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Lennart Rolfsman, ABB Stal 
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ÖNSKVÄRDAEGENSKAPER 

l OIODP 
•*~IG~VP COP och HGWP ger 
l “EnergieffektW 2, DEN TOTALA PAVERKAN 
l Ej brännbart PAVÄXTHUSEFFEKTEN 
” Ej giftigt (TEW 
” T&Ms~a agenskapar 

b Lika de medier som ska ersättas 
Acceptabla tryck 
Lag tryckrörstemperaturer 
Kompatibel med oljor 
Kompatibel med O-ringar, tärningar 
Kemiskt stabil 

*Stort arbetsomr6de 
l Enkel service 



STANDARD KÖLDMEDIER 
l IDAG Varumärken 

- Rl34a SUVA 134a, KLEA134a 
- R404A SUVA HP62, FORANE FX70 
- R407C SUVA 9000, KLEA 66 
- R717 AMONIAK 

- R600a ISOBUTAN 
. MEDIER SOM KAN KOMMA I VISSA APPLIKATIONER 

- R410BIA SUVA 9100, AZ20 
- R290 PROPAN 

-- 
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KOLVÄTEN 
l ISOBUTAN (R600a) 

-kokpunkt -12°C 
- Lag kapacitet 

l PROPAN (R290) 
-kokpunkt -42°C 
- likt R22 kapacitetsmässigt 
- 189 densitet (fyllnadsmängd 40-60% av 

R22) 
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BRÄNNBARA MEDIER KAN VARA SÄKRA 
l ANALYS AV RISKERNA KRÄVS 

-TILLVERKNING 
- LAGRING 
- INSTALLATION 
- DRIFT 
- SERVICE 
-SKROTNING 

l UTBILDNING ÄR AVGÖRANDE 
..” .,m<.* 

KONVERTERING 
SKER DIREKT TILL HFC I SVERIGE 

l Naturvårdsverket har motverkat 
introduktion av HCFC blandningar 

l Brännbara medier är som regel ej 
möjliga vid konvertering 
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PROJEKT 
med R134a, 

R404A och R407C 

-- 
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NATURVÅRDSVERKET UTTALANDE 

. HFC ANVANDNINGEN SKALL MINIMERAS MEN 
BEHÖVS FÖR ATT KLARA AWECKLINGEN AV 
CFCIHCFC 

. HFCIFC INVERKAN PA VÄXTHUSEFFEKTEN 
KOMMER INTE ATT TILLbiTAS ÖVERSKRIDA CA 
TVA PROCENT AV CO2 INVERKAN 

. HFC ÄR ETT ACCEPTABELT ALTERNATIV I 
KYLSYSTEM OM LÄCKAGEN MINIMERAS 
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“OAK RIDGE” SLUTSATSER 
l KONVENTIONEL HFC TEKNOLOGI 

KOMMER INTE ATT ERSÄTTAS INOM 
ÖVERSKADLIG FRAMTID 

l ALTERNATIVA TEKNOLOGIER HAR SOM 
REGEL INTE DEN ENERGIEFFEKTIVITET 
SOM TRADITIONELLA 
KOMPRESSIONSKYLSYSTEM 

-- 
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EVALUATION OF OTHER TECHNOLOGIES 
OAK RIDGE NATIONAL LAB (ORNL) 

l STUDIE PA UPPDRAG AV 
- AFEAS (ALTERNATNE FLUOROCARBON 

ENVIRONMENTAL ACCEPTABLE STUOY) 

- EPA (AMERIKANSKA NATURVARDSVERKET) 

l UTVÄRDERADE 
- ALTERNATIVA MEDIER (NH3,HC OCH coz) 

- ALTERNATIVA TEKNOLOGIER (ABSORBTION. 
STRILING, PELTIER, OVERKRITISKA, TERMOAKUSTISKA, 
EVAPORATIV KYLNING MM) 

-  1.-14 



TEWI 

l SAMMANVÄGNING AV 
- KÖLDMEDIETS DIREKTA EFFEKT 
- EFFEKTEN AV ENERGIFÖRBRUKNING 

l ENERGIFÖRBRUKNINGEN DOMINERAR 
SOM REGEL 

-- 
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VAD VET VI OM KONVERTERING 

l NY OLJA KR&VS FÖR OFöR&NDRAD SMöRJNING/OLJERETUR 

l RESTM#NGDER AV KLOR S#NKER KEMISKA STABILITETEN 

” RESTMhNGDER AV MINERALOWA KAN GE PROBLEM 

l TORKARE KOMPATIBEL MED HFC MASTE ANVANDAS 

l VISSA ELASTOMERER KAN VARA OtiMPUGA MED HFC 
OCH ESTEROLJA 

l VARMNAXLARPRESTANDA JAMFÖRBARA FÖR ICKE “GUDEN AMNEN 



KONVERTERING STEG FÖR STEG 

l Identifiera anläggning f(ir konvertering. dokumentera ing&ende 
komponenter 

* Gör en funktionsanalys av enklggningan tex med ETM 2000 

’ Atgärda Iäckage och brister direkt eller i samband med keldmediebyte 

l Kontrollera ingAenda komponenterlmaterialr kompatibilitet med 
aktuellt HFC media och esterolja 

l Rang& med “Oljebytarmetoden” eller “sktiljning” 

l Byt k6ktmedium. torkare och ev. andra komponenter 

l Ktir igAng. justera in anläggningen, mark upp 

* Ta Oljeprov normalt efter ca 100 timmars drift 

RENING GENOM OLJEBYTEN 

1. TAPPA UR BEFINTLIG OLJA, (TA PROV PA OLJAN FÖR REFERENS) 

2. FYLL PA MED MOTSVARANDE MÄNGD DCH VISKOSITET ESTEROLJA 

3. KÖR ANtiGGNINGEN z- 1 TIMME 

4. BYT DLJA 

6. KÖR ANLAGGNINGEN NAGRA DAGAR (>lW thnar drift) 

0. BYT OLJAITORKARE. TILLS < lb H MINERALOLJA (SPAKA REFERENS OLJA) 

7. BYT TORKARE, Kt)LDMEDIUM OCH EV. ANDRA KOMPONENTER 

8. TA OLJEPROV EFTER 100 TlM. OM < I-SK OK ANNARS BYT OLJA IGEN 



JAMFÖRELSE MELLAN CFC-12 OCH HFGl34a 

CFC-12 HFC-134a 

KOMPRESSOR KAP. +2 TILL-10% 

VARMEÖVERGANGSTAL +10 TILL + 20% 

KONDENSERINGSTRYCK +1 TILL + 2 Bar 

TRYCKRÖRSTEMPERATUR 0 TILL -6.C 

SMÖRJMEDEL MINERAUSYNTET PAGIESTER 

ELASTOMERER MER AGGRESIW 
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JÄMFÖRBAR DRIFT-PRESTANDA 
VID KONVERTERING 

I ANDRA DRIFTFALL BÖR BERAKNING GÖRAS 

l FÖR R134a OM: 
- fdrangningstemperatur Uver -10X 

l laga föriingningstemperaturer kan ge 
effektförlust 

- kondenseringar < 6O’C 

l högakondenserfngarkangeeffektförhist 
l höga kondenseringstryck kräver kontroll av 

tryckklass 
- kotv-, scroll- och rotationskompressorer 

l losIighet av köldmedium i otja bör beaktas 
vid skruvkompressorer specieltt vid hög 
kondensering -* 
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R502 ERSÄTTS AV R404A 

KOLDMEDIUM R502 

KAPACITET ref. 

COP (rel.) ref. 

TRYCKRÖRSTEMP. ref. 

GLIDE OK 

TRYCK VID X3-2, (Bar) 21.01 

ODP 0.23 

HGWP 3.75 

R404A 

0.99-1.04 

1 

ca-10K 

oa 0.5 K 

23.10 

0 

0.94 
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JÄMFÖRBAR DRIFT-PRESTANDA 
VID KONVERTERING 

IANDRA DRIFTFALL BOR BEtiKNING G6RA.S 

l FÖR R404A om: 
- Förhgningstemperaturen ~0% 

l h6ga f(lr&gningstemp. (>O’C) kan ge htiga 
motorströmmar 

l h6ga förångningstemp. ger helg effekt som ger helg 
kondensering 

- Tryckuppsättningen ej extrem 
l R404A ger högre tryckuppsättning än RSOZ 
l Vissa semihermetiska kompressorer utan oljepump 

kan M smörjproblem vid extrem tryckstegring 

- Om överkokning av köldmedium är begränsad 
l hög köldmedieinlösning kan orsaka smörjproblem,..,,,, 



AKA iiYLA 

JAMFÖRELSE MELLAN R22, R407C OCH R41OB 

KÖLDMEDIUM R22 R407C R41OB 

KAPACITET ref. +-5x +60% 

COP (rel.) ref. +. 5% *-5x 

TRYCKRÖRSTEMP. mf. lX-SK ca-1OK 

GUDE OK lX46K caO.ZK 

TRYCK VID 54% 20 hr (9) 22 hr (9) 32 Bar (9) 

ODP 0.055 0 0 

HGWP 0.34 0.39 0.49 

-- 
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JÄMFÖRBAR DRIFT-PRESTANDA 
VID KONVERTERING 

I ANDRA DRIFTFALL BÖR BERÄKNING GÖRAS 

l FÖR R407C om: 
- Förhngningstemperaturen *-10X 

l IBga f6rhgningstemp. ger effekVCOP ftirlust 

- Värmeväxlama väl lämpade för “glide” medier 
l Tubpannekondenrorer ger f6rhöjd kondensering 
l Vissa luftkondensorer ger fiirhöjd kondensering 
l Flödande förhgare ger föändring i cirkulerad 

blandning 
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TEORETISKT KYLEFFEKT FORHALLANDE R407CIR22 
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TEORETISKT KöLDFAKTORFöRHALLnNDE R407CIR22 
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MÄTT COP R22 och R407C 

VAD MÅSTE BEAKTAS VID GLIDE 

Motstr6msvärmevtixbre krävs f6r ett undvika negativa effekter pA 
värmaövergdng 

Vid “VW dimensionerade ftirdngan kan gliden ge markant stirikt f6rdngning 
teoretisk Min dT = O.S”Glide+ öh 

Tubpenna kondensorer uten motsttimsfi6de olämpliga d& kondensering 
htijs 

Fl6dande f6rdngare ger IOtindring ev cirkulerad blandning 

Kunskaperna om glidens inverkan är begränsad hos konstrukttimr 
entrepenörer och servIcef&eteg 





MÄTDATA FINCOIL PC-6-5X 
SUVA 9000 

R-22 SUVA 9000 

37 2(1,6 
384 40 

so.au.7 
ml 62.0 
mo,* SM 

co,, 16,O 
w,to 

3.1 ZO 
8.9 6,Sl 
21 3.2 
3.0 3.0 
S,,, 
271 

ERFARENHETERNA AV KONVERTERING 

l I HUVUDSAK AR ERFARENHETERNA POSITWA 
. NOGGRANHET AR EN FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR BRA 

RESULTAT 
. TILLGANGUGHETEN FöR “STANDARD” MEDIER FRAN 

FLERA LEVERANTÖRER OCH HOS SERVICEFÖRETAGEN 
l Rl34a bra ersättning i de flesta R12 applikationer 
l R404A bra attemativ i de flesta R502 applikationer 
l R407C bra alternativ i vissa R22 applikationer 

- Ytterligare arbete för att lösa tubpanneapplikationar 
kravs 

l R410AIB alternativ kan bli intressant fdr nya hUgtryckta 
system 

w”.7..UI.. 
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KONDENSERING AV BLANDNINGAR 
av 

Cecilia Gabrielii 
Institutionen för Värmeteknik och Maskinlära 

Chalmers Tekniska Högskola 

En del av NIJTEK-programmet består av mätningar på fullskaleaaläggnbtgar. 1 ett av dessa projekt, som 
är ett samarbete mellan ABB Refrigeratio” AB och Institutionen för Värmeteknik och Maskinlära, 
Chalmers Tekniska Högskola, bar några olika köldmedier för ersättning av R22 studerats. På en testrigg 
med en kyleffekt på upp till 650 kW bar ABB Refrigeration AB utfört mätningar, vilka påbörjades i mars 
1995 och har “ylige” avslutats. På institutionen görs utvärderingar av mätresultaten samt beräkningar med 
ett p% institutionen utvecklat simuleringsprogram. Denna presentation kommer i huvudsak att beröra mät- 
och beräkningsresultat gällande kondensering. 

Testriggen 
Testriggen är ett marint vätskekylaggregat konshuerat ti kyl/frysfartyg med en lastromstemperatur mellan +15 
och -25°C. Aggregatets huvudhestidsdelar är en tubpannekondensor, tubpa”“ef8r&“gare, suggasvärmeväxlare, 
skruvkompressor samt en kondensatkyld oljekylare. Kyleffekten har vid körningarna varierat mellan ca 100 och 
650 kw. 

Drif?afalI 
Följande olika driftsfall bar k&ts: 
- Ingaende vattentemperatur 22 och 32’C vid konstant vattenflöde. 
- Utgknde brinetempxatur: +5, -5, -20, -3O’C vid konstant brhtefliide. 
Därutöver har i tigra fall vatten- alternativt btieflödet varierats och dessutom har dellast körts. 

Undersökta blandniagar 
Teshiggen har körts med tre olika blandingra; 
- R407C (23% R32,25% R125,52% R134a) 
- R404A (44% R125.52% R143a, 4% R134a) 
- R41OB (45% R32, 55% R125) 
Av de testade blandningarna är R4@4A och R41OB s.k. nära azeotroper vilket innebär att gliden är < 1°C. 
R407C däremot är en ickeazeotmp blandning med en glide pa ca 7 “C. 

Under vissa f8tutsätmingar ka” gliden innebära en f6rbtittring av COP jämf&t med ett rent ämne. Detta är 
möjligt genom att temperaturlyftet över kompressorn ka” minska (se figur 2). För att fullt k”n”a utnyttja denna 
förbättring kt’iivs dock att värmeväxlingen sker motströms vilket inte. är fallet i den testade kondensorn som är en 
tvärsuömsvärmeväxl. 

Kondensering av blandningar 
Kondensering av en blandning skiljer sig fr&” kondensering av ett rent ämne pfi tv& sätt: 

- Kondenseringen sker l”te vid en konstant temperatw. 
Genom att komponenterna har olika flyktighet kommer sammansittminge” att ändras under kondensationens 
g&ng. De mer flyktiga komponenterna kommer att anrikas i den kvarvarande tigan, vilket medför att 
kondenseringstemp” sjunker genom kondensor”. 

- Masssansporteffekter uppkommer, vilket p&rkar värmeöverforingen. 
Den kvarvarande tigans bulknwsa kommer under hela förloppet att vara rikare pa de sv&flyktiga 
komponenterna än vid gränsyta” där det sker en anrikniig av lättflyktiga komponenter. Detta innebär att de 
svtiyktiga komponenterna m&e diffundera genom ett lager av tittflyktiga d.v.s ett masstm”sporaotst&d 



uppkommer. Denna konccn@ationsprotiJ innebär ock& att tigans huvudmassa hela tiden bar en högre temperatax 
än den vid gränsskiktet. Gasfasens kylning betyder att ett extra vtieiivefdringsmotst boförs, vilket inte fmns 
vid kondensering av rena ämnen (se figur 3 och 4). V&meöverf&ingstalet vid gaskylnig är avsevärt lägre än det 
vid kondenscting, vilket kan medföra att en stor p&verksn faS pi den tomla värmeöverfijringshastigheten. 

Resultat fr%n mätningarna 
Det totala värmeövergtigstalet, k-värdet, i kondensorn bar beräknats fn9n mStningama Resultatet fr$n en del av 
driftsfallen atertiins i figur 5 och 7. 

Värt att notera vid jämfWelsen mellan k-värdena är att de olika k61dmediema har testats i ordningen R22, R407C, 
R404A. R41OB och därefter R22 igen. En jämförelse mellan k-vadena i kondensorn för de tvti olika R22- 
körningarna visar nämligen en fdrstiring med opp till 20% vid den senare kömingen (se fig 9). En förklaring 
till detm kan vara att den olja som körts med blandningarna ej sköljdes ur. Detta orsakade dock ingen fdrsämfing 
av k-värdet i ftigaren. En annan ränkbar fdrkkaing är att det har skett en ökad försmutsning pi vattensidan allt 
eftersom. 

Beräkningar 
Beräkningar har giorts med ett pi institutionen ohwklat datorprogram d& hade olika komponenter och hela 
system kan sbnuleras. Här redovisas endaxx de Bingar som gjorts avseende kondensorn samt n&gm 
systembe&ningar, vilka har piorts för R407C i syfte att fa en uppfattning om hor kondensordesignen psverkar 
systemets prestanda 

-Kondensorberökningar 
1 Ängsmodellen har hänsyn tagits till det extra v?imMve&tigs- och mawmnspomnotst som 
uppkommer vid kondensering av blandningar. 

Som bodata till simoleringspmgmmmet har, förutom kondensoms designparametrar, det givits oppmatta varden 
Pa: 
- tryck och temperatur före kondensont, 
- underkylning, 
- vattnets flöde, tryck samt ing&e.nde och utg&nde temperatar. 
För att fa ett m&tt pi har bra berälo>ingsma stämmer överens med Mtningama har en felfaktor, viIken 
multipliceraLs med den vekliga arean (tublängden), beräknats. En felfaktor <l innebär alltsa att det enligt 
beräkningarna ej skulle behövas en Sa stor värmeöverföringsyta som det i verkligheten kr&s. 

-Resultat 
Resultat ff&~ en del av kondensotter&dingama &ertinns i tigar 6 och 8. För R22 och R404A stämmer 
beräkningarna bra överens med mtingama. Däremot är avvikelsen smr för R407C vilket tyder pi att det i 
vMneöverf6rbtgsber8kniigama ej tas tillräckligt stor hänsyn till de försilmringar som faS p.g.a. 
massuansporteffektcr. Även för R4lOB. vilken pi gmnd av tryckbegränsning endast är körd vid btgknde 
vattentenqwatar pa 22°C och utg&xde brinetemperahu pa -20 samt -3OT och med ett högre vattenflöde, är 
avvikelsen ganska stor uots att detta är en blandning med en glide < lK, d.v.s. nästan inga masstransporteffekter 
uppkommer. Ett antal faktorer talar för aa kömingama med R4lOB borde ge ett bra k-värde. Det är en blandning 
med goda hansportegenskaper, kondenseringen sker vid högt tryck, vilket är gynnsamt och dessutom är 
vattenflödet ca 35% högre än f6r de ötiga. JämfiW be&ningama fih R4lOB med de som är gjorda fih de 
senare körningarna med R22 är avvikelserna frti mätningarna betydligt mer lika för dessa tva mediet (se figur 
lo), vilket tyder pa aa R410B borde gea ett bMre resultat men att txx. försmutsning bidragit till en tiitmring. 

-Systemberäkningar 
Här har hela systemet simulerats i syfte att undersöka bur stor potentialen fiir COP- och kapacitetsförbtittring är 
för R407C om kondenseringen hade sken i en för en ickcazeouop blandning b8me designad kondensor, d.v.s. där 
värmeväxlingen sker motströms SB att gliden kan urnyttjas. 

BcrSkningama har gjorts för driftsfallet med en ingaende vaaentemperattu p& 22T och en utg&cnde 



brinetempxatur pz% YC. N&ra olika nivSz.r pi möjligheter till f6rb2tbing av COP samt kyleffekt har studerats; 
- Den prestanda som skulle upptitts i den befintliga kondensorn enligt de teoretiska batikningama. 
- Den maxbmla förb%tbing av prestmdan som över huvud taget skulle kunna faS. Detta inträffar da 

v&meväxlingen sker motströms och med en temperaturskillnad som närmar sig noll, vilket innebär en oändligt 
stor vhevtilaryta 

- hestandan da värmeväxlingen sker motströms cxh vid n&ta olika niv&r pci ATmin. 

- Den teoretiska modellen säger att med den befintliga kondensorn skulle ett 10% högre COP och en 2% större 
kyleffekt erhAllits jämfdtt med vad mtimingama visar. 

- Vid en oändligt stor värmeväxlaryta skulle en f8t’bWing av COP pi 38% cxh en förbättring av kyleffekten pa 
5% kunna f&. 

- Ett mer rimligt ATmuI pz% 5’C skulle kunna ge en COP-fö&%bing pi 14% och en kapacitetsförbäming pi 
2,59ö. 

För resultatet vid tigra andra ATmin hInvisas till figur 11 och 12. 

Kondensering av ickea&oUopa blandningar fungerar dNigt i den tn> av Värmevelare som m%ningama utf&ts 
p& Möjligheten till förbättring av COP och kapacitet är dock stcr om en motsnöm@mwäxla används sa att 
gliden kan utnyttjas. 
Vad gäller den i simuleringspmgratttmet använda bs%knbtgsmetoden för kondenstig stämmer den &&i bra 
överens med verkligheten för rena ämnen och nära-azeotropa blandningar. Däremot är avvikelsen större för 
ickeazeotropa blandningar trots att hänsyn tas till de masstmnspmteffekter som da uppkommer. 
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Figur 5: Uppmätta k-värden vid körningarna med ingdende vattentemperatur 22 “C, 
(R41OB kört med 35% högre vantwji’öde) 
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Figur 6: Jär$örelse mellan den area som krävs enligt simuleringsprogrammet och den 
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Små plattvärmeväxlare och propan: 
Värmeövergång och tryckfall vid kokning och kondensation 
Björn Palm, Olivier Pelletier 
Kungl. Tekniska Högskolan, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik 

Sammanfattning 
1 denna rapport presenteras resultat från miitningar av värmegenomgångstal och tryckfall för 
lödda plattvärmeväxlare använda som kondensor och som forångare. Värmeväxlama var under 
mätningarna inbyggda i en mätrigg som simulerade en liten villavärmepump. Mätningarna 
gjordes först med R2.2 och sedan med propan. Målsättningen var att jämföra värmeövergång 
och tryckfall för dessa två medier vid lika effekter och i samma värmeväxlare. 
K&hnediefyllningen uppgick till SOO-600g med propan och lOOO-11OOg med R22. 
Kondensorproven utfördes med 35’C kondenseringstemperatur och förångarproven med +5”C 
förångningstemperatur. Vätskeflödet på vatten/brine sidan hölls lika vid alla prov, varför de 
uppmätta skillnaderna i värmegenomgångstal mellan medierna måste hänföras till skillnader i 
värmeövergångstalen på köldmediesidan. 
Försöken visar att propan ger något lägre värmegenomgångstal vid kondensation i samtliga 
värmeväxlare. Vid forångning erhölls däremot högre värmegenomgångstal med propan i två av 
växlama, medan R22 gav något högre värden med den tredje. 
Försöken visar också att propan ger 40-50% lägre tryckfall, både i förångare och kondensor. 
Det kan därmed forväntas att värmeväxlare bättre avpassade för propan kan ge högre 
värmegenomgångstal än vad som här uppmätts. 



Inledning 
1 samband med de senaste arens diskussioner om de klorerade köldmediemas inverkan på 
ozonskiktet, och om deras bidrag till växthuseffekten, har det från flera håll kraftigt 
argumenterats for användningen av “naturliga” köldmedier. Med detta avses sådana medier 
som, till skillnad från de klor- och fluorsubstituerade kolvätena (CFC, HCFC, FC), 
förekommer naturligt i vår miljö. Genom an använda naturliga medier undviks risken for 
oförutsedda miljökonsekvenser som kan bli resultatet vid utsläpp av av människan framställda 
substanser. Exempel på sådana medier som diskuteras är koldioxid, ammoniak, vatten, luft, 
samt olika rena kolväten, såsom propan, butan och pentan. Användningen av luft, koldioxid 
och vatten som köldmedier kräver helt andra kylanläggningar än de som används idag. 
Forskning och utveckling pågar och försöksanläggningar finns i drift, men en bredare 
användning ligger troligen flera år framåt i tiden. Ammoniak är ett utmärkt köldmedium som 
använts sedan kylteknikens begynnelse. Idag används det mest i större anläggningar, men i 
framtiden kommer vi säkert att se även små anläggningar med detta medium. Ammomak kan 
inte användas i de små anläggningar som finns idag, avsedda for CFC eller HCFC, eftersom det 
angriper koppar, vilket är vanligt i dessa. 
Aven rena, osubstituerade, kolväten har använts som köldmedium under lång tid, om än i 
betydligt mindre omfattning än ammomak. Orsaken till att de tidigare inte använts i större 
utsträckning är deras brännbarhet. Kolväten passar väl in i befintliga små kylaggregat och 
värmepumpar. Exempelvis kan en anläggning avsedd for R22 i många fall köras med propan 
utan några som helst ändringar i systemet. Propan och andra kolväten kan därför på kort sikt 
tankas ersätta klor- och fluorsubstituerade konstgjorda köldmedier i mindre kyl- och 
värmepumpanläggningar. En forutsättning är dock att säkerhetsfrågorna kan lösas på ett 
tillfredsställande sätt. 
För att begränsa riskerna vid ett eventuellt läckage är det väsentligt att kyl- och 
värmepumpanläggningarna konstrueras för att innehålla så liten fyllning som möjligt. Ett 
viktigt led i detta är att använda värmeväxlare med små volymer på köldmediesidan. 
Plattvärmeväxlare är mycket effektiva i detta avseende. Lödda plattvärmeväxlare har under 
senare år blivit mycket populära inom kylindustrin tack vare sina kompakta yttre dimensioner. 
Dimensioneringen av plattvärmeväxlare som kondensorer och förångare görs med hjälp av 
beräkningsrutiner utarbetade av tillverkarna. 1 den öppna litteraturen finns mycket litet skrivet 
om detta. Eftersom tillverkarnas dimensioneringsrutiner grundar sig på prov med tidigare 
använda köldmedier, finns det behov av att undersöka värmeövergång och trycktall i 
plattvarmeväxlare med propan och andra kolväten. 
Vid KTH, avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik, pågår sedan drygt ett år ett 
projekt med syfte an ta fram data fdr dimensionering av plattvärmeväxlare vid kondensering 
och förångning av propan och andra kolväten som kan tänkas intressanta som köldmedier. 
Projektet ingår som en del i NUTEKs program Ersäfrning uv mi&$zrligu medier i 
kylanläggningar och värmepumpur. Det genomförs i samarbete med Elektro Standard som 
tillverkar små värmepumpar, även med propan som köldmedium, och SWEP som tillverkar 
plattvärmeväxlare. 
I det följande beskrivs fBrst något om propan som köldmedium. Därefter redovisas de resultat 
som hittills framkommit från forsöken vid KTH. 
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ig. 1: Ångtryck f8r några k8ldmedier 

&@yckskurva 
För att ett medium ska kunna användas som köldmedium i dagens kylanläggningar krävs att 
mediets ångtryck ligger mellan 1 bar och 25 bar vid de kondenserings- och 
förångningstemperaturer som är aktuella. Fig. 1 visar ångtrycket för ett antal vanliga 
köldmedier, samt för propan, n-butan och iso-butan. Som framgår ligger kurvan för propan 
nära den för R22. Arbetsområdet för dessa tv& medier är alltså mycket lika, varför propan kan 
användas som alternativ till R22. 

Volymetrisk köldalstring 
För att få en uppfattning om vilken kompressorstorlek (slagvolymflöde) som krävs fir en given 
kyleffekt kan man studera den volymetriska köldalsvingen för mediet. Denna definieras som 
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ig. 2: Volymetrisk k6ldalstring (4OT kondenseringstemp, ingen (Iverhettning eller underkylning). 
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teoretisk köldalstring per kg cirkulerat medium, delat med köldmediets volymitet vid 
kompressormloppet. Fig. 2 visar volymettisk köldalstring for R22 och propan som funktion av 
fMngningstemperaturen vid kondenseringstemp. 40°C (ingen överhettning eller 
underkylning). Diagrammet visar att kyleffekten blir något lägre med propan än med R22 med 
en given kompressor. Skillnaden är dock liten. 
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äg. 3: Teoretisk värmefaktor vid isentropisk kompression (40°C kondenseringstemp) 

Wrmefaktor 
För vatje köldmedium kan man beräkna en teoretisk värmefaktor (eller köldfaktor) utifrån 
mediets termodynamiska egenskaper. Kompressionen förutsätts då ske isentropiskt (idealt). 
Som framgår av Fig. 3 är värmefaktorerna mycket lika for propan och R22. Praktiska prov har i 
flera fall visat att propan ger något högre värmefaktor än R22. 
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g. 4: Hetgas-temperatur vid 4OT kondenseringstemp (isentropisk kompression). 



Vid kompressionen stiger temperaturen på köldmediet krattigt. Temperaturökningen är dock 
olika för olika medier. 1 Fig. 4 visas temperaturen efter kompressorn vid isentropisk 
kompression och 40°C kondenseringstemperatur. Vid kompression i en verklig kompressor blir 
te.mperaturen betydligt högre. Vid for höga hetgastemperaturer kan oljan sönderdelas, vilket 
måste undvikas. Hetgastemperaturen sätter därför ofta gränsen för hur stor tryckstegring som 
kan överbryggas i ett kompressorsteg. Med propan, som har låg hetgastemperatur, kan man nå 
lägre fdrångningstemperaturer med enstegs kompression än vad som är möjligt med R22. 

10 

9 

2 

1 
-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 

FörPngningstemp (OC) 

ig. 5: TryckförhBllande vid 40°C kondenseringstemperatur 

Tryckförhållande 
Ångtryckskurvomas lutning, (Fig. l), visar att tryckändringen for en given temperaturändring 
är mindre for propan än for R22. Detta &erspeglas även i Fig. 5, där tryckforhållandet mellan 
hög- och lågtryckssida uppritats som funktion av törångningstemperaturen (vid 40°C 
kondensering). Ett lägre tryckforhållande innebar att kompressorn kan förväntas få högre 
volymetrisk och isentropisk verkningsgrad. 

Miljöpåverkan 
Propan bidrar endast marginellt till vaxthuseffekten (GWP =3). Det förekommer naturligt i vår 
miljö, till exempel som en komponent i naturgas. Eventuellt läckage från kylanläggningar 
kommer därmed att vara försumbart vid sidan av tillskott från naturliga källor. Propan 
innehåller enbart kol och väte och bidrar alltså inte till uthmningen av ozonskiktet. Gasen anses 
inte giftig i lägre koncentrationer (AEL8h=lOOOppm)‘. Det avger heller inga giftiga 
nedbrytningsprodukter vid förbränning. 

Explosionsgränser 
Propan är brännbart i luft i koncentrationer mellan 2 och 9 val.%. Gasen är tyngre än luft och 
kan d&f& anrikas i golvnivå. För närvarande pågår arbete såväl i Sverige som i flera andra 
europeiska länder for att skapa regelverk för under vilka fdrutsättningar propan kan få användas 
som köldmedium. 

‘E.T. Ekstad. Kulde 994 



Försöksuppställning, provserier 

På laboratoriet för kylteknik på KTH har byggts en försöksrigg för att mäta värmeövergång och 
tryckfall vid kokning och kondensation i små plattvärmeväxlare. Riggen är instrumenterad med 
givare fdr flöden, temperatur, absoluttryck och tryckfall. Totalt har fyra olika plattvärmeväxlare 
provats. Två av dessa provades som både kondensor och förångare. Samtliga prov har 
genomforts med både R22 och propan. Samma expansionsventil användes for båda medierna. 
Förutom justering av expansionsventilen gjordes inga andringar på systemet vid mediebyte. 
Fyllningen uppgick till drygt 1 kg med R22 och till drygt 0.5 kg med propan. Skillnaden beror 
på att propan har ca hälften så stor densitet som R22 både i vätske- och gasfas. 

Resultat 

Resultaten av v%nneövergångsmätningarna 
redovisas först genom att logaritmiska 
medeltemperaturdifferensen St,, plottas mot 
överförd effekt per ytenhet, q. St, definieras som 

där 9, och S,, är temperaturskillnaderna mellan 
medierna före, resp efter värmeväxlaren. Vid 
beräkningen av St, antas köldmediet ha 
mättnadstemperatur genom hela värmeväxlaren, 
dvs underkylning och överhettning f5rsummas 
(se Fig. 6). 
Resultaten redovisas även som 
värmegenomgångstal, k, som funktion av 
yteffekten. IFig. 6: Definition av Si. och S,,,. 
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ig. 7: Logaritmisk medeltempersturdifferens i kondensor, 3S’C kondensering 
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ig. 8: Värmegenomghgstal för kondensorer vid 35OC kondensering 

Värmegenomgångstalet beräknas som 

k = q / 9,” 
där q är överförd effekt per ytenhet. 

Fig. 7 visar logaritmiska medeltemperaturdifferenser för de tre testade kondensorerna, med 
R22 och propan som köldmedium. För alla tre värmeväxlarna ger propan något större 
temperaturdifferenser än R22. Skillnaderna är dock mindre än ca OST. 
1 Fig. 8 finns samma resultat redovisade i form av värmegenomgångstal. 
1 Fig. 9 visas tryckfallen över kondensorerna. Med propan erhålls ungefär hälften så stort 
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ig. 10: Tryckfall i kondensorerna uttryckt som ändring av m8ttnadstemperaturen. 

tryckfall som med R22. Fig. 10 visar samma sak uttryckt som tidring i mättnadstemperaturen 
hos mediet vid passage genom resp. kondensor. 

Värmeövergången vid förångning var, i tv& fall av tre, bättre med propan än med R22.1 Fig. 11 
visas logaritmiska medeltemperaturdifferenserna i förångarna, och i Fig. 12 visas k-värdena. 
Värmeväxlare modell A och B var längre och smalare än modell D, som dessutom innehöll fler 
plattor. A och B ger ungefär lika goda prestanda medan D har betydligt lägre 
värmegenomgångstal. A och B ger klart mindre temperaturdifferenser med propan än med R22, 
medan modell D ger något större differenser med propan. 
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Eg. 12: Wrmegenomghgstal i ftirftngare vid +5”C ffhångning 

Mätningarna av tryckfallet visar att detta, liksom i kondensorn, är betydligt lägre för propan än 
för R22. Skillnaden mellan medierna är dock något mindre i förångarna, ca 40% (se Fig. 13. 
och Fig. 14). 
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L Fi Fi ig. 14: Tryckfall i Whgare uttryckt som andring av m%ttnadstrycket (+S’C f&råogning) 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar mätningarna att värmeövergången för propan i plattvärmeväxlare är 
jämförbar med den för R22. Vid kondensation fås genomgående något sämre värden för 
propan, men vid förångning erhölls bättre värden i två av värmeväxlama och något sämre i den 
tredje. 
Skillnaden i tryckfall är däremot betydligt större mellan medierna. Tryckfallet med propan blir 
40-50% lägre än med R22. Detta öppnar möjligheten att vid projektering för propan välja 
värmeväxlare med högre tryckfall. Eftersom värmeövergången förbattras med ökande tryckfall 
kan man förvänta högre värmegenomgångstal för propan än för R22 vid lika tryckfall. 
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Brännbara köldmedier och elsäkerhet. 
Bernt Engström Vattenfall AB Elförsäljning Luleå. 

Bakgrand. 
Sverige har lyckligtvis en relativt låg olycksfrekvens pga elanvändningen, både vad avser 
skador på person och egendom, trots en mycket flitig användning av denna fina energibarare. 
En av orsakerna kan vara en allmän respekt för riskerna och för de föreskrifter som omgärdar 
området. De svenska föreskrifterna togs tidigare som exempel på hårda krav. Skulle man 
ytterligare förstärka vad man menade brukade de Kanadensiska föreskrifterna nämnas, men då 
var gränsen nådd. 
Under mitten av 70-talet framfördes tom klagomål till svenska industridepartementet. Det 
sades att de svenska bestämmelserna utgjorde handelshinder, bla för värmepumpar. På den 
tiden var det internationella samarbetet litet, jämfört med dagens. 1976 föreslog Sverige i 
Inemational Electrotechnical Commission, IEC, att en särskild provningsstandard skulle 
utarbetas för bla värmepumpar. Arbetet har sedan dess pågått och standarder mer eller mindre 
intensivt. Under en lång tid på 80-talet låg arbetet helt nere, utan att det formellt avbrutits. 
1988 återstartades arbetet. Denna gång inom Cenelec, European Committee for 
Electrotechnical Standardization, vilket väckte intresse utanför Europa. Ett arbete startades 
därför åter inom IEC. En ny standard skulle baseras på Cenelec-konceptet och den nya mycket 
omfattande standarden som USA och Kanada utarbetat, på sin kant. USA och Kanada har 
därför också fristående standarder för värmepumpar. (UL) 

Under de senaste åren då brännbara köldmedier, av miljöskal blivit angelägna, har 
utvecklingsarbetet intensifierats för optimal och tillförlitlig funktion med dessa. De termo- 
dynamiska intressena har av naturliga skäl dominerat. 
När utvecklingen gått så långt att man vill att produkterna skall komma utanför laboratorierna 
och ut i “verkligheten”, händer det att man också vill ansluta värmepumpen till elnätet. Detta 
kan dock vara förenat med vissa bekymmer, beroende på just de elektriska föreskrifterna. 

Dagsläget i Sverige. 
De allmanna föreskrifter som idag galler för apparater som ansluts till elnätet skall uppfylla 
kraven i Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 19944 (den gula, som ersätts av den blå, 
ELSÄK-FS 1994:7, som är internationellt anpassad). Det är paragraferna 57 - 59 som är 
aktuella. Kraven i föreskrifterna utgår från att en riskanalys är gjord och en klassningsplan är 
upprättad. 

Klassningsplanen ligger sedan till grund för en zonindelning enligt följande: 
Zon 0: Utrymme där explosiv gas förekommer ständigt eller i långa perioder 
Zon 1: Utrymme där explosiv gas troligen förekommer under normal drift. 
Zon 2: Utrymme där det inte är troligt att explosiv gas förekommer under normal drift. 

Avsteg från föreskrifterna får göras för de produkter som uppfyller de särskilda standarder 
som finns för olika produkter. Tex för värmepumpar, SS EN 60 335-2-40, Elektriska 
hushållsapparater och liknande bruksföremål, “Särskilda fordringar på elektriska 
värmepumpar, luftkonditioneringsaggregat och luftavfuktare”. Denna är dock endast är till- 
ämplig för värmepumpar med icke brännbara köldmedier. Standarden baseras på den 
internationella standarden EN 60 335-2-40 “Particular requirements for electrical heat pumps, 
air-conditioners and dehumidifiers.” 

8 Bernt Engström 
Vanenfall AB 1 
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Internationellt och nationellt. 
Sverige är, tillsammans med 50-talet andra nationer, medlem i Inemational Electrotechnical 
Commission, IEC. Dvs FN-liknande organisation. Här utarbetas, moderniseras och utges stan- 
darder för provning av elektriska produkter. Standarder helt inriktade mot säkerhet och sådant 
som kan ha inverkan på säkerheten. 1 olika delar av organisationen behandlas alla de 
produkter som förekommer inom hela det breda elektriska området, alltifrån 
högspänningsbrytare, kapslingsklasser, elkvalitet, kontaktdon mm till konsumentprodukter 
som hårtorkar och brödrostar. 

Värmepumpar har sorterats in i den stora gruppen hushållsapparater och aktuell kommitté är 
“IEC Sub Committee 61D” Aktuell standard för värmepumpar är “Particular requirements for 
electrical heat pumps, air conditioners and dehumidifiers”, IEC 335-240. 
Liksom FN är organisationen mycket stor och arbetet i de olika kommittéerna och arbetsgrup- 
perna, liksom remiss- och beslutsformaliteterna mycket tidskravande. Ansträngningar görs för 
att korta ned ledtiderna. 
För Sveriges del finns möjligheten att anta en IEC-standard i sin helhet eller att göra vissa sk 
nationella avvikelser. 

Det europeiska organet European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC 
är en motsvarande organisation for Europa. Av naturliga skäl är kopplingen till IEC ganska 
nära. Man försöker att helt kopiera standarderna inom IEC. Skillnader mellan de båda är dock 
inte ovanliga, när man kommer ner på detaljnivå. 
Aktivt deltagande inom CENELEC är viktigt på så sätt att de standarder som beslutas om och 
antas har vi inte möjligheter att göra nationella awikelser ifrån, såvida inte lagstiftning eller 
liknande skäl föreligger. 

Inom Sverige handlaggs hela denna stora del inom elsäkerhetsomridet av Svenska Elektriska 
Kommissionen, Tekniska Kommitté 61D. Kontakter med företag ute i “verkligheten” sker via 
Svenska Värmepumpföreningen. 

Arbete inom IEC och CENELEC. 
Inom lEC SC61D hölls ett möte i San Diego i maj 1994. Delegater från 12 länder deltog. Bla’ 
bearbetades en ny version av IEC 335-2-40, “Partmular requirements for electrical heat 
pumps, air conditioners and dehumidifiers”. Standarden anger dock inget annat som berör 
brännbara köldmedier, än att dessa är under övervägande. 
Vid mötet föreslog Sverige att ett tillägg om brännbara köldmedier i värmepumpar, air-condi- 
tioners och avfuktare borde utarbetas. Efter visst motstånd men också ihärdig argumentation 
accepterades förslaget. En arbetsgrupp skulle upprättas och Sverige fick i uppdrag att bli 
sammanhållande och ansvarig. I Sveriges fortsatta arbete föreslogs att färdigdatum skulle vara 
1995-12-3 1. Efter förslag från några länder sattes dock november 1996. Dvs i november 1996 
skall arbetsgruppen överlämna sitt förslag till sekreteraren i SC 61D, om vilka krav som skall 
uppfyllas och hur det skall provas för att brännbara köldmedier skall kunna accepteras i 
produkterna. Därefter sands förslaget ut på remiss och beslut fattas i bästa fall under 1997. 
Ett första möte, hölls i september, nästa möte blir i början av december och det sista mötet är 
planerat till juni 1996. 

Arbetsgruppen har beteckningen IEC SC 61D, WG-5. Medlemmarna är från, USA, Japan, 
Tyskland, Italien, Storbritannien och Sverige. De är inte representanter for sina länder, utan 
deltar endast som experter. 
Från Sverige deltar Mats Fehrm Elektrostandard AB och Bernt Engström Vattenfall AB. 
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Standarder för värmepumpar: 

IEC 335-1, III edition (Basic document) 
General requirements. 
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IEC 335-2-34 
Particular requirements for 
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CENELEC 

Working Group 5 
Amendment to IEC 335-2-40 

“Flammable refrigerants.” 
(Måldatum november 1996) 

EN 335-1 II edition (Basic document) 
General requirements. 
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Propan som köldmedium 
Mats Fehrm, Elektro Standard AB 

Historik 
Propan har i begränsad omfattning använts som köldmedium redan i slutet på förra 
århundradet och några decennier in på detta århundrade. När fluorcarbonema kom på 
30-talet fanns det inte längre någon anledning att fortsätta med brännbara medier. 
Trots att det inte använts, har propan funnits med som ett köldmedium i sammanställ- 
ningar för olika köldmedier. 1 t ex Kylteknikern [1] finns propans egenskaper 
redovisade i såväl tabell- som diagramform. Se bilaga 1. 

Då köldmedier innehållande klor bedöms ha en negativ inverkan på ozonskiktet har 
beslut fattats om avveckling av köldmedier innehållande klor. Under de senaste åren 
och idag sker en febril verksamhet för att få fram ersättningsmedier för såväl CFC som 
HCFC. De första ersättarna blev HFC-medier. Dessa har dock redan ifrågasatts pga sin 
inverkan på växthuseffekten. En återgång till “gamla” köldmedier skedde med 
Greenpeace sponsring av en mindre tysk kylskåpstillverkare [2] som använder propan 
som köldmedium. Efter detta har vi sett en accelererad användning av kolväten i kyl- 
och frysapplikationer [3] samt i värmepumpar. Tyskland är här föregångsland då det 
idag knappast går att sälja en kyl-frys om det inte är ett kolväte som är köldmediet. Vad 
avser värmepumpar är det så gott som självklart att man inte har R22’utan att man har 
propan. 

Situationen i Sverige idag. 
Naturligtvis finns det även i Sverige ett stortintresse i att finna miljögodkända ersättare 
till CFC och HCFC. På kylfryssidan levererar redan Electrolux med isobutan som 
köldmedium. 1 små antal till Sverige och desto mer till Tyskland. Den uppmärksamme 
annonsläsaren harnoterat att t ex Siemens-Bosch i Sverige annonserat för kylskåp med 
naturligt köldmedium, isobutan. 

Vad avser värmepumpar finns det ett antal enstaka små och medelstom värmepumpar 
som har propan som köldmedium [4]. Dessutom finns flera anläggningar på gång där 
man vill använda propan som köldmedium. Här nämns så stora köldmediemängder 
som 30 kg per aggregat. 

Elektro Standard levererar sedan sommaren 1995 seriemässigt frånluftsvärmepumpar 
med propan som köldmedium. Köldmediemängden är i dessa apparater 300 - 400 
gram. Vid årsskiftet kommer brunnsborrarföreningen Avanti att lansera en mindre 
bergvärmepump med propan som köldmedium. 



Varför propan? 
En övergång till klorfritt köldmedium innebär att inverkan på ozonskiktet helt 
elimineras. De HFC-ersättningar som idag står till buds har dock en förhållandevis stor 
inverkan på växthuseffekten. Bl a detta har föranlett tillverkarna av hushållskyl- och 
frysskåp att mycket snabbt lämna HFC 134a bakom sig och ersätta det med isobutan, 
R6OOa. Med små köldmediemängder och ratt utförande blir risken med brännbara 
köldmedier forsumbar. Jämfört med HFC-medier kan användningen av brännbara 
medier endast innebära lokal påverkan med växthuseffekten ger en global effekt. 

Anledingen till att icke använda HFC-medier torde i de flesta fall vara en övertygelse 
om att vi ganska snart endast kommer att acceptera köldmedier som kan betraktas som 
“naturliga”, dvs dehar ingen praktisk negativ inverkan på det globala klimatet vare sig 
på kort eller lång sikt. 

Lanseringen av fn%nluftsvärmepumpar med propan som köldmedium har fått ett 
mycket positivt mottagande. Mer positivt än vad vi hade förväntat oss. 

Vilka är nackdelarna med propan? 
Den största nackdelen och kanske också den enda är mediets brännbarhet. Det ställer 
särskilda krav på utförande, hantering vid påfyllning av propan i produktion, 
uppställningsutrymme, service och skrotning. 1 hittills uppförda anläggningar har 
vidtalade myndighters krav kunnat uppfyllas utan alltför stora fördyringar. Problem 
kan uppstå om man intekommer ihåg att apparaten inehåller brännbart medium i 
samband med service eller skrotning. Med rätt märkning och information torde detta 
problem kunna minimeras. Prover med kylskåp där isobutan läckt ut och antänts har 
inte visat siga vara farligare än omfyllningen varit R12 [5]. 

Trots allt så hanteras gasolflaskor dagligen utan at de medför någon fara för liv och 
egendom. Orsaken är naturligtvis att amn vet att innehållet är brännbart och därför blir 
det också behandlat därefter. 

Fördelarna med propan. 
Den absolut största fördelemn är mediets miljövänlighet. Propans ringa inverkan på 
växthuseffekten kompenseras många gånger om av den energibesparing som en 
värmepump levererar under sin livslängd. 

Enannanväsentligfördelärattpropanärlättillgängligtsamt desslagaprisjämförtmed 
såväl R22 som de HFC-medier som kan komma ifråga. 

Jämfört med R22 har propan ett gynnsamt tryck-temperaturförhallande. 1 figur 1 
framgår att propan har ett lägre mättnadstryck vi högre temperaturer [6] och i stort lika 



mättnadstryck vid lägre temperaturer. Detta är speciellt gynnsamt vid användning av 
rotationskolvkompressorer då dessas arbetsområde normalt inte tillåter högre tryck- 
förhållande än ca 6. Se även figurerna 2 och 3. 
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Figur 1. Mättnadstryck som funkton av temperatur för 
ammoniak, R22 och vrovan, /51. 
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Figur 2. Mättnadstryck som funktion av kondenseringstemperatur 
för några olika köldmedier, [6]. 
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Figur 3. TrycQXuYlande som funktion av kondenseringstemperatur vid förång- 
ning 0 “C, 161 
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Det lägre trycket och den avsevärt lägre tryckrörstemperaturen gör propan mycket 
lämpligare för varmvattenvärmning än R22. Nya önskemål om högre temperaturer 
pga t ex Legionella kan på detta sätt lättare tillfredsställas med enbart värmepump- 
drift. 

Propan kan utan större ombyggnad användas som en direkt ersättare till R22. Man 
får en något minskad avgiven värmeeffekt men något bättre värmefaktor om pro- 
pan ersätter R22 i några mindre värmepumpar [8] och [9]. Köldmediemängden 
kunde i det ena fallet minskas till ca 43 5% av motsvarande R22-fyllning. 

0*5 
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Figur 4. Avgiven värmeeffekt och upptagen eleffektförfr&nlufls- 
värmepump där propan ersatt R22 utan andra ändringar, [8]. 
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Figur 5. Värmefaktor för fr&nlufsvärmepump där propan 
ersatt R22 utan andra ändringar, (81. 



Att ersätta R22 med propan, R290, innebär en avsevärd minskning av köldmedie- 
mängden. Då köldmediet är brännbart är det naturligtvis angeläget att minimera 
köldmediemängden. Genom en anpassning av samtliga komponenter i köldmedie- 
systemen kan ytterligare reduceringar uppnås. 

Figur 6. Avgiven och upptagen effeekt för vätska/vatten värmepamp 
där R22 ersatts med propan. Framledningstemperatur 46 “C, (91. 

Figur Z Värmefaktor för vätskalvatten värmepamp där R22 
ersatts medpropan. Framledningstemperahu 46 “C, 191. 

Avslutningsvis kan sägas att på litet längre sikt torde endast kolväten och ammoniak 
vara de enda accepetrade köldmedierna för normala kyl-, frys- och värmepump- 
applikationer. Detta ur såväl miljö- som kostnadssynpunkt. 

. 
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Bilaga 1,4 sidor 

Tabell 6.05. Kemiska och fysiologiska egenskaper hos uisso köldmedier. 
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AMMONIAK MED CO2 SOM SEKUNDÄRMEDIUM 

Introduktion 

Ammoniak som köldmedium är idag på många sätt accepterat men fortfarande finns ett antal av 
marknadshindren kvar. Dessa är rädsla och till en mindre del kostnadsdiskussioner. För att inom 
nya områden, butiker och luftkonditionering, kunna använda ammoniak krävs indirekta system. Här 
skall visas att dessa med CO2 dessutom ger lägre kostnader än motsvarande system med 
direktexpansion. 

Rädsla 

Att denna existerar måste accepteras. Det enda positiva sättet att behandla den på är att visa upp ett 
säkerhetstänkande inom hela området. 1 korthet 

- ammoniak är giftigt och brandfarligt 
- läckagerisken skall vara mycket liten 
- läckagemängden från systemet skall vara minimal 
- läckagemängden som lämnar maskinmmmet-uppställningsplatsen 

och kommer till andra mm skall vara minimal 
- läckagemängden till omgivningen skall vara minimal 

ABB-metoden för att klar detta är naturligtvis att följa gällande normer men dessutom att hålla 
mängden läckageställen till ett minimum, att välja väl provade komponenter och ha automatisk 
oljeretur. En annan viktig del av lösningen är att hålla ner fyllningen. Aktuella värden idag är 60-90 
g/kW. På systemnivå är indirekt system väsentlig. 

Indirekt system med CO2 

Normalt byggs indirekta system med någon vätska, glykol eller brine, som ändrar temperatur när 
den värms eller kyls. Detta leder till stora flöden, stora rör och stora pumpeffekter. 

En annan möjlighet är att utnyttja ett ämnes fasomvandling, dvs koka och kondensera. 
Ångbildningsvärmen ger betydligt mindre flöden, mindre rör och lägre pumpeffekter. Vid 
konvertering av gamla RSOZsystem kan rörsystemet bibehållas. Ett lämpligt sekundärmedium är 
CO2, som har en här försumbar växthuseffekt, och en normalt försumbar inre miljöpåverkan. 

Ett sådant system för frystemperatur i en butik är levererad till ICA-FOCUS i Lund. Dessutom är 
resten av anläggningen utan global miljöpåverkan med köldmedium NH3 och propylenglykol på 
kyltemperaturnivån. Den egenhet som måste hanteras med CO2 är det högre trycket, och vad som 
händer vid driftstopp. Systemet kan byggas med normala kylkomponenter och beräkningstrycket 
25 bar. Vid driftstopp måste tryckstegringen i vätskan hållas under detta dvs temperaturnivån ung - 
15 grader är säkerhetsnivån. Med ett fryslager i systemet kan detta utformas så att hela fyllningen 
kan kondensera inne i rummet varvid tillräcklig reservtid erhålles för reparationer. 

Ett annat sätt är det valda i Lund där en ackumulator med brine har tillräcklig kapacitet för att ge 
något dygns respit till fyllningen börjar blåsa. Detta är sedan utfört som en kontrollerad öppning av 
en magnetventil som öppnar och släpper en liten mängd per dygn. 

En intressant aspekt på indirekta system med fasändring är att de blir helt konkurrenskraftiga med 
direkta system avseende investering och billigare än direkta system avseende driftkostnad. 

Det normala systemet idag för att ersätta R502 är R404. Det som då fordras är oljebyte med en 
normal rengöring och översyn av expansionsventiler. Vid byte till indirekt system med CO2 utföres 
detsamma men även bortmontering av expansionsventiler och insättning av en pumpunit med 
förångarkondensor. Normalt är det naturligtvis enklare om dessutom kompressoraggregaten 
samtidigt byts. 



Om här jämföres NH3-CO2 med direktexpansion R404 erhålles följande tabell 

kostnadspost NH3-CO2 R404 
kompressor mindre större 
förångare/batterier 
kondensor 

dyrare billigare 

förångare-kondensor 
dyrare billigare 
dyrare SaknC3.S 

Pump dyrare SaknaS 
fyllning billig mycket dyr 

gnstruktion 
lika lika 
lika lika 

montage lika lika 
igångköming 
installation totalt 

möjligen dyrare 

litet system dyrare billigare 
stort system lika lika eller dyrare 

För driftskostnaderna erhålles kanske något förvånande att det indirekta systemet är billigare. Se 
följande jämförelse 

CO2 mättningstemperatur 
efter batterier 

-31 

tryckfall i sugledning 0.5 

temperaturdifferans i förångare- 
kondensor 

2-3 

förångning vid kompressorn - 331-35 

NH3 R404 
luftsida 
luft in - 22 
luft ut - 29 

-341-36 förångning vid batteriet 
pga termostatiska 
expansionskarl 

2-4 grader tryckfall i 
sugledning 

-36l- 40 förångning vid 
kompressorn 

övriga frågor 

Utöver de hittills behandlade frågorna skall något sägas om tillgång på komponenter och kunskap. 
För att små system med “nya” medier skall komma till stånd i stor skala krävs tillgång på 
komponenter för detta storleksområde. Vad som kan iakttagas är en snabb utveckling inom 
området. Idag finns standardaggregat för butiksändamål med de angivna medierna. Dessutom kravs 
att många i branschen har kunskaper för att installera och underhålla dessa system. Aven här sker 
nu en ökning av kunskapsnivån. De områden som kräver standardisering är de internationella 
normerna för att aggregat skall kunna utföras lika i olika länder och därmed få ner 
tillverkningskostnaden. 
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