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Sammanfattning 

Torkning av disk är ett energikrävande steg i en diskmaskins diskcykel, detta då torkningen 

kräver en mycket kostsam höjning utav diskmaskinens innetemperatur. 

 Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten att avlasta torkningen med ett skakmoment 

som ska göra av med en betydande andel utav den vattenmängd som är fäst på disken innan 

diskmaskinens egna torksystem tar vid. Förhoppningen är att kunna sänka 

uppvärmningstemperaturen med ett bibehållet torkresultat. En annan frågeställning är vilket 

specifik energibehov nya torkmetoden kräver och hur pass effektiv den är i förhållande till det 

existerande torksystemet. 

 Undersökningen utförs genom att utföra en rad testkörningar utav diskmaskinen med 

skakmoment för att få lärdom om vilken sorts skakningar som ger önskat resultat. Efter en 

ombyggnation utav maskinen visade sig att en sänkning utav energikonsumtionen gick att 

uppnå genom att komplettera diskmaskinen med ett skakmoment 
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Abstract 

The drying process of wet dishes is an energy demanding part of a dishwashers wash cycle, 

the reason for the high energy demand is the need to increase the dishwasher’s inner 

temperature. 

 The purpose of this work is to examine the possibility to unburden the drying system with a 

phase that shake water of the dishes before the existing drying system takes over. The goal is 

be able to lower the heating temperature but still retain the drying result. Another question 

was to determine what specific energy consumption the new drying method uses and how 

effective the method is compared with the existing drying system. 

The study is done by executing test runs with the dishwasher all including a shaking phase to 

gain knowledge about what kind of shaking that gives the most desired effect. After a 

reconstruction of the dishwasher it turned out that some reduction of temperature was possible 

to achieve with an introduced shaking phase and that a lowering of the energy consumption 

was possible 



 
 

 

  

  



 
 

 

  

Förord 

Mitt namn är Emil Grönlund och jag är student vid fakulteten för hälsa, natur och 

teknikvetenskap på Karlstad universitet. Denna studie är mitt examensarbete för 

examineringen av Högskoleingenjörsprogrammet inriktning Energi- och miljöteknik och 

omfattar totalt 22.5 högskolepoäng. Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i 

ämnet insatt publik. Arbetet har därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av 

detta arbete har vid seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Studien är genomförd efter en förfrågan från Asko Appliances AB huruvida skakningar kan 

komplettera en torkcykel. Arbetet genomfördes under vårterminen 2016 mestadels inne i 

laborationssalar på Karlstad universitet med stöd i form av en diskmaskin för tester utav Asko 

Appliances AB.  

Ett extra tack vill jag framföra till min handledare Gertrud Turzik som varit till stor hjälp i 

utformandet utav tester och rapportskrivning. Vidare vill jag tacka utvecklingsingenjören på 

Kau, Lars Petterson för hans hjälp inne i laborationssalen och slutligen tacka Peder Bengtsson 

arbetande på Asko Appliances AB för det stöd han har tillfört genom bakgrundsfakta och 

kontakt med företaget. 
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1 Introduktion 

 

Projektet har genomförts med avsikt att utveckla en modifierad torkningsmetod för den rena 

disken i en diskmaskin. Torkmetoden ska inkludera ett skakmoment vars syfte är att skaka 

bort vatten från disken och därmed avlasta den existerande torkcykeln. 

Det används idag olika metoder för att torka disk i en modern diskmaskin. Gemensamt för 

dem är att de förbrukar en hel del energi. I helt andra tillämpningar finns det andra 

torkmetoder. En metod är att mekaniskt ”skaka av” vattendropparna innan man torkar på ett 

konventionellt sätt med exempelvis varm luft, frågeställningen är huruvida en modifierad 

torkcykel med ett skakningsmoment kan minska uppvärmningsbehovet under torkstadiet och 

därmed spara energi. 

Idag används vibrationer i flera tillämpningar i avsikt att separera olika material från 

varandra. Vardagliga tillämpningar av starka vibrationer går att finna i gruvbranschen där grus 

separeras från stenar, eller i miljöstationer vid separation av metallfragment från sopor 

(Encyclopedia of chemical engineering equipment).  

Att med fysiska krafter separera vätska från gods finns redan applicerat i vardagen i hushållen 

via tvättmaskinens centrifugtorkning. När tvätten ska torkas spinner trumman mellan 500 till 

1200 varv per minut vilket tvinga ut vätska ur textilierna, därmed avlastas den termiska 

torkningsprocessen som följer vilket innebär en betydande mängd energi sparas 

(applianceassistant). 

En liknande lösning söks att applisera i en diskmaskin där skakningar ska avlägsna en del av 

diskgodsets vattenmängd för att kunna avlasta det inbyggda torkprogrammet och, om tesen 

fungerar, skapa en energisnålare diskmaskin. 

Studiens huvudsakliga mål är att undersöka hur starka vibrationer kan komplettera en 

diskmaskins torksystem och huruvida en sådan lösning kan minska energibehovet för en 

modern diskmaskin. Studien ska även undersöka vilken potential ett sådant system kan tänkas 

ha i en framtida vidareutveckling. Följande mål existerar: 

-Utveckla en metod som ska verifiera och mäta hur effektiv den ovan nämnda torkmetoden är. 

-Testa praktiskt hur energieffektiv metoden att skaka disken är jämfört med dagens befintliga 

torkmetoder.  

-Undersöka huruvida en sänkning av uppvärmningsbehovet är möjlig med nämnd torkmetod 

och fastställa om energi kan sparas från dagens nivåer.  
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2 Inledning 

2.1 Problemdiskussion 

Växthuseffekten innebär att solen strålar kortvågig ultraviolett strålning till jorden, en 

approximativ tredjedel reflekteras bort medan huvuddelen av den övriga strålningen 

absorberas av jordytan som värme. Den uppvärmda jordytan strålar i sin tur långvågig 

värmestrålning som till viss del absorberas av växthusgaserna i atmosfären och omvandlas till 

värme.Växthuseffekten är ett naturligt förekommande fenomen och innebär att 

medeltemperaturen på jorden är 14°C och inte - 18°C. Problematiken är att livet på jorden inte 

är anpassat till den extra temperaturökning antropogena utsläpp av växthusgaser, i fallet för 

detta arbete koldioxid, innebär. Med höjd medeltemperatur tillkommer en förskjutning av 

klimatzonerna som inte alltid djurliv och människor kommer att kunna anpassa sig efter 

(Gröndahl & Svanström 2012). 

Åtgärder som minskar elförbrukningen i världen är inte minst viktigt för att sänka den 

koldioxidalstring som är kopplad till förbränning av fossila bränslen. Koldioxid är en 

växthusgas och bidrar därmed till växthuseffekten och den globala uppvärmningen av 

planeten (Fredrik Wikström 2013). 

En konventionell diskmaskin är eldriven vilket innebär att maskinen drivs av en energikälla 

av mycket hög kvalitet. Varje sparad kWh i elkraft innebär en ofta flera gånger större 

energibesparing i exempelvis bränslet som eldats i kraftverket eller den statiska energi som 

töms ur dammar till vattenkraftverken. Ur ett svenskt perspektiv är elproduktionen till större 

delen koldioxidneutralt, svensk baskraft består av kärnkraft och vattenkraft vilket inte alstrar 

någon betydande koldioxidmängd. Elkraft förhåller sig dock inte till nationella gränser utan 

likt varor både exporteras och importeras mellan länder. Detta innebär att en sparad 

koldioxidfri kWh el i Sverige kan innebära en skapad marginal för export vilket indirekt kan 

innebära ett minskat behov av fossilbaserad el på kontinenten (Fredrik Wikström 2013) 

Marginalelen på den nordiska elmarknaden berör huvudsakligen kolkondensanläggningar. 

Med marginalel menas den elkälla som för tillfället är dyrast att producera.Vid en årlig ökad 

eller minskad elanvändning tillkommer en direkt påverkan på produktionen av 

kolkondenskraft. En minskad årlig elförbrukning genom förnyelse av diskmaskin innebär 

alltså en indirekt påverkan av nordisk kolkondensel (Fredrik Wikström 2013).Momentala 

förändringar i elkonsumtionen räknas dock ej in som marginalel, tillfälliga förändringar av 

elkonsumtion regleras i Sverige utav vattenkraften (Fredrik Wikström 2013). 

Beteendeförändringar är allmänt en stark faktor i energianvändning, enkla vanor som att hålla 

kyl och frys stängda eller släcka lampor efter sig påverkar energianvändningen för ett hushåll. 

I fallet diskmaskin gör vanor som att skrapa av rester på disken istället för att skölja disken 

eller att diska med full maskin istället för att diska en halvfull maskin skillnad i 

slutkonsumtionen. En väl använd diskmaskin är ett energisnålare alternativ än att diska över 

diskho under rinnande vatten (Lindén 2008) 

 

2.2 Elkonsumtion 

Enligt energimyndigheten gjorde generellt ett småhus 2001 av med cirka 5100 kWh el per år 

och en lägenhet 3000 kWh el. I fallet småhus gick 6 % av elkraften årligen till disk, 

motsvarande summa för en lägenhet var 4 %. Andelarna som disken tar upp ska ha minskat 
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något senaste 15 åren men ger ändå en inblick i vilken förbättringspotential som en ny modell 

diskmaskiner har att arbeta med.  

Stora framsteg har redan gjorts i arbetet för energieffektivare diskmaskiner både med hänsyn 

till energianvändning men även i att skapa vattensnålare diskcykler. Som jämförelse, var 

energikonsumtionen per diskcykel 1993 2,6 kWh/cykel med ett varmvattenbehov på 38liter i 

snitt. År 2004 var energibehovet sänkt till 1.8 KWh/cykel med ett vattenbehov på 23 liter 

(Hoak et al, 2008). 

 

En konventionell diskmaskin med självtorkning har två huvudsakliga elkonsumenter, 

cirkulationspumpen och värmeelementet. Cirkulationspumpen är igång maskinens fem första 

faser, förtvätt, uppvärmning, huvudtvätt, vattenbyte och uppvärmning. Cirkulationspumpen 

har som uppgift att leda vatten från botten i diskmaskinen ut till diskarmarna, där vattnet 

sprutas ut mot diskgodsen för att rengöra alternativt skölja dessa. Uppvärmningselementet i 

sin tur har till uppgift att värma upp diskvattnet inför både huvudtvättningen och 

uppvärmningen inför diskens sköljning. Större delen av diskmaskinens elkonsumtion går åt 

till just uppvärmningstegen (Hauer & Fischer 2010). 

 

 

Figur 1. Maskintemperatur över tid. Figuren visar hur den interna temperaturen i diskmaskinen 

förändras med diskfaserna (Hauer & Fischer 2010). 

Figur 1 visar faserna en konventionell diskmaskin genomgår och hur temperaturen förändras 

över tid. I ordning innebär denna förtvätt, vattenuppvärmning, huvudtvätt, vattenförnyelse, 

sköljning, vattenuppvärmning och slutligen torkning (Hauer & Fischer 2010). 

Att ta fram en effektivare variant av diskmaskin skulle ge leverantören en starkare 

utgångspunk gentemot konkurrerande märken. Detta då en energisnålare maskin skulle tilltala 

kunden både som det billigare alternativet i hänsyn till drift men även ur ett miljöperspektiv. 

Alla diskmaskiner är energieffektivitetsmärkta med en prestandamärkning från A+++ till D, 

där A+++ är det mest energieffektiva alternativet. Även torrhalten markeras på diskmaskinen 
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med en skala från A till F där A är det torraste alternativet. Energimärkningen är byggd på 

antagandet att en fylld diskmaskin används 280 gånger per år (Energimyndigheten 2015). 

2.3 Torksystem  

Tre metoder som används idag för torkning av disk är självtorkning, adsorptionstorkning och 

torkning med hjälp av ett fläktsystem.  

Vid självtorkning utnyttjas diskgodsens värmekapacitet vilket förångar vattnet i maskinen vid 

temperaturer över 60 grader Celsius. Vattenångan kondenseras sedan på diskmaskinens inre 

väggar varpå vattnet samlas i diskmaskinens botten och förs bort med pumpen. Den interna 

värmen leds ut genom maskinens väggar och når med tiden omgivningstemperaturen (Hauer 

& Fischer 2010).  

Ett exempel på adsorptionstorkning som idag finns på marknaden är Zeolith torkning som 

används av Siemens och Bosch. Tekniken som illustreras på figur 2 fungerar på så vis att 

fuktig luft strömmar genom en behållare fylld med zeolit som adsorberar vattenångan i luften. 

Luften som lämnar zeolithbehållaren förs sedan tillbaka till diskmaskinen. Zeolit är ett 

mineral med värmealstrande förmåga. Zeoliten verkar här som adsorbent medan luften verkar 

som massa och värmebärare (Hauer & Fischer 2010). 

 

Figur 2. Adsorbtionstorkning. Figuren illustrerar hur fukten alstras från diskgodsen och via fläkten förs 

till zeolithbehållaren för absorbtion. 

Mellan diskomgångar behöver zeolithen avfuktas för att kunna återanvändas som adsorbator 

vid nästkommande torkcykel. Detta görs genom att föra in uppvärmd luft in i 

zeolithbehållaren under uppvärmningsfasen. Den uppvärmda luften för med sig fukten ut ur 

behållaren och för fukten tillbaka in i maskinen. Processen höjer även temperaturen i 

zeolithbehållaren vilket är nödvändigt för en fungerande adsorptionsfas.  

Under torkfasen pumpas fuktig luft genom den uppvärmda zeolithbehållaren. Zeolithen upptar 

vattenångan från luften och frigör den värme som lagrades under uppvärmningsfasen, värmen 

förs med luften tillbaka in i maskinen igen och höjer temperaturen. Med tiden sjunker utluft-

temperaturen från zeolithbehållaren tillbaka till diskmaskinen och fukthalten i maskinen 

sjunker tills all fukt är adsorberad i zeolithen. 

En konventionell diskmaskin har två uppvärmningssteg för vattnet, en innan och en efter 

huvuddisken. En diskmaskin med absorptionstorkning kräver endast en uppvärmningsfas och 

det är här den stora energibesparingen tillkommer, enligt Hauer är energibesparingen med 

Zeolithbehållare 
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zeolithtorkning cirka 24 % bättre jämfört med en maskin med självtorkning (Hauer & Fischer 

2010). 

Ett fläktbaserat torksystem som illustreras i figur 3 fungerar genom att fläkten pumpar ut luft 

ur diskmaskinen, vilket skapar ett undertryck som i sin tur drar in luft via otätheter i 

maskinens skal. Luften som kommer in har andra energi och fuktegenskaper än luften som 

lämnar maskinen. Detta innebär att inneluftens entalpi och fuktinnehåll kommer ändras över 

tid. Fukt alstras från de blöta diskgodsen och maskinens inre väggar och korgar, fukten tillförs 

till luften som vattenånga som pumpas ut, därmed sänks fukthalten i maskinen. 

 

 

Figur 3. Fläkttorkning. Figuren illustrerar hur fläkten skapar luftombyten som sänker fukthalten i 

diskmaskinen. 

 

 

 

Avgränsningar 

Arbetet kommer inte att ta hänsyn till diskmaskinens bullernivå eller vattenkonsumtion.  
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3 Metod 
 

3.1 Material 

Under följande tester används en diskmaskin modell D5434 av tillverkaren Asko appliances. 

Maskinens normalprogram är 175 minuter långt med en totalförbrukad el mängd på 1,1 kWh. 

Diskmaskinen har en 11 liters vattenförbrukning och ett inbyggt fläktbaserat torksystem 

(Asko 2011a). Följande Modifieringar har 

gjorts på maskinen. 

  

Diskmaskinen styrs med hjälp av eluttaget som 

visas på figur 4. Elkablarna är kopplade till 

cirkulationspumpen, värmeelementet, fläkten 

och pumpen. Elmätare fanns tillgängliga för el 

konsumtions mätningar  

Högst upp i högra hörnet på figur 5 syns ett hål 

för tillförsel av sköljmedel. Hålet är borrat och 

tätat och under körning av maskinen tätas hålet 

med hjälp av en skruv, detta för att minimera 

förlusten av vattenånga.  

 

 

3.2 Försök 
  

Vid försöken följs scheman för maskinens torkcykel och den efterkommande torksyningen. 

Detta gjordes för att kunna garantera att alla tester genomfördes med samma förutsättningar. 

Testschema är följande.  

 

1. Disken sätts in efter standardbeskrivningen angiven i figur 6, två temperaturmätare fästs en 

i vardera diskhyllan. 

2. Fyra liter vatten tillförs diskmaskinen, vattnets temperatur mäts till 15 grader Celsius med 

en termometer varpå maskinen stängs och temperaturloggningen startas. 

3. Elementet och cirkulationspumpen startar och arbetar tills en temperatur på 48 grader 

Celsius nås på båda temperaturmätarna.  

4. Värmeelementet stängs av och fem ml sköljmedel tillförs via ett hål på toppen av maskinen. 

Cirkulationspumpen hålls igång i två minuter innan värmeelementet startas. Elementet går 

tills 48 grader Celsius varefter element och cirkulationspump stängs av. 

5. Maskinen får stå i en minut, vid tester utan skakningar pumpas vattnet sedan ut varefter 

steg 8 följer. 

6. Skakningar tillförs först den övre, och sedan den undre hyllan. 

7. Vattnet pumpas ut. 

Figur 5. Hållet i hörnet användes för att tillföra 

sköljmedel. 

Figur 4. Grendosan användes för att styra 

diskmaskinen. 
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8. Luftegenskaper antecknas och torkfläkten startas och får gå i 60 minuter varpå fläkten 

stängs av. 

9. Maskinen självtorkas under 30 minuter. 

10. Torksyning påbörjas och antecknas med hjälp av ett Excelprotokoll.   

Dessa tester utgick från maskinens inbyggda fläkt torksystem som kontinuerligt hämtar in luft 

från omgivningen och sedan pumpar ut fuktig luft. 

Torksyningen är utförd enligt europeisk standard, vilket innebär att maskinen ska lastas och 

sedan torksynas enligt bestämda riktlinjer. Totalt lastas 151 diskgods i maskinen enligt figur 

6. Varje diskgods ska bedömas enskilt och tilldelas en poäng från 0-2 beroende på diskgodset 

torrhet. Maxpoängen på en torksyning är 302 poäng och målvärdet för testets 

diskmaskinmodell är 265 poäng enligt tillverkaren Asko appliances. 

 

Figur 6. Lasting E130 Asko appliances. Denna lasting används vid alla tester arbetet igenom. 

Efter att ett torkprogram har genomförts ska maskinen lämnas oöppnad i 30 minuter innan 

själva torksyningen tas vid. När maskinen öppnas ska underkorgen försiktigt dras ut för att 

undvika att vattendroppar från den övre hyllan faller på diskgodset. Bestickhållaren plockas 

sedan åt sidan innan syningen startas för godsen på den undre hyllan. 

Diskgodsen bedöms antingen vara ”torr”, ”mellanliggande” eller ”vått”. Den totala tiden det 

krävs för att lyfta, inspektera, ställa ned och skriva poäng får inte överskrida 8 sekunder varav 

endast 3 sekunder får spenderas på att inspektera godset. Poängen antecknas i en tabell visad i 

figur 7. Tabellen har en ruta för varje diskgods, i rutan fylls det enskilda godsets 

torrhetspoäng in (Svensk standard 2008). 

 ”torr” anses ett gods helt fritt från vätska, om så är fallet ska 2 poäng ges. 

 ”mellanliggande” anses ett diskgods med max 2 vattendroppar eller vattensträck, den 

totala vattenarean på godset ska vara mindre än 50mm
2
. Ett ”mellanliggande” 

diskgods får 1 poäng. 

 ”vått” anses
 
ett diskgods med 3 eller fler vattendroppar och vattensträck, alternativt en 

vattenarea som totalt överstiger 50mm
2
. Ifall något vatten finns i en kopps eller skåls 

kavitet anses hela godset vara ”vått” vilket resulterar i 0 poäng (Svensk standard 

2008). 
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Figur 7. Schema för torksyning. Tabellen fylldes i ett exceldokument som räknade fram testets totalpoäng 

och torkprestanda. 

Fyra första försök genomförs med maskinens standard torkprogram med avsikten att skapa en 

personlig standard att som ska behållas arbetet igenom. Testerna har ett lärande syfte om hur 

testerna ska genomföras så att framtida resultat ska ge jämförbar data. 

Dessa tester följdes av tre tester där maskinen öppnas efter att sköljmedlet fått cirkulera, varpå 

en minut med manuella skakningar tillfördes på varje hylla. Maskinen stängdes sedan, varpå 

vattnet pumpades ut och starta fläktprogrammet. En öppnad maskin innebär dock att 

vattenånga lämnar maskinen. Tanken med dessa tester är att undersöka vilken intensitet på 

skakningar som medför mest vattenavslag från diskgodsen utan att skada något av diskgodsen 

i maskinen. Testerna avgör även lämpliga ”fästpunkter” för kommande ombyggnationer och 

skakningarnas riktning. 

Med avsikt att överkomma problemet med öppen maskin borras ett hål centralt genom 

diskmaskinens topp plåt. Hålet slipas och tätas varefter en lina med en krok dras igenom för 

att göra om föregående tester utan att behöva öppna maskinen. Någon given fästpunkt gick 

inte att bestämma då det inte gick att veta vart i maskinen kroken fästes utan att öppna upp 

maskinen och kolla. Även ett alternativ testades med hål horisontellt med diskkorgarna, men 

korgarnas design tillät väldigt begränsad skakmöjlighet varpå idén förkastades. Resultatet 

blev en mycket god torrhet jämfört med första testserien. Testserien genomfördes med en 

torktemperatur på 48 grader Celsius och en minut skakningar på var hylla. Det svåra är att 

avgöra hur mycket energi som tillförs vid skakmomentet, och att se till att lika mycket energi 

tillförs vid varje försök. Men testen gav ändå en inblick i huruvida det finns potential med 

skakmetoden.  

Maskinen byggs åter om genom att fästa två hävarmar på maskinens översida, en för varje 

diskhylla. På ena sidan av hävarmen fästs en vikt och på andra sidan ett snöre. Snöret förs 

genom ett borrat hål ned i maskinen och fästes sedan i diskkorgen med hjälp av en 

karbinhake, se figur 8. Vid försöken höjs vikterna till vertikalt läge varefter de faller tills 

snöret, som är fäst i korgen, sätter stopp och en skakning tillförs. På detta vis tillförs lika 

mycket kraft i varje skakning och fästesplatsen för karnibhaken kommer alltid att vara 

detsamma. Antalet skakningar blir en faktor att ändra på tillsammans med 

uppvärmningstemperaturen. 

En ny testserie med 45 skakningar på båda hyllorna men skiftande temperatur genomfördes. 

Testerna utfördes med uppvärmningstemperaturerna 42, 44, 46 och 48 grader Celsius. En 

ytterligare testomgång med uppvärmningstemperaturen 48 grader Celsius men utan 

skakningar för att ge jämförande data. Valet av 45 skakningar är motiverat utifrån ett visuellt 
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test där en uppvärmd maskin öppnades efter att sköljmedlet fått verka. Hävarmen kopplad till 

den övre hyllan fick sedan falla tills ingen synlig vattenmängd föll från godsen, detta skedde 

runt 30 slag. Det extra 15 slagen är motiverade utifrån att ha en säkerhetsmarginal och 

eventualiteten att en stängd maskin ger ett annat resultat. 

 

 

Figur 8. Maskin ombyggd. Genom att ha givna färtpunkter och en mekanik för tillförda skakmoment blir 

resultaten mer gämförbara. 

Karbinhake 
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Figur 9. På bilden syns hur repen kopplades in i diskmaskinen. 

3.3 Energiberäkningar 

För att jämföra energianvändningen görs tester med elmätare kopplat till diskmaskinens 

element samt cirkulationspump. Fem tester utförs med en starttemperatur på det tillförda 

vattnet på 15 grader Celsius. Elmätarens startvärde antecknas och sedan dokumenteras 

elmätarens värde när båda det inkopplade temperaturgivarna når 42, 44, 46 och 48 grader 

Celsius. Mellanskillnaden på de olika måltemperaturerna och sluttemperaturen 48 grader 

Celsius ger mängden vunnen energi en temperatursänkning av torkningsfasen innebär.  

För att finna energimängden som varje skakning utnyttjar fästes en dynamometer på den sida 

av hävarmen som sänks när vikterna på hävarmen höjs till vertikalt läge. Med en utläst kraft 

från dynamometern och en uträknad förflyttningslängd kan en energimängd i joule finnas 

enligt ekvation 2. Figur 10 visar hur hävarmen förflyttas och sedan släpps inför varje skakning 

av diskhyllor. På figur 9 syns hur repen kopplas in i maskinen. 

     
 

   
            (1) 

  = Energimängd (J) 

  = Medelkraften (N) 

  = Vinkeln (grader)  

  = Längden (M) 

  = Pi 

 

Ekvation (1) är en anpassning av formeln för fysiskt arbete med en konstant kraft på en given 

punkt. Den tillförda kraften F är inte konstant utan förändras lägst sträckan. Me d anledning 

av detta görs energiberäkningen med en medelkraft. 
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Figur 10. Energiberäkning skakning. Pilarna symboliserar den sträcka som ”repänden” av hävarmen förflyttas vid 

tillförandet av ett skakmoment. 

3.4 Miljöberäkningar 

 
Med hjälp av verkningsgraderna i tabell 1 går det att beräkna ungefärliga koldioxidutsläppen 

till atmosfären som en besparad elkonsumtion innebär. Med besparad elkonsumtionen menas 

den energibesparingen som uppstår vid temperatursänkning i testserien med hävarmarna. 

Den besparade elkonsumtionen är beräknad som kolkondenskraft eftersom det är 

kolkondenskraft som är marginalelen på den nordiska elmarknaden. Eftersom en diskmaskin 

används på daglig basis kommer ett byte till en energieffektivare att minska konsumentens 

årliga elanvändning, därmed minskas även nordeuropas behov av att producera elkraft. På 

figur 11 synliggörs hur marginalelen ser ut i dagsläget (Fredrik Wikström 2013). 

Valet av kolkondeskraft motiveras även med att om kunden som använder en modifierad 

diskmaskin skulle köpa miljömärkt el, så skulle det inte påverka elmarknaden eftersom 

utbudet av miljömärkt el överstiger behovet. På lång sikt kan marginalelen ändras. Ifall EU 

aktivt ersätter kolkondenskraft med koldioxidneutrala alternativ som vind, vatten och 

kärnkraft är det möjligt att en ny energikälla tar rollen som marginalel (Fredrik Wikström 

2013). 

𝐿 

  

𝐹 
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Figur 11. En illustrering av elproduktionen i den nordiska elmarknaden med hänsyn till elproduktionsförmåga och 

den rörliga produktionskostnaden. Linjen som går genom kolkondensandelen representerar årliga elanvändningen i 

Norden, vilket innebär att marginalelen för tillfället är kolkondense (Fredrik Wikström 2013). 

 

Tabell 1. Kolkondenskraft. Verkningsgrader för bränsle.  

kolkondenskraft Elverkningsgrad 0,44 (kWh 

el/kg bränsle) 

Koldioxidutsläpp per 

energienhet bränsle, 

fullständig förbränning. 0,42 

(kg/kg bränsle) 
(Fredrik Wikström 2013) 

I syfte att räkna ut en koldioxidalstring med verkningsgraderna används ekvation  

2. 

                        
                      

    
        (2) 
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4 Resultat 

 

4.1 Resultat förstudie 

 
Resultaten av förstudiens tester utav skakningar som del av torkprogrammet presenteras i 

figur 12 och figur 13. I Figur 12 presenteras resultatet från testerna där diskmaskinen 

öppnades innan diskhyllorna skakades för hand. Figur 13 visar resultaten från testserien där 

ett hål borrades genom topp plåten och skakningarna tillfördes via en lina. 

 

 

  

 
Figur 12. Resultat öppnad maskin. Torksyningens poäng syns i staplarna. 

 

Resultaten i figur 12 höjde ”torrheten” jämfört mot referensmaskinen men medförde för stor 

osäkerhet för att ge betydande underlag. Under tiden maskinen stod öppen tog sig vattenånga 

ut ur maskinen och maskintemperaturen sjönk markant. Vid testerna visade sig vertikala 

skakningar ge bäst verkan vilket blev metodvalet för efterkommande tester. 
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Figur 13. Resultat oöppnad maskin. Torksyningens poäng syns i staplarna. 

 

 

Figur 13 visar torkresultatet vid den första ombyggnationen av diskmaskinen. Resultaten är 

högre än för referensmaskinen men förblir likvärdiga med resultaten presenterade i figur 12 

 

4.2 Resultat sluttester 

 

Resultatet av testerna med skakningar i figur 14 visar att en temperatursänkning av maskinen 

med bibehållet torkresultat är möjligt. Säkra torkresultat uppnåddes med en säkerhet med 

temperatursänkningen till 46 grader Celsius och med en osäkerhet med 44 grader Celsius. Vid 

en behållen temperatur på 48 grader Celsius nås en markant högre ”torrhet” än utan 

skakningar.  
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Figur 14. Resultat sluttester. Tabellen visar resultaten utav torksyningarna och snittresultaten. 

 

 

Tabell 2 beskriver luftegenskaperna som förekom i laborationssalen vid testerna presenterade 

i  

figur 14. Värdena antecknades innan fläkten startades för torkningen av diskgodsen. 
 

Tabell 2. Luftegenskaper sluttester. omgivningstemperaturen och den relativa luftfuktigheten presenteras 

i tabellen. 

 

 42 °C skak 44 °C skak 46 °C skak 48 °C skak 48 °C  

Test 1 RH=30,1 

T=20,1°C 

RH=32,1 

T=20,4°C 

RH=31 

T=20,5°C 

RH=18,6 

T=20°C 

RH=14,9 

T=20,3°C 
Test 2  RH=21,9 

T=20,7°C 

RH=23,6 

T=20,8°C 

RH=13.6 

T=20°C 

RH=11,1 

T=20,6°C 

RH=24,3 

T=19,8°C 
Test 3 RH=20,4 

T=20,6°C 

RH=23,1 

T=20,4°C 

RH=19,3 

T=20,6°C 

RH=15,5 

T=20°C 

RH=23,4 

T=20,2°C 
 

  

Test 42 Celsius Test 44 Celsius Test 46 Celsius Test 48 Celsius
Test 48 Celsius
utan skakning

Test 1 236 273 273 290 265

Test 2 240 250 275 278 263

Test 3 238 262 271 281 264

Snitt 238 261,7 273 283 264
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Ett helt torkprogram i standardutförande förbrukar 530 Wh med en starttemperatur på 15 

grader Celsius. Denna energimängd inkluderar även cirkulationspumpen och fläktens 

energikonsumtion. Värmeelementets energibehov som temperaturintervaller innebär 

presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 3. Temperatursänkningar energibesparning presenteras i tabellen som temperaturintervaller. 

Energianvändning 

element 

Test1 (Wh)  Test2 (Wh) Test3 (Wh)  Test4 (Wh)  Test5 (Wh)  

40-42 °C 40 30 30 30 30 

40-44 °C 70 70 60 70 60 

40-46 °C 110 100 100 110 100 

40-48 °C 150 140 140 150 140 

15-48(ink 

pump/fläkt) 

530 530 530 530 530 

Tabell 4 visar energimängden det fysiska arbetet kräver vid skakmomentet för alla 45 

skakningar på både övre och undre diskhyllan. I tabell 4 syns att skakningen innebär en 

obetydlig energi i sammanhanget 

 

Tabell 4. Energimängden i Wh som skakmomenten kräver presenteras i tabellen. 

Övre hylla = 0,03125 Wh per 45 skakningar. 

 

Undre hyllan = 0,015 Wh per 45 skakningar 

 

 

I tabell 5 framkommer att den säkra temperatursänkningen till 46 grader innebär en 

energibesparing på 40 Wh. Den mer osäkra temperatursänkningen till 44 grader innebär en 

energibesparing på 80 Wh. 

 

Tabell 5. Sparad energi bygger på vanligaste värdet från figur 14. Sparad/Tillförd mot referensmaskinen. 

Testserie Sparad energi (Wh) Tillförd (Wh)  Totalenergi (Wh) 

42 Celsius, med skak. 110  0,04625  420,04625  

44 Celsius, med skak. 80  0,04625  450,04625 

46 Celsius, med skak. 40  0,04625  490,04625  

48 Celsius, med skak 0 0,04625  530,04625  

48 Celsius, utan skak 0 0  530  
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Tabell 6 visar vilken koldioxidalstring som teoretiskt sparas via energibesparingarna 

presenterade på figur 14. Besparingen är redovisad i gram koldioxid utsläppt till atmosfären. 

Tabell 6. Sparad koldioxidalstring enligt ekvation 3. Koldioxidalstringen presenteras i gramm. 

Testserie Sparad energi mot 

 referensmaskin (Wh) 

Sparad koldioxidalstring mot 

referensmaskin(g) 

42 Celsius, med skak. 109,95  104,95 

44 Celsius, med skak. 77,95  74,4 

46 Celsius, med skak. 37,95  36.2 

48 Celsius, med skak 0 0 

48 Celsius, utan skak 0 0 

Tabell 7 visar resultatet och betyg av torksyningen för olika torkprogram i jämförelse med 

referensmaskinens resultat. 

 

Tabell 7. Tabellen förtydligar resultaten från figur 14. 

Testserie Snittresultat +- jämfört med 

referensmaskinen 

Torkbetyg Procentuell andel 

utav 

referensmaskinen 

42 Celsius, med skak. 238 -26 B 89.8 % 

44 Celsius, med skak. 261,7 -2,3 B 99,13 % 

46 Celsius, med skak. 273 +9 B 103 % 

48 Celsius, med skak. 283 +19 A 107,2 % 

48 Celsius, utan skak. 264 referens B referens 
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5 Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Arbetets huvudsakliga mål var att undersöka huruvida en torkningsprocess kunde avlastats 

och energieffektiviseras med hjälp utav ett skak/vibrationsbaserat torkningssteg. Resultatet av 

studien visar att det absolut är möjligt att minska energianvändningen ett fläktbaserat 

torksystem använder. Men att den erhållna energimängden är utav en begränsad storlek. Vid 

en temperatursänkning till 44 grader Celsius och 45 tillförda skakningar per hylla, erhålls ett 

torkresultat som enligt tabell 7 når 98,75 % av referensmaskinens resultat. Detta med en 

energivinst på cirka 80 Wh enligt tabell 5. Detta innebär en energiminskning för 

torkningsfasen på motsvarande 15,1%. En temperatursänkning till 44 grader Celsius 

garanterar dock inte ett bibehållet torkresultat. Andra testserien som genomfördes med 

nämnda måltemperaturen genererade inte mer än 250 poäng, vilket är 15 mindre än vad 

referensmaskinen i snitt erhölls.  

Den resultatmässigt säkrare temperatursänkningen till 46 grader Celsius innebär en förbättrad 

torkprestanda jämfört med referensmaskinen enligt tabell 7. Detta med motsvarande 3 % men 

endast en energisänkning med 40 Wh enligt tabell 5 vilket innebär en energieffektivisering på 

7,54 % från referensmaskinen. 

Energimärkningen av diskmaskiner görs enligt Energimyndigheten med antagandet att en 

diskmaskin används 280 gånger per år. För en maskin som används så pass ofta blir även 

mindre energibesparingar stora över tid. En sänkning av energibehovet på 80 Wh per 

torkcykel innebär vid 280 torkprogram en besparing på 22,4 kWh, motsvarande siffra för 40 

Wh blir då 11,2 kWh. 

En minskning på 11,2 kWh innebär enligt tabell 6 att 25,45 kg kol inte bränns i kraftverken, 

och att därmed 10,7 kilo koldioxidutsläpp inte uppkommer. I fallet sparad energimängd på 

22,4 Wh, vid en temperatursänkning till 44 grader. Blir bränslebesparingen istället 50.9 kg kol 

per år och en minskning utav koldioxid på 21,4 kg per år och hushåll.  

5.2 Metodkritik 

Resultaten innehåller generellt stora olikheter även när maskinen sätts under samma 

förutsättningar. Delvis går differensen att förklara med visuella misstag, det finns en 

osäkerhet i att inspektera ett diskgods på tre sekunder. Det är lätt att missa enskilda 

vattendroppar på ett diskgods alternativt använda en skiftande standard för olika torksyningar. 

En annan förklaring är skiftande innetemperatur och relativ luftfuktighet i omgivande luft. 

Detta då maskinens torksystem är byggt kring att hämta in torr luft och pumpa ut fuktig.  

Energimätningarna som presenteras i tabell 3 uppges inte den energibesparing en kortare 

brukningstid utav cirkulationspumpen innebar. Vid en sänkt uppvärmningstemperatur innan 

torkningsfasen tillkommer även ett kortare arbetsmoment för cirkulationspumpen. Denna 

energiminskning har dock varit för låg för el-mätaren att läsa av. Elmätaren som användes för 

att läsa av elförbrukningen under arbetet slår om vid varje ny använd 10 Wh. Detta innebär att 

cirkulationspumpen, som arbetar med en effekt på 9 W inte kommer att registrera någon 

energianvändning vid korta arbetsintervall.  

Vid installationen av hävarmarna uppkom problem med att via rep föra kraft från hävarmen 

på toppen av maskinen, till en central punkt på bottenhyllan för skakning av diskgodsen. 

Problemet uppstod då spolarmens rotationer hindrade möjligheten att via karbinhake fästa 
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repet någon annanstans än vid korgens hörn. Med denna problematik valdes, i 

undersökningens fall, hörnet synliggjort på figur 8, på grund av dess närhet till bestickkorgen 

och därmed en maximal mängd diskgods. Vid syning av skakningarna på bottenhyllan går det 

tydligt att se hur skakningens intensitet avtar lägst hyllan. Från en mycket tydlig skakeffekt 

vid fästpunkten till markant svagare i motstående hörn där ett begränsat skakmoment uppkom. 

Hur detta påverkat slutresultatet är svårt att avgöra, men en inblick kan ges genom en 

jämförelse mellan resultaten i figur 13 och figur 14. Det bästa resultatet som uppnåddes med 

den ombyggda maskinen var, som ses i figur 14, 290 poäng. Bästa resultat från den snarlika 

testserien med en lina kopplad mer centralt i bottenhyllan vid 48 grader Celsius var 297 

poäng. Av denna poängdifferens på totalt 7 poäng skedde endast 1 poäng på topphyllan där 

fästpunkten var snarlik, övriga 6 poäng skedde på bottenhyllan. Möjligen hade ett högre 

resultat kunna uppnås med den ombyggda diskmaskinen om en centrerad fästpunkt för 

karbinhaken hade förekommit.  

Det är svårt att avgöra vilket antal skakningar som ger mest effekt. Via visuella tester märks 

det att antalet avskakade vattendroppar snabbt avtar. Men med tanke på skakningarnas ytterst 

låga kostnad är det motiverat att höja antalet skakningar för att förhoppningsvis förbättra 

resultatet.  

 

5.3Vidareutveckling.  

En eventuell vidareutveckling utav en skakbaserad torkmetod skulle vara möjligt att applicera 

i fler disktorkmetoder än endast vid fläkttorkning. Konventionell självtorkning skulle som 

försteg till torkfasen kunna förses med ett skakmoment, som avlägsnar vatten från diskgodsen 

innan den avdunsta baserade torkningen påbörjas. Procentuellt skulle möjligen en sådan 

lösning vara mer lönsam än givna resultat i detta arbete då ingen extern energi tillförs ett 

sådant torksystem efter vattenuppvärmningen som i fallet fläkttorkning.  

Skulle en diskmaskin med skakmoment vidareutvecklas och kommersialiseras kommer ett 

nytt skaksystem behöva utvecklas. En rimlig utveckling skulle vara en vattentät elmotor fäst 

innanför det inre skalet, vilket kunde sköta skakningen av diskhyllorna. Vid testerna visade 

det sig att vertikala skakningar gav bäst resultat, vilket även en vidareutveckling bör 

undersöka djupare. Genom noggrannare studier går det troligtvis att finna mer optimala data 

för skakintensitet och skakmomentets tidsintervall. En annan möjlig vidareutveckling vore att 

finna en metod att hålla kvar diskgodsen på deras respektive platser enligt figur 6 under ett 

eventuell kraftigare skakmoment. Detta skulle tillåta kraftigare skakningar ifall det visar sig 

lönsamt. I detta arbete var skakningarna alltid begränsade till just diskgodsens förmåga att 

stanna i sina angivna platser. Att utveckla en ny sorts korg för diskmaskiner med skakmoment 

skulle förslagsvis skydda diskgodsen från att komma i kontakt med varandra under 

skakningen. Därmed hindras skador från att uppkomma på diskgodsen. En sådan utveckling 

skulle även underlätta vid en försäljning utav en vidareutvecklad diskmaskin med skakning. 

Detta då det skulle lindra oron bland kunder vilken skadlig effekt skakningarna skulle 

innebära för kundens diskgods. 

 Med skakningens korta arbetsintervall skulle inte elmotorns effekt vara ett bekymmer för att 

behålla huvudelen av energivinsten. Denna lösning skulle dock kräva en högre 

investeringskostnad för den enskilda kunden, vilka med 2016 års elpris skulle ge en 

orealistisk återbetalningstid. 
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6 Slutsatser 

Skakningar går att använda för att sänka energibehovet men ändå behålla torkprestandan hos 

en diskmaskins torkningsfas, genom att sänka uppvärmningsbehovet som uppkommer innan 

torkningen. Viktiga faktorer i ett skakmoment är dess riktning, intensitet, diskmaskinens 

förmåga att föra bort bortskakad vattenmängd och att skakningarna påverkar alla diskgods i 

diskmaskinen. I en vidare undersökning bör möjligheten att automatisera skakmomentet, och 

undersöka vilka designändringar utav diskmaskinens interna delar som skulle kunna förbättra 

ett skakmoment. 
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