).
Referenstesternas EEI ligger nämligen lägre än diskmaskinens egentliga EEI, och jämfört med
detta värde är de verkliga EEI-värdena för ångtesterna högre för båda testserierna.

Justerade värden beräknades också för elanvändningen då det omprogrammerade
normalprogrammets elanvändning med råge överskred den vanliga normalprogrammets
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elanvändning från programmets start till och med den avslutande sköljningen. Dessa justerade
värden baseras på ett medelvärde för referenstesternas elanvändning (se 3.2.5 Diskmaskinen –
förändringar och beräkningar) och anses ge en mer rättvis jämförelse mellan ångtesternas och
referenstesternas elanvändning. För de justerade värdena gällande elanvändningen, jämfört med
de verkliga värdena, ser det bättre ut för testerna med ånga för båda testserierna. Samtliga
justerade värden för testerna med en ånggenerator ligger, som figur 30 visar, under
referensvärdenas elanvändning. För samtliga tester i den första testserien ligger alla justerade
EEI-värden under EEI-värdena för referenstesterna. De justerade EEI-värdena i figur 31 gör
dessutom att alla tester i den första testserien får energimärkning A+++, så bra betyg som det går
att få enligt den europeiska energimärkningen. Som figur 33 visar blir inte betygen lika bra för
testserien med två ånggeneratorer där betygen för de justerade värdena hamnar i intervallen för
A+++ och i A++. Observera att samtliga justerade EEI-värden för den andra testserien är bättre
än referenstesternas. Detta är positivt eftersom ett bättre (det vill säga lägre) EEI innebär att
diskmaskinen med ånga är mer energieffektiv jämfört med diskmaskinen med uppvärmning i den
avslutande sköljningen.

Bortsett från glans finns andra fördelar med ånga jämfört med spolglans som kan göra det värt att
satsa på ånga istället för uppvärmning av vatten (avslutande sköljningen) och spolglans. Som de
justerade värdena för elanvändning och EEI visar finns en elbesparingspotential. Dock är denna
endast teoretisk eftersom den som sagt är justerad, de verkliga värdena visade trots allt på en
ökning av elanvändningen (se figur 30-33). Men eftersom normalprogrammet som använts i
denna studie bland annat värmer vattnet i huvuddisken cirka 5°C mer än brukligt för programmet
i fråga så stärks de justerade siffrornas trovärdighet. En annan fördel med ånga jämfört med
spolglans är att ånga är rent vatten medan spolglans är kemikalier som har en mer eller mindre
negativ inverkan på miljön. Tensider, en beståndsdel i spolglans, är giftiga för vattenlevande
organismer. För varje diskning används cirka 3 ml spolglans, det är denna dosering som Svanen
räknar med vid Svanenmärkning (Svanen 2013). Enligt SCB (2014) var andelen hushåll med
diskmaskin 65.8 % år 2007. Baserat på siffror från 1975 uppskattas att denna andel var cirka 74 %
år 2012, samma år som antalet hushåll i Sverige var 4 176 313 stycken (SCB 2013). Med andra ord
var det ungefärliga antalet diskmaskiner i Sverige år 2012 drygt 3 miljoner. Med 3 ml/diskning
och 280 diskningar per år ger det en total användning av nästan 2.6 miljoner liter spolglans per år.
Spolglans innehåller 5-15 % tensider, alltså släpps mellan 130 000 och 390 000 liter tensider ut
årligen. Detta är en mycket stor mängd farliga kemikalier vars negativa miljöpåverkan kunde
besparas om ånga började användas som glansmedel istället för spolglans.

Normalprogrammet som konstruerades för och användes i denna studie använder som sagt både
mer vatten och mer el än det vanliga normalprogrammet för diskmaskinen, därav de justerade
värdena för både vatten- och elanvändning. En positiv aspekt av det nya normalprogrammet är
att disktiden, generellt cirka 2h och 8 min, är mycket kortare än för det vanliga
normalprogrammet, vars disktid låg på 2h och 45 minuter i referenstesterna. Anledningen till
detta är inte heller känd, men kortare disktid är något som faller väl in hos konsumenterna och
bör försöka bibehållas om man skulle justera programmeringen för det nya normalprogrammet.

5.2. Material- och metodval
De glas som användes under denna studie erhölls dels från uppdragsgivaren och dels köptes de in
från IKEA. Glasen från uppdragsgivaren är så kallade ”bägare” som används inom kemin och är
de glas som skall användas i glanstester enligt den internationella standarden. I samråd med
uppdragsgivaren togs dock beslutet att det var mer intressant att också undersöka andra typer av
glas och till och med en ugnsfast form i glas. Den ugnsfasta formen ansågs intressant att ta med i
studien eftersom den antogs vara något som många hushåll använder frekvent, dessutom skiljde
den sig markant i utformning från övriga objekt. Rödvinsglasen valdes också för att vinglas
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överhuvudtaget troligen används mycket i hushåll, men även för att också de skiljde sig mycket
från de övriga glasen i utformning med sin fot och kupa. De två övriga typerna av glas som
valdes är utformade på samma sätt, dock är de av olika storlekar. Dessa glas, som refereras till
som litet respektive stort dricksglas, valdes på grund av utformningens generalitet, det vill säga de
representerar det för hushållen ”vanliga” vattenglaset. Vad som mer i samråd med
uppdragsgivaren beslöts var att undersöka glas av andra slags material. Dock erhölls endast
information angående bägarna, vilka är gjorda i Pyrex. Valet av diskgods visade sig vara lyckat då
de olika glasen påverkats varierande i testerna. Om endast bägarna hade använts hade
glansbetygen troligen blivit högre ty de andra glasen tenderade att bli fläckigare. Men eftersom
vanliga hushåll troligen inte använder sådana bägare utan snarare använder glas liknande det
övriga diskgodset är studiens resultat gällande glans mer relevant för huhåll med diskmaskin.

Något som märktes i den första testserien var att de svåraste objekten att få glansiga var
rödvinsglasen och den ugnsfasta formen. Till detta finns ett par troliga anledningar, varav den
första är placering av glasen i förhållande till den första ånggeneratorns inlopp. Rödvinsglasen var
placerade direkt ovanför inloppet, vilket kan tyckas borde ge utmärkt tillförsel av ånga till dessa,
men ångans inloppshastighet gjorde att den till stor del färdades förbi rödvinsglasen. Den
ugnsfasta formen låg ännu sämre till placeringsmässigt, nämligen långt ner i den undre korgen.
Den andra troliga anledningen är objektens utformning, den ugnsfasta formen täcker av en stor
yta, vilket troligen hindrade mycket av ångan från att ”skölja” formens undersida, höja dess
temperatur och därmed få den att torka. Rödvinsglasens form är bra ända till foten, den är
konkavt formad vilket leder till att vatten ansamlas på fotens undersida (rödvinsglasen står upp-
och-ner). Eftersom foten är vattenfylld har ångan svårt att påverka glans och till följd av detta blir
”fötterna” oftast fläckiga. Det bör påpekas att detta inte händer för alla rödvinsglas, vissa går
lättare att luta än andra (beroende på placering) och mer lutning innebär bättre avrinning vilket i
sin tur innebär mindre fläckar. En annan anledning till att diskgodset inte klarar att torka
ordentligt och därmed få fläckar är kontakt med andra objekt. Pinnarna, som glasen oftast stöds
mot, var ett av dessa objekt, likaså annat diskgods. I kontaktytan mellan pinnarna och diskgodset
fastnar vatten som antingen innehåller mineraler eller diskmedel och som är svårt att skölja bort.

En utmaning som jag stötte på under glanstesterna var repor i glasen. Bägarna var redan från
början mycket repiga och det var svårt att avgöra vad som var en fläck och vad som var en repa.
Men även de övriga glasen blev alltmer repiga ju fler gånger de diskades. Något som upplevdes
som en svårighet var att bibehålla samma bedömningsnivå. En annan svårighet som uppstod var
betygsskalan då det ibland kändes långt mellan två olika betyg rent fläckmässigt. Detta problem
löstes genom att halvbetyg infördes, dock inte förrän under glansbedömningen efter diskning
0002. Anledningen till att metoden för glansbedömning har använts under studien, trots
svårigheter med att bibehålla en objektiv, jämn bedömningsnivå, är för att det är denna metod
som branschen har tagit fram och använder för bedömning av glans.

Något annat som kan ha givit missvisande resultat för glans, i detta fall en försämring, är lokalens
anslutande rum, eller snarare aktiviteten som pågår i det anslutande rummet. Lokalen där testerna
har utförts, ligger i anslutning till ett rum där experiment med pelletstillverkning pågår. Dörren
mellan testlokalen och rummet med pelletstillverkning är allt som oftast öppen av praktiska skäl
och damm från pelletstillverkningen kommer troligen in i testlokalen och lägger sig på glasen. Jag
har försökt att ha detta i åtanke under betygsättningen, men det är möjligt att glansen påverkats
av dammet på sätt som jag inte känner till och därmed har svårt att beakta. Lokalen som denna
studies praktiska experiment utförts i uppfyller inte heller alla de krav på omgivningen som
beskrivs i IEC 60436 (2013). Omgivningens temperatur, som varierat mellan 18 och 21°C, har
legat strax under intervallet som anges i standarden medan lokalens relativa fuktighet har legat
långt under den lägre gränsen på 45 % då den varit så låg som 12 % men aldrig högre än 35 %.
Trycket i kallvattenkranen har varit för högt enligt standarden. Det kalla vattnets temperatur har
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inte heller uppfyllt kraven utan varit för kallt, dock tror jag inte att detta är ett bekymmer
eftersom de 9°C som uppmättes inte nåddes förrän efter en lång tids spolande. Innan dess låg
temperaturen några grader högre på grund av värmetillförsel från omgivningen. Att lokalen inte
uppfyllt kraven har jag inte kunnat göra något åt annat än att inför varje test notera omgivningens
förutsättningar. Notera för övrigt att diskmedlet som använts inte är standardiserat, men som
tabell 4 visar är ingredienserna i det använda diskmedlet och det standardiserade diskmedlet
mycket lika. Dock är andelarna av de olika kemikalierna i det använda diskmedlet okända. Något
som faktiskt uppfyllde det krav som standarden listade var det mjuka vattnets hårdhet som låg väl
inom gränsen för det enligt IEC 60436 (2013) godkända. Då kraven på omgivningen inte kunde
uppfyllas i denna studie finns en risk för att resultaten för glans har påverkats, antingen negativt
eller positivt. Dock kan studiens resultat användas som en indikation på hur glansen skulle bli i en
standardiserad testlokal.

Vad som mer kan ha påverkat resultaten för glansen negativt är ånggeneratorernas ineffektivitet,
något som skulle kunna orsakas av kalkavlagringar. Ineffektiviteten kan bero på att elementen
redan då de är nya har en låg verkningsgrad (beräknad gemensam verkningsgrad 35.8 %) eller så
kan den bero på långvarig användning (då dessa generatorer redan använts i en tidigare studie).
Oavsett vilket så förblir en stor mängd vatten som passerar genom elementen i vätskeform. Att
så mycket potentiell ånga (cirka 68 %) ”går till spillo” är definitivt ett problem eftersom det är
önskvärt med en hög verkningsgrad för generatorn då detta ger mer ånga på kortare tid. Men vad
mer är att ånggeneratorn, vars inlopp sitter mellan den undre och den övre korgen, sprutar vatten
på diskgodset i den undre korgen. Detta är ett problem dels för att det gör det svårare för ångan
att ”skölja av” mineraler från diskgodset och dels för att själva vattnet innehåller mineraler som
lämnar kalkrester då det torkar. Vattnet som passerar elementet blir fritt från mineraler för att det
förångas, vatten i vätskeform som passerar är alltså inte fritt från mineraler utan snarare tvärtom.
Risken finns att mineralerna som lämnas kvar då en del av vattnet förångas följer med vattnet
som inte förångas, vilket gör vattnet ännu rikare på mineraler och lämnar ännu mer kalkrester på
diskgodset som det sprutas på.

5.3. Rekommendationer
Ett problem som jag stötte på under denna studie var att ångan inte fördelades i diskutrymmet på
ett tillräckligt bra sätt. Ånga kunde antingen tillföras med en eller två ånggenerator från en
respektive två punkter i diskmaskinen. Framförallt under testerna med en ånggenerator var det
uppenbart att detta inte var tillräckligt för att nöjaktig spridning av ångan skulle erhållas. Testerna
med två ånggeneratorer gav mycket bättre fördelning av ånga i diskmaskinen, men den skulle
absolut kunna förbättras. Dock var dessa sätt att applicera ånga de enda sätt som fanns
tillgängliga under studien. Vidare studier kring denna problematik föreslås, till exempel i form av
ännu ett examensarbete. Denna studie skulle kunna utföras med hjälp av flödessimuleringar i ett
CFD-program.  På grund av mängden parametrar som påverkar ångans fördelning (placering av
disk, korgarnas utformning, placering av inlopp för ångan etc.), rekommenderas att
modelleringen utgör hela examensarbetet i och med modellens komplexitet.

Ett förslag på hur ångan skulle kunna appliceras är via spolarmarna, vilka redan är utformades
och placerade för att sprida vatten över största möjliga område. Dock ser jag viss problematik
med denna lösning. Till att börja med är det inte säkert att ångan lyckas få spolarmarna att rotera.
Spolarmarnas rotation orsakas av vattenstrålarnas riktning och rörelsemängd och det är inte
säkert att samma rotation kan erhållas med ånga. Ett annat problem som gäller för den övre
spolarmen är transport av ånga utan kondensering. Vattnet transporteras nämligen från karet till
den övre spolarmen via ett rör som går från karet, upp längs den innersta väggen och ut till
mitten under överkorgen. I och med att sträckan är lång och att rörets temperatur efter sköljning
är låg kommer ångan med stor sannolikhet att kondensera i röret. Detta orsakar i sig två problem;
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ångan når inte fram till spolarmen och vatten kommer att rinna tillbaka ner i ånggeneratorn vilket
är skadligt för den. Eventuellt skulle problemet med att förse den övre spolarmen med ånga lösas
med hjälp av en andra ånggenerator (med andra ord en ånggenerator till den undre spolarmen
och en till den övre) som placeras på samma nivå i höjdled som den övre spolarmen. Ett kortare
rör skulle kunna koppla samman spolarmen och ånggeneratorn och en ventil, styrd via styrkortet,
skulle kunna användas för att reglera huruvida det är vatten eller ånga som skall tillföras
spolarmen. Genom att placera ånggeneratorn i samma höjd som spolarmen (eller något högre)
reduceras risken för tillbakaflöde, och genom att minska ångans transportsträcka minskar risken
för kondensering av problematiska proportioner.

För att ånga skall kunna tillföras på ett smidigt sätt krävs ytterligare programmering av styrkort  så
att tillförseln av ånga blir kompatibel med resten av programmet. Dessutom måste beräkningar
angående ångappliceringstiden utföras så att önskvärda temperaturer uppnås. Den beräkning som
gjordes i kapitel 3.2.6 Beräkning av ångappliceringstid visade sig vara otillräcklig eftersom den verkliga
temperaturen i diskmaskinen ej motsvarade de temperaturer som beräkningen visade då
framräknad ångappliceringstid användes. Vidare forskning krävs kring förhållandet mellan
ångappliceringstid och temperatur för att tillförseln av ånga skall kunna automatiseras, dock
skulle beräkningen som gjordes i denna studie kunna ligga till grund för den fortsatta
forskningen.

Vattenhårdhetstestet som gjordes på ånga bekräftar den ursprungliga hypotesen att mineralerna
som orsakar kalkavlagringar ej följer med vattnet då det förångas. Ett problem med detta är att
mineralerna troligen fastnar i ånggeneratorns värmeelement, vilket kan minska värmeelementets
effektivitet. Detta är ett känt problem inom industrin och kallas där för pannsten. Enligt
Nationalencyklopedin (2014) bildas pannsten i ångpannor när framförallt kalcium- och
magnesiumföreningar går från att vara lösta i vatten till fast form, med andra ord vid förångning
av vatten. Pannsten är ett problem eftersom det minskar ångpannornas värmeöverföringsförmåga
och det finns en risk för överhettning i pannan. För att lösa problemet med pannsten kan man
exempelvis tillsätta kemikalier (NE 2014b), något som inte är önskvärt när det rör sig om vatten
som används till att diska rent saker som används vid förtäring.

För ånggeneratorer som används i diskmaskiner föreslås att vattnet avhärdas innan förångning.
Denna möjlighet att avhärda vatten är något som finns som tillval vid inköp av diskmaskiner,
alltså är detta förslag möjligt. En annan lösning på problem med kalk i ånggeneratorn är att man
på något vis möjliggör rening med en svagare syra. Denna lösning kan implementeras som ett
slags eget program i diskmaskinen där syran tillsätts via ett speciellt fack (som användaren själv
fyller på) och bara pumpas igenom generatorn och ut i avloppet. I och med att denna rengöring
troligen inte kommer att ske dagligen utan mer sällan och att mängden syra som behövs
antagligen är liten, torde detta inte orsaka miljöproblem om syran som används är exempelvis
citron- eller ättiksyra eftersom dessa ej klassas som miljöfarliga. Ett problem som uppstått med
ånggeneratorerna, och som kan ha orsakats av förkalkning, är att det ena elementets
överhettningsskydd går igång med jämna mellanrum under användning. Detta innebär att
elementet stängs av och slås på med cirka 20 sekunders mellanrum och som jag tidigare beskrivit
har detta gjort att temperaturökningen i diskmaskinen på vissa ställen varit ojämn. Om detta är
ett tekniskt problem som sker ofta i denna typ av ånggenerator är för mig okänt, dock skulle det
bara kunna vara en tillfällighet eller så skulle det som sagt kunna bero kalkavlagringar inne i
elementet vilket alltså kan orsaka överhettning. För att undvika överhettning, och eventuella
skador på ånggeneratorn till följd av överhettning, skulle en indikator av något slag kunna
användas för att avgöra när generatorn behöver avkalkas. En sensor som känner av när
generatorns verkningsgrad sjunker under en viss nivå skulle kunna vara en lösning på problemet.
Framtida forskning kring problematiken med kalk i ånggeneratorer för diskmaskiner
rekommenderas.
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Under denna studie testades enbart diskgodsets glans. Efter avslutad diskning öppnades
diskmaskinens lucka och glasens glans undersöktes cirka ett dygn senare då diskgodset torkat.
Det som aldrig undersöktes var hur torrt diskgodset egentligen var redan direkt efter avslutad
diskning. Rent visuellt kunde jag dock observera att det mesta av diskgodset såg mycket torrt ut.
En annan rekommendation är därför att se närmare på hur ånga påverkar torkning av diskgods.
Dessa tester bör dock utföras enligt den internationella standarden IEC 60436 (2013) med
standardiserat diskgods och standardiserade lokaler.
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Kapitel 6 – Slutsatser
Ånga fungerar som glansmedel i diskmaskiner och ger diskgodset i denna studie såpass bra glans
att det skulle kunna ersätta spolglans. Vissa faktorer kring appliceringen av ånga är viktiga, varav
en är hur ånga tillförs diskmaskinen för att spridningen i diskmaskinen skall bli så jämn som
möjligt. För detta rekommenderas vidare forskning, om det till exempel skulle vara möjligt att
använda spolarmarna som ånginlopp. Även mängden ånga som tillförs, hur lång tid ångan tillförs
samt sluttemperaturen vid ångtillförsel är avgörande för ett tillfredställande glansresultat.

Det finns andra positiva aspekter med att ersätta spolglans med ånga, för det första reduceras
mängden tensider som släpps ut i naturen. För det andra finns en elbesparingspotential i att
använda ånga då den kan ersätta uppvärmningen av vatten i den avslutande sköljningen. Om
denna potential skall bli verklighet måste ett diskprogram utformas på rätt sätt, även här
rekommenderas vidare studier. Det kan dock konstateras att vattenförbrukningen troligen
kommer att öka något med ett program med ångtillförsel jämfört med ett program utan
ångtillförsel.

En torkpotential för ånga observerades under studien, vidare forskning kring detta under
standardiserade former rekommenderas.
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