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Förord 

Statens energimyndighet, tidigare en del av Nutek, startade i juli 1997 tillsammans med ett 
antal företag inom svensk kyl- och värmepumpsindustri, ett kollektivforskningsprogram med 
namnet “Klimat 21”. Programmet kommer att pågå fram till sista december 2000 med en 
trolig fortsättning i ett nytt program. Budgeten for programmet är ca 54 miljoner kronor, 
varav 40% finansieras av Statens energimyndighet och resterande 60% av deltagande 
organisationer och industriforetag. Allt som allt deltar 30 feretag aktivt i programmet. För 
tillfallet deltar totalt sex institutioner vid fyra tekniska högskolor/universitet i programmet. 

Framfor er har ni dokumentationen från programmets första informationsseminarium. En 
viktig del av programmets ide är att information om olika projekt och resultat sprids, inte bara 
bland programmets deltagare, utan även till hela branschen samt till övrig industri och 
allmänheten. Ett att programmets verktyg for informationsspridning är de årligt 
återkommande öppna informationsdagarna, varav detta är den första i ordningen. 
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Sammanfattning 

Konvertering från R22 till alternativa köldmedier är en problemkomplex som till stor del 
awiker från det som var fallet med CFC-medierna. För dessa medier har fokus legat på 
konverteringsteknik, oljor och materialkompatibilitet. Utvecklingen på detta område är 
fortfarande dynamisk och en hel del intressant utveckling sker, inte minst på oljeområdet. 

För att förstå R22-problematken måste vi vidga perspektivet och ställa följande frågor (b1.a.): 

Hur ser kyl�värmepumpsystemet ut (typ av värmeväxlare, expansionsdon etc.)? 
Vad används anläggningen till? 
Hur ser de omgivande systemen ut? 

Eftersom det inte finns någon given ersättare till R22 måste en uppsjö situationsspecifika 
möjligheter beaktas. Vi har valt att studera ett antal sådan situationer. Genom att i detalj 
beskriva dess anläggningar kan vi säga mer om helheten. Anläggningar har identifierats 
tillsammans med de i projektet deltagande foretagen. Utöver detta genomfors egna prover i 
Kyltekniks laboratorium. 

Den grundläggande forutsättningen for att kunna forbättra kylmaskmer och värmepumpar är 
god förståelse för förlusterna i systemet. Olika konverteringsstrategier kommer att leda till 
olika resultat p.g.a. olika fordelning av forlustema i kylsystemet, Detta gäller även for två 
likadana kylanläggningar i två ol& omgivande system. För att bygga upp erfarenhet krävs att 
man systematiskt mäter och analyser.ar systemens verkningsgrad. För att detta skall vara 
meningsfullt måste de uppträdande forlusten synligare. Av detta skäl har ett antal 
beräkningshjälpmedel tagits fram. Det är både avancerade cykelberäkningar och enklare 
beräkningshjälpmedel för faltarbete. 

Introduktion 

Projektet kan ses som en direkt fortsättning på det arbete som bedrevs inom det treåriga 
forskningsprogrammet “Alternativa Köldmedier”. Institutionen for Energiteknik, avd. for 

1 (4) 



Tillämpad termodynamik och Kylteknik, har under en treårs period studerat konvertering av 
kylmaskiner och värmepumpar. Arbetet resulterade bla. i en Lic-avhandling av Lars Herbe 
under hösten 1997. Samarbetet är nu breddat till flera foretagspamers (med kontaktpersoner): 

AKA Kyla AB (Klas Berglöf) 
Kylteknik i Kalmar AB, (Christer Svanholm) 
Telia AB, (Birgitta Govén, Jerry Zetterqvist) 
ETM Mätteknik AB, (Kenneth Weber) 
Rydell & Lembke AB, (Karl-Olof Rydell) 

Inom det tidigare programmet har fokus varit på ersättning av R12 och R500 i befintliga 
anläggningar. Inom det nya programmet är fokus istället på ersättning av R22 i nya och 
befintliga anläggningar samt, kopplat till detta, design for nya arbetsmedier (såväl blandningar 
som rena medier) for högsta möjliga energieffektivitet. 

Alternativ for R22 har delvis redan studerats inom ramen för det genomförda NUTEK- 
projektet med bl.a. faltkonverteringar av mjölkkylare, vätskekylare med tubpannor, samt ett 
antal anläggningar i laboratoriemiljö från R22 till R407C (och i något fall R404A och R407A). 
Föreliggande projektförslag skall återuppta och knyta an till detta arbete. 

Projektets uppdelning 
Problemområdets karaktär gör det intressant att definiera tre frågor i projektet: 

l Hur skall nya anläggningar designas for alternativa arbetsmedier (R407C, R410, Propan, 
etc)? 

l Hur kommer befintliga anläggningar att fungera efter en konvertering från R22 till R407C 
(eller motsvarande) och vad kan man göra for att forbättra forutsättningarna for en 
konvertering? 

l Hur skall vi analysera och utvärdera anläggningar i falt. En framtida fokusering på 
energieffektivitet kommer att kräva enkla och tillförlitliga metoder for att verifiera detta. 

Dessa tre frågor är grunden for foreliggande projekt. Frågorna studeras parallellt tillsammans 
med alla fem uppdragsgivare med en generell kunskapsuppbyggnad vid institutionen, och for 
branschen, som ett långsiktigt resultat, Samarbetet innebär även bättre analys av respektive 
delprojektet då många jämförelser kan göras. Den grundläggande arbetsformen är därfor 
konverteringsstudier, relaterade till de olika intressenternas egenvalda’ konverteringsprojekt 
enligt formen: 

’ 1 samråd med KTH 

. 
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Implementering i 
datormodell 

Bygga provrigg 

Analys av resultat 
Kunskapsuppbyggnad 

Konvertera i fält, 
Oljeprover, Intervjuer 

litteratur 

Arbetsgång för samtidiga fultstudier och teoretkk/laboratoriearbete.. . 

Fältstudier kompletteras med studier i kyltekniks laboratorium. Redan idag finns det flera 
mätriggar forberedda for studier av nya köldmedier. Här kan särskilt nämnas två nya 
anläggningar for provning av kondensorer. 

Genom att kontinuerligt testa erfarenheterna från falt och laboratorium mot såval litteraturen 
som egna termodynamiska modeller kan kunskapsnivån xxcessivt höjas. Man skulle kunna 
säga att de två Zooparna i figuren stöder och driver varandra. 

Eftersom de olika aktörerna projektet har delvis olika fokus har en vis uppdelning skett enligt 
nedanstående relativt grova beskrivning: 

l KTH: Mätning, utvärdering, modellering, teoribildning, ekonomi, miljöfrågor. 
Rapportskrivning 

l AKA Kyla AB: Köldmedier, Know-how, Branschpraxis, komponenter, ekonomiska 
forutsättningar 

l Kylteknik i Kalmar: Konvertering av större anläggningar, Mätning, driftserfarenheter, 
Eget arbete 

l ETM matteknik: Mätning, mätmetoder, konvertering och driftsetfarenheter medelstora 
anläggningar med skruv och kolvkompressorer 

l TELIA: Konverteringsmetoder, okonventionella köldmedier, mätning och anpassning av 
anläggningar till alternativa köldmedier 

l Rydell och Lembke: Nya köldmedier, mindre anläggningar, mätningar 

Förväntade resultat 
Syftet med projektet som helhet skulle vara att klarlägga såväl tekniska, ekonomiska som 
miljömässiga konsekvenser av en övergång till nya klor-fiia köldmedier i stället för, i första 
hand, R22. 1 ett antal praktiskt genomföra fallstudier jämfors R22 med lämpliga ersättnings 
medier. 
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Målet med projektet är tillräckligt noga kunna förutsäga energimässiga och praktiska 
konsekvenser av köldmedieval forolika anläggningskonfigurationer där man idag skulle välja 
R22 som köldmedium Med tillräckligt menas här att kunskapen skall vara så stor att bästa 
köldmedievalet kan göras på grundval av de kunskaper som upparbetas i projektet. 
De tekniska och energimässiga konsekvenserna sätt i analysen i perspektiv till ekonomiska och 
miljömässiga faktorer. 

För att öka forståelsen och möjligheterna till mer generella bedömningar modelleras de 
uppmätta anläggningarna fortlöpande med avseende på ingående komponenter som kondensor, 
forångare, kompressor etc. Dessa modellstudier lägger grunden för framtida mer generella 
förklaringsmodeller baserade på fysikaliskt rimliga ekvationer och samband. Detta arbete skulle 
innebära ett stort steg framåt då den systemtekniska kunskapen om zeotropa arbetsmedier är 
bristfalligt 

Projektet som helhet skall dock fokusera på utvärderingen av de individuella 
anläggningarna. Vi tror att detta är lämpligt då resultaten på detta sätt direkt återfors till 
branschen. Datormodelleringen och de generella forklaringsmodellema skall användas som 
analytiskt stöd och som ett sätt att sprida kunskaperna inom den akademiska sfären. På sikt 
kan naturligtvis användarvänliga datorhjälpmedel komma branschen tillgodo for bedömning av 
konsekvenser av tex. ändrad design eller nya arbetsmedier. Detta måste dock ses på längre sikt 
(3 år) 

Slutsatser 

Konvertering från R22 till alternativa köldmedier är en problemkomplex som till stor del 
awiker från det som var fallet med CFC-medierna. För dessa med har fokus legat på 
konverteringsteknik, oljor och materialkompatibilitet, Utvecklingen på detta område är 
fortfarande dynamisk och en hel del intressant utveckling sker, inte minst på oljeområdet 

Studien har hittills visat på att ingen patentlösning finns på problemet. Tillsammans med 
uppdragsgivarna har ett antal typiska anläggningar identifierats for visare studier. 
En viktig slutsats är att det utvärderade systemet måste identifieras och avgränsas på ett tydligt 
sätt. För att forstå utfallet av en R22 konvertering måste vi vidga perspektivet och ställa ett 
antal frågor: (1) Hur ser kyl/värmepumpsystemet ut? (2) Vad används anläggningen till? (3) 
Hur ser de omgivande systemen ut? 

Många konverteringsstudier missar denna grundläggande del. Ibland kan ett köldmediebyte 
som minskar anläggningens effekt paras med andra effektminskande åtgärder på behovssidan 
Detta leder till minskad elanvändning vilket tår anses som miljömässigt gynnsamt. Eftersom 
systemgränserna vidgas måste fler aktörer involveras processen t.ex. konsulter och 
slutanvändare av kylan/värmen. 

Referenser 
. 

/l/ Herbe, L., 1997, “retiigerant retrotit”, Lic avhandling, KTH, inst. för Energiteknik 
Stockholm 98-11-30 
/2/ Lundqvist, P., 1998, “ Pitfalls In Experimental And Analytical Evaluation Of Zeotropic 
Refrigerant Alternatives”, IIR Conference New Trends In Air Conditioning And Refrigeration, 
New Delhi 
/3/ Johansson, A., Lundqvist, P., 1998, “Optimal distribution of Condenser area for Retrofits”, 
Paper at the Seventh International Refrigeration Conference at Purdue, USA 
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@-&tning av R22 i fjäyrvärmesystem. 
Ar HFC-blandningar bättre än 
HFC 134a? 

Lennart Vamling, CTH Värmeteknik och 
maskinlära, Paul Ingvarsson, 
Birka Teknik&Miljö 



Ersättning av R22 i fjärrvärmesystem. 
Är HFC-blandningar bättre än HFC 134a? 

Lennart Vamling, CTH , Inst. för värmeteknik och maskinlära 
Paul Ingvarsson, Birka Teknik & Miljö AB 

Sammanfattning 

För värmepumpar med R22 i fjärrvärmesystem råder speciella forhållanden (t.ex. höga 
kondenseringstemperaturer) som gör att “standard”altemativ såsom R407C ej är användbara. 
Konvertering till R134a är möjlig, men ger, beroende på anläggningens forutsättningar och 
möjligheter till ombyggnad av kompressorn, en minskande kapacitet på mellan 0 och 30%. 
Projektets mål är att hitta alternativ till denna konvertering for de anläggningar där den största 
minskningen befaras. Hittills har två steg genomförts, dels en utsortering bland 2000 studerade 
alternativ, dels mer detaljerade simuleringar av de mest lovande kandidaterna. Ett relativt stort 
antal blandningar har visat sig möjliga, men risken for isbildning på panelforångare är en viktig 
begränsande faktor. Beräkningarna visar att det finns blandningar som kan ge forbättringar i 
kapacitet på 6-11% jämfort med R134a, men tyvärr samtidigt en minskning av COP på 6-lo%, 
varfor den totalekonomiska forbättringen endast är 3-6%. Betydligt bättre kan det bli vid 
seriekoppling av kondensorer och olika arbetsmedier i de två grupperna. Då kan en 
kapacitetsökning på upp till 20% forväntas och totalekonomiskt en ökning runt 10%. 

Introduktion 

Bakgrunden till projekt AS “Nya köldmedieblandningar som ersättning for R22 i värmepumpar 
for fjärrvärme fjärrvärme” är att det uppstår effektreduktioner om !$rrvärmebranschens 
värmepumpar med R22 konverteras till HFC 134a som foljd av påfyllningsstoppet år 2002. 
Reduktionen är mycket anläggningsberoende och kan variera från nästan noll till ca 30 %. Den 
årliga produktion på ca 2.8 TWh uppskattas minska med 15 % i genomsnitt. 

Befintliga HFC-blandningar är inte anpassade for de temperaturkrav som gäller for 
Ijärrvärmeproduktion. Vidare måste man ha liten glide då befintliga värmeväxlare är anpassade 
for media utan glide. 

1 det aktuella projektet används data från Stockholm Energis 10 värmepumpar med R22. 
Arbetet har hittills fokuserat på v$tnepumpama med sjövatten som värmekalla i Ropsten. 
Anledningarna är flera: 
-turbokompressorerna har idag maximalt volymflöde, varför effekten reduceras ca 30 % med 
HFC 134a 
-panelforångare används med risk för ökad risk för ispåslag som följd av glide 
-ett samarbetsavtal kom till stånd med kompressortillverkaren Sulzer Friotherm, Schweiz 

1 det fortsatt arbetet kommer man även att översiktligt studera förhållandena för värmepumpar 
i Hammarby där tubforångare används. 
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Arbetet är imiktat på att finna blandningar av idag kommersiellt tillgängliga köldmedier, som 
ger så god prestanda så som möjligt, Med prestanda avses både kapacitet och värmefaktor. 

Arbetet, som i huvudsak genomförs i tre steg, beräknas vara klart vid halvårsskiftet 1999. De 
tre stegen är 

1) En utsortering med hjälp av starkt förenklade kriterier for att tå fram de bäst lämpade 
kandidaterna for en fortsatt undersökning. 
2) Systemsimuleringar for några typiska blandningar av de som klarat steg 1). 
3) Mer detaljerade studier och experimentella försök for några av de mest lovande 

kandidaterna från steg 2). 

Hittills har steg 1 och 2 genomforts, medan steg 3 har påbörjats. Det huvudsakliga arbetet med 
Chalmers bidrag till de två första stegen har genomforts av Cecilia Gabrielii som en del i 
hennes doktorsarbete, medan Sven Wellsandt kommer att ha motsvarande roll i steg 3. För 
Stockholm Energis del har Paul Ingvarsson stått for de huvudsakliga insatserna. 

Här kommer resultaten av de två första stegen att rapporteras 

Resultat 

Steg 1 - utsortering av lämpliga kandidater 

Efter några preliminära överväganden återstod alla möjliga kombinationer av R32, R125, 
R134a och R143a som kandidater. Vi valde att undersöka alla kombinationer med 5%-steg i 
sammansättning, vilket gav ett antal av ungefär 2000 att undersöka. De kriterier som måste 
uppfyllas for att undvika utsortering var följande: 

l Icke brännbar 
l Machtal < 1.8 
l Förångartryck > 0.1 MPa vid -5 “C 
l Kondensorttyck < 4.3 MPa och < 0.95 P, 
l Kondenseringstemperatur < 0.99 T, 
l Kondenseringstemperatur (bubbelpunkt) 70, 75 eller 80 “C (Tre alternativ studerade) 
l Glide < 2, 3,4 och i några fall 5 K (Fyra alternativ studerade) 

För uppskattningen av brännbarhet användes ett förenklat kriterium, nämligen att antalet 
fluoratomer i blandningen skall överstiga antalet väteatomer. Ett sådant kriterium är antagligen 
något for generöst, dvs det kan hända att några brännbara blandningar accepteras. 

Kravet på kondensortryck är satt av anläggningen och kravet på Machtal är satt av 
kompressoms utformning. 

Anledningen till att flera alternativa kondenseringtemperaturer studerats är att värmepumparna 
är seriekopplade (3+3) på @irrvärmesidan och behöver då inte nödvändigtvis ha samma 
blandning i de båda etapperna. 
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Anledningen till begränsningen av glide är att ökad glide ger en ökad risk for isbildning i 
forångaren. Dessutom kan den leda till forsämring av värmeöverföring i kondensor och 
forångare. För blandningar med glide tillkommer, på grund av att vi här har en 
flerstegskompression med en economiser av flash-typ och forångare med självcirkulation, även 
komplikationen att sammansättningen kan variera i olika delar av anläggningen. Detta är svårt 
att ta hänsyn till utan att göra fullständiga systemsimuleringar. Det innebar att kraven från detta 
steg måste kontrolleras igen i steg 2. 1 steg 1 användes sammansättningen efter kondensorn 
som bas. Det visade sig att detta ledde till olika glide i forångaren, beroende på mängden 
R134a i blandningen. För blandningar med mycket R134a kunde därför högre glider vid denna 
bas accepteras, medan kraven fick sättas hårdare för blandningar med låg andel R134a. 

Resultatet från steg 1 kan sammanfattas i följande tabell: 

Kondenseringtemp, “C Glide högst, “C Antal accepterade blandningar 
80 3 21 
80 4 78 
80 5 (om R32 ingår) 151 
75 3 28 
70 3 201 
70 2 54 

Kommentarer till de erhållna resultaten: 

Kondenseringstemo 80 “C, alide < 3 “C 
l Alla blandningar innehåller minst 75% R134a. 
l Begränsande är gliden och kritiska egenskaper. 
l Alla blandningar har lägre glide än 3 “C i förångaren. 
l Högsta kompressortryck 3 MPa. 

Kondenserinestemo 80 “C. alide < 4 “C 
l Blandningar med R32 innehåller minst 70% R134a. medan de utan innehåller minst 40% 

R134a. 
l Alla blandningar med R32 har lägre glide än 4 “C i forångaren, 
l Högsta kompressortryck 3.6 MPa. 

Kondenserinestemo 80 “C. alide < 4 “C (5 “C om R32 med) 
l Ett stort antal biandningar med 5-10% R32 och minst 40% R134a accepteras 
l Högsta kompressortryck 3.8 MPa. 

Kondenserinestemo 70 “C. alide < 3 “C 
. Tillkommande blandningar innehåller endast små mängder (0-15%) R134a, eftersom de 

kritiska egenskaperna för dessa typer blandningar ej längre begränsar. 
l Bland de accepterade finns blandningar som ger en glide i forångaren högre än 3 “C. 
l Högsta kompressortryck 4.2 MPa. 

Kondenseringstemp 70 “C. alide < 2 “C 
l Fortfarande accepteras många blandningar med små mängder (5-15%) R134a. 
l Högsta kompressortryck 4.2 MPa. 
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Steg 2 - systemsimuleringar 

Följande ytterligare antaganden och begränsningar användes for systemsimuleringarna: 
. Aha UA-värden antogs konstanta och lika med de för R22. 
l Ångfraktionen ut ur forångarens inre cirkulation antogs vara 70%. 
l Kompressoms isentropverkningsgrad sattes till 80%, ett konstant maximalt volymflöde 

antogs och en reglerparameter for mellanttycket antogs konstant. 
l Lokal forångningstemperatur > -5.7 “C 
. Max. effekt på kompressotmotor 

Två olika fall undersöktes, ett representativt för vinterförhållanden och ett för vårköst (här 
kallat sommar). 

Specifikationerna for vinterfallet var 
l Sjövatten: Inloppstemp 2 “C och flöde 1990 kg/s. 
. Fjärrvärmevatten: Inloppstemp 50 “C, flöde till extern underkylare 200 kg/s och till 

kondensor 550 kg/s. 

Specifikationerna for sommarfallet var 
l Sjövatten: Inloppstemp 6 “C och flöde 1900 kg/s. 
l Fjärrvärmevatten: Inloppstemp 50 “C och leveranstemp. 78 “C, flöde till extern 

underkylare 200 kg/s. 

Resultat för vinterfallet 
l R134a jämfört med R22 

l Kapacitet minskar med 29% 
l COP ökar med 6% 
l Inkomst minskar med 26% 
l Volymflöde är begränsande 

l Blandningar (många ger samma resultat) jämfört med R22 
l Kapacitet minskar med 18-22% 
l COP minskar med 0-5% 
l Låg minskning i kapacitet ger stor minskning i COP 
. Inkomst minskar 20-23% 
l Volymflöde eller forångningstemperatur är begränsande 

Resultat for sommarfallet 
l R134a jämfört med R22 

l Kapacitet minskar med 35% 
l COP ökar med 4% 
l Volymflöde är begränsande 

l Blandningar (många ger samma resultat) jämt&t med R22 
. Kapacitet minskar med 18-27% 
. COP minskar med 0-9% 
l Låg minskning i kapacitet ger stor minskning i COP 
l Volymsflöde är begränsande 
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Till sist undersöktes även möjligheten att använda olika arbetsmedia i två seriekonulade 
värmenumoar. 1 pump 1 användes 60% R143a, 30% R125 och 10% R134a, i pump 2 40% 
R143a och 60% R134a. För pump 1 (vinterfallet) gav detta oforändrad kapacitet jämfört med 
R22, men en minskning i COP på 13%, medan resultatet for båda pumparna tillsammans blev: 

. Kapacitet minskar med 9% 
l COP minskar med 8% 
l Inkomsten minskar med 15.5% 

Slutsatser 
Det första utsorteringssteget har gett vid handen att antalet accepterade blandningar i 
huvudsak beror av begränsningen av tillåten glide och krav på kondenseringstemperatur. Alla 
accepterade blandningar innehåller relativt mycket R134a annars blir gliden for hög eller de 
kritiska egenskaperna otillräckliga. Blandningar med liten andel R134a tillkommer om lägre 
kondenseringstemperatur kan accepteras, som t.ex. i forsta steget vid en seriekoppling. 

Systemsimuleringarna har visat att de blandningar som är bäst ur kapacitetssynpunkt begränsas 
av risken for isbildning. “Acceptabla” blandningar ger en ökning i kapacitet jämt&t med ren 
R134a med 6-11% medan COP minskar med 6-lo%, detta for vinterfallet. ökningen i inkomst 
blir 3-6%. Genom seriekoppling och användning av olika medier i de båda pumparna kan 
forbättringen i kapacitet bli 20% jätirt med R134a och inkomsten öka med Il%, detta p.g.a. 
lägre COP. 

. . 
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Sammanfattning 

Institutionen bedriver sedan januari 1998 ett forskningsprojekt tillsammans med ICA, KF och 
AKA Kyla dar systemlösningar för morgondagens livsmedelsbutiker skall studeras, 1 detta 
arbete skall ett modellverktyg for datorsimulering av kyl och fryssystem for olika butiker tas 
t?am. Detta arbete har inletts med fallstudier och grundläggande modellbygge. Arbete med 
datormodellen är relativt långsiktigt varfor valet av slutgiltig simuleringsmiljö hålls öppet. 
Projektets första fas består i att kartlägga nuläget samt identifiera de viktigaste faktorerna för 
butikernas energianvändning. Parallellt med detta sker en utvärdering av några nya 
butikskoncept. 

Introduktion 

Energieffektivisering och ersättning av CFC och HCFC köldmedier har blivit två stora frågor i 
livsmedeisbranchen de sista åren. Den totala användning av el i svenska livsmedelsbutiker är ca 
1,8 TWh/år. Mellan 35-40 % av elen används for kyl- och frysändamål. Det finns idag ca 
95000 löpmeter kylmöbler och ungefar 40000 löpmeter frysmöbler i Sverige. Många företag 
som tillverkar kyl- och frysdiskar har börjat utvecklat nya modeller som är energieffektiva. 
NUTEK anordnade en tekniktävling för energieffektiva kyldiskar som Electrolux vann med en 
ny konstruktion som drar 1745 kWh per meter kyldisk och år. Detta är mindre än hälften av 
motsvarande äldre konstruktioner. 

Aweckling av CFC och HCFC köldmedier har också påverkat kylanläggningar i 
livsmedelsbutiker. Nya lösningar med indirekt system har tagits fram for att minimera 
köldmediemangden i kylsystemet. Ett exempel på det finns på ICA Fokus i Lund dar 12 kg 
ammoniak ersatt sammanlagt 500 kg köldmediet CFC. Flera butiker har börjat använda 
koldioxid som köldbarare for frys. Koldioxid har bra egenskaper som köldbarare som till 
exempel goda värmeöverföringsegenskaper på grund av fasomvandling, låg viskositet, rent och 
ofarligt for varor och miljö. Nackdelen med CO2 är att den måste trycksättas for att vara i 
vätskefas(19.7 bar vid -20°C). Konvertering till indirekt livsmedelskyla leder till högre 
energiforbrukning. 
För butiksägare är kylsystemet en del av hela butiken. Det viktigaste kriteriet for en handlare är 
exponering och forsäljning. Huvudmålet med diskarna är an exponera matvaror, att göra det 
lätt for kunder att komma till varor och flexibilitet. 
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Resultat 

De olika systemlösningarna som. ska presenteras, representerar de flesta kylsystemen i de 
butiker som finns idag i Sverige. 1 Figur 1 visas en lösning dar frysdiskar och kyldiskar är av 
“plug-in” typ det vill säga kylanläggningen är integrerad i disken, Fördelar med det har system 

är flexibilitet, direkt värmeåtervinning till butiken på vintern och enkel installation. Nackdelar 
är kondensorvarme till butiken på sommar och dyrare underhåll, 

Svstemlösninq 1 

Figur I: Fpdiskar och kyldiskni hor hela kylnnl~ggning integrerad i disken. 

1 figur 2 presenteras en lösning med ett centraliserat system. 1 systemet finns två 
kylanläggningar, en för alla frysdiskar och frysrum och den andra till alla kyldiskar och kylrum. 
Kylanläggningarna finns i ett maskinrum och diskarna har forångare, termostat och utrustning 
för avfrostning. Systemet kan vara direkt eller indirekt. Fördelar med den här lösning är bättre 
inomhusklimat, möjlighet till värmeåtervinning och biligare underhåll. Nackdelar är de stora 
mängder köldmedium eller köldbärare som finns i systemet, stor tryckforhållande på fryssida 
och långa rör från kylrummet till diskarna. 

Svstemlösninq 2 

Figur 2: Centraliserat system. 
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1 figur 3 visas en annan systemlösning dar fjärrkyla ( fram- eller returledning) används for att 
kyla kondensorer som finns i kyldiskar, frysdiskar, kylrum och frysrum. Temperaturen på 
köldbarare ligger några grader högre än tjärrkylnätet. Fördelar med systemet är flexibilitet och 
låg mängd av köldmedium. Nackdelar är behov av kylanläggningar för kyldiskar och kylrum 
och instabilitet. 

Svstemlösninq 3 

‘a kondensorerna@ån diskarna Figur 3: 1 ’ den htir lösning alllliind.s~~rrky/nfor aft .$ 

1 figur 4 presenteras systemlösning 4 där en köldbärare överfor kyleffekten från förångare i 

maskinrummet till kyldiskar och kylrum. Köldbärare här en framledninstemperatur på -8°C och 
en returledningstemperatur på -4’C. Varje frysdisk och frysrum har sitt kylsystem vars konden- 
sor kyls med köldbärare. Fördelarna med lösningen är möjlighet till värmeåtervinning och 
billigare underhåll. Nackdelar är de stora mängder av köldbärare som finns i systemet och de 
långa rör från kylrummet till diskarna. 

Svstemlösnina 4 

Figur 4: Sysfemlösning -i med en kylanltiggning för alla kyldiskar och en kylanläggning för 
varje frysdisk. 
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1 figur 5 visas en lösning där finns en kylanläggning for kyldiskar och kylrum samt ett annat 
kylsystem, vars kondensor kyls med köldbärare, for frysrum och frysdiskar. Kyleffekten från 
frysdiskar och frysrum transporteras till kylanläggningen med hjälp av en annan köldbarare som 
kan vara koldioxid eller tifoxit. Fördelar med systemet ar låg mängd av köldmedium, låg 
viskositet, rent och ofarligt for varor och miljö med koldioxid. Nackdelar är de långa rör Från 
kylrummet till diskarna och högtryck med koldioxid. 

Systemlösnina 5 

Figur 5: Systemlösning 5 med hm oliko ky/mlirRgiri~~gm- för kyldiskar och frysdiskar. 

TEWI 
Ett bra mått for ett kylsystems miljö och energieffektivitet är dess totala ekvivalenta 
uppvärmningseffekt (TEWI). Detta varierar med köldmedium och form av energiproduktion. 
Ett exempel på totalemission av CO2 med direkt och indirekt system visas i figur 6 och figur 7. 

TOTAL ENVIRONMENTAL IMPACT - TEWI 
Indirekt kylsystem Direkt Kylsystem 

Anläggningens livslängd: 15 [Ar1 15 rA0 
Fyllnadsmängd: 345 [kg1 1735 tkr1 

Köldmedium: Fwxa [ASHRAE N’] R404a IASHRAE N’] 

GWPE 4,340.o [CO2 = 1, 4,340.0 [CO2 = 1, 

Ariigt läckage: 5 I%l 5 I%l 

Diraktmission COz ekv.: 1 1122975 p3co21 1 5347425 I[kgCOz] 

Nominell kapacitet: ,128 910 Wl 
Nominellt COP 

Arlig ghgtid: 
AnI. elkonsumtion livstid: 

2.3 [kW,kW, 

75 Wl 
&3,332,343 [kb’,,,, 

2.7 [kW/kW, 

75 rh1 
33.215,000 [kb%,] 

Figur 6: Totalemissior~ av CO>, jiimf~~relse mellan indirekt och direkt qmtem. 



Totalemission av CO2 

1 exemplet används elproduktionsmixen från Sverige där den lokala CO2 konversionsfaktorn är 
0.04 [kg CO*/ kWh]. Totalemissionen av CO* för ett indirekt kylsystem blir mindre än för ett 
direkt system. 
Om vi i stället utför samma beräkning med elproduktionsmixen från Norge och Danmark 
avviker den totalemissionen av CO* avsevärt Detta visas i figur 8 där elproduktionsmixen från 
Norge skulle ge en mindre totalemission av CO2 vid indirekt kylsystem än direkt, medan 
totalemissionen av CO2 med elproduktionsmixen från Danmark skulle bli större vid indirekt 

rlsystem än direkt. 

Figur 8: Totalemission av CO2 med elprodzrktionsmixen @n Sverige, Norge och Danmark. 
Jämförelse mellan direkt och indirekt bystern. 

5 



Slutsatser 

Studien har hittills visat på att flera intressanta systemlösningar är på väg ut på marknaden. 
Tillsammans med uppdragsgivarna har ett antal butiker identifierats for visare studier. Syftet 
med projektet ar tvåfaldigt: Dels skall de nya butikskoncept som idag tilldrar sig branschens 
intresse att utvärderas och jämforas med “gårdagens” praxis, dels skall ett modellverktyg tas 
fram som tillåter oss att dimensionera och prova nya idéer på ett effektivt sätt. 

En viktig slutsats är att det utvärderade systemet måste identifieras och avgränsas på ett tydligt 
sätt. Många sk. systemstudier missar denna grundläggande del. Om verkningsgrader (eller 
nyckeltal) for systemets funktion skall tas fram och användas är det viktigt att de också 
sammanfaller med den syn systemets aktörer har (t.ex. butiksägaren). En livsmedelsbutik kan 
betraktas på olika hierarkiska nivåer där kyl och frys kan betraktas som delsystem, Vi får inte 
glömma att det viktigaste for en livsmedelshandlare är exponering och forsäljning. Huvudmålet 
med kyl och frysdiskar är att exponera matvaror, att göra det lätt for kunder att komma till 
vararor. Flexibilitet och möjlighet till förändring av butiken är viktigt. 
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Sammanfattning 
Vertikala kyldiskar är den mest installerade typen av kylmöbel i butikerna och samtidigt den 
mest energislukande. 1 projektet studeras kyldiskens energiflöde och luftströmning. 

En tvådimensionell CFD-modell (CFD= Computational Fluid Dynamits) har tagits f?am med 
programkoden SOFIE. Under den första fasen förutsätts stationära och isoterma förhållanden. 
1 en fullskalemodell studeras lastens inverkan på luftströmningen. 1 en mindre tredimensionell 
modell för ett snitt av ett hyllplan har inverkan av hålgeometrin i lufiutblåset i ryggpartiet stu- 
derats med och utan last i hyllplanet. Parallellt har hastighetsprofiler och fordelning av lufiflö- 
de i kyldisken uppmätts. 

Modellerade och uppmätta resultat överensstämmer kvalitativt väl. Luftströmning och luftför- 
delning påverkas av hur kyldisken är lastad. Utformningen av hålgeometrin i ryggpartiet påver- 
kar strömningen inne i hyllplanet. Skall detaljer utanför hyllplanet studeras, t ex luftridån, kan 
en enklare hålgeometri ansättas för att spara beräkningstid. Mätning av låga lufthastigheter 
(under 0,l m/s) är svårt. 

En första ansats till en energimodell har tagits fram och beräkningar har utförts. För att gå vi- 
dare krävs ett större experimentellt underlag som indata till modellen. 
Nyckelord: energibalans, lttjljördelning, CFD, kyldiskar, SOFIE 

Introduktion 
Vertikala kyldiskar svarar för en betydande andel av butikernas förbnrkning av el. 1 en tekni- 
kupphandlingstävling för kyldiskar lyckades vinnaren sänka den årliga energiförbrukningen 
med ca 50 % jämfört med tidigare nivåer. Samtidigt visar undersökningar att de öppna kyl- 
och frysdiskarna är en svag länk i temperaturkedjan (Camporese 1991; Anema 1995; Bobbo, 
Cortella et al. 1995; Nordtvedt and Nordvang 1995). Projektet avser att kartlägga kyldiskens 
energiflöden och undersöka möjligheterna att minska dessa ytterligare med bibehållen varukva- 
lité. Arbetet utförs i en kombination av teoretiska och experimentella studier. Inom projektets 
ram skall en laboratoriedisk tas fram för att utföra experimentella studier under kontrollerade 
förhållanden. 

. 

Energibalans 
Det finns energibalanser framtagna för kyldisken och undersökningar gjorda på hur kyldisken 
samverkar med sin omgivning. Modellerna är relativt lika varandra och förutsätter ofta ett fort- 
varighetstillstånd, se fig. 1 (Billiard and Gautherin 1993). Modellen tar inte hänsyn till att varor 
tas ur disken eller att nya varor lastas in. Billiards beräkningar utförda på en öppen frysdisk 
ger en avvikelse på 7 % mellan tillförd kyleffekt och den beräknade summan av vär 





Fig. 2. Klimatets inverkan på kylbehovet i en kyldisk (25°C och 60% RH, IS0 3). 

CFD-modell av kyldisk (CFD = Computational Fluid Dynamits) 
CFD är ett viktigt verktyg för att undersöka hur strömningen fungerar i och runt en kyldisk. 
De stora varumängder som lastas in i disken gör stabiliseringen av lastens temperatur och 
provningscykeln tidskrävande. Därför är ett parallellt arbete med experimentella och teoretiska 
studier det mest optimala. Arbete med CFD-modellering pågår på flera hå!! med olika pro- 
gramkoder (Hu, Fan et al. 1993; Baloe, Guyonnaud et al. 1995; Stribling, Tassou et al. 1997). 

CFD-modellering och experimentella studier 
Inom detta projekt har en tvådimensionell CFD-mode!! tagits fram med CFD-koden SOFIE 
(Welch and Rubini 1996). 1 den första fasen antas följande förhållanden: isotermt och statio- 
närt, turbulensmode!! enligt k-a. 1 nästa fas kommer modellen att anpassas även för varierande 
temperatur. Kyldisken antas ha varit i drift en tid med stabil varutemperatur medan inverkan av 
avfrostning och påfrysning är minima!. Beräkningsgeometrin omfattar hela kyldisken och ett 
titt område på 60 cm utanför kyldisken. Ett konstant tryck användes som randvillkor mot yttre 
atmosfär. Alla hyllor och laster modelleras inledningsvis som inaktiva blockeringar, vilka hind- 

tr luftflöde men inte utbyter värme. En principskiss på en kyldisk visas i tig.3. 

Mätningar och beräkningar har utförts för tre 
olika dr%fa!!: 
l Olastad kyldisk 
l Kyldisk lastad enligt EN 441 
l Kyldisk delvis lastad (ingen last i hyllplan 

och 4) 

. . 
Fig. 3. Kyldisk 

Kyldiskens fläktkurva har mätts upp och det uppmätta flödet är ingångsdata till modellen. För 
att bestämma fordelningen mellan ridån och ryggpartiet har hastigheten bestämts i luftridån 
med en anemometer. Flödet i ridån beräknas och resterande flöde antas gå ut genom ryggparti- 
et. För samtliga driftsfall har hastighetsprofilen mätts upp i varje hyllplan i fem punkter i höjd- 
led och i fem punkter i sidled samt två positioner i djupled. Hastighetsprofilen antas vara sym- 
metrisk från centrum och ut mot sidoplåten. Hastighetsmätningar har utförts dels med anemo- 
meter och dels med termistor. 



Modellen kräver ett relativt stort antal kontrollvolymer, i storleksordningen 100 000, vilket 
innebar att beräkningarna är tidskrävande. För att undersöka vilka förenklingar som kan göras 
har en liten tredimensionell modell’tagits fram for ett snitt av ett hyllplan. 1 modellen har det 
undersökts om det är möjligt att ersätta den verkliga håldelningen i ryggpartiet med en enklare 
hålgeometri som inte kräver en lika fin indelning. Den första modellen bygger på att hålraderna 
med runda hål ersätts med kvadratiska hål med samma hydrauliska diameter. Den andra mo- 
dellen är en smal slits vars bredd är vald så att öppningsarean i varje hålrad är lika stor som 
slitsens area. Den tredje modellen bygger på den grövsta approximationen. Här ersätts varje 
hålrad med en bred slits med samma bredd som hålens diameter. 

Beräkningarna har utförts for ett hyllplan utan last och med 200 mm hög last som varierar i 
djupled (olastad, lastad 100 %, 95 % i djupled räknat från framkanten, samt 75 % och 50 %). 
Modellen antar att flödet ut genom ryggpartiet fördelar sig jämnt över hela ytan, vilket innebar 
att flödet anpassas till öppningsarean i ryggen i det aktuella hyllplanet, 

Resultat 

lltan Iast 
250 mmfrnn ?yggpZ& 

Dellast 
350 mmfrån iygg 

Fullast 
350 mm 

Fig.4 Jämförelse mellan simulerade och uppmätta lufthastigheter som jimktion av höjden. 
Heldragna linjer anger simulerade yultat och kryss (TY*) anger uppmätta värden.. 

Den tvådimensionella modellen for hela kyldiskens geometri ger en kvalitativt god överens- 
stammelse mellan mätningar och modell. Utan någon last i hyllplanen var medelhastighetens 
variation i horisontell led inne i ett hyllplan relativt liten. Däremot var variationen mellan de 
enskilda hyllplanen kraftig ( i storleksordningen + 50 %; 0,l till> 0,3 m/s ). Det var även mar- 
kanta hastighetsvariationer i vertikal led. Med lastade hyllplan ändrades både forhållandet mel- 
lan de olika hyllplanen och absolutvärdet, se fig. 4. 



Fig. 5 Uppmiitt hastighetsprofil i hyllplan 2 

1 en tredimensionell modell har det undersökts om det är möjligt att ersätta den verkliga hål- 
delningen i ryggpartiet med en enklare hålgeometri som inte kräver en lika fin indelning av be- 
räkningsområdet. Jämförs de tre olika modellansatserna genom att studera hastighetsprofilen i 
hyllplanet i olika snitt i djupled skiljer sig profilerna. Det är f6rst i snittet längst ut på hyllplanet 
som profilerna får samma karaktäristik och storleksordning. 

100 mm@& ryggplåt, 
utan last 

400 mmfrån vggplåt, 
utan last 

Vid hyllans ytterkant, 500 
mm, utan last 

Fig. 6 Simulerade värden på hastighetsprofilen med de tre olika ansatserna till hålgeometri. 



Jämfors de beräknade värdena med uppmätta värden är den kvalitativa överensstämmelsen god 
med modellen med de kvadratiska hålen. Jamfors motsvarande ansatser i ett hyllplan med last 
kan det konstateras att även i detta fall är skillnaderna mellan de tre olika modellerna relativt 
stor och det är endast i utkanten på hyllan som hastighetsprofilerna liknar varandra, se fig. 5-6. 

Ett problem vid jämförelse mellan mätningar och modellerade värden har varit att den kvanti- 
tativa awikelsen är stor. Detta problem gäller framförallt jämförelse mellan beräknade och 
uppmätta värden i den tredimensionella modellen. Studierna i fullskalemodellen och modellen 
for hyllplanet har gjorts på två olika diskar med olika geometri. För att undersöka varför awi- 
kelsema är så pass stora har en kartläggning av olika troliga felkällor gjorts. 

Medelhastigheten i varje hyllplan och arean ger flödet i hyllplanet. Summeras dessa flöden blir 
det totala flödet större än det totala luftflödet som tillfors kyldisken. Utifrån detta kan det kon- 
stateras att de uppmätta hastigheterna är for höga. Vid en jämförelse mellan olika givartyper 
kan det konstateras att orsaken inte beror på vilken givare som används. Däremot stör givarna 
varandra och det är olämpligt att mäta mer än en position i höjdled åt gången, se fig, 7. 

Fig. 7. Jtimförelse nv termistorgbre (5, 3 respektive I givare samtidig) och anemometer 
X-axel motsvarar höjd över hyllplan (50 mm mellan varje position i htijded). 

Jämfors den resulterande hastighetskomponenten med hastighetskomponenten i x-riktningen är 
dessa ungefär lika stora, vilket indikerar att störningar på grund av att givarna störs av hastig- 
hetskomponenter i andra riktningar inte är en trolig förklaring. Däremot kan turbulensen vara 
en faktor som stör mätningarna. Längdskalan på de turbulenta hastighetskomponenterna är 
mycket mindre än längdskalan på kontrollvolymerna i modehen. Turbulensen kan däremot på- 
verka hastighetsgivarna (de bygger på en mätprincip där mätkroppen kyls av den forbipasse- 
rande luften och hastigheten är relaterad till temperaturen). Givarnas riktningsberoende har 
undersökts genom att installera givarna parallellt och vinkelrätt mot strömmen. Värdena är 
repeterbara och av samma storleksordning. Slutsatsen är att den kvantitativa awikelsen är stor 
men att hastighetsprofilerna visar en-kvalitativt god överensstämmelse. 

Slutsatser 
En första ansats till energimodell har tagits fram baserad på Billiard’s modell. För att kunna 
validera modellen krävs ett utökat experimentellt underlag där lufttillståndet inne i kyldisken är 
viktig parameter for att bestämma värmeforlustema i form av infiltration. Intiltrationen är en 
viktig faktor i kyldiskar, vilket konstaterats i tidigare undersökningar. Det har också verifierats 
vid experimentella undersökningar på SP, där skillnaden mellan kylbehov i dagfallet och natt- 
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Sammanfattning 
Trots att kylskåp och frysar tillverkas i mycket stora kvantiteter varje år så bygger 
utformningen av skåpens forångare till stor del på konstruktörernas erfarenhet och 
fingertoppskänsla. De beräkningsmetoder för värmeövergångstal och tryckfall som finns 
beskrivna i litteraturen baseras på forsök med cirkulära rör av relativt stor diameter och är 
därför inte självklart tillämpliga for de typer av kanaler som förekommer i kylar och frysar. 
1 detta projekt är målsättningen att skapa ett verktyg för att kunna dimensionera en kyl/frys 
förångares köldmediesida så att kombinationen lågt tryckfall och god värmeöverföring erhålls, 
Projektet bedrivs som ett samarbete mellan Electrolux och KTH/Energiteknik/Kylteknik. 
Arbetet inleddes vid halvårsskiftet 1998. 

Inledning 
Vid undersökning av miljöbelastningen av kylanläggningar visar det sig att 
energiförbrukningen under anläggningens livslängd är av avgöranden betydelse. Hög 
energieffektivitet är därför av största vikt for dessa anläggningar. Detta gäller inte minst i 
kylar och frysar som tillverkas i stort antal. Hög energieffektivitet har också blivit ett 
konkurrensmedel vid forsäljning av dessa produkter eftersom kunderna är väl medvetna om 
kopplingen mellan energiforbrukning och miljöinverkan och dessutom av privatekonomiska 
skäl helst köper energieffektiva produkter. 
Förbättring av energieffektiviteten for kompressordrivna kylar och frysar kan uppnås på flera 
sätt: Genom att minska värmeinläckningen (tjockare/effektivare isolering), genom att använda 
elmotorer med högre verkningsgrad eller genom att höja köldfaktorn, dvs öka effektiviteten i 
kompressorkylprocessen. Grundläggande termodynamiska samband visar att denna 
effektivitet är direkt relaterad till temperaturdifferensen mellan mättnadstemperaturerna i 
förångare och kondensor. Eftersom lufttemperaturerna i och omkring kylemfrysen är givna 
innebär detta att temperaturdifferenserna mellan köldmedium och luft i förångare och 
kondensor bör vara så små som möjligt. Större delen av dessa differenser ligger på luftsidan 
och ett omfattande arbete har lagts ner på utformningen av luftsidan. Möjligheterna begränsas 
dock här av estetiska och praktiska hänsyn. 
Dimensionering av köldmediesidan på förångare i kyl- och frysskåp (kylmöbler) sker idag 
med hjälp av empirisk kunskap och tumregler. Ett for högt tryckfall genom forångaren 
åtgärdas med att vidga köldmediekanalerna eller genom att arrangera parallella kanaler. Detta 
kan dock leda till problem med oljeåterföringen och/eller sämre värmeöverföring. Mycket 
tyder på att de samband som finns föreslagna i litteraturen för beräkning av tryckfall och 
kokvärmeövergång endast är ar&ndbara för betydligt större yteffekter och massflöden än vad 
som används i kylmöbler. Dessutom är de samband som finns oftast avsedda for cirkelrunda 
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kanaltvärsnitt. 1 kylmöblers förångare används andra geometrier (se figur 2 föregående 
artikel). Detta innebär att verktyg saknas for optimering av rörlängd och hydraulisk diameter. 

Projektmål 

Målet med detta projekt är att skapa ett verktyg for att kunna dimensionera 
kylmöbelförångares köldmediesida så att kombinationen lågt tryckfall och god 
värmeöverfdring erhålles. På detta sätt kan i framtiden effektivare förångare dimensioneras 
som ger lägre elenergiforbrukning utan att för den skull öka tillverkningskostnaden. Utöver 
detta skall projektet undersöka möjligheterna att utnyttja kokytor med mikrogeometrier som 
ger förbättrad värmeövergång. 

Grov projektplan 

1 grova drag kan projektet indelas i följande steg: 
1. Karaktärisera typiska förhållanden i en kylmöbelsevaporator m.a.p. köldmediemassflöde, 

köldmedietyp, yteffekt, geometri, kok- och strömningsforhållanden, insprutningstillstånd 
m.m. Informationssök vad som tidigare gjorts. 

2. Sök via experiment de okanda sambanden för värmeöverföring och tryckfall vid dessa 
förhållanden. 

3. Skapa (beräknings)verktyget. 

Figur 1: Det principiella utseendet av en kylmöbels kompressorcykel. (observera att 
temperaturer avser tvåfasområder) 

1 Figur 1 visas det principiella utseendet för en kompressorcykel i en kylmöbel. 
Temperaturdifferenser till följd av kokning och tryckfall har överdrivits for att forenkla 
framställningen. De temperatur& som angetts för att exemplifiera kan sägas vara typiska 
temperaturer for en kyl då kompressorn arbetar. Som synes får man ett idealt (lägsta möjliga) 
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temperaturlyft vid en omgivningstemperatur på 25°C och en skåptemperatur på 5°C på 25- 
5=20% Ett sådant lågt temperaturlyft, som skulle ge en mycket hög köldfaktor, skulle dock 
kräva oandligt stora värmeväxlare (förångare och kondensor) utan inre tryckfall. Den 
kompromiss som av olika skäl (pris, storlek, vikt mm) kan accepteras ger ett betydligt högre 
temperaturlyft till priset av sämre prestanda. Detta högre temperaturlyft beror, som framgår av 
figuren, av temperaturdifferenser i de båda värmeväxlarna och kan delas upp i tre delar : 
1. Temp.diff. till följd av värmemotstånd på luftsidan. 
2. Temp.diff. till följd av värmemotstånd vid kokning eller kondensation av köldmedium 

(värmeväxlamas insida) 
3. Temp.diff. till följd av tryckfall längs värmeväxlamas insida. 
(Försummad är här temp.diff. i värmeväxlarnas väggar som normalt är låg.) 

Normalt är temp.diff. till följd av värmemotståndet mot luftsidan det största bidraget. Att 
minska detta utan att öka kostnaden eller drabbas av andra problem är dock en svår nöt. Detta 
projekt kommer att rikta in sig mot det andra och tredje bidraget (tryckfall och kokning). 
Dessutom avgränsas projektet till forångarsidan där fler variationer av v&meväxlartyper 
återfinns och där en forbättring kan forväntas ge mest resultat. 

Arbete som planeras härnäst. 

Som en del i arbetet att karaktärisera en kylmöbels arbetsforhållande planeras en visualisering 
av forångaren i arbete. Förhoppningsvis kan man härav erhålla upplysningar om kokningens 
karaktär, strömningsförhållanden, ev. oljedepåer, dynamisk inverkan vid on/off cykling, 
inverkan av krökar och grenar m.m. Olika metoder for visualisering är tänkbara såsom 
termokroma flytande kristaller på forångarens utsida, röntgen av kylsystemet med spårämnen i 
köldmediet, eller siktglas in i förångaren. 
Utöver detta pågår parallellt en informationssökning. Inom företaget (Electrolux) inventeras 
intern kunskap, ritningar och “input” till projektet insamlas och typiska kylprodukter 
karaktäriseras. På KTH undersöks vad som gjorts internationellt inom området. 

Projektledning 

För att säkerställa goda och täta kontakter mellan högskolan och Electrolux har en 
projektgrupp bildats bestående av följande personer: 

KTH: Björn Palm (projektledare), professor Eric Gramyd, Erik Björk (doktorand) 
Electrolux: Klas Andersson, Per Wennerström 
Klimat 2 1 s programstyrelse: Mats Fehrm, controller 

. 
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Effektiva förångare till kyl- och frysskåp 

Klas Andersson 
Electrolux Research & Innovation AB 

Sammanfattning 

Det finns förmodligen över 100 miljoner Electroluxskåp i drift i världen. Electrolux, 
marknaden och myndigheter vill att dess ersättare ska vara så energieffektiva som möjligt. Det 
är viktigt att energibehoven kan sänkas till så låg kostnad som möjligt då billiga produkter får 
störst spridning. 
En optimal awägning mellan tryckfall och värmeövergång genom en riktig utformning av 
förångarens köldmediekanal behöver inte kosta något extra. Bara man vet hur man gör. 
Projektet syftar till att ta fram metoder för detta ändamål som är tillämpliga för typiska 
Electroluxförångare. 

Introduktion 

Electrolux tillverkar totalt cirka 10 miljoner kompressordrivna kyl/frysskåp per år. De har 
lång livslängd. Åtminstone 10 år. Man kan anta att minst 100 miljoner Electroluxskåp finns i 
bruk runt om i världen. På lång sikt ska därför varje sparad Watt i dessa produkter 
multipliceras med 10’ . 
Electroluxkoncernens centrala forsknings och utvecklingscenter för kylteknik, 
värmetransporter och strömning är beläget i Stockholm nära KTH. Electrolux och Sverige har 
därmed ett gemensamt ansvar för att kommande generationer av dessa produkter är 
energieffektiva. 
Den globala aspekten på våra produkter och den ökande kunskapen om deras inverkan på 
miljön har medfört an Electrolux inställning till energifrågor har utvecklats från att göra vad 
vi blir ålagda utan an gilla det till an idag betrakta energisnåla produkter som en självklart sätt 
an ta miljöansvar och att skapa konkurrensfördelar. Aktieägarna vill både andas ren luft och 
tjäna pengar. Detta kräver energieffektiva produkter. 
Samma fenomen kan iakttagas hos Electrolux kunder som på senare tid i allt större 
utsträckning efterfrågar energisnåla produkter. Särskild i det “gröna bältet” som det 
miljömedvetna norra Västeuropa och Skandinavien ibland kallas är detta tydligt. På många 
marknader finns en kompletterande drivkraft i höga elpriser. Man kan helt enkelt räkna hem 
de något dyrare energisnåla produkterna. Kunderna vill både andas ren luft och spara pengar. 
Detta kräver energieffektiva produkter. 
En ytterligare drivkrafi är myndighetskrav som omfattar vitvarors energibehov. 1 Europa har 
dessa redan fått stort genomslag både hos producenter och konsumenter. En liknande 
utveckling pågår i USA. Inom EU finns krav på hur stort energibehov en kyl eller frysskåp får 
ha för an få säljas. Som exempel får en kylskåp med innervolymen 250 liter (vilket är en 
ganska stor kyl) ha en medeleffekt på lite knappt 3 1 W. Se figur 1. 
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Figur 1. Maximalt tillåten effektför kylskåp somjimktion av förvaringsvolymen från och med 
september 1999 samt exempel på energimärkning. 

För att underlätta for kunderna måste alla skåp inom EU märkas med det årliga energibehovet 
samt energiklass. Energiklassen (AG) är ett grovt mått på skåpets energibehov från litet (A) 
till stort (G). Märkningen underlättar för kunden att göra rationella val utifrån sina behov som 
i ökande takt omfattar miljöhansyn och låga driftskostnader. 
Sedan 1960-talet har energibehovet for de mest effektiva kylskåpen reducerats kraftigt så att 
vår snålaste kyl (60x60~155 cm) idag drar mindre än 15 W. Utmaningen ligger nu inte i att 
åstadkomma 10 W för den snålaste kylen utan betydande förbättringar for den stora volymen 
av medelgoda produkter. Detta innebar att de måste bli snålare till samma eller lägre kostnad. 
De något dyrare produkterna kommer aldrig att utgöra huvuddelen av de 100 miljonerna. Den 
som först kan erbjuda ett klass A-skåp till samma eller lägre pris som konkurrenternas C-skåp 
är en given vinnare. 
En analys av ett kyl- och frysskåp med sk. livscykelanalys visar att huvuddelen av ett kylskåps 
negativa inverkan på miljön beror på energibehovet under drift. Miljöinverkan från 
tillverkning och skrotning/återvinning utgör endast en brakdel. 

Teknisk bakgrund 

Dagens energisnala produkter åstadkommes huvudsakligen genom tjockare isolering och 
effektivare kompressorer (mer koppar i motom). Detta liksom större värmeväxlarytor, 
varvtalsstyrning av kompressorer mm. kostar pengar. 1 jakten på minskat energibehov finns 
det ingen del av systemet som kan lämnas utan avseende. Störst möjlighet till framgång på 
marknaden har naturligtvis sådana effektiviseringar som kan införas utan kostnad. En optimal 
geometri på köldmediesidan är en sådan åtgärd. * 
Förångaren i en kyl eller frys fyller flera funktioner. Utseendet är mycket viktigt. 1 vissa fall är 
förångaren en del av skåpets vägg och är då en del av skåpets barande sandwichkonstruktion. 
Den måste uppfylla kraven för att förvaras tillsammans med livsmedel. Hansyn måste tas till 
dränering av kondensvatten. Ibland utgör förångaren hyllor i skåpet. Förångarens utformning 
ska säkerställa en jämn temperayfdrdelning. Ackumulator för köldmediet är ofta integrerad i 
förångaren. 
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Många av Electrolux förångare tillverkas med sk. roll-bond teknik där kanalerna blåses upp 
med högt tryck mellan två aluminiumplåtar. Det ger kanalgeometrier av den typ som illustreras 
till vänster i figur 2. Dessa kanaler har liten hydraulisk diameter vilket orsakar stora tryckfall. 
1 övrigt firekommer cirkulära rör samt rör tillplattade på en sida för god termisk kontakt till 
plana vtor. 

Köldmedieflödet i Electrolux kylsystem är av storleksordningen 1 gram/s. Yteffekten är av 
storleksordningen 1000 W/m2. Idag används R134a samt R600a i kombination med esterolja 
respektive mineralolja av många olika slag. Systemen arbetar intermittent med av/på reglering. 
Detta innebär att forhållandena i princip aldrig är stationära. 

Målsättning 

Electrolux målsättning med detta projekt är att tå fram analytiska verktyg for att på 
onstruktionsstadiet kunna optimera geometrin på köldmediesidan av forångare typiska for oss. 
Detta illustreras av figur 3. Där visas tryckfallets och värmeövergångstalets inverkan på 
sugtrycket uttryckt som temperaturskillnaden mellan forångarrörets väggtemperatur (i 
medeltal) och temperaturen motsvarande mättnadstrycket for köldmediet vid utloppet av 
forångaren. Figuren grundar sig på korrelationer som tagits fram for forhållanden som inte 
gäller i Electrolux applikationer (enbart cirkulära och större rördiametrar, högre massflöden, 
andra typer och mängder av olja i forångaren, stationära drift mm.). Vi är ute efter 
motsvarande korrelationer grundade på typiska Electroluxforhållanden. 

Total temperature drop for5 m tube, 150 W. -10°C. R134a 

tube diameter in mm 

Figur 3. Kurvor grundade på Bo Pierres samband för värmeövergång och tyckfall i 
förångarrör. . 

Energibehovet for ett typiskt Electroluxskåp (som drar ca. 40 W) minskar med ca. 5% for 
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Energibehovet för ett typiskt Electroluxskåp (som drar ca. 40 W) minskar med ca. 5% för 
varje grad forångningstemperaturen höjs. Om vi på sikt kan höja sugtrycket med 1°C i 100 
miljoner skåp genom optimalt utförande av forångarkanalerna blir besparingspotentialen 
200MW motsvarande ca 1,75 TWhBr. 
Vidare ska möjliga tekniker för ökad värmeövergång i Electroluxförångare sammanställas. 
Sist men inte minst vill vi öka kunskapenom, samt den allmänna förståelsen for vad som 
händer i vara förångare. Det finns flera relaterade frågeställningar som projektet eventuellt kan 
belysa så som uppkomsten av störande ljud, ackumulering av olja samt instabila 
driftsförhållanden (oscillerande vätskefront). 

, 
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Försämrad värmeöverföring i 
tubpannekondensor vid ersättning av 
R22 med R407C - kan den förklaras och 
kan den åtgärdas? 

Lennart Vamling, CTH 



Försämrad värmeöverföring i tubpannekondensor vid ersättning av 
, R22 med R407C - 

kan den förklaras och kan den åtgärdas ? 

Lennart Vamling 
Värmeteknik och maskinlära, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 

Sammanfattning 

Vid mätningar på tubpannekondensorer i 700-kw-klassen med kondensering på skalsidan har, 
speciellt for dellast, avsevärda försämringar av värmeöverföringen kunnat noteras då R407C 
ersatt R22 som arbetsmedium. 1 projektet “Köldmedieblandningar i system”, ett samarbete 
mellan Sabroe Refiigeration Al3 och Chalmers, har vi dels sökt efter förklaringar till dessa 
resultat, dels genom beräkningar undersökt hur ett par olika ändringar i design kan tänkas 
forbättra värmeöverföringen for ett “glide”-köldmedium som R407C. Vi har endast funnit en 
faktor som är tillräckligt inflytelserik for att kunna forklara forsämringen, nämligen graden av 
omblandning mellan nytt kondensat och det som droppar/rinner ner från högre belägna 
tubrader. Designändringar som minskat möjligheterna till by-pass-flöden och gett en mer jämn 
fordelning av flödet mellan tuberna verkar kunna ge forbättringar for R407C i 
storleksordningen 10% jämfort med standarddesign. Införandet av bafflar kan under vissa 
forutsättningar till och med leda till en forsämring av prestanda. 

Introduktion 

1 föregångaren till Klimat21-programmet gjordes mätningar på en tubpannekondensor i 700- 
kw-klassen, bland annat med R22 och R407C som arbetsmedier. 1 den preliminära analysen av 
dessa mätningar (Gabrielii och Vamling. 1997) kunde vi inte finna någon faktor som helt kunde 
forklara den stora forsämring (40-70 % minskning av totalt värmeövergångstal) som uppmätts. 
Vår beräkningsmodell predikterade en försämring på mellan 25-35 %, och då hade troligtvis en 
del blandningseffekter överskattats. 1 Klimat21-programmet “Köldmedie-blandningar i 
system”, ett samarbete mellan Sabroe Refrigeration AB och Chalmers, har vi gått vidare och 
sökt orsaker till denna diskrepans. Arbetet har huvudsakligen genomförts av Dave Sajjan och 
kommer att mer fullständigt rapporteras i hans licentiatavhandling (Sajjan, 1998). 
Vi har gått till väga på följande vis. För det forsta har vi ökat detaljeringsgraden i vår 
beräkningsmodell. Nu beräknar vi kondenseringen tubrad for tubrad, där vi på varje tubrad 
itererar in temperatur och sammansättning vid gränsytan mellan gas och vätska. Vi har också 
lagt in en mer detaljerad beräkning av masstransportmotståndet på gassidan, utgående från 
uppskattningar av de olika komponenternas diffusivitet. Dessutom har vi lagt in en möjlighet 
att variera graden av omblandning i kondensatet. De två extremerna i detta avseende är sk 
integral kondensation, där nytt kondensat antas blanda sig fullständigt och omedelbart med det 
som droppar/rinner ner från högre belägna tubrader, och sk differentiell kondensation där ingen 
som helst omblandning sker, utan nytt kondensat formas “ovanpå” det som kommer ovanifrån. 
Antagandet om omblandning geAn skillnad i sammansättningen av vätskefasen vid gränsytan, 
som i sin tur påverkar temperaturen i gränsytan vilket leder till en skillnad i drivande kraft for 
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värmeöverforingen. För att beskriva graden av omblandning har vi infort en 
omblandningsfaktor Q, som är 0 vid differentiell kondensation och 1 vid integral. 

För det andra har vi studerat inverkan av en annan faktor, nämligen strömningsmönstret i 
gasen. För att kunna göra detta någorlunda detaljerat och korrekt har vi använt oss av ett 
kommersiellt strömningsberäkningsprogram, FLUENT. Här har vi av datorkapacitetsskäl fat 
begränsa oss till beräkningar i två dimensioner. Det vi framförallt har undersökt är hur 
strömningsmönstret/kondensationshastigheten påverkas av ändring av t. ex. skaldiameter. 

Slutligen har vi även studerat möjligheten att med hjälp av bafflar tå upp strömningshastigheten 
och därmed kondensationshastigheten 

Resultat 

Inverkan av grad av omblandning. 
För att kunna jämfora vår beräkningsmodell med de experimentellt uppmätta värdena vid 
någorlunda jämforbara drivande krafter har vi inför en felfaktor E. Varje lokalt beräknad 
värmeöverföringskoefficient på köldmediesidan multipliceras med denna felfaktor. Denna 
justeras sedan så att uppmätt resultat blir lika med modellresultat. Om vi antagit integral 
kondensation blir denna felfaktor mellan 0.8 och 0.9 for R22, medan den for R407C beror av 
lasten, 0.35 vid 250 kW och 0.6 vid 720 kw, dvs avsevärt lägre. Det innebär att vår modell är 
betydligt sämre på att prediktera R407C än R22, trots alla de faktorer vi tagit hänsyn till. 

Därefter har vi antagit att felfaktorn bör vara samma oberoende av fluid, dvs satt den lika med 
resultatet for R22, och varierat omblandningsfaktorn for R407C så att överensstämmelse 
erhållits. Denna faktor blir 0.64 vid 250 kW och så låg som 0.23 vid 720 kw. Det innebär att 
omblandningen är i det närmaste differentiell vid fullast och att det går att forklara det erhållna 
resultatet med denna parameter. 

Inverkan av strömningsmönster. 
Undersökning med hjälp av CFD visar att strömningsmönstret är långt ifrån idealt vid 
standarddesign for rena ämnen. Genom att minska skaldiametern något och genom att göra 
inloppsplåten porös tås ett något mer idealt utseende. Dessa ändringar ger en ökning av den 
beräknade kondensationshastigheten med omkring 12 %. 

Inverkan av baffling. 
Att sätta in bai?lar påverkar kondenseringen positivt genom att gasens strömningshastighet 
ökar. Däremot fas for blandningar med glide en motverkande effekt genom att vätskan avskiljs 
i varje baffel vilket leder till en mer “differentiell” kondensation. Vilken av dessa effekter som 
dominerar beror bland annat av storleken på temperaturskillnaden mellan skal och tubsidan och 
av hur “integral” vätskeströmningen utan bafflar är. 

Slutsatser 

. 1 tidigare arbeten rapporterade minskning i kondensorprestanda vid ersättning av R2.2 med 
R407C kan forklaras med o?illräcklig omblandning mellan nytt kondensat och det som 
droppar/rinner ner från högre belägna tubrader. 
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. Designändringar som minskat möjligheterna till by-pass-flöden och gett en mer jämn 
fördelning av flödet mellan, tuberna verkar kunna ge förbättringar för R407C i 
storleksordningen 10% jämfort med standarddesign. 

. Införandet av bafllar kan under vissa forutsättningar till och med leda till en fW.ämring av 
prestanda. 

Referenser 

Gabrielii, C. och Vamling, L., Replacement of R22 in tube-and-shell condensers; experiments 
and simulations. Int. J. Refrig., 1997,20, 165-178 

. 

3 



Värmeövergång och tryckfall vid 
förångning i små plattvärmeväxlare. 
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Värmeövergång och tryckfall vid förångning i små 
I plattvärmeväxlare: 

Presentation av projektet 

Björn Palm 
Kungl. Tekniska Högskolan, 

Inst. Energiteknik, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik 

Sammanfattning 

KTH/Energiteknik/Kylteknik kommer inom Klimat21 att genomfora ett projekt med titeln 
Värmeövergång och tryckfall vid förångning i små plattvärmeväxlare. Projektet drivs i 
samarbete med SWEP International. Syftet med projektet är att öka förståelsen for de 
mekanismer som styr värmeövergång och tryckfall vid forångning i plattvärmeväxlare. En 
bättre förståelse för dessa fenomen ger möjlighet att utforma noggrannare beräkningsmetoder 
för dessa storheter. Det ger också möjlighet till optimering av geometrier i syfte att erhålla 
högre prestanda. 

Inledning 
Plattvärmeväxlare har använts under lång tid inom svensk industri. Denna typ av 
värmeväxlare utvecklades ursprungligen for tillämpningar där det var nödvändigt att på enkelt 
sätt kunna rengöra de värmeöverförande ytorna, t. ex. inom mejeriindustrin. För ca 15 år 
sedan utvecklades tillförlitliga metoder att tillverka lödda plattvärmeväxlare som klarar höga 
tryck. Detta medförde att plattvärmeväxlarna kunde användas som forångare och kondensorer 
i kyl- och värmepumpanläggningar. Tack vare sina små yttermått och goda värmeöverförande 
egenskaper har plattvärmeväxlarna blivit mycket populära i Nordeuropa for dessa 
applikationer och har till stor del slagit ut de tidigare vanliga koaxialvärmeväxlama. 1 övriga 
delar av världen har lödda plattvärmeväxlare ännu inte nått samma popularitet men även på 
dessa marknader är man på väg att upptäcka plattvärmeväxlamas fördelar som forångare och 
kondensor. 

Utvecklingen av plattvärmeväxlaren har från första början skett till största delen i Sverige. Ett 
par svenska töretag, Alfa Laval och SWEP, står idag for en stor del av världsproduktionen. 
För användningen av alla typer av värmeväxlare är det väsentligt med tillförlitliga 
dimensioneringsmetoder, dvs beräkningsmetoder för att förutsäga tryckfall och 
temperaturdifferenser under drift. För plattvärmeväxlare med ren vätskeströmning finns idag 
sådana metoder, dels sådana som utvecklats av de tillverkande foretagen, dels metoder 
framtagna vid universitet och forskningscentra. För varmeövergång och tryckfall vid 
förångning och kondensering finns däremot inga korrelationer i den öppna litteraturen. Över 
huvud taget finns mycket lite publicerat i den vetenskapliga litteraturen om plattvärmeväxlare 
som forångare och kondensorer. 

Med tanke på de svenska företagens ledande ställning och på den konkurrens som kan 
forväntas uppkomma i samband med att plattvärmeväxlarnas fordelar blir allmänt kända är det 
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av nationellt intresse att stötta den fortsatta utvecklingen av dessa. För att de svenska 
företagen ska kunna bibehålla sin ställning är det viktigt att kunskapsuppbyggnad sker inom 
landet. 

Energi och miljö 

Som redan noterats har lödda platWirmev&&re blivit mycket populära som förångare och 
kondensorer i kyl- och värmepumpanläggningar. Orsakerna till detta är i första hand att de har 
ett extremt kompakt format, och en form som lätt kan byggas till kompakta system. Det 
kompakta formatet kan forklaras dels av värmeväxlarens mycket stora värmeöverförande yta i 
jämförelse med yttermåtten, dels av att kanalernas utformning ger upphov till effektiv 
värmeövergång, dvs låga temperaturdifferenser mellan yta och fluid. 

ur energisynpunkt innebär användningen av plattvärmeväxlare klara fördelar då de möjliggör 
konstruktion av kyl- och värmepumpsystem med låga temperaturdifferenser i såväl förångare 
som kondensor. Detta medför i sin tur högre köld- eller värmefaktor för systemet och därmed 
besparingar i drivenergi. 
Plattvärmeväxlare är även effektiva ur tillverkningssynpunkt (resurs-) då ingående material 
används mycket effektivt. 

Goda dimensioneringsmetoder är viktiga ur energi- och miljösynpunkt eftersom detta innebär 
att den eftersträvade energieffektiviteten kan uppnås med minsta möjliga insats i material etc. 
Dessutom finns indikationer om att överdimensionering inte alltid ger förbättrade prestanda 
vilket ytterligare pekar på vikten av att kunna dimensionera rätt. 

Projektets industriella relevans har berörts ovan. För att svensk industri ska kunna bibehålla 
sitt forsteg jamfort med konkurrentländernas är det väsentligt med den långsiktiga 
kunskapsuppbyggnad som kan ske genom högskoleforskning inom området. 

Metod 

Allmänt kan beskrivningen av förångningsprocessen i en plattvärmeväxlare delas upp i 
fenomen som beror på snedfördelning mellan olika kanaler och fenomen inom en enskild 
kanal. Arbetet kommer att inriktas på det senare, dvs på studier av flödet inom en enskild 
kanal. 
Flödet i kanalen kommer att studeras med hjälp av olika visualiseringsmetoder, såsom 
yttemperaturmätning med flytande kristaller och med IR-kamera, och flödesstudier med 
fotografering av värmeväxlare i genomskinligt material. 
Vi hoppas också att kunna utveckla metoder för bestämning av lokala värmeövergångstal. 
Inverkan av olika geometriska parametrar såsom höjd/bredd-förhållande, pressdjup och 
pilvinkel kommer också att studeras. 
Mätresultaten för enkanalsväxlarna kommer att jämförs med resultat för flerkanalsväxlare av 
motsvarande geometri. Från dessa jämförelser kan slutsatser dras om eventuell 
snedfordelnings inverkan på värmeövergång och tryckfall. 
För enfas-strömning kan idag numeriska metoder användas för bestämning av värmeövergång 
och tryckfall. För tvåfas-strömning är dessa metoder ännu inte lika väl utvecklade. Inom 
projektet avser vi att bevaka utwcklingen av dessa metoder och, om så är möjligt, tillämpa 
dem för jämförelse med experimentella resultat. 
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Syfte och mål 

Sammanfattningsvis är projektets syfte att genom detaljerad analys av värmetransporten, 
genom visualiseringsförsök och systematiska undersökningar av geometrins inverkan, öka 
förståelsen för de mekanismer som styr tryckfallet och värmeövergången vid förångning i 
plattvärmeväxlare. Målet är att därigenom kunna få fram bättre dimensioneringskriterier för 
värmeövergång och tryckfall och att även kunna föreslå förändringar av geometrin så att högre 
prestanda kan erhållas. 

Följande “mätbara” delmål har uppställts: 
l Inledningsvis ska en litteraturstudie genomföras med en genomgång av befintliga 

korrelationer för värmeövergång och tryckfall i plattvärmeväxlare, såväl för enfas flöde 
som för kondensation och förångning. 

l Korrelation för tryckfall vid förångning i plattvärmeväxlare ska föreslås. 
. Korrelation för värmeövergångstal vid förångning i plattvärmeväxlare ska föreslås. 
. Olika geometriska parametrars inverkan på värmeövergång och tryckfall ska redovisas i 

rapportform. 
l Hela arbetet ska presenteras i form av en lic-avhandling alt. som en del av en 

doktorsavhandling. 
l Arbetet ska resultera i minst tre vetenskapliga artiklar eller konferensbidrag till 

internationella konferenser. 

Projektledning 

För att säkerställa goda och täta kontakter mellan högskolan och SWEP har en projektgrupp 
bildats bestående av följande personer: 

KTH: Björn Palm (projektledare), Joachim Claesson (doktorand) 
Swep: Fredrik Strömer, Olivier Pelletier och Anders Jensen. 
Klimar 21s programstyrelse: Mats Fehrm i egenskap av controller. 

Internationell samverkan 

Inom projektet kommer samarbete att aktivt sökas med andra forskargrupper som arbetar 
inom området plattvärmeväxlare. Arbetet kommer också att redovisas vid internationella 
konferenser och/eller i internationella facktidskrifter. 
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Inledning 
Projektets mål är att erhålla en fördjupad förståelse om de mekanismer som styr tryckfall och 
värmeövergång vid förångning i plattvärmeväxlare, bland annat med avseende på geometrins 
inverkan. Målet skall uppnås med hjälp av bland annat visualiseringsforsök. 
Visualiseringsmetoden som i första hand kommer att användas är yttemperaturmätning med 
hjälp av flytande kristaller (En,. * Thermochromic Liquid Crystals, TLC). Ytan av intresse är 
den korrugerade platta vars andra yta är i direktkontakt med köldmediet. För detta ändamål 
används plattvärmeväxlare med en köldmediekanal och en vätskekanal. 

Inledningsvis kommer en mycket förenklad kylanläggning att byggas. Utrustning for att 
registrera och analysera erhållna temperaturfalt är införskaffade, bland annat en digital kamera 
och ett bildbehandlingsprogram. 1 princip (mycket förenklat) kommer labbuppställningen att se 
ut enligt Figur 1. 

Genom att bestämma ytans temperatur kan den area som används till överhettningen 
bestämmas, vilket leder till ett bättre beräkningsunderlag för bestämning av värmeövergångstal 
både i enfas och tvåfasområdet, 

Som ett första steg kommer en tvåkanalig plattvärmeväxlare att användas, vilket kan innebära 
att kokningsforloppet möjligen avviker från det som erhålls hos en trekanalig 
plattvärmeväxlare. 1 ett andra steg kommer en genomskinlig platta att tillverkas och läggas till 
befintlig plattvärmeväxlare. Då e&ålls en trekanalig plattvärmeväxlare där den intressanta ytan 
fortfarande är synlig och ett kokförlopp hos en kommersiell plattvärmeväxlare bör erhållas. 
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Vidare erhålls inverkan på kokningsförloppet av ensidig värmning i förhållande dubbelsidig 
värmning. 

Vad är flytande kristaller (TLC) 
Ordet flytande kristaller kommer sig av att de uppträder mekaniskt som vätskor men optiskt 
har en fast kropps egenskap[l]. Vissa typer av flytande kristaller har den speciella egenskapen 
att de ändrar farg med temperaturen. Vid en ökande temperatur kommer, vid en given nivå, 
flytande kristallerna att börja reflektera rött ljus. Allteftersom temperaturen höjs reflekteras ljus 
med allt kortare våglängd tills en så hög temperatur nås att det reflekterade ljuset inte längre är 
synligt för det mänskliga ögat, se Figur 2. De temperaturer där TLC börjar och slutar att visa 
synligt ljus kan väljas efter behov. 

Figur 2 Reflekterad vdglängdsom funktion av temperaturen (2J 

Reflektionen av synligt ljus är reversibelt, dvs. det är för en given typ av flytande kristall 
samma färgvärde som reflekteras vid en given temperatur. Detta faktum kan användas fdr att 
temperaturbestämma en yta. 

Mätmetod 
Som nämndes tidigare har flytande kristaller en given färg vid given temperatur. Detta kan 
utnyttjas för att rent visuellt erhålla en uppskattning av temperaturfältet, vilket får anses som en 
relativt enkel och billig metod. Önskas en mer detaljerad kunskap om temperaturfältet bör en 
digital kamera användas. Bilden som fotograferas laddas då in i ett bildbehandlingsprogram. 
Programmet kan lämpligen omvandla RGB-bilder, som flertalet digitala kameror använder, till 
HSI-bilder. 1 en RGB-bild definieras färgvärdet av en kombination av de tre ingående 
parametrarna RGB, men i en HSI-bild definieras färgvärdet endast av parametern H vilket 
underlättar analysarbetet, eftersom det endast är färgvärdet som är av intresse.[l] 

Vid mindre noggranna mätningar räcker det med att veta temperaturnivåerna då Röd och Blå 
börjar, vilket erhålls av leverantören vid köp. Temperaturskillnaden mellan Röd start och Blå 
start kallas bandbredd. Önskas mer noggranna mätningar måste en kalibrering utföras. 
Kalibrering bör utferas under samma forhållande som mätningen, för bästa noggrannhet. En 
bild tas för att bestämma färgvärdet vid en given, på annat sätt uppmätt temperatur. Den givna 
temperaturen skall varieras över hela bandbredden, med lämpligt intervall. 1 
bildbehandlingsprogrammet erh& färgvärdet på bilden, vilket sparas tillsammans med dess 
korresponderande temperatur. Färgvärdet används sedan under verkliga mätningar for att 
bestämma varje pixels temperatur. 
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Praktiskt kan kalibrering utföras på flera sätt, och den intresserade läsaren hanvisas till 
litteraturen, Det rapporteras att vi’d en bandbredd på < 5°C kan en noggrannbet på < 0,3”C 
erhållas. 

Appliceringen av flytande kristaller föregås av ett lager svart färg, vilket har funktionen att 
forhindra störande reflexer från underliggande material. 

Exempel på användningsområden 

Betrakta en tunn, vertikal aluminiumplatta som värms av en värmefolie. Plattan kyls således av 
egenkonvektion. På plattans ena sida appliceras flytande kristaller. 

Figur 3 Principiell skiss p& egenkonvektiv kyla’ vertikalplatta 

Värmeövergångstalet på grund av egenkonvektion har uppskattats genom att använda 
beräknad medeltemperatur över piattan, tw = 42 “C. Det finns flertalet modeller for 
egenkonvektion[3]. 

P,, = 23,s W, tr& = 20°C, Pr = 0,72 

Med dessa indata erhålls hkow = 4.6 W/m2K, och med ett antaget värmeövergångstal på grund 
av strålning (h,=3,3 WIm2K), kan en temperaturprofil beräknas, se Figur 4. 

Den beräknade temperaturprofilen uppvisar god överrensstämmelse med den fotograferade 
profilense Figur 5, vilket tyder på att det totala värmeövergångstalet är i rätt storleksordning, 
h,,, = 7,9 W/m*K, och att beräkningsmodellen är giltig. När beräkningsmodellen är verifierad 
kan den sedan användas för numeriska analyser av liknande fall. 
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Figur 4 Bertiknat temperaturfäh med 
hjälp av numerisk metod. 

Figur 5 Fotografi (spegelvänd) på 
egenkonvektiv kyld vertikalplatta. 

Metoden att mäta yttemperaturen med flytande kristaller kan således användas for att verifiera en 
framtagen matematisk modell. Vidare kan, på liknande sätt, lokala värmeövergångstal beräknas 
utifrån en känd yttemperatur. Metoden har även använts internationellt for att studera olika 
kokningsfenomen, såsom bubbelbildning och bubbeltillväxt[4]. 
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Sammanfattning 

Kompressorer i kylanläggningar smörjs och tätas av olja som är i kontakt med det köldmedium som 
cirkulerar i anläggningen. Då köldmediet normalt är lösligt i oljan kommer en del av det att lösa in 
sig i oljan beroende på tryck och temperatur och därmed ändra oljans egenskaper. 

övergången från klorerade köldmedier till miljöanpassade alternativ har medfort att de tidigare 
använda mineraloljorna fått bytas ut mot bland annat polyolestrar. Frånvaron av klor i de nya 
köldmedierna tillsammans med de nya oljorna har resulterat i forkortade lagerlivslängder samt 
många haverier. För att kunna bestämma den forväntade lagerlivslängden i dessa applikationer 
behöver viskositeten och viskositetens tryckberoende vara känd for blandningen mellan oljan och 
köldmediet. 1 denna artikel redovisas mätningar av viskositet under tryck for olika oljor tillsammans 
med R-134a. Resultatet visas i form av ett generellt diagram. 

Vidare redovisas resultat från lagerprover som utförts på lager smorda med olje- 
köldmedieblandningar. Dessa prov visar att oljans struktur är mycket viktig och att polyolesteroljor 
som innehåller korta grenade syror i vissa fall kan reagera med lagermaterialet. 

Det nya CARFP lagret har testats i en ammoniakatmosfär. Dessa forsök visade att CARBm lagret 
fungerar utmärkt i denna typ av applikationer förutsatt att det förses med en hållare som separerar 
rullarna. Utan separerande hållare slets rullarna kraftigt i kontakten rulle-rulle. 

Smörjning av kylkompressorer 

Oljans roll i en kylanläggning är att reducera friktion och slitage samt att fungera som tätning 
mellan hög och lågttyck i kompressorn. 1 resten av systemet är oljan en fororening som kan orsaka 
reducerad värmeöverföring. 

Tjockleken av oljefilmen som separerar ytorna i en smord kontakt bestäms av geometrin, lasten, 
hastigheten samt smörjmedlets viskositet och dess viskositet-tryckberoende. En for tunn film 
kompenseras i många applikationer med varierande antislitageadditiv, denna teknik kan dock inte 
nyttjas i så stor utsträckning i kylmaskiner på grund av att additiverna kan reagera med 
komponenter i anläggningen och/eller med köldmediet. 

Oljor för nya köldmedier 

Att hitta fungerande ersättare till klorerade köldmedier från en termodynamisk synvinkel är inte 
någon större svårighet. De flesta “nya” köldmedier som lanserats det senaste åren har varit kända 
sedan 30-talet. Uppgiften kompliceras dock av brännbarhet, giftighet, kompatibilitet med 
elastomerer, tillverkningsekonomi synt av smörjproblem. 

Samma slutsats som ovan kan man göra for de “nya” oljorna som kommit ut på marknaden de 



senaste åren for att användas med HFC köldmedier. Redan 1956 föreslog Victor Williamitis [l] på 
General Motors att polyolesterar kunde användas for att komma forbi löslighetsproblem vid låga 
temperaturer, vaxutfallning och de ,stabilitetsproblem som man då hade med dåligt raffinerade 
mineraloljor. Detta hindrade inte dock inte Lubrizol från att patentera bruket av polyolestrar i 
anläggningar for HFC så sent som 1989, Kylmaskinoljor baserade på polyolestrar blev inte 
kommersiellt tillgängliga förrän några år senare och har fortfarande en ganska stor 
utvecklingspotential. 

Polyolesteroljor tillverkas genom att en alkohol tillåts reagera med en eller flera olika syror. 
Alkoholerna har vanligen tre, fyra eller sex positioner som de binder syror på. De vanligaste syrorna 
varierar i längd mellan fyra till tio kolatomer och de kan vara linjära eller grenade. Detta medger 
oändliga kombinationsmöjligheter. Genom att välja olika alkoholer och syror kan man styra 
oljornas fysikaliska egenskaper såsom löslighet och blandbarhet med köldmedium vid låga 
temperaturer, viskositeten och tryck-viskositets beroendet. Exempelvis ger ökad mängd grenade 
syror ökad löslighet samt forbättrad blandbarhet vid låga temperaturer. 

Smörjning av rullningslager med olje-köldmedie blandningar 
Den forväntade livslängden for ett rullningslager beror till stor del på tjockleken på den oljefilm 
som separerar ytorna i lagret. En tunn film ökar antalet asperitetskontakter mellan kulorna och 
löpbanorna, Kontakt mellan ytorna ger lokalt höga spänningar i materialet och ökar därmed risken 
for utmattning i lagermaterialet. De egenskaper hos oljan som bestämmer filmtjockleken i ett 
rullningslager är viskositeten, n och viskositetens tryckberoende, c(. Viskositetens tryckberoende 
hos en olja följer normalt Barus ekvation där oljans viskositet ökar exponentiellt med trycket, p, 
enligt n=qaeap dar no ar viskositen vid atmosfärstryck och cr är tryck-viskositetskoefficienten. För 
att kunna bestämma lagerlivslängden hos rullningslager i kylkompressorer är det därför nödvändigt 
an kanna viskositeten och viskositetens tryckberoende for olje-köldmedieblandningen. 

Den idag allt mer använda teorin for lagerberäkningar publicerades 1985 av Ioannides och Harris 
[2]. Deras modell bygger på en viktad fordelning av spänningarna i lagret samt utmattningsgränsen 
hos lagermaterialet. Deras teori tar hänsyn till filmtjockleken och ligger till grund for Figur 1 som 
visar livslängdsfaktorn aSKF som funktion av viskositetsforhållandet, K, som är kvoten mellan den 
aktuella viskositeten, v och den minsta tillåtna viskositeten for fullgod smörjning, vr. Den minsta 
tillåtna viskositeten bestäms av lagerstorlek och varvtal. Den heldragna linjen är giltig for ett lager 
som opererar med en fororeningsgrad och lastforhållande: qc*P,/P=O. 1 

Slitaget och livslängden for rullningslager har visat sig bero av kombinationen av köldmedium och 
olja. Jacobson [3, 41 testade vinkelkontaktkullager smorda med polyolester/R-134a blandningar, 
Utifrån dessa studier rekommenderar SKF [5] att minsta tillåtna viskositeten för fullgod smörjning 
ökas med en faktor tre for applikationer där lagren smörjs med blandningar av polyolestrar och R- 
134a. Detta motsvaras av den streckade linjen i diagrammet i Figur 1. Ellipserna i diagrammet 
illustrerar resultat från lagerprov. 

. 
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Figur 1 LagerlivGngd som finktian av viskositetsförhfilt, ur (61. 

Dessa diagram baseras på lagerprov som i huvudsak utförts med mineraloljesmorda lager. 
Polyolestramas kemi gör det möjligt att framställa smörjmedel med egenskaper som skiljer sig 
väsentligt från mineraloljans. SKF [7] rekommenderar därför att man justerar viskositeten for olje- 
köldmedieblandningar med skillnaden i tryck-viskositetskoefficient jämfort med mineralolja. 

Den justerade kinematiska viskositeten, vadj, som sedan används i katalogformlerna beräknas enligt: 
Vadj=Vmix (CXmi,JCXmineral)0’7Z där: Vmix och c(mix är den kinematiska viskositeten och tryck- 
viskositetskoefficienten på olje-köldmedieblandningen vid lagret och a,,,,, är motsvarande 

koefftcienten för mineralolja. Problemet med detta är att dessa data for olje-köldmedieblandningar 
hittills inte varit tillgängliga. 

Tryck-viskositetskoefficient för olje-köldmedieblandningar. 

Figur 2 visar ett tvärsnitt av en Höppler-viskosimeter som utvecklats särskilt for att bestämma 
viskositet och viskositetens tryckberoende hos olje-köldmedieblandningar. Blandningens viskositet 
bestäms av den tid det tar for en kula att färdas forbi två fonster. Blandningen kan trycksättas upp 
till 34MPa genom att ovansidan på kolven trycksätts med hydraulolja. 

Figur 

cu u 1 

2 Höppler-viskosimeterför oQe-köldmedieblandningar. 

Denna viskosimeter användes for att systematiskt studera hur tryck-viskositetskoefficienten beror av 
oljans struktur och mängden inlöst köLdmedium. Totalt testades åtta oljor med viskositet från IS0 VG 32 
till IS0 VG 370. Oljornas struktur varterade från helt linjära till oljor framställda med helt grenade 
syror. De testade oljorna täcker de flesta av de i dag förekommande polyolesteroljoma på 
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marknaden. En sammanställning av oljornas struktur ges av Tabell 1. 

Tabell I Sammansättning av de testade ogoma 

l Ester0 
. Ester H 

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 

Koncentration av R- 13421, % Koncentration av R-134% % 

Figur 3 Tryck-viskositetskoeflcienten somfinktion av mängd inlöst köldmedium.. 

Figur 3 Visar att reduktionen av tryck-viskositetskoefficienten som funktion av mängd inlöst 
köldmedium är mer påtaglig for oljor med hög andel grenade syror. Detta är särskilt tydligt för de 
oljor som är formulerade med endast grenade syror (Ester E och H). 

Från dessa data är det möjligt att ta fram en semiempirisk modell som tillåter att tryck- 
viskositetskoeffmienten for olje-köldmedieblandningar uppskattas med en grafisk metod enligt 
Figur 4. 

. 
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Kaldmrdiekoncentration, % (R-134a) 

10 20 30 

; IS0 VG 68.75% pad, 10% R-134a 
, a,,,=l9.2 GPa-’ 

32 46 68 100 150 220 370 

Viskositet, CP 

Figur 4 Tryck-viskositetsmodellför polyolester/R-134a blandningar. 

Tryck-viskositetskoefftcienten, CL for den rena oljan bestäms genom att man läser av mot den kurva 
som motsvarar mängden grenade syror i oljan. Blandningens a-värde bestäms sedan genom att man 
följer de krökta linjerna till den aktuella koncentrationen köldmedium. Den skattade tryck- 
viskositetskoefficienten kan sedan användas for lagerlivslängdsberäkningar. 

Lagerprov 

För att studera oljans och köldmediets inverkan på livslängd och slitage hos rullningslager 
konstruerades en trycksättningsbar lagerprovare enligt Figur 5. 1 denna apparat kan kullager och 
rullager köras under forhållanden liknande de som återfinns i en kylkompressor. 

Figur 5 Lagerprovare för kompressodager. 

Vinkelkontaktlager i polyolester/R-134a 

För att påvisa om oljans struktur påverkar livslängden hos rullningslager som körs i en olje- 
köldmedieblandning jämfördes lager som körts i 100 timmar i två oljor med olika sammansättning. 
Ester A är formulerad med 70% grenade syror med nio kolatomer och 30% linjära syror med åtta 
till tio kolatomer. Ester B formulerades med 70% grenade syror med nio kolatomer och 30% 
grenade syror som bestod av fem till sju kolatomer. 

Resultatet från dessa experiment illustreras med SEM-bilderna i Figur 6 

. 
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Ester A+17% R-134a Ester A+23% R-134a Ester B+23% R-134a 

Figur 6 SEM-bilder av löpbanorna 480 X (övre) och 2400X (nedre), skalstrecken motsvarar 25 
och 5 jm. 

Lagret som körts i Ester A med 17% köldmedieinlösning visade inget större slitage vid låg 
forstoring. Större förstoring påvisar kinematiska slitagemärken som uppkommer av kulornas 
spinnrörelse. Slitagemärkena uppvisar en mjuk struktur i en jämförelse med lager som opererats i 
normal atmosfar. Anledningen ti!! detta kan vara att oljan bryts ned vid de temperaturer som 
existerar i kontakten mellan kula och rullbana och att de frigjorda syrorna reagerar med lagerstålet 
på det sätt som Sanvordenker [S, 91 föreslår. 

Liknande men allvarligare skador kan konstateras på lagret som körts med 23% inlösning i Ester A. 
Repoma från tillverkningsprocessen är dock fortfarande fullt synliga. Ytans mjuka struktur är mer 
påtaglig på denna bild. 

Bilderna längst till höger härrör från lagret som körts i Ester B tillsammans med 23% R-134a. Här 
är alla tillverkningsrepor borta och ytan är kraftigt skadad. De mörka området närmast skalan i den 
övre bilden uppvisar gropar som är ungefar lika djupa som breda. Att denna ytstruktur skulle kunna 
uppkomma med rent mekaniskt slitage kan därför uteslutas. Någon form av kemisk attack kan 
därför konstateras. Den kraftiga forsämringen av ytfinheten kommer att öka materialpåkänningarna 
i lagret som därfor kommer att haverera tidigare än beräknat. 

Sanvordenkers teori om att oljan bryts ned stöds även av bilden i Figur 7. Bilden visar spåret efter 
kulan på innerringen från ett lager som körts i en blandning av Ester A och upp ti!! 32% R-134a. 
Det ljusa bandet är det område där kulan inte glider mot ringen. 1 områdena på sidorna av det ljusa 
bandet finns en viss glidning mellan kula och spår och det är i dessa områden det kraftigaste 
skadorna återfinns. Troligen är inte temperaturen hög nog i rullningspunkten for att oljan ska!! 
brytas ned. Detta i sin tur medfor att lasten spelar större ro!! for dimensioneringen av rullningslager 
ti!! kylmaskiner än vad som ges av traditionell lagerteori. 

. 
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Figur 7 Bila’ av innerringenj?c.?n ett lager som körts med 32% inlöst köldmedium i o&m. 

Ett forsök att jämfora dessa resultat med traditionell livslängdsteori och de tidigare föreslagna 
modellerna återfinns i Figur 1, De elliptiska områdena motsvarar arbetsforhållandet för lagren samt 
en rangordning av livslängden baserad på ytans utseende. Viskositetsforhållandet är bestämt enligt 
SKF [5] med viskositeten justerad enligt den metod som forfattaren föreslår. 

Skillnaden i lagerslitage mellan Ester A och Ester B beror troligen på att de korta syrorna som 
används i tillverkningen av Ester B är mer aggressiva mot materialet i lagren. En annan forklaring 
kan vara att de långa syrorna i Ester A skyddar mot slitage. 

Det kan konstateras att lagret som korts i Ester B har en betydligt kortare forväntad livslängd vid en 
jämförelse med lagret som körts i Ester A. Detta medfor att den föreslagna korrektionsfaktorn for 
minsta tillåtna viskositeten varierar med oljornas struktur. 

CARB lager i ammoniak applikationer 

SKF’s nya lager CARBTM, som uppfanns på slutet av SO-talet av Magnus Kellström [lo] är en 
mycket intressant kandidat till att användas som radiallager i skruvkompressorer [5]. Främst är det 
den höga lastbärande förmågan och möjligheten att justera spelet som gör det intressant i dessa 
applikationer. En egenskap hos denna lagertyp är att rullarna är självstyrande vilket gör det möjligt 
att använda lagret utan hållare i många applikationer. Detta ökar den lastbärande förmågan 
ytterligare. Tidigare erfarenheter med koniska rullager har dock visat att höga interna 
glidhastigheter kan vara mycket skadliga och ge upphov till kraftigt slitage om ammoniak är 
närvarande [7]. Då kontakten mellan rullarna i ett hållarlöst lager karakteriseras av ren glidning 
motiverades det att utföra prov på CARB lager med och utan hållare i en ammoniakatmosfar. 

Två lager testades, det ena lagret demonterades och utrustades med en specialtillverkad hållare som 
var kompatibel med ammoniak. Det andra lagret kördes i leveransskick utan hållare. Det hållarlösa 
lagret kördes vid 3000 varv/min under 192 timmar. Det hållarforsedda lagret kördes vid varvtal upp 
till 12000 varv/min under en total drifttid på 165 timmar. Som Figur 8 visar syns kraftiga 
slitagemärken på rullen från lagret som körts utan hållare emedan rullen från lagret som körts med 
hållare som separerar rullarna är helt opåverkad. Baserat på detta kan man konstatera att CAKB 
lagret är möjligt att använda i ammoniakkompressorer som opererar vid höga varvtal om det förses 
med hållare som separerar rullarna. 

. 
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Figur 8 Rullarfran CARB Laxer kört med och utan hdlare i ammoniak atmosfär. 

Slutsatser 

Den viktigaste slutsatsen från detta arbete är att den kemiska strukturen hos polyolesterbaserade 
kylmaskinoljor spelar stor roll for kritiska applikationer. En stor andel grenade syror medfor ökad 
löslighet och försämrad filmuppbyggande förmåga. Korta grenade syror i oljorna kan ge upphov till 
väsentligt forkortad livslängd hos rullningslager. Processen antas bero på att polyolesteroljor bryts 
ned vid de höga temperaturer som existerar i kontaktema mellan rullkroppar och ringar varefter de 
frigjorda syrorna reagerar med lagermaterialet. 

Tryck-viskositetskofcienten hos polyolesteroljor uppvisar stora variationer beroende på viskositet 
och struktur. Genom en grafisk metod kan dock tryck-viskositetskoefficienten bestämmas baserat 
på viskositet och andel grenade syror i oljan. 

Det nya CARB lagret har visat sig fungera utmärkt i ammoniakapplikationer forutsatt att det förses 
med rullhållare. Utan hållare slits lagret ner på mycket kort tid. 
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Sammanfattning 

Inom energimyndighetens ramforskningsprogram Klimat 21 pågar ett delprojekt som omfattar 
framtagande av ett beräkningsprogram för energibesparing med hjälp av värmepumpar i 
småhus. En forutsättning för en vidsträckt introduktion av värmepumpar är att man på ett 
tillförlitligt sätt kan forutse hur en given värmepump kommer att fungera i en installation. 
Speciellt intressant är att kunna beräkna besparingsfaktor samt an jämföra driftskostnad 
mellan olika alternativ. Även möjlighet an jämfora miljöpåverkan mellan olika 
uppvärmningsalternativ tilldrar sig allt större intresse. 1 det inledande arbetet har ramarna for 
programmets uppbyggnad fastställts och inverkan av olika klimatmodeller utvärderats. Det 
slutgiltiga valet av klimatmodell blir en avvägning mellan beräkningsnoggrannhet, 
lättillgänglighet och erforderlig beräkningsomfattning. 

Introduktion 

Idag råder svårigheter an f3 en rättvis jämförelse mellan olika värmepumpsalternativ eftersom 
många av de datorprogram som används är foretagsspecifika. Ofta kan endast det egna 
företagets produkter användas i programmen. Även antalet faktorer som beaktas i beräkningen 
av totalkostnad varierar mellan programmen. 1 en del program ingår dimensionering av 
kollektorer för ytjordvärme respektive bergvärme emedan andra program förutsätter tillgång 
till andra dimensioneringsprogram. 

En led i att förbättra informationen till brukare är an ta fram datorhjälpmedel som kan bli 
allmänt accepterade och som kan hjälpa brukare och kunder an fatta förnuftiga 
investeringsbeslut. Ett sådant verktyg är också mycket användbart i samband med 
utvecklingen av värmepumpar. 

På Avdelningen for Tillämpad termodynamik och kylteknik på KTH pågår arbete med an ta 
fram en sådant program. Programmet skall vara uppbyggt i utbytbara moduler, som skall 
kunna kopplas samman till en helhet, som speglar hela systemet. Bland dessa moduler ingår 
förutom karakteristik för själva värmepumpenheten, även egenskaper för olika värmekällor, 
distributionssystem, husets isolationsgrad och tröghet, klimatdata, dimensionering och 
ekonomi. Viktigt är an programmet på ett relevant sätt även tar hansyn till hur 
värmepumpdriften styrs vid verkliga installationer. Resultat från beräkningarna kan sedan 
även kopplas mot miljömässiga aspekter, såsom reducering av koldioxidutsläpp etc. 

. 

1 



VäRtle- 
distribution 

Figur 1 Exempelpå beräkningsmoduler 

Klimatmodellering 

En forutsättning för att bestämma värmebehovet för en byggnad är möjligheten att på ett 
relevant sätt modellera klimatet. Klimatet påverkar i hög grad även värmepumpens kapacitet. 1 
synnerhet för en värmepump med uteluft som värmekälla, men även bergvärmepumpars och 
jordvärmepumpars kapacitet påverkas så till vida att inkommande brinetemperatur varierar 
under året. Idealt for ett beräkningsprogram vore tillgång till fullständiga klimatdata för ett 
verkligt år, där utetemperaturens förändring kan observeras timme för timme. En sådan 
tidsupplösning kräver en enorm databas om man önskar täcka in ett stort antal orter. Även om 
det vore möjligt att upprätta en sådan databas i ett beräkningsprogram skulle det vara alltför 
kostsamt att få tillgång till dataunderlaget. Det finns idag beräkningsprogram uppbyggda 
enligt denna modell, men i dessa program är klimatdata begränsat till ett fåtal orter. 1 
majoriteten av de program som förekommer på marknaden använder man sig istället av olika 
tekniker för att förenklat modellera klimatet. De tre grundprinciper man generellt använder sig 
av för modellering av utetemperaturen är: 
. användande av tabeller över varaktighet för olika utetemperaturer 
l dygnsmedeltemperaturer 
l låta dygnsförloppet under ett antal typdygn representera olika tidsperioder. 
En viss variationen erhålls i beräkningsresultatet beroende på de speciella egenskaper som är 
förknippade med respektive metod. 1 den följande texten ges en kort beskrivning av de olika 
metoderna 

Klimatmodellering utifrån varaktighetsdiagram 

1 Sverige har väderobservationer från ett stort antal väderstationer registrerats under en längre 
tid. Dessa data sammanställs fortlöpande och ligger till grund för statistiska tabeller. Data i 
form av utetemperaturen varaktighet på olika orter är relativt lättillgängligt och utgör ett 
enkelt underlag för att beräknapyggnaders värmebehov. 1 energiberäkningsprogram som 
använder utetemperaturens varaktighet för beräkning av värmebehov beräknas byggnadens 
värmebehov för varje temperatur. Den värmeeffekt som krävs för en specifik utetemperatur 
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multipliceras med det antal timmar som denna temperatur normalt uppträder varje år. Då detta 
summeras for alla uppträdande temperaturer erhålls det totala värmebehovet för byggnaden 
under ett år. Fördelarna med denna metod är att den är relativt billig och kräver ganska lite 
beräkningskapacitet. Eftersom eltaxor och inkommande brinetemperatur är säsongsberoende 
och inte direkt hanfort till en given utomhustemperatur uppstår problem vid beräkning av 
driftskostnad för dessa värmepumpar. Ett vanligt sätt att hantera detta problem är att göra ett 
antagande om att låga temperaturer endast uppträder under vinterhalvåret. 

Antal timmar 

Figur 2 Varaktighetsdiagram 

Klimatmodellering utifrån typdygn 

En annan förekommande modelleringsmetod är att definiera ett antal typdygn för varje ort. 
Exempelvis väljer man ut ett dygn för varje månad. Utetemperaturens variation under detta 
dygn tår sedan representera månadens alla dygn. Beräknas sedan energibehovet för dygnet och 
multipliceras med antalet dagar i månaden erhålls ett varde på månadsförbrukning. Önskas 
större noggrannhet i beräkningarna väljer man fler typdygn som får representera kortare 
tidsperioder än en manad. Denna metod gör det möjligt att ta hänsyn till säsongsvariationer 
för eltaxor och brinetemperaturer. Antalet typdygn som skall motsvara året blir en avvägning 
mellan kravet på beräkningsnoggrannhet och resurser för datainsamling. 
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-4.00 

Timme 

Figur 3 Exempelpå dygnsvariation för typdygn 

Klimatmodellering utifrån dygnsmedeltemperatur 

1 beräkningsprogram förekommer även klimatmodeller som bygger på en databas innefattande 
dygnsmedeltemperaturen för arets alla dygn. Antingen inköps dataunderlaget från något 
meteorologisk institut eller så använder man sig av en matematisk modell som utifrån ett fåtal 
parametrar genererar dygnsmedeltemperaturen. Energibehovet kan sedan beräknas dag för dag 
och summeras for erhålla årsenergibehovet. Metoden ger relativt noggranna beräkningar med 
möjlighet att beakta säsongsvariationer for eltariffer och brinetemperaturer. 

20 

-15 

Dag nr 

Figur 4 Exempel på dygnsmedeltemperaturens årsvariation 

1 detta projekt har vi järnfört en klimatmodell som utgår från dygnsmedeltemperaturen och en 
egenutvecklad modell där dygnsvariationen av utetemperaturen överlagras 
dygnsmedeltemperaturen. 1 jämförelsen utgår vi från en byggnad i Sveg med ett 
dimensionerande värmebehov av 8 kw. Byggnaden är att anses som väldigt lätt varmed varje 
temperaturandring utomhus ger en omedelbar forandring i värmebehovet. Huset är försett med 
en värmepump med uteluft som rärmekälla vars kapacitet angivits utifrån givna testpunkter. 
En kapacitetskurva har tagits fram genom att linjärisera prestanda mellan testpunktema. 
Energier från värmepumpen, värmebehov respektive erforderlig tillsatsenergi har beräknats 
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med de två olika klimatmodellerna. Resultatet har beräknats med de tv& modellerna och 
redovisas for två vinterdygn och for en hel uppvärmningssäsong. 1 tabellerna nedan redovisas 
resultatet kort. 

Resultat från de två vinterdygnen 

Zrillförd energi I’P .E Tillsots energi IkWh) L Värmebehov (kWh) 
Ik Wh) 

Dygnsvariation 120 162 282 
Dygnsmedel 187 95 282 
Avvikelse +56.2% -41.4% 0% 

Jämförelse av en hel uppvärmingssäsong 
Xtillförd energi VP ZTillsats energi IkWh) E Värmebehov (kWh) 
Ik Wh) 

Dygnsvariation 18404 5587 23991 
Dygnsmedel 19707 4120 23827 
Avvikelse 7.1% 26.2% -0.7% 

Dygnsmedeltemperaturen for de två vinterdygnen ligger precis över värmepumpens lägsta 
arbetstemperatur. Under dessa två dygn kommer dock utetemperaturen att understiga lägsta 
arbetstemperatur under ett flertal timmar och i det verkliga fallet kommer inte värmepumpen 
att arbeta överhuvudtaget under dessa timmar. Det här fenomenet kan inte observeras då man 
endast grundar beräkningarna på dygnsmedeltemperaturen eftersom denna modell tror att 
dygnsmedeltemperaturen råder under dygnets samtliga timmar. Om man jämför beräkningar 
utförda med de två modellerna för en hel uppvärmningssäsong blir skillnaderna inte alls lika 
stora eftersom det även finns ett antal dygn med medeltemperatur något under värmepumpens 
lägsta arbetstemperatur. Avvikelsen blir trots allt i storleksordningen 7%. Om klimatet 
modelleras utifrån dygnsmedeltemperatur blir täckningsgraden 83%. Använder man sig av 
modellen som tar hänsyn till dygnsvariationen erhålls ca 77% täckningsgrad. Ett av kriterierna 
i det nyligen framtagna kriteriedokumentet för miljömärkning av små värmepumpar [l] kräver 
en täckningsgrad av 80% för att kunna miljömarka uppvärmningssystemet. 

Referenser 

[l] “Miljömärkning av Små värmepumpar som uppvärmningssystem” Kriteriedokument 15 
juni 1998-14 juni 2001 Version 1.0; Nordisk Miljömärkning. 
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