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FoU-LÄGET HÖSTEN 1993 OCHPROGRAMMETS INRIKTNING 

Thore Berntsson, Värmeteknik och Maskinlära, CTH 

Inledning 

När diskussionerna om krav på minskning av och så småningom förbud för CFC-er och på 
sikt också HCFC-er började komma, var beredskapen relativt låg. Uppvaknandet kring 
insikten om behovet av stora FoU-insatser både i industrin och i forskningsvärlden måste 
beskrivas som yrvaket. Situationen då, om man ser till internationella samarbeten inom t ex 
IEA, var att forskningen bedrevs kring frågor av akademiskt och långsiktigt intresse men 
med litet eller inget samarbete med industrin. 

1 industrin (köldmedie-, komponent- och systemtillverkare) var å andra sidan generellt sett, 
utvecklingsavdelningarna sm%ninskade med bristfallig kompetens inom flera av de områden 
som behövdes i den nyuppkomna situationen. 

Förvirringen avspeglades bland annat i att det började cirkulera en uppsjö av förslag på nya 
medier, blandningar, oljor, etc med högst bristfalliga bakgrundskunskaper om data, 
prestanda, materialkompabilitet etc. Det började därför spridas en oro för att 
ersättningsförslagen skulle leda till anläggningar som var både mindre energieffektiva och 
mindre driftsäkra. 

När det nu avslutade svenska kollektivforskningsprogrammet började diskuteras för snart 5 
år sedan, var situationen också i Sverige ungefär så som den ovan skisserade internationella, 
även om vi vid det laget hade kommit en bit på vägen jämfört med det första uppvaknandet. 
Det fanns vid den tidpunkten ett stort antal frågeställningar, där vår kunskap var alltför 
bristfällig. 

De viktigaste av dessa var: 

l Termodynamiska data 

l Blandningar 

l Brännbara medier 

l Nyaoljor 

l Val av köldmedium 

l Komponentutformning 

l Systemfrågor 

. Konvertering 



Nedan behandlas kortfattat situationen för dessa för 3 a 4 år sedan, när 
kollektivforskningsprogrammet startade. 

Termodynamiska data 

Trots att många nya medier/bhmdningar vid den tidpunkten hade föreslagits och diskuterades 
var kunskapen om termodynamiska data för så gott som samtliga bristfätlig (utom 
preliminärdata hos tillverkare). 

Kunskaper om transportdata (viskositet, värmeledningstal, etc) saknades i de flesta fall helt. 
Endast för R134a fanns tillförlitliga data. En god kunskap om data är naturligtvis en 
förutsättning för att kunna designa en anläggning på ett acceptabelt sätt. 

Blandningar 

Med blandningar införs en helt annan komplexitet i en anläggning än med ett rent medium. 
Några exempel på detta ar: 

* Vid läckage kan sammansättningen riskeras att andras 

* Sammansättningen i gas- och vätskefas varierar längs värmeväxlama 

* Tryck- temperatur - samband blir mer komplicerat 

* Påfyllning i befintliga anläggningar kompliceras 

* Kunskapsnivån på handhavande personal måste vara klart högre än med rena ämnen 

* Olika inlösning av komponenterna i oljan resp olika upplagring i receivers, etc 

Sammantaget kunde för fyra år sedan konstateras att kunskapsnivån var bristfallig på flertalet 
av ovanstående punkter. Den allmänna kunskapsnivån om blandningar var dock relativt hög i 
forskarvärlden beroende på att flera större forskningsprojekt, bland annat i form av IEA- 
samarbeten, hade genomförts under ett tiotal år av andra skäl än för att identifiera intressanta 
ersättningsmedel. Detta är därför ett bra exempel på hur en god forskningsnivå och - 
beredskap kan komma till stor oanad praktisk nytta. 

Brännbara medier 

Medier som orsakar brand eller t o m explosion vid antändning hade tidigare traditionellt 
använts i vissa speciella tillämpningar. Nu började man diskutera användning i helt andra 
tillämpningar, tex butikskyla och medelstora värmepumpar. Kunskaperna om 
konsekvenserna, designstrategier (t ex EX-utförande), kostnader, säkerhetskrav och 
myndighetskrav var högst bristfalliga. Samtidigt började man, inte minst i Sverige, se 
brännbara medier som en realistisk möjlighet som framtida ersättningsalternativ. 

Nya oljor 

Nyutvecklingen inom området syntetiska oljor, och inte minst kraven på nya typer av oljor 
som var bättre lösliga i tex R134a, skapade en situation med ett stort behov av 
kunskapsutveckling kring data för blandningar, olja, köldmedium, åtgärder för att eliminera 
problem med hygroskopisk olja, kompatibilitet med olika material och selektiv löslighet av 
blandningar i oljan. 



Val av köldmedium 

Som nämnts hade ett stort antal alternativ till dels CFC-ema, dels HCFC-ema börjat föreslås 
i form av nya rena medier, blandningar och brännbara medier. Osäkerheterna kring prestanda 
för dessa i olika typer av tillämpningar var stora, eftersom de i stort sett var oprövade. 

Detta tillsammans med den bristande kunskapen om dem inom i stort sett samtliga 
problemområden som diskuteras här gjorde att beslutsångesten var stor hos olika tillverkare 
om vägval för olika tillämpningar. 

Komponentutformning 

De nya oljorna och medierna, inte minst blandningar, ledde till krav på ny utformning av 
vissa komponenter i en kylanläggning/värmepump. Frågan om att utveckla 
högnyckskompressorer (40 bar) fört ex ammoniak och R 410A togs upp. Speciellt behov av 
nyutveckling identifierades för värmeväxlarna i förångaren och kondensorn. Användning av 
blandningar krävde en speciell utformning av dessa: motström och krav på goda 
strömningsförhållanden vid t ex kondenseringen utanpå tuber. Man förutsåg redan då att 
goda prestanda med de blandningar som har ghde inte kunde uppnås om inte dessa 
värmeväxlare designades enligt nya principer. Aven ammoniakförångare med 
direktexpansion identifierades som ett problemområde. 

Systemfrågor 

Självklart får en förändring av köldmedium viktiga konsekvenser för hela systemlösningen. 
Man insåg att kunskaperna måste ökas kring bland annat hur kyldistributionen skall göras 
när ett brännbart medium används i t ex butikskyla (där mediet inte kan användas direkt i 
kylen/frysen) och hur ett system allmänt skall designas när blandningar används. 
Utformningen av systemet vid användning av brännbart medium för att eliminera risken för 
olycka identifierades också som ett problemområde. 

Konvertering 

Konvertering från ett köldmedium till ett annat i en befintlig anläggning var tidigare en 
ovanlig åtgärd. När det dessutom nu gällde att i många fall byta till ett medium med klart 
skilda egenskaper, behov av annan oljetyp, etc insåg man att man hade ett helt nytt stort 
problemområde framför sig. 

Det fanns bristande kunskap om hur konverteringen skulle göras rent praktiskt för att få en 
driftsäker och energieffektiv anläggning och vilka faktorer (fukt, metaller, val av oljetyp, 
utformning av vakuumsugning, etc) som spelade störst roll. 



Lennart Vamling, CTH 
Cyril Thebault, CTH 



NUTEKS utvecklingsprogram för alternativa köldmedier i kylanläggningar och värmepumpar. 
Föredrag vid informationsdagen 1997-01-22. 

Data för nya medier och blandningar med olja 

Cyril Thebault och Lennart Vamling, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers tekniska 
högskola 

Inledning 

Både vid nydesign och konvertering finns vid införande av nya köldmedia ett stort behov av 
tillförlitliga data för egenskaper såsom ångtryck, entalpier, viskositet mm. Detta gäller 
speciellt för blandningar, där för många okända begrepp som daggpunkt, bubbelpunkt och 
glide tillkommer. Som en del av “Utvecklingsprogrammet” har därför genomforts ett projekt 
som sammanställt, utvärderat och i en rapport presenterat köldmediers (inklusive 
blandningars) sådana så kallade termofysikaliska egenskaper. 

Köldmedier förekommer sällan ensamma utan vanligtvis tillsammans med större eller mindre 
mängder kompressorolja i de olika delarna av systemet. 1 ett annat delprojekt har därför 
löslighet och viskositet av köldmedier (inklusive några blandningar) i olja studerats. 
Resultaten från detta projekt kommer tillsammans med studier av oljans påverkan på 
värmeöverföring att ingå i Cyril Thebaults licentiatavhandling “Viscosity and boiling heat 
transfer for mixtures of HFC working fluids and compressor oils” som kommer att presenteras 
i februari 1997. 

Detta föredrag kommer huvudsakligen att behandla egenskaper i närvaro av olja inkluderande 
en del praktiska konsekvenser, men även en del om data for rena ämnen och blandningar. 

Rena ämnen och blandningar 

1 NUTEK-projektet har tagits fram tabeller för ångtryck, densitet, entalpi, entropi, viskositet, 
konduktivitet och ytspänning längs jämviktskurvan. Detta har gjorts för de rena ämnena 
HFC134a, HFC32, HFC125, HFC143a och HC290 samt för blandningarna R404A, R407A, 
R407B. R407C, R410A och R507. För de rena ämnena utom HFC 143a är beräkningarna 
baserade på noggranna ämnesspecifika tillståndsekvationer, medan enklare och något mindre 
noggranna ekvationer har använts för övrigt. 1 rapporten finns även tryck-entalpidiagram och 
resultat från sk standardcykelberäkningar med dessa ämnen. 

Hur tillförlitliga är då dessa dotu? Det som är svårast att göra både modeller och mätningar 
för är blandningar, varfor vi valt R407C som exempel. 1 figur 1 finns en jämförelse avseende 
bubbelpunktstemperaturer, dvs. den lägsta temperatur vid vilken en blandning börjar koka för 
ett givet tryck. 1 figuren ges avvikelsen från tabelldata dels för experimentella data från två 
olika laboratorier, dels de värden som erhålles vid användning av programmet REFPROP, 
version 5, för dess noggrannare (ECS) och dess snabbare (CSD) variant. Som ‘synes sprider 
experimenten mer än skillnaderna mellan programmen. 



Viskositet hos oljeblandningar 

1 projektet har experimentellt studerats hur viskositeten för en skruvkompressorolja påverkas 
av inlösning av olika köldmedier och blandningar. De arbetsmedier som undersökts är R134a, 
R125, R32, R4lOA och R407C för temperaturer mellan 30 “C och 60 “C och för inlösningar 
upp till 30 vikts%. Enklast möjliga metod, mäming av tryckfall vid pumpning genom ett 
kapillärrör har använts vid dessa mätningar. Osäkerheten i bestämningen uppskattas till 
omkriig 2 %. 1 figur 2 ges som exempel resultat för R134a, där den kinematiska viskositeten 
i dubbellogaritmisk skala har avsatts mot temperaturen i logaritmisk skala. Som synes erhålles 
då i det närmaste linjära samband där det vertikala avståndet är i det närmaste.proportionellt 
mot inlösningen. Denna observation har legat till grund för utvecklingen av en relativt enkel 
modell. Eftersom det vertikala avståndet dock inte är det samma för olika köldmedier 
behövde en korrektion med hjälp av molvikten M hos arbetsmediet göras för att få en mer 
generell ekvation: 

log,Olog*O(v/cSr+l) = A + BlogJ + CwMD 

1 figur 3 finns förutsägelserna från denna ekvation inlagda som heldragna linjer. Parametrarna 
A och B bestäms från den rena oljans viskositet. Eftersom dessutom C och D visat sig vara i 
det närmaste lika för många ämnen, så är det möjligt att med kännedom om enbart den rena 
oljans viskositet och (medel)molvikten hos det inlösta arbetsmediet att beräkna 
oljeblandningens viskositet v om man känner inlösning w och temperatur, i alla fall för 
inlösningar upp till mellan 20 och 30 vikts%. 

Löslighet i kompressorolja 

1 samma utrustning som för viskositetsmätningarna har genom tryckmätningar även 
lösligheten kunnat studeras. Resultaten från några av dessa finns sammanfattade i figur 3, där 
trycket getts som en funkdon av inlösningen (Obs! molandel) för ett par temp&aturer. Som 
synes är inlösningen vid ett givet tryck i det närmaste identisk för R32 och R125, medan den 
är betydligt högre för R134a. 

Praktiska konsekvenser 

Att lösligheten molmässigt är lika för R32 och R125 i den studerade oljan innebär att den inte 
“gör någon skillnad” på dessa ämnen och därmed är risken för skift i cirkulerande 
sammansättning för R410 liten. För R407C finns det däremot en klar risk för anrikning av 
R134a i oljan och motsvarande utarmning i det cirkulerande mediet. 

En annan konsekvens är psverkan på förångningstemperaturen som är speciellt tydlig vid 
höga ångfraktioner. 1 figur 4 ges hur denna vid förångning av R134a i rör varierar med 
oljehalten i kvarvarande vätskefas, både experimentellt och beräknat utgående från 
löslighetsmätningarna. 
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Figur 1 Awikelse från tabelldata för experimentella data och data från REFPROP 
version 5 avseende bubbelpunktstemperaturer for R407C. 

Figur 2 Kinematisk viskositet för en blandning av R134a och en skruvkompressorolja 
som funktion av temperatur och inlösning. Mätdata representeras av kryss och beräknade 
värden från modellen av linjer. 
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Figur 3 Löslighet av några arbetsmedia i en skruvkompressorolja. 
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Figur 4 Förångning av R134a blandad med 6% skruvkompressorolja. 



NYA MEDIER I BEFINTLIGAANLÄGGNINGAR 
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Projekt Al Konvertering 
Per Lundqvist, Lars Herbe, KTH, Inst. för Energiteknik, avd. för Tillämpad 
termodynamik och kylteknik 

Konvertering av kyl och värmepumpanläggningar från klorerade köldmedier till mera 
miljövänliga arbetsmedier har nu pågått ett antal år i Sverige med goda resultat. Allmänt 
vedertagna metoder för hur konverteringarna skall genomfdras har utarbetats i branschen 
(oljebytarmetoden och forcerad rening). Följs dessa metoder och tillhörande gränsvärden 
uppstår numera sällan problem. Frågestallningarna kring gränsvärden i samband med 
konvertering, utgör en del i det relativt omfattandeprojektet “‘Al Konvertering”, där 
NUTEK tillsammans med AKA Kyla har varit huvudsponsorer. 

Projektets omfattning 
Arbetet har organiserats i tre delar som delvis går in i varandra. Alla tre delarna har bedrivits 
på ett så flexibelt sätt som möjligt under hela projekttiden. En massiv FoU-insats har som 
bekant gjorts såval nationellt om internationellt inom ämnesområdet. För att hänga med har 
därför en stor del av tiden ägnats åt litteraturstudier och diskussioner med andra forskare och 
ingenjörer aktiva på området. 

DEL1 kan sägas innehålla allmämra frågor som val av köldmedium, konverteringsmetoder 
och branschpraxis. Arbetsmetoderna har varit djupintervjuer, litteraturstudier, 
kontakter med andra forskare samt faltbesök vid konverteringar 

DEL2 behandlar kyl- och värmepumpanläggningars inre kemiska miljö dvs samverkan 
mellan fororeningar, restmineralolja, fukthalter etc i kylprocessen. 

DEL3 bestar i huvudsak av laboratorie- och fälttester av anläggningar med 
ersättningsmedier för R22 och till viss del R502. Fokus har i dessa studier varit på 
driftsparametrar som kyleffekt och verkningsgrad. 

Slutsatser och Resultat 
Intervjuerna med branchfolk har gett oss en god bild av förändringen av attityder och det 
allmänna erfarenhets och kunskapsläget från våren 1994 till våren 1996: 

Våren 1994: 

Många företag hade råkat ut för (eller 
trodde sig kunna raka ut för) 

Våren 1996: 

Få problem med syrabildning och 
kopparplättering om branschpraxis följs 

syrabildning kopparplättering, 
igensättning av kapillarrör och 
forånaare etc 

Det fanns en allmänt negativ 
inställning till HFC-medier 

“Omöjligt att hinna till 1998” var en 

Mer positiv inställning till HFC-medier 

Vissa frågetecken börjar komma kring 
smörjegenskaperna med de nya ester 
oljorna och R407C 

“Vi hinner i tid” säger många 

För att bestämma hur höga halter av olika kontaminanter, främst fukt och restmineralolja, 
som förekommer på “fältet” har en databas innehållande provresultat från oljeprover från ett 
stort antal konverterade anläggningar upprättats i samarbete med AKA Kyla och två 
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analysföretag. Databasen har fortlöpande uppdaterats och innehåller ca 1000 provresultat. 
Proverna kommer från alla typer av anläggningar, från små kylanläggningar till stora 
värmepumpar. Varje provresultat ger en bild av anläggningens status, då det innehåller 
uppgifter om mineralhalter (tex. Cu, Fe, Al), fukthalt, restmineraloljehalt, driftstid, 
kompressortyp, etc. 

Efter de första faltkonverteringarna som gjordes i Sverige uppstod i vissa fall problem p.g.a. 
höga fukt och restmineraloljehalter. Fukten reagerade både med köldmediet och med 
esteroljan och en mängd olika syror bildades. Dessa syror angrep koppar och jamytor i 
systemet som oxiderade, med ökat kompressorslitage som följd. Anledningen till att 
problemen uppstod var brist på kunskap om hur konverteringarna skulle genomföras och 
framförallt brist på kunskap om vikten av att hålla nere haltema av fukt och restmineralolja. 
De metoder som tidigare använts vid oljehanteringen visade sig vara otillfredsställande med 
den nya esteroljan p.g.a. dess hygroskopiska egenskaper. 

Jämförelser av innehållet i databasen med vedertagna halter inom branschen har visat god 
överensstämmelse. Databasens visar i stort att flertalet anläggningar ligger inom de 
gränsvärden som vuxit fram i branschen’. Detta visar att metoderna fungerar. 1 databasen 
finns även anläggningar som ligger utanför dessa gränser. Detta är naturligt då anläggningar 
med något slags problem är överrepresenterade i materialet. 

Mineraloljehall i oljeprover 

2 4 6 8 10 12 11 18 18 m 
Koncentratlon ,pQrn] K0”cm,nti0” [%, 

Fig 1. Exempel på halter avfukt och restmineralolja i konverterade kyl- och 
värmepumpanläggningar /LY 

För att efterlikna och närmare studera förloppen byggdes en anläggning for sk “Sealed Tube 
Tests” på KTH. Det är en metod för att på laboratorieväg bestämma vilka kombinationer av 
material, och vilka halter, som ger upphov till oönskade reaktioner. Resultaten t%n dessa 
prover är mycket intressanta. De visar att man trots mycket höga värden på fukthalter inte f’år 
namnvärd korrosion i frånvaro av restmineralolja. Redan mycket låga halter av 
restmineralolja ger dock reaktioner och höga halter ger kraftiga reaktioner trots relativt låga 
fukthalter. Det är sålunda, inte helt oväntat, kombinationen av flera komponenter som ger 
upphov till reaktioner. * 

Projektets tredje del har i huvudsak behandlat de energimässiga konsekvenserna av 
konverteringar. Dessa ansågs för konvertering från R12 till R134a så väl dokumenterade att 
vidare studier av detta var onödigt. Fokus har i stället lagts på “nya” köldmedier såsom 

’ fukt < 50-IOOppm, restmimolja < Z-5%. järn i 25ppm, koppar < IOppm 

~(4) 
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R407C och R404A. R407C uppvisar som bekant sk “glide”‘. Detta innebär att vissa “nya” 
fenomen uppstår som tex. sammansättningsförskjutningar3 och försämrad värmeövergång, 
detta främst i anläggningar med kondensorer av tubpannetyp. 
Ett flertal olika anläggningstyper har studerats såväl på fältet som i kyltekniks laboratorium. 
Exempel här är vätskekylaggregat med tubpannor, tvastegsprocesser med economizer, 
kompaktaggregat med plattvärmeväxlare samt gårdstankar för kylning av mjölk /4/. Även i 
denna del av projekt Al kan flera intressanta konstateranden göras. Det är t.ex. ofta betydligt 
större skillnad på två olika anläggningar med samma köldmedium än samma anläggning med 
två olika köldmedier vid likvärdiga driftsforhålanden! /7/. 

Kompakta anläggningar med R407C fungerar ofta bra vid förångningstemperaturer över ca - 
5°C. Detaljerade studier av värmeövergången i v%rmeväxlarna har i flera fall visat att 
förångarna gått bra medan kondesorema fungerat sämre /2,4,7/. Under aret har därför detta 
fenomen studerats mer i detalj. En mycket välinstrumenterad rigg tör kondesorprovning har 
därför idriftstagits med specialdesignade kondesorer från SWEP. Preliminära resultat visar 
bla att R407C är känsligare för valet av kondesor än R22. 

1 fallet tubpannevärmeväxlare har i några fall avsevärda avvikelser från R407C’s grundsam- 
mansättning erhållits i toppen på tobpannekondensom. Awikelsen i cirkulerad samman- 
sättning är dock i de flesta fall marginell. En försöksanläggning fdr studier av tubpanne- 
kondesorer har under andra halvåret färdigställts i laboratoriet med intern finansiering. Ett 
första examensarbete pågar f.n. 

En viktig slusats av mätningarna som helhet är man skall vara mycket försiktig med att 
generalisera resultat fr8n systemprover /7/. Detta förekommer ofta i litteraturen men värdet 
av detta är mycket tveksamt om orsaken till (exempelvis) nedsatt kapacitet ej kan forklaras 
logiskt. Samtliga prover på KTH utförs med mer eller mindre fortlöpande kontroll av 
köldmediets sammansättning, en förutsättning för en fördjupad förståelse av eventuella 
awikelser från det forväntade. 

Rapportering 
Projektet har rapporterats bla i Delrapport 1 utgiven i programmets skriftsserie nr 4 111. 
Denna delrapport innehåller i sig en sammanstälhring av sex kortare skrifter. Sedan dess har 
ett flertal olika alster producerats for tidskrifter /3,5/, seminarier, konferenser /2,6-8/ etc. En 
förteckning av merparten av dessa kommer sist i denna sammanställning. Projektet kommer 
att slutligen avrapporteras i en licentiatsavhandling till sommaren 97. Utöver detta har ett 
antal examensarbeten (tex /9,1Oi) och högre kurs projekt utförts på institutionen under 
handledning av författarna i samarbete med de olika aktörerna som berörs av konverterings- 
frågan. Det kan vara företag i branschen, Naturvårdsverket, eller olika anlägningsinnehavare. 
På detta sätt har olika aspekter på konverteringsproblematiken studerats på ett naturligt sätt. 

Tack till... 

: R407C är ett zeotropl ki)ldmedium som kokar och kondenser under glidande temperatur. 
Alla blandningar kan fi sammansätmingsförskjutningar pga av olika inlösen i kompressoroljan. Här är det 

dock koncentrationsskillnaden mellan tig- och vätskefas som är boven... 
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Vi vill rikta ett tack till följande personer som på olika sätt bidrat till projektets 
genomförande: Elisabeth Sven-Nilson (tidigare på SMR), Krister Svanholm (Kylteknik i 
Kalmar), Kennet Weber (ETM), Egil Ohlsson (Svensk Butiksservice), Thomas Hallerdt 
(Telia). Många andra har hjälp till med enkät och intervjusvar. 

Ett extra stort tack går till Klas Berglöf, AKA Kyla som ägnat mycket tid till projektet. 
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Projekt: Alternativa kaldmedier, Dl 

D. Sterner och B. Sund& 

Avdelningen för Vtieöverföring, LTH. 

Sammanfattning 
PlattvtirmeväxIare har blivit en vanlig del av processutrustningen pga biig prestanda och kompakt 
utförande. Miljöproblem driver fram forskning och utprovning av nya k(lldmedier och komponenter 
varigenom underlag för btittre. analys och dimensionering av värmeväxlare erhålls. Provning har gjorts på 
Alfa-Laval Thermals parsvetsade plattv&rmeväxlare MlOBW och M6MW samt några versioner av 
nickellödda NB76. Matningarna utftlrdes i koldaggregat och -rigg hos ABB Refrigeration AB. NB76 
befanns vara bättre ti M6MW med avseende på tryckfall men den senare har högre väm&&wförande 
prestanda d% fördelare användes i inloppet på köldmediesidan. 

1. Inledning 

Plattvärmeväxlare (PHE) används i mariga olika 
processer med varierande Bmnen och temperaturer. 
Detta gOr att det finns en mängd olika utförande av 
PHE. Alla består av plattor där man pressat in ett 
ytförstorande mönster. Detta korrugerade mönster 
medför en avsev&t större värmeöverförande area an för 
en plan platta vilket forbättrar plattans styvhet och 
säkerställer avståndet mellan kanalerna. Korrugeringens 
geometri, som kraftigt påverkar strömningen bestämmer 
till stor del vämw&&uens termohydrauliska prestanda. 
Dessa plattor utgör parallella flödeskanaler där värmen 
transporteras genom plattan från den ena fluida till den 
andra. Varje platta har fyra portar i hörnen som i par ger 
tillträde till flödeskanalen på respektive sida av plattan. 

De olika kanalerna separeras vanligtvis fr&n varandra 
med packningar. Ett annat sätt är att t ex löda ihop 
plattorna, så kallade Brazed Plate Heat Exchanger 
(BPHE). Man kan även svetsa ihop hela plattpaketet 
eller enbart svetsa samman plattorna i par, s k kassetter. 
Dessa monteras sedan med packningar mellan 
kassettema. 

PHE anvands mest i applikationer med vätska p& 
bada sidorna eller då tiga skall kondensera eller vätska 
förångas. De är generellt inte lämpade för 
värmeöverföring med gas på bada sidorna eftersom 
tryckfallet blir far stort. 

Genom att ta bort eller lägga till plattor kan man lätt 
ändra den värmeöverförande arean och därmed ändra 
den effekt värmeväxlaren kan överföra. Det är också 
relativt enkelt att välja antalet str2k respektive fluid 
skall strömma i. 

2. Bakgrund 

På grund av miljöproblem med tYeoner har fonkniig 
och utveckling om alternativa köldmedier framtvingats. 
Ett framtida alternativ till freonerna anses av många 
vara ammoniak som varken p&verkar ozonskiktet eller 
bidrar till växthuseffekten. Det används idag mest i stora 
anläggningar men det finns intresse av att bygga mindre 
aggregat för t ex butikskyla och luftkonditionering. 
Detta kräver då nya lösningar för komponenterna i 
aggregaten. Eftersom ammoniak är giftigt vill man 
minimera fyllnadsmängden i systemet. Detta kan 
åstadkommas med små kompakta plattvämxväxlare och 
ett sk indirekt system där ett ofarligt ämne som t ex CO2 
är köldbärare. 

Det föreligger stora behov av att testa befintliga 
varmeväxlare i typiska köldapplikationer med 
alternativa köldmedier såsom ammoniak och andra 

freonersättare för att erhålla underlag Rir t&bättrade 
tv&fas korrelationer med högre precision vid termisk 
dimensionering och analys. Vidare behöver man studera 
olika typer av inloppsftlrdelare och varianter av 
expansionsventiler med där tillhörande styrsystem. 

3. M&lsiittning 

Projektets filsättningar är att kunna forntsäga en 
v8nneväxlares prestanda för olika typer av uppgifter och 
köldmedier samt få erfarenhet av de praktiska aspekter 
som måste beaktas vid val och design av värmeväxlare. 
Vanligen används datorprogram med teoretiska 
modeller för att bestämma lämplig värmev2xlare till 
given en uppgift. Detta kräver förståelse av de 
parametrar som styr förloppet av förångningen i 
plattkanalen. Genom att utföra praktiska mätningar kan 
en bättre tiverensstämmelse mellan modell och 
verklighet erhållas. Dessa mätningar skall leda till 
utveckling av förbättrade två-fas korrelationer fiir 
ammoniakförtigare i direktexpansionssystem (DX- 
system). Egenskaper för olika inloppsfördelare och 
expansionsventiler i DX-system fastställes samt 
kartlilgger prestanda och tryckfall för olika 
värmeväxlare. 

4. Utrustning och mätmetodik 

Provning av de olika värmeväxlama har utfOrts hos 
ABB Refrigeration AB i Norrköping. Mätningar på 
Alfa-Laval Thennals parsvetsade plattvärmeväxlare 
MlOBW och M6MW samt olika versioner av 
nickellödda NB76 har genomförs i en stor testrigg för 
ammoniak samt i ett av ABB specialbyggt köldaggregat. 

Riggen är uppbyggd av två kretsar varav den ena 
består av köldmediet ammoniak och den andra av 
köldbäraren 60%-ig etylenglykol. Man mater 
absoluttryck och differensnyck över båda sidorna på 
värmeväxlaren samt relevanta temperaturer fore och 
efter värmeväxlaren. Temperaturerna mäts med 
kalibrerade PT lOO-givare. På sug-gassidan finns tre 
termoelement typ T samt ett synglas för att avgöra om 
kömingen är stabil, dvs utan vätska i utloppet. På 
köldbärarsidan mäts flödet med en induktiv flödesgivare 
och på köldmediesidan av en turbinflödesmätare. 
Effekten varierades med en handreglerad ventil. 1 
aggregatet använde man dessutom en uulsad ventil med 
tillhörande styrsystem. 

Mätdata insamlades via en mätlogger från Analog 
Devices till en mätdator. Därefter bearbetades alla 
matdatafiler i ett beräkningsprogram framtaget av Alfa- 



Laval. Detta program beräknade effekt, massflöde, 
hyckfall, ånghalt i inloppet och överhethdng. 

Kompressorolja i en förångare för kOldapplikationer 
kan ha en mycket stor inverkan på värmeövertiringen. 
Därför var man noga med oljeavskiljningen i såväl 
riggen som aggregatet. 

Försök gjordes där man m&xde värmeväxlare med 
flytande kristaller, sk Tbemnl Liquid Crystals. Dessa 
har kort responstid vilket gjorde att man kunde fdlja 
snabba förändringar av fördelningen av flödet och 
temperaturer. 

5. Resultat 

Resultat redovisas för provkörningar där köldbäraren 
kylts från Tin = 12OC till Tut = 7°C. Köldmediets 
förångningstemperatur, Trie, har varierats fr&n 0°C till 
6°C. 

Jämförelser mellan olika v~eväxlare kan utdras på 
olika satt. En vanlig metod är det så kallade godhetstalet 
för volymen. Detta innebär att man plottar 
värmeövergångskoefficienten, a mot pumpeffekten per 
värmeöverföringsareaenhet. En hög position i en sådan 
graf indikerar en effektiv värmeöverförande yta. 

1 Figur 1 kan man se att NB76H och HX urnyttjade 
arean marginellt b?atre än NB76AE men mycket bättre 
än M6MW. Det krävs för M6MW tre gånger högre 
pumpeffekt per värmeöverf&ingsarea vid samma a. 

r 

Inom industrin är man intresserad av maximalt 
överförbar effekt per vlirmeöverfdrande area, Q/A. Om 
man plottar Q/A som funktion av överhettningen vid 
olika Trie erhålls Figur 2. 

o- 0 2 4 oc 8 10 12 
Figur 2. Q/A som funktion av Overhetmingen vid olika Trie. 

Man kan se att av de nickellödda har NB76H bäst 
prestanda följt av NB76AE, vilken är tillverkad för 
vätska till vätska applikationer och NB76HX, vilken är 
optimerad för köldmediet R22. M6MW med 
inloppsfördelare visar klart bättre prestanda än samma 

värmev8xlare provkörd utan inloppsfördelare. 
Begränsningar i riggen gjorde att man f6r M6MW ej 
kunde erhålla höga effekter vid låga Trie. 

1 Figur 3 redovisas hur Q/A varierar med Out, som ar 
skillnaden mellan Tut och Trie. Även här är M6MW 
med inloppsfördelare bättre än utan. NB76H visar 
återigen en bättre och stabilare prestanda än såval 
NB76HX som AE. 
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Figur 3. Q/A plottad mot ht. 

Figur 4 visar beräknad temperaturfördelning Isngs 
värmeväxlareytan för ett typiskt driftfall. Man kan se 
hur Trie p& köldmediesidan ökar från 1°C till en 
överhettning av 11°C. Beräkningar har gjorts med ett 
egenutvecklat datorprogram som tir under ytterligare 
utveckling. Bland annat skall hänsyn tas till tryckfall 
och värmeövergangskoeffcientens variation med 
ånghalten på tv&fassidan. En jämförelse mellan 
beräknad och uppmätt överförd kyleffekt visar att 
programmet gör en överskattning p& 3% i median. 
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gur4. Temperaturfordelning Imgs vmevelareym. 

6. Slutsatser 

En inloppsfbrdelare gjorde det möjligt att t& M6MW 
erhålla högre och stabilare prestanda vid lägre 8ut. 
NB76H var bättre än NB76HX som har en 
inloppsfördelare anpassad för R22. Denna fördelare gav 
inga goda resultat di köldmediet ammoniak användes. 
Mer forskning behövs för att konstruera en lämplig 
fördelare till NB76. Utvecklingsarbetet med att finna 
lämpliga två-faskorrelationer fortsätter. 
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Propan som köldmedium 

Mats Fehrm. ElectroStandard 

Den som foljt köldmediedebatten har inte kunnat undgå hur vildvuxet det blivit de senaste 
åren. Det står helt klart för aha att man inte med säkerhet vet vilket köldmedium som 
kommer att vara acceptabelt under de ca 20 år som bör vara en värmepumps eller en ky- 
lanläggnings ekonomiska livslängd. 

Många tillverkare och användare ställer sig frågan - Vad skall jag satsa på? 1 många fall 
blir svaret, säkert helt rätt i det korta perspektivet, att det är bast att välja 134a eller 407C 
eller 404A eller 410A eller . . . Men hur utprovade är nu dessa köldmedier? Finns det 
komponenter i alla storlekar etc? 

Ja det förefaller som det kommer fram komponenter och det görs nya anläggningar och 
det görs konverteringar. Det är gyllene tider för kylföretag som hjälper sina kunder att 
byta ut eller konvertera befintlig utrustning. 

Men vad har detta med propan att göra? Jo de syntetiska köldmedier vi använt upp till 
Idag bedömdes på sin tid vara de idealiska ersättarna till de giftiga eller brandfarliga köld- 
medier som vi använde i kylteknikens ungdom. 

Vilka nackdelar kommer vi att hitta med de köldmedier som idag tas fram för att den här 
gången rädda oss från olämpliga köldmedier? 

Ammoniak är ett förträffligt köldmedium som kommer att få en alltmer spridd använd- 
ning, det är min bestämda uppfattning. Anledningen är naturligtvis att vi kan ammoniak 
sedan långt tillbaka. Vi kan hantera de olägenheter som finns med ammoniak. Det är inte 
sannolikt att det dyker upp några nya idag okända problem med ammoniak. 

Samma sak galler flera kolväten, varav propan är ett. Det är en så kallat naturligt köldme- 
dium. Det används i en mängd olika applikationer bl a just för att det är brännbart. Detta 
är ju också den största nackdelen med propan. Termodynamiskt är det en god ersättare till 
R22. Det har gjorts och det görs konverteringar och det finns idag serietillverkning av 
små och mindre värmepumpar propan som köldmedium. Här går Tyskland och Sverige i 
täten men de flesta övriga europeiska länderna jobbar med brännbara köldmedier. 

En hämmande faktor är att vi idag inte vet hur normerna kommer att se ut när vi använder 
brandfarliga köldmedier. Det innebar att de typgodkännanden som finns idag baseras på 
nationella specialregler for just den specifika applikation man granskat. 

De tegelarbeten som främst kommer att påverka hur apparater och installationer skall utfö- 
ras är elektriska säkerhetsnormer och kylnormer för brandfarliga köldmedier. På elsidan 
finns idag ett förslag till tillägg till IEC 335-2-40. Detta tillägg finns nu på JBC för vidare 
behandling. Det är högst plausibelt att detta förslag också kommer att bli ett CENBLEC- 
förslag. Dock kommer det inte att kunna träda i kraft förrän om ca ett år. 

JEC-förslaget behandlar värmepumpar och kylmaskiner som är fabrikstillverkade och har 
en maximal fyllnadsmängd motsvarande 5 kg propan avseende explosionsrisk. Om 
brandfarligt köldmedium används skall apparaten markas på ett sådant sätt att det tydligt 
framgar att köldmediekretsen innehåller brandfarligt medium. Beroende på köldmedie- 
mängd ställs olika krav på utrustning och installationsutrymmet. Om propan används och 
köldmediemängden är mindre än eller lika med 150 g ställs inga krav på installationsut- 
rymmet. Däremot skall apparaten naturligtvis vara säker. Dvs vid ett läckage skall gas- 
luftblandningen ej kunna antändas av utrustningen i apparaten. Vid en köldmediemängd 
mellan 150 och 1000 g propan måste rummet vara så stort att explosiv blandning inte kan 



bildas vid ett läckage och om rummet inte är ventilerat. Vid naturlig ventilation tillåts fyll- 
nadsmängder mer än 150 g propan endast i utrymmen ovanför markplanet. Vid mekanisk 
ventilation accepteras installation även under marknivån. Här kan man välja mellan att 
ventilera rummet eller ventilera appartens hölje. Detta skall då vara så tätt att eventuellt 
läckande köldmedium inte kan lacka ut i uppställningsrummet. Den mekaniska ventilatio- 
nen kan vara kontinuerlig eller startas av gasvarnare eller av lågtrycksvakt eller vara in- 
termittent med 10 starter per timme. 

Den elektriska utrustningen skall antingen uppfylla IEC 79-15 eller provas enligt en me- 
tod där läckage simuleras och koncentrationen av gasluftblandningen mäts. Brand eller 
explosion får då ej uppstå. 

Det andra arbetet som pågår är en kylnorm för brandfarliga medier. Här finns även ett 
pågående CEN-arbete. 

Kylnormen täcker betydligt större anläggningar än JBC-normen, dvs även plats- 
byggda anläggningar. Kylnormen har inte kommit så långt att den går att kom- 
mentera i detalj. Dock kan sägas att i förslaget avses att ovan redovisade IBC 
norm skall gälla för serietillverkade värmepumpar och kylaggregat med en 
köldmediemängd motsvarande högst ett kg propan. 

Anläggningar med brandfarliga ämnen skall göras så säkra att det normalt föreligger 
mycket liten risk för en olycka. Olycksrisken minimeras som regel genom att apparater 
konstrueras och tillverkas för minimal köldmediemängd, vid ev läckage skall hög tempe- 
ratur eller gnista ej förekomma där hög koncentration av köldmediet kan förväntas samt 
uppställningsplatsen skall vara väl ventilerad eller rumsvolymen så stor att explosiv 
blandning ej uppstår. 

Nar normer blir klara och mer erfarenhet vunnits kan vi mer säkert uttala oss om framti- 
den för de brandfarliga köldmedierna. Säkert är att de kommer att finnas i kyl- och frys- 
skåp samt i andra mindre apparater där kraven på ventilation eller motsvarande lätt kan 
uppfyllas. 
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Värmeövergång och tryckfall för R22, propan, Care 40 och propen 
vid kokning och kondensation i små plattvärmeväxlare. 
Björn Palm 

För att kunna använda nya köldmedier, antingen de är brännbara eller ej, är det viktigt att känna 
till hur dessa fungerar i systemet, dvs vilka värmeövergångstal och vilka tryckfall som erhålls i 
förångare och kondensor, samt vilka kompressotverkningsgrader som nås. Uppskattningar av 
dessa värden kan göras utifrån de nya köldmediemas ämnesdata, men dessa skattningar bör 
verifieras genom laboratorieförsök. 

Vid avdelningen flir kylteknik på KTH pågår en undersökning av nagra brännbara, naturliga medier 
som är aktuella som ersättare för de nuvarande, konstgjorda HCFC- och HFC-medierna. 
Undersökningen stöds av NUTEK och kylindustrin genom utvecklinusoroarammet Alternativa 
köldmedier. En rapport presenterades i son& 
med propan, Care 40, propen (=propylen), 
och “gasol”. Eventuellt kommer något 
ytterligare medium att testas. Vid försöken 
mäts vätmegenomgångstal och tryckfall i 
förångare och kondensor i en testrigg som 
simulerar en liten villavärmepump. Som 
förångare och kondensor används tva 
likadana lödda plattvärmeväxlare. Den 
nominella värmeeffekten från systemet är 
ca 3 kw. Köldmediefyllningen uppgår till 
SOO-600g med propan Care 40 och propen, 
och lOOO-11OOg med K22. Proven utförs 
med 35°C kondenseringstemperatur och 
+5”C förångningstemperatur. Vätskeflödet 
på vattensidan hålls lika vid alla prov, varför 
de uppmätta skillnaderna i 
värmegenomgångstal mellan medierna måste 
hänföras till skillnader i 
värmeövergångstalen på köldmediesidan. 

Nedan redovisas testresultat fdr propan, 
Care 40, propen, samt som jämförelse även 
för K22. Care 40 består huvudsakligen av 
propan (ca 98%), varför testresultaten kan 
förväntas overensstämma väl mellan dessa 
medier. Enligt kontroll med gaskromstograf 
är de resterande två procenten mest butan. 
Även denna lilla tillsats kommer dock att 
påverka ångtrycket. Vid försöken bestämdes 
fdrångnings- och kondenserings- 
temperaturerna utifr&n mätningar av 
ångtrycket. För Care 40 användes sedan en 
ångtryckskurva från leverantören. Enligt 
denna skiljer det ett par tiondelar i 
mättnadstemperatur mellan propan och Care 
40. Om sammansättningen av Care 40 
varierar med någon enstaka procent kan 
detta ge märkbara avvikelser i 
mättnadstemperaturen. Detta leder till en 
viss osäkerhet i bestämningen av 
temperaturdifferensen i värmeväxlama, och 
dämted av värmeövergångstalen, för Care 
40. 
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Iare 40 och propen i.förångaren. 
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Nuteks 4:e informationsdag om Alternativa köldmedier 1997-01-22 

Fig. 2 visar värmegenomgångstalen i 
förångaren för de fyra medierna. Som 
framgår ger propan och Care 40 ca 20% 
högre värmegenomgångstal än R22. Ännu 
större skillnad mellan medierna är det vad 
gäller tryckfallet i förangaren. Propan, Care 
40 och propen ger i detta fall identiska 
värden, medan R22 ger nästan dubbelt så 
högt tryckfall. 
Aven i kondensorn är tryckfallet betydligt 
högre för R22 än för de övriga, vilka 
inbördes ger lika värden. När det gäller 
värmegenomgångstalen i kondensorn 
redovisas endast resultat för W2, propan 
och propen. Som framgår ger i detta fall 
propen ca 10% högre värmegenomgångstal 
än R22, vilket ger 10% högre värden än 
propan. 

För utformningen av värmeväxlarna är 
skillnaden i tryckfall väsentligare än 
skillnaderna mellan värmegenomgångstalen. 
De lägre tryckfallen pekar på möjligheten 
att designa värmeväxlarna för högre 
tryckfall vid användning av propan, Care40 
och propen. Eftersom värmeövergångstalen 
generellt ökar med ökande tryckfall så är det 
troligt att dessa medier kan ge högre 
värmeövergångstal i både förångare och 
kondensor, om de utfoEf6r dessa medier. 

Utifrån välkända ekvationer kan man ta 
fram en produkt/kvot mellan de av 
köldmediets fysikaliska egenskaper som är 
av betydelse för t. ex. tryckfallet. Denna 
kvot kan betraktas som ett godhetstal för 
mediet vad gäller tryckfall. Motsvarande 
godhetstal kan även beräknas för 
värmeövergången vid kondensation och 
kokning. Genom att jämfora sådana 
godhetstal för medierna kan vi förutsäga 
deras relativa prestanda vad gäller tryckfall 
och värmeövergång. 
För en given kyleffekt och under antagande 
av turbulent strömning ger en sådan analys 
att tryckfallet vid enfasströmning blir 40-70% högre med R22 än med propan. Vi kan därav dra 
slutsatsen att även tvåfastryckfallet blir väsentligt högre med JI22. 
På motsvarande sätt fås, enligt Nusselts ekvation, att värmeövergångstalet i kondensorn bör bli 
lo-15% högre med R22. För enfasflöde ger Dittus-Boelters ekvation att värmeövergångstalet för 
R22 bör bli 9-22% lägre än för propan. Detta antyder att även värmeövergången vid kokning i rör 
blir lägre med R22. Pierres korrelation för kokning i horisontella rör ger liknande resultat: R22 
kan enligt denna förväntas få drygt 25% lägre värmeövergångstal än propan. De uppskattningar vi 
på detta sätt gjort visar sig överensstämma väl med de mätningar som gjorts på plattvärmeväxlare. 
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NYA MJIDIERIWL-OCHFRYSSKAP 

Per Wennerström, Electrolux 
Jörgen Rogstam, KTH 



CYKLOPROPAN SOM KÖLD- 
MEDIUM 1 SMÅ KYLSYSTEM 

Få ersättare till de forna CFC och 
HCFC medierna kan uppvisa både goda 
miljömässiga och termodynamiska 
egenskaper. Ett av undantagen är 
cyklopropan (RC270) som har 
termodynamiska egenskaper snarlika 
R12. RC270 ger ca 20% högre kapacitet 
än R12 och cykelstudier visar en vinst i 
köldfaktor. Praktiska prov indikerar 
köldfaktorförbättringar på upp till 10% 
jämfört med R12. Stabiliteten är en 
ännu inte fullt utredd fråga, men 
experimentella försök har inte påvisat 
något kritiskt sönderfall. 
För att ett ämne ska övervägas att användas 
som köldmedium finns en hel mängd krav 
och önskemål som måste beaktas. Några av 
dessa är: 
l miljövänlighet 
l stabilitet 
l brännbarhet 
l termodynamiska egenskaper 
l prestanda 
l giftighet 
l pris 
För ett så outforskat ämne som RC270 
kommer i stort sett varje punkt att innebära 
ett frågetecken. Den kemiska familjen där 
cyklopropan hör hemma kallas 
cykloalkaner vilken är nära släkt med 
alkanerna där t ex propan och butan ingår. 
De kemiska egenskaperna överensstämmer 
i stor utsträckning men några fundamentala 
skillnader föreligger dock. Bruttoformeln 
för alkanerna blir CnHzn+2 (propan C3Hs) 
medan den för cykloalkanema blir C,H*, 
(cyklopropan CJH~). 
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Enligt “normal” kemisk logik borde 
cyklopropan bli mer lättflyktig till följd av 

sin lägre vikt. Detta fenomen uppvägs dock 
av det faktum att “mer grenade” 
molekylkedjor Gr lägre kokpunkt. 1 det här 
fallet är cyklopropan den mer kompakta av 
de två och får därmed en något högre 
kokpunkt (-32.9 “C) än sin “raka” släkting 
propan (-42.1 “C). På s-a sätt får 
isobutan, vilken är grenad, lägre kokpunkt 
(-11.7) än sin raka motsvarighet n-butan (- 
0.5 “C). Cyklopropan tillhör de ämnen sbm 
har relativt hög potentiell energi. Detta är 
till följd av den ringspänning som råder i 
molekylen. Det ska dock betonas att bara 
för att RC270 är “mindre” stabilt i kemisk 
bemärkelse behöver det inte vara 
“instabilt” i kyltillämpningar. Ett ämnes 
benägenhet att falla sönder beror till stor 
del på temperaturen samt de katalysatorer 
som är närvarande. 1 fallet RC270 bör 
temperaturen ej överstiga 400 “C. 

Termodynamiska egenskaper och 
cykelstudier 
Med hjälp av ett köldmediedataprogram 
har teoretiska jämförelser gjorts av några 
aktuella och i sammanhanget intressanta 
ämnen (RC270, R290, R600a, R12 och 
R134a). Med hjälp av detta program 
gjordes jämförelser av t ex 
förångningstryck, tryckförhållanden, 
volymetrisk köldalstring och andra viktiga 
parametrar för att kunna skatta eventuella 
vinster eller awikelser innan de praktiska 
proven utfördes. Nedan visas 0 angtryckkurvoma för R12 och RC270. 
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1 cykelstudierna har en idealiserad 
kylprocess använts med driftdata liknande 
de som råder i kyl- och frysapplikationer 
för hushållsbruk: 



t,=40°c 
t2=-30-OT 
överhettning = 30°C 
Underkylning = 0°C 
Isentropverkningsgrad = 65% 

Resultaten från denna undersökning 
indikerade att den volymetriska 
köldalstringen är ca 20% högre för RC270 
än för R12, samt att diagramköldfaktorn 
var ca 2-8% högre vid lika tl och t2. 

Experimentella resultat 
De termodynamiska proven har i stora drag 
bekräftat vad som teoretiskt förutspåtts. De 
resultat som här refereras till är framtagna i 
en testrigg med plattvärmeväxlare som 
förångare och kondensor. Kompressorn var 
en rotationskompressor med en nominellt 
tillförd effekt på ca 700W. Kapaciteten var 
som förutspått ca 20% högre för RC270 än 
R12. 

Köldfaktorn (COP), som är en mycket 
intressant parameter då den avgör 
energieffektiviteten, kom att bli ca 10% 
högre för RC270. En negativ egenskap för 
RC270 visar sig vara dess höga 
hetgastemperatur. 1 en teoretisk jämförelse 
med R12 ger RC270 nästan 2O’C högre 
hetgastemperatur vid t2 = -3O’C och ti = 
40°C. Vid försöken var lägsta förångnings- 
temperatur ca -15’C. Hetgas-temperaturen 
var där ca 1 l°C högre vilket stämmer väl 
med den teoretiska studien. Utifrån detta 
kunde slutsatsen dras att de 
termodynamiska data på denna punkt 
verkar stämma, samt att det är en negativ 
egenskap som far beaktas framgent. 

Stabilitetsprov 
Stabilitetsprov har genomförts med sk 
“sealed tube tests” samt i rena 
applikationsprov. Det förstnämnda är en 
standardiserad metod som bygger på att gas 
och olja bringas tillsammans med vissa 
metaller i ett glasrör. Detta rör, med 
innehåll, åldras sen i ugn vid hög 
temperatur. Resultatet analyseras i en 
gaskromstograf varvid eventuellt 
sönderfall kan detekteras. Dessa tester har 
inte påvisat något sönderfall. 
Applikationstestema har genomförts i 
kyLFrysar vilka belastats så att de gått 
kontinuerligt. Vid olika tidpunkter har 
sedan gasprov tagits vilka analyserats 
analogt med tidigare i gaskromatograf. 
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1 figuren ovan visaswiC270-innehållet i ett 
av kylsystemen som funktion av tiden. 
Resultatet visar att halten är i det närmaste 
konstant och det finns ingenting som pekar 
på något nämnvärt sönderfall. 

Slutsats 
De termodynamiska proven indikerar en 5- 
10% bättre energieffektivitet med RC270 
vid kontinuerlig drift än med R12. Den 
högre kapaciteten innebär att R12- 
kompressorer måste modifieras med en ca 
20% mindre kompressor till befintlig 
motor. De höga hetgastemperaturerna 
kommer att ställa höga krav på smörjoljor 
och material. 
När det gäller stabiliteten så har ingenting 
kritiskt framkommit ur de prov som 
genomförts. Resultaten pekar på att inget 
signifikant sönderfall sker vid normal drift. 

/Jörgen Rogstam 





Kunskapsuppbyggnad i branschen 
FoU-läget vintern 1997... 

KTH Eric Gramyd, KTH 

Miljovänliga arbetsmedier i hyl- och värmepumpsystem.. 

Ett övergripande syfte med programmet är att medverka till att kyl- och 
värmepumptekniken som helhet skall ge så liten påverkan som möjligt på miljön. 1 första 
hand var inriktningen att bearbeta frågor for att underlätta omställningen från de 
traditionella CFC- (och HCFC-) köldmedierna till mera miljömässigt acceptabla 
arbetsmedier i kyl- och värmepumpsystem såväl i befintliga anläggningar (“konvertering”) 
som for nya. Jämfort med situationen for tre år sedan, då programmet startade, har många 
problem bearbetats. En stor mängd erfarenheter har samlats hos många olika aktörer både 
inom programmet och utanför detta. 

Vad menas med miijövänliga system? 

Man kan ha olika synsätt på miljöpåverkan. Vad gäller CFC- (och HCFC-) medier är det 
en fråga om inverkan på global miljö - med hänsyn till ozon-skikt och växrhusefikt - 
däremot är inverkan av dessa medier på närmiljön liten. Vad gäller naturligt 
förekommande medier såsom ammoniak eller kolväten är miljöprofilen en annan - 
väsentligen är det påverkan på närmiljön som är den påtagliga i form av risker i samband 
med ofrivilliga läckage eller utsläpp. 

Indirekt får man emellertid en påverkan även på global miljö om man tar hänsyn till 
miljöpåverkan vid generering av drivenergin för anläggningen. Här är det i första hand 
fråga om bidrag till växthuseffekten. Hur stora dessa är beror på hur el-energin genereras. 
Vi stationära anläggningar är bidraget till växthuseffekten av köldmedieutsläpp i allmänhet 
mycket blygsam. 

Generellt inser vi idag an det är allt viktigare an vi ser till an anläggningar och system 
arbetar så effektivt som möjligt, så att man sparar energi. Det är inte bara själva 
köldmediets miljöpåverkan som är intressant utan också “biverkningarna” vid normal drift, 
det vill säga energibehovet. 

Vad har hänt sedan programmets start? 

Det är viktigt an poängtera att en stor mängd erfarenheter har samlats hos många olika 
aktörer även utanfor programmet. Oomstritt är dock an programmet gen viktiga bidrag till 
utvecklingen och till att omställning tiån CFC-medier till klorfria alternativ har gått fortare 
och kanske smidigare än det hade gjort utan programmet. 

Konvertering av system fSn R12 och RSOO (i allmänhet till R134a) pågår och är relativt 
problemtii. Nya system med andra medier fws också på marknaden for nyinstallationer. 



Omställning av system med R502 och R22 är mera problematisk. För att ersätta R502 för 
tillämpningar med stora temperaturlyt? kan man tvingas bygga om anläggningarna till 
tvåstegsdrift. Medier som R404A och R507 namns som ersättningsmedier till R502. 

För ersättning av R22 finns flera frågetecken trots att vi bara har ett år kvar till dess att an- 
vändning i nya anläggningar forbjuds i Sverige. Det finns inte något rent HFC-medium 
som kan ersätta R22 (men väl förslag på blandningar). R407C är ett alternativ men det är 
en blandning med relativt stor “glide” (på 5 - 7°C ) vilken kan medföra problem i vissa 
system på grund av koncentrationsforskjutningar (men också andra frågetecken finns). På 
längre sikt kommer troligen R410A som ett intressant ersättningsmedium till R22. Också 
detta är en blandning (dock med liten glide) men jämfört med R22 ger den ungefär 1,6 
gånger högre tryck. Det finns flera fördelar med högre tryck, bland annat blir 
dimensionerna för rör och komponenter mindre, men innan vi kan använda R410A 
behöver komponenter som klarar högre tryck utvecklas och göras tillgängliga på 
marknaden (i första hand kompressorer och värmeväxlare). 

På olika håll i världen har intresset for att använda CO2 som arbetsmedium vuxit de 
senaste aren - en utveckling som inspirerats av Prof. Lorentzen, NTH-SINTEF. Detta 
arbetsmedium medfor emellertid att ännu högre tryck måste användas (ca 100 bar på 
högtryckssidan är ofta lämpligt) och även andra problem behöver lösas (bl a med hansyn 
till överkritisk arbetscykel). 

Användning av kolväten, speciellt propan, är tekniskt sett problemfri. Om man i en R22- 
anläggning byter köldmedium till propan får man marginellt lägre kyleffekt jamfort med 
R22 men i allmänhet en något bättre köldfaktor. Säkerhetsaspekterna är de som bromsar en 
mera genomgående omställning. 

Vi har de senaste aren lärt oss 
. att någorlunda hantera zeotropiska blandningar i praktiken 
l att ha visst perspektiv på säkerhetsfrågor med brännbara medier och visst underlag för sä- 

kerhetsanalys vid deras användning. Förslag till normer är under utarbetande. 
. att använda CO2 som en effektiv köldbärare -- användning som köldmedium diskuteras. 

Bland utvecklingsområden kan vidare nämnas att vi på olika vägar (internationellt, men 
även genom nationella insatser) Ritt fram 

l användbara arbetsmedier -- några nya kandidater har kommit fram och ett antal har 
sorterats bort 

. relativt tillförlitliga termofysikaliska data för “nya” rena medier och för blandningar 
liksom användbara beräkningshjälpmedel för medierna 

. en del praktiska dimensioneringsdata tör värmeövergång och tryckfall med nya medier 
l omfattande praktiska erfarenheter av konvertering från R12 (R500) till R134a 
. underlag för dimensionering av plattvärmeväxlare för ammoniak 
l erfarenheter .av användning av kolväten (såsom propan, cyklopropan och kolvätebland- 

ningar) som arbetsmedier samt underlag for dimensionering av värmeväxlare med dessa 
. bättre köldbarare (både vattenbaserade och andra mycket effektiva, såsom COz). 



Många frågor återstår. 

Ett övergripande stort problemkomplex är frågan om inom vilka användningsområden som 
de olika medierna -- HFC-ämnen; kolväten (propan etc), ammoniak eller koldioxid -- 
kommer att visa sig mest lämpade. Hur kommer “kartan” att se ut då vi ställer om... 

från en situation där vi använde.. till... eller till ett “naturligt” alternativ: 

R12 R134a Butan, cyklopropan (HC-blandn.) 
R502 R404A Propan, propen (HC-blandningar) 
R22 R407C R744 (koldioxid, C02) 
R717 (ammoniak, NHs) R7 17 (ammoniak) R717 (ammoniak, NH3) 

Exempelpå mera begränsade men ändå omfattandefrågeställningar är: 

* Ersättningsmedier för R22 i alla olika typer av system 

* Smörjegenskaper och livslängd för nya oljor och köldmedier 

* Användning i praktiken av blandningar med större glide i olika typer av system 

* Minimering av erforderlig köldmediemängd, speciellt i system med brännbara medier 

* Köldbärare som ger bra förutsättningar fdr energibesparing och enkla indirekta system 

* Värmeväxlare avpassade för minsta möjliga temperaturdifferenser - för att åstadkomma 
energisnåla kyl- och värmepumpsystem 

För största möjliga energibesparing behöver vi också utveckla . . 

* Styrsystem i produkter (for expansionsventiler, avfrostning, driftoptimering av fläktar och 
kompressorer) och för hela system 

* Tillförlitliga sätt att mäta och presentera prestanda för komponenter och system 

* Billiga och enkla lågtemperatursystem för värmedistribution vid värmepumpanvändning 

* Bra sätt att informera brukare och kunder så att de får korrekt underlag (och kan tolka det) 
om komponent- och systemprestanda for att ta fdmuftiga investeringsbeslut! 

Kort sagt är malet for vidare utveckling helt enkelt att få fram enkla, driflsäkra system med 
minimal miljöpåverkan med största mOJiga energibesparing till ett lågtpris.. . 
Lättare sagt än gjort, men något att jobba vidare på.... 

Ett stort tack från hh(lgskolesidan till 

l Stefan Camitz och Stefan Jakélius, NUTEK, för hangivet arbete att realisera programmet 

l medverkande företag - ABB Refrigeration, AKA Kyla, Alfa-Laval Thermal, Electrolux 
och ElectroStandard -- för bidrag till programmet och till Lennart Rolfsman, Klas Berglöf, 
Christer Engman/Jan Grönvall, Per Wennerström och Mats Fehrm för intressanta diskus- 
sioner och gott samarbete i ledningsgruppen. 
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412 88 Göteborg 

ALTERNATIVA KÖLDMEDIER - Dokumentation 

Sammanfattningsvis finns, respektive kommer att finnas, följande rapporter och avhandlingar. 

Projekt Al - Konvertering 

Rapport nr 4 - delrapport 
Lieavhandling under våren 1997 

Per Lundqvist, KTHiKlas Berglöf, AKA Kyla 

Projekt A2 - Termofysikaliska data 

Rapport nr 10 - slutrapport Lennart Vamling, CTH/Leonart Rolfsman, ABBSTAL 
(Svenska Kyltekniska Föreningens handbok nr 14) 

Projekt Bl - Riskanalyser 

Rapport nr 7 Jan-Erik Nowacki 

Projekt B2 - Egenskaper 

Examensarbete, CTH 
Lieavhandling under arbete 

Lennart Vamling, CTH/Lennart Rolfsman, ABBSTAL 

Projekt B3.1- Ren cyklopropan och blandningar av propan och isobutan 

Rapport nr 2 
Lieavhandling senare under 1997 

Jörgen Rogstam, KTH!Per Wennerström, Electrolux 

Projekt B3.2 - Propan och kolväteblandningar i små värmepumpar 

Rapport nr 5 - delrapport 
Rapport nr 6 - delrapport 
Delrapport under arbete 

Björn Palm, KTHiMats Fehrm, Elektrostandard 

Projekt Cl - Blandningar 

Två rapporter under arbete 
Avhandlingar av 

Lennart Vamling, CTH/Christer Engman, Alfa Laval Thermal 

Peter Melin, CTH och Wei Shao, KTH 
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Projekt Dl - Prestanda och karakteristik - värmeväxlare 

Lieavhandling under hösten 1997 Dirk Sterner, LTWChrister Engman, Alfa Laval Thermal 

Projekt D2 - Prestanda och karakteristik - kompressorer 

Rapport under arbete Peter Rohlin. KTwLennart Rolfsman, ABBSTAL 

Projekt D3 - Tubpannekondensorer - törstudie 

Förberedelser för kommande 
doktorandarbeten pågår 

Lennart Vamling, CTH/Lennart Rolfsman, ABBSTAL 

Projekt El - Systemaspekter och E2 - Systemprov 

Lieavhandling under hösten 1997 Lennart Vamling, CTwLennart Rolfsman, ABBSTAL 

Projekt BFMWJTEK - Konsekvenser av tidigarelagd utfasning av HCFC-medeier 

Rapport nr 9 Tomas Hallin, Energiprojekt AB, Göteborg 
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