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FÖRORD 

Denna rapport är en del i NUTEKs forskningsprogram “Ersättning av miljöfarliga 
medier i kylanläggningar och värmepumpar - Projekt E.1 Systemaspekter - design och 
optimering”. Projektledare är Lennart Vamling. Fbfattama tackar NUTEK fdr 
finansiellt stöd och Lennart Vamling för värdefulla synpunkter under arbetets gång. 



ABSTRACT 

The aim of this project, was to investigate how changes in composition of 
nonazeotropic mixtures, due to accumulation of the working fluid in the system, 
influence the coefficient of performance (COP) and capacity, in different 
applications. This study is part of a larger research program with funding from 
NUTEK and industry. It was carried out with an extensive simulation program for 
vapour compression cycles. 
Three different applications were considered: heat pump, refrigeration and 

air conditioning (AC). All applications were studied for the conditions associated 
with new construction. The AC application was also investigated for a drop-in 
situation. For each application, a number of different cases were studied. These were: 
l evaporation by direct expansion without accumulation of working fluid (DX,, &, 
l evaporation in a pool boiling evaporator with different fractions of stagnant 

working fluid, and, 
l evaporation by direct expansion with the working fluid dissolved in the 

compressor oil (DX,t =r). 
For the heat pump application, three nonazeotropic mixtures with different 

temperature glides were considered: R22-R114, R22-R142b and R22-152a. The 
reasons for including R114, despite the fact that it is a CFC fluid, were that its 
properties are well known and that the R22-RI 14 mixture has a large glide. For the 
refrigeration application four commercial mixtures were used: the ternary mixtures 
SUVA AC9000 and SUVA HP62, and the binary mixtures Genetron AZ20 and 
Genetron AZ50. All seven mixtures were considered for the AC application. 
In general, the effects on COP and capacity by changes of the composition, due to 

accumulation of the working fluid, were marginal. The calculations showed that the 
change in COP and capacity, mainly due to the change in composition of the 
mixture, generally become larger with increasing temperature glide of the mixture. 
The change in COP and capacity was generally larger for the poolboiling case, 
compared with the direct expansion case (DX no =c). The change in COP and capacity 
seemed to depend mainly upon the difference between the initial and the actual 
circulating composition. To a large degree, this difference depended on the fraction 
of stagnant working fluid in the evaporator. An increased temperature glide of the 
mixture enlarged the difference. In the direct expansion case changes in the working 
fluid composition, caused by solubility differences in the compressor oil, can affect 
the performance of the cycle. 
Beside these relatively marginal changes in performance, a number of cases were 

identified where the changes in composition may be more important. In the drop-in 
situation, AC9000 showed relatively large variations in capacity within the possible 
composition range, due to differences in solubility in compressor oil. Furthermore, in 
the pool boiling case at drop-in conditions for AC9000, the variation of COP with 
fraction of stagnat working fluid was not negligible. A notable result is that the 
calculations for HP62, in the DX,, aft case, indicated that the composition of this 
mixture may, at extreme conditions, fall in the flammable region, due to assumed 
differences in solubility in the compressor oil. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta projekt, som är en del av ett större forskningsprogram fmanserat av 
NUTEK och industrin, har varit att för icke-azeotropa blandningar undersöka hur 
sammansättningsförändringar på grund av upplagring av arbetsmedium i systemet 
påverkar värmefaktor (COP) och kapacitet, i olika applikationer. Undersökningen har 
gjorts genom beräkningar med hjälp av ett omfattande cykelsimuleringsprogram. 
Tre olika applikationer har studerats: värmepumpsfallet, kylmaskinsfallet och 

luftkonditioneringsfallet. Samtliga applikationer undersöktes vid nydesign. För 
luftkonditioneringsfallet studerades även en drop-in-situation. För varje applikation 
har ett antal fall undersökts. Dessa fall var förångning genom direktexpansion utan 
upplagring av arbetsmedium, förångning i en pool-boilingförångam med olika andel 
stillastående arbetsmedium samt förångning genom direktexpansion där arbetsmedium 
löste sig i kompressoroljan. 
1 värmepumpsapplikationen studerades tre binära icke-azeotropa blandningar med 

olika gradient: R22-R114, R22-R142b och R22-R152a. Anledningen till att R114 
studerats trots att den är en CFC-förening är att mycket ämnesdata finns tillgängliga 
och att blandningen R22-R114 har en stor gradient. 1 kylmaskinsapplikationen 
undersöktes fyra kommersiella blandningar: SUVA AC9000 och SUVA HP62 som 
båda är ternära samt de binära blandningarna Genetron AZ20 och Genetron AZ50. 1 
luftkonditioneringsapplikationen studerades samtliga sju blandningar. 
1 allmänhet påverkar de sammansättningsförändringar som fås på grund av 

upplagring COP och kapaciteten relativt marginellt. Beräkningarna visar att 
förändringen i COP och kapacitetet, främst beroende på blandningens 
sammansättningsförändring, generellt ökar med ökad temperaturgradient hos 
blandningen. Förändringen i COP och kapacitet i pool-boilingfallet är generellt större 
än förändringen i direktexpansionsfallet. Förändringen i COP och kapacitet verkar i 
huvudsak bero på den skillnad som fås mellan satsad och cirkulerande 
sammansättning. Denna skillnad beror vid pool-boiling i hög grad på hur stor andel 
arbetsmedium som står stilla i förångaren. Skillnaden ökar också med ökad 
temperaturgradient hos blandningen. Även vid direktexpansion kan 
sammansättningsfdrändringar, då på grund av inlösning i kompressoroljan. vara av 
betydelse för prestanda. 
Förutom dessa relativt marginella prestandaförändringar har ett antal fall där 

förändringar kan vara av stor vikt identifierats. AC9OMl visade i designfallet på 
relativt stora kapacitetsvariationer inom det på grund av inlösning i kompressoroljan 
tänkbara sammansättningsområdet. Dessutom visade samma blandning på en icke 
obetydlig variation i COP beroende på andel stillastående arbetsmedium vid pool- 
boiling i drop-in-fallet. Ett anmärkningsvärt resultat är att beräkningarna för HP62 
tyder på att denna blandning under extrema förutsättningar och antaganden verkar 
kunna hamna i det brandfarliga området på grund av inlösning i kompressoroljan vid 
direktexpansion. 
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1. NEDNING 

Som ett av de mest lovande alternativen till dagens miljöskadliga freoner ses icke- 
azeotropa blandningar. Redan finns flera binära och ternära icke-axeotropa 
blandningar på marknaden eller är på väg att introduceras. Bland dessa kan AC9000 
och HP62 nämnas. 
Detta projekt ingår som en del i NUTEKs forskningsprogram “Ersättning av 

miljöfarliga medier i kylanläggningar och värmepumpar” - Projekt E.l 
Systemaspekter - design och optimering. Syftet har varit att undersöka vilka 
egenskaper oliia blandningar har och hur detta påverkar prestanda i oliia 
tillämpningar. En inledande studie av hur värmefaktorn (COP) och kapaciteten 
påverkas av en eventuell sammansättningsförändring på grund av inlösning i 
kompressoroljan har gjorts. Det var också av intresse att undersöka huruvida man 
riskerar att blandningens sammansättning förändras så den blir brandfarlig eller ej. 
Dessutom har det studerats hur dessa blandningar beter sig om man istället för en 
direktexpansionsförångare väljer att arbeta med en så kallad pool-boilingförångare. 
Då dessa blandningar är tänkta att användas både i nydesignade anläggningar och 
som drop-in-medier i befintliga anläggningar var det också intressant att jämföra 
blandningarnas prestanda med prestanda för de medier de skall ersätta. 
Arbetet har syftat till att dels undersöka hur storleken av en blandnings gradient 

påverkar prestanda, dels undersöka hur de blandningar som redan nu eller inom kort 
finns på marknaden beter sig. Av det första skalet har tre binära blandningar med 
olika gradient undersökts: R22-R114, R22-R142b och R22-R152a. Att R114 studerats 
trots att den är en CFC-förening beror på att det finns mycket ämnesdata tillgängliga 
samt att blandningen R22-R114 har en stor gradient. De kommersiella binära 
blandningarna Genetron AZ20 och Genetron AZ50 från Alhed Signal samt de ternära 
SUVA AC9C00 och SUVA HP62 (även benämnd R404A) från DuPont har 
undersökts av det senare skälet. 
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2. ICKE-AZEOTROPA BLANDNINGAR 

Att använda icke-azeotropa blandningar som arbetsmedium i värmepumpar och 
kylmaskmer skiljer sig på flera sätt från att använda azeotropa blandningar eller rena 
ämnen. Skillnaderna i uppförande beror i huvudsak på bubbelpunkts- respektive 
daggpunktskurvornas olika utseende för de olika arbetsmedierna. 

2.1 Bubbelpunkt respektive daggpunkt 

Den viktigaste skillnaden mellan en icke-azeotrop blandning och ett rent ämne är 
bubbelpunkts- respektive daggpunktskurvan. Med bubbelpunkt avses den temperatur 
vid vilken ett ämne eller en blandning vid ett visst tryck övergår från vätskefas till 
ångfas. Daggpunkten är på motsvarande sätt den temperatur vid vilken ett ämne eller 
en blandning vid ett visst tryck kondenserar. För ett rent ämne eller en azeotrop 
blandning vid ett visst tryck sker dessa båda fenomen vid samma temperatur (se figur 
2.la). En icke-azeotrop blandning beter sig annorlunda Fötigning och kondensation 
vid ett visst tryck och en viss sammansättning sker vid olika temperaturer (se figur 
2.lb). Detta innebär att en icke-azeotron blandning i iämvikt mellan vätska och ånea 
vid en given temperatur och ett givet tryck har olika sammansättning i vätskefasen 
och i tigfasen. 

Temperatur 

4 

Daggpunktskurva I / I 
L / 
Bubbelpunkts- 1 
kurva I 

Temperatur 

Daggpunktskurva 

I kurva I 

A Azeolrop 
B A ‘\ / B 

blandning Icke-azeotropa 

blandningar 

Figur 2.1: Exempel på daggpunkts- respektive bubbelpunktskurva för (a) en 
azeotrop binär blandning och (b) icke-azeotropa binära blandningar vid 
konstant tryck. 
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Som frarng& av figur 2.lb är det det horisontella avståndet mellan de bada kurvorna 
som avgör hur stor skillnaden i sammansättning mellan vätskefas och ångfas blir vid 
fasjämvikt för en icke-azeotrop blandning. Den lättflyktiga komponenten (i figuren 
komponent B) anrikas alltid i ångfasen medan vätskefasen f&r en större andel 
svåmyktig komponent. 
Allt eftersom samman&tningen förändras ändras ocksi bubbel- respektive 

daggpunktstemperaturen vid det aktuella trycket. Denna temperaturf&ändring kallas 
gradient. Gradientens storlek är, eftersom den beror av sammansättningsförändringen, 
en funktion av det horisontella avstandet mellan bubbel- respektive 
daggpunktskurvoma. 
För en icke-azeotrop blandning kan fliljden bli att om det nagonstans i systemet 

finns en upplagrad vätskefas fas en sammansättningsförändring hos det cirkulerande 
arbetsmediet. Detta kan inses med hjälp av bubbel- respektive daggpunktskurvorna 
(figur 2.lb). Då en blandning satsas som vätskefas faS på grund av upplagringen en 
större andel lättflyktigt i ångfasen än i den satsade vätskefasen. Samtidigt anrikas 
sv&lyktig komponent i vätskefasen. Eftersom &tgfasen kondenseras och 
återcirkuleras inställer sig Sa småningom en jämvikt. Om, och i så fall i vilken 
omfattning, denna sammansätmingsfdrändring uppkommer beror på hur systemet är 
designat. Storleken p& blandningens gradient har ocks& betydelse. Exempel pi 
möjliga upplagringsst?4llen är kondensor, receiver, kompressorolja och vissa ty-per av 
förtigare, till exempel Sa kallade pool-boiling-för4ngare. 
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3. STUDIEN-ENBESKRIVNING 

3.1 FRÅGESTÄLLNING 

Då dagens enkomponentsmedier troligen delvis kommer att ersättas av binära och 
ternära icke-azeotropa blandningar är det viktigt att vara medveten om vad detta 
innebar ur alla synvinklar. Det finns mariga frågor som behöver besvaras. 
Avsikten med detta projekt har varit att besvara, belysa, utreda och exemplifiera de 

frågor som berör sammansättningsförändringar orsakade dels av inlösning av 
arbetsmedium i kompressoroljan dels av för&ngarutformning. Den påverkan på 
prestanda som fås som följd har studerats. 

3.2 STUDERADE PARAMETRAR OCH SYSTEM 

De fall som studerats är fdrhgning genom direktexpansion utan upplagring och 
därmed ingen sammansättningsfiMndring, förtigning i en pool-boilingfdr&ngare med 
oliia andel stillastaende arbetsmedium samt fortigning genom direktexpansion där 
arbetsmedium ackumuleras i kompressoroljan. 
Beräkningar för ovan nämnda fall har gjorts med hjälp av ett systemsimulerings- 

program (se kapitel 4). Under olika föruts&ningar har skillnaden i sammansättning 
mellan laddad och cirkulerande sammansättning beräknats. 
En andrad sammansMning piverkar anläggningens prestanda, det vill säga 

värmefaktorn (COP) och kapaciteten. Kapacitet deftieras här som kondensoreffekt 
genom volymsflöde in till kompressorn. Kapaciteten ändras pt% grund av att 
blandningen med den nya sammansättningen får andra egenskaper. Bland annat 
andras blandningens volymitet, &rgbildningsvarme och tryckniva. Bade COP och 
kapacitet piverkas av att den nya sammansättningen ger andra inre 
temperaturförh&llanden, det vill säga en annan gradient. Dessutom Xtulras 
värmegenomgr%ngstalet samt kompressoms isentropverkningsgrad. 

3.2.1 Födngarutformning 

Jämförelsen här bygger som tidigare nlbnnts p& fdrhgning genom direktexpansion 
utan samman&tningsfWndring och för&ngning i en pool-boilingfMngare. 1 figur 
3.1 visas principen för respektive fdfingartyp. 
Förutom att en samrnansättningsfdr2ndring uppkommer pa grund av att ett 

jämviktssteg erhus i pool-boilingförångaren fms andra viktiga skillnader mellan 
dessa bada förr%ngartyper. 1 direktexpansionsförångaren förtigas allt arbetsmedium 
inuti varmeväxlarens tuber. Ett tryckfall uppkommer i dessa tuber. 1 pool-boiling- 
förtigaren, där förz!ngningen antas ske utanps tuber i ett jämviktssteg, fms däremot 
en stillastaende volym arbetsmedium i vätskefas. Hastigheten är d8rmed mycket låg 
varvid tryckfallet kan antas vara försumbart litet. Detta innebär en vinst i form av 
minskat tryckfall för pool-boilingfdrångaren jämfört med direktexpansionsförångaren. 
En annan mycket viktig skillnad är den inre gradienten. 1 direktexpansionsfdrångaren 
fås en gradient, det vill säga bubbelpunktstemperaturen andras längs värmeväxlaren. 
Denna gradient kan d& matchas mot värmekällan sa att temperaturdifferensen mellan 
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Arbrtsmsdium 
ut (dnga) 

* 

Varmskalla 
ut 

Arbstsmsdium 
ui (tinga) 

Varmskalla 
in , 

Varnhkalla 
In 

Atthmrdlum ’ 
in (vatska & bnga) 

Vatmskalla Afbstsmsdium 
ut In (vatska & hga) 

Figur 3.1 Principskiss av förångare av (a) direktexpansionstyp och (b) pool- 
boilingtyp 

värmekälla och arbetsmedium i förångaren kan utnyttjas maximalt. 1 pool- 
boilingförångaren uppkommer inte motsvarande gradient på grund av jämvikten. 1 
figur 3.2 visas temperaturprofilerna längs förångaren för de båda förångartyperna. 
Vid samma area och samma värmegenomgångstal för båda förångartyperna innebär 
detta att man tör en icke-azeotrop blandning ut ur förångaren får en lägre temperatur 
vid pool-boiling än vid direktexpansion. 

/ Värmekälla 

/ Direldewansion 

t l 

0 1 
NAtot 

Figur 3.2 Schematisk skiss av temperaturprofilerna längs förångaren vid 
direktexpansion och pool-boilingfdrångning. 
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För att studera ovan nämnda fenomen har vissa förenklingar och försumningar 
krävts. Dessa redovisas tillsammans med simuleringsprogrammet i kapitel 4. 

3.2.2 Inlösning i kompressorolja 

När arbetsmedium löser sig i kompressoroljan kan det uppkomma sammansättnings- 
förändringar i det cirkulerande arbetsmediet. Hur sammansättningen förändras beror 
på i vilket förhållande blandningens olika komponenter löser sig. Då det inte är känt 
hur denna inlösning sker har ett grovt antagande gjorts för att uppskatta de värsta 
fallen. Enligt ABB STAL, Refrigeration AB löser sig maximalt 25 viktsprocent 
arbetsmedium i oljan. De typiska siffror som använts i övrigt är 500 kg arbets- 
medium och 250 1 olja. Relationen mellan oljemängd och mängd arbetsmedium antas 
galla för en anläggning på 1000 kw. För att uppskatta de värsta fallen antogs att 
enbart en komponent löstes in åt gången. Genom att beräkna extremerna, det vill 
säga en komponent inlöst maximalt för samtliga komponenter, ringades ett möjligt 
sammansättningsintervall på grund av inlösning i oljan in. Ett större antal samman- 
sättningar inom detta område undersöktes sedan för direktexpansionsfallet för att 
studera hur prestanda kan förändras på grund av inlösningen. 

3.3 DESIGNFALL KONTRA BEFINTLIG ANLÄGGNING 

1 denna studie har två olika fall tagits i beaktande. De flesta beräkningar har gjorts 
för det fall där anläggningen designats och optimerats för den aktuella blandningen. 
För att studera vad som händer då en blandning utgör så kallat drop-in-medium i en 
befintlig anläggning har ett mindre antal beräkningar gjorts. 
1 designfallet gjordes beräkningarna för en given kondensoreffekt (1000 kw) och 

med bestämda värmeväxlarareor. Kompressorn fdrutsattes optimalt vald fdr varje 
kombination av applikation och arbetsmedium. 
1 fallet med en befintlig anläggning har beräkningarna istället gjorts för en given 

kompressorstorlek (konstant slagvolym) och även här med bestämda värmeväxlar- 
areor. 
Den principiella skillnaden mellan drap-in- och designfallet är värmebelastningen 

(Q/A) i vtieväxlama. För givna värmeväxlarytor varierar värmebelastningen med 
effekten. 1 designfallet hölls varrnebelastningen i kondensorn konstant medan 
värmebelastningen i förångaren tilläts variera 1 drop-in-fallet tilläts däremot 
värmebelastningen variera både i förångare och kondensor. Värmebe1astningen 
varierar kraftigt mellan olika medier. Förändringar i värmebelastningen påverkar 
temperaturnivån i värmeväxlama. Eftersom värmebelastningen i drop-in-fallet varierar 
kraftigt i både förångare och kondensor erhålls en kraftig påverkan på temperatur- 
lyftet över kompressorn och därmed också på värmefaktorn. Förändringar på 
förångarsidan påverkar kapaciteten kraftigt. 



4. BERÄKNINGSMODELLER 

Vid beräkningarna har ett befintligt cykelsimuleringprogram utnyttjats. Programmet 
har utvecklats av Marine Högberg vid Institutionen för värmeteknik och maskinlära. 
Nedan beskrivs endast de delar av programmet som utnyttjats samt de modifieringar 
som varit nödvändiga för beräkningarna i detta projekt. För detaljer och utförlig 
beskrivning av programmet hanvisas till Högberg et. al. (1990, 1993). 
För simuleringar med direktexpansionsförångare och konstant kondensoreffekt 

(inkluderat beräkningar för oljeinlösningsstudien) har det ursprungliga programmet 
utnyttjats. För simuleringarna med pool-boilingfdrångare samt för beräkningar med 
konstant slagvolym i kompressorn istället för konstant kondensoreffekt krävdes vissa 
modifieringar av programmet. 

4.1 CYKELSIMULERINGSPROGRAM 

Programmet, som är skrivet i FORTRAN 77, är uppbyggt av ett huvudprogram och 
ett stort antal subrutiner. Huvudprogrammet handhar in- och utdata, medan de 
aktuella beräkningarna utförs med hjälp av subrutinerna. Ett programpaket för 
framtagning av tillstands- och transportdata, utvecklat av Lennart Vanding vid 
Institutionen mr värmeteknik och maskinlära, är kopplat till programmet. 
Programstrukturen är sådan att den kombinerar ekvationslösning med sekvensiell 

modulbaserad lösning. 1 den övergripande iterationsloopen utnyttjas den första 
metoden medan subrutinerna på de lägre nivt%ema normalt utnyttjar den senare 
metoden. Anledningen till att sekvensiell modulbaserad lösning utnyttjas i subrutiner- 
na är dels att uppbyggnaden skall vara lätt att följa. dels fdr att förenkla och möjlig- 
göra utvidgningar av programmet 
För att förenkla ber&ningama har en enstegscykel studerats i detta projekt. En 

principskiss av cykeln visas i figur 4.1. 

Figur 4.1 Schematisk skiss av en enstegscykel. 



8 

Anläggningen antas arbeta mellan en vätskeformig värmekälla och en vätskeformig 
varmesanka. Arbetsmediet antas vara mättat vid kondensor- respektive fdrångar- 
utloppen. Gasen in till kompressorn är överhettad genom internvärmeväxling med 
kondensatet. Systemet antas vid beräkningarna arbeta utan oljekylning. Denna 
förenkling diskuteras i artikeln av Högberg et. al. (1993). 
När temperaturskillnaden mellan värmesänkans in- och utlopp är tillräckligt stor för 

att möjliggöra extern underkylning av kondensatet tas vid beräkningarna hänsyn till 
denna underkylning. Anledningen är att for en vätskeformig värmesänka är extern 
underkylning ett enkelt och billigt sätt att höja värmefaktorn och anläggningens 
uteffekt. Dessutom utnyttjas underkylning på detta sätt i de flesta verkliga anlägg- 
ningar. 
Samtliga beräkningar gjorda med det ursprungliga programmet gäller endast i 

designfallet. Både kondensoms uteffekt och värmeväxlarrueoma är konstanta. 
Värmeväxlarareorna bestäms genom att en minsta temperaturdifferens i varme- 
växlama sätts och areorna beräknas för en referensfluid. Kompressorn antas vara 
optimerad för varje kombination av applikation och arbetsmedium. 
Alla värmeväxlare modelleras som motströmsvärmeväxlare. 1 kondensorn går 

värmebäraren inuti tuberna medan tuberna i förångaren innehåller arbetsmedium. 1 
samtliga värmeväxlare beräknas värmeöverföringen genom numerisk integration längs 
tuberna. 
Normalt uppskattas alla termodynruniska egenskaper med Lee-Keslers tillstånds- 

ekvation (EoS) (1975) med blandningsregler av Plöcker et. al. (1978), men det finns 
möjlighet att välja en annan EoS. Val av EoS diskuteras av Ström et. al (1992). 
Ekvationer för värmeöverföring och transportdata fins beskrivna av Högberg et. al. 
(1993). Där ges också samtliga ekvationer som används för beräkning av värme- 
överföring i kondensor och suggasvXrmeväxlare samt en beskrivning av designen för 
samtliga ingående värmeväxlare. 
1 detta arbete används Pierres ekvationer för värmeöverföring och tryckfall i 

förångaren. Dessa ekvationer valdes då Melin (1994) visat att de överensstämmer 
mycket bra med mätningar gjorda för rena ämnen i en förångare liknande den i detta 
projekt. 
Kompressoms isentropverkningsgrad, ni,. har uppskattats enligt 

qi, =0.815 -0.02 'bad 
Pfödng 

(4.1) 

Ekvation (4.1) baseras på mätningar av isentropverkningsgraden gjorda på en 
skruvkompressor med dubbla skruvar och justerbart volymsförhållande. Varje 
kombination av arbetsmedium-olja har egna koefficienter. På grund av brist på data 
för vissa medier har koefficienter typiska för R12 använts för samtliga arbetsmedier 
och blandningar av arbetsmedier. Av denna anledning har ingen hänsyn tagits till 
variationer beroende på vilken kombination av arbetsmedium-olja som studerats. 
Däremot har variationer i isentropverkningsgraden beroende på tryckförhållandet 
tagits med i beräkningarna. 
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4.2 MODIFIERINGAR 

4.2.1 Pool-boilingförångare 

1 en pool-boilingfdrångare fmns en viss volym stillastående vätska. Därigenom 
kommer fdr en icke-azeotrop blandning den satsade och den cirkulerande 
sammansättningen att skilja sig åt. Genom att specificera den satsade 
sammansättningen och hur stor andel av den totala mängden arbetsmedium som är 
stillastående beräknas, med hjälp av en flashberäkning, den cirkulerande 
sammansättningen. 
Eftersom litteratur rörande blandningars värmeöverföring är bristfallig detaljberäknas 

inte själva fört%ngsren. Istället specificeras den dtivande kraften (@A), det vill säga 
medeltemperaturdifferensen, för denna värmeväxlare. Vid mätningar som gjorts ‘för 
pool-boiling på enstaka rör erhölls stora försämringar relativt ideala värden, se till 
exempel Bier och Bayer (1989). Å andra sidan har Gorenflo (1993) visat att dessa 
försämringar inte uppkommer i lika hög grad då mätningarna istället görs på 
tubknippen. För att kunna fastslå detta behövs dock ytterligare mätningar på 
tubknippen. Vidare har tryckfallet i pool-boilingförångaren försummats då hastigheten 
där är mycket låg på grund av den stillastående vätskevolymen. 
För att kunna göra en rättvis jämförelse med dire.ktexpansionsförångaren valdes att 

sätta samma medeltemperaturdifferens i båda förångartyperna vid i övrigt samma 
förutsättningar. På detta sätt kan en annan nivå på värmegenomgångstalet 
kompenseras av en andrad area. 

4.2.2 Konstant slagvolym 

1 de fall beräkningar gjorts för drop-in-förhållanden specificerades kompressoms 
slagvolym istället för kondensoms uteffekt 1 övrigt gällde samma förutsättningar som 
tidigare. Följden av detta blev att värmebelastningen (Q/A) i i värmeväxlama 
varierade mellan olika medier. Detta kan ses som att de relativa värmeväxlarareorna 
ändrades mellan olika blandningar. 
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR 

Som tidigare nämnts var syftet med projektet att undersöka hur prestanda påverkas 
av sammansätmingsförändringar pi grund av inlösning i kompressorolja, göra en 
jämförelse mellan direktexpansion och pool-boilingförångning samt klargöra hur olika 
blandningar beter sig vid pool-boilingfdrangning. Dessutom var det av intresse att 
undersöka om skillnaden i prestanda mellan direktexpansion och pool- 
boilingförilngning hänger samman med gradientens storlek. Dessa undersökningar har 
gjorts för tre binära blandningar med olika gradient samt för ett antal kommersiellt 
intressanta blandningar. 
Här följer en sammanställning av de förutsättningar som gällt samt vilka 

temperaturfall, referensfluider och tillstAndsekvationer som använts. 

5.1 APPLIKATIONER 

Tre olika applikationer valdes för att täcka ett Sa stort tillämpningsomade som 
möjligt, nämligen ett värmepumpsfall, ett luftkonditioneringsfall och ett 
kylmaskinsfaU. I värmepumpsfallet valdes temperaturen p& värmekällan till 15 - WC 
och pA värmesänkan till 60 - 65’C. För luftkonditioneringsfallet var motsvarande 
temperaturer 12 - 6’C och 30 - 4OC samt för kylmaskinsfallet -20 - -25’C och 25 - 
3o’C. Dessa temperaturer valdes för att de motsvarar normala arbetsförh&llanden för 
respektive applikation. 

5.2 REFERENSFALL 

För att bestämma areorna i förAngare, kondensor och suggasvärmeväxlare valdes ett 
referensfall for respektive applikation. Här specificerades den minsta temperatur- 
differensen i fWngare och kondensor samt hur m.&tga graders överhettning artgan 
skulle ha in till kompressorn. 1 samtliga fall valdes en minsta temperaturdifferens pi 
5K i bAde f6rAngare och kondensor. Överhettningen in till kompressorn valdes till 
15K. Detta är normala designvillkor för dessa applikationer. Referensfallet har även 
använts fdr att göra jämförelser mellan blandningarna och referensfluiden. 
1 värmepumpsfallet valdes R134a som referensfluid medan R22 valdes i de bada 

andra fallen. Anledningen till att just dessa fluider valdes som referensfluider är att 
de idag är de dommerande arbetsmedierna vid nydesign inom respektive 
temperaturomlade. 

5.3 TILLSTÅNDSEKVATIONER 

För att best%nma arbetsmediets fysikaliska egenskaper urnyttjas olika, empiriskt 
framtagna, tiMAndsekvationer @OS). Di olika ekvationer stammer olika bra för olika 
fhtider och temperaturer urnyttjades tvi olika EoS. 1 värmepumpsfallet och i 
luftkonditioneringsfallet urnyttjades Lee-Keslers ekvation (1975) med 
blandningsregler av Plöcker et. al. (1978) (LKP) och i kylmaskinsfallet Peng- 
Robinson-Stryjek-Veras ekvation (Stryjek et. al. 1986) (PRSV). 
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5.4 UNDERSÖKTA BLANDNINGAR 

1 värmepumpsfallet undersöktes tre binära blandningar för att se hur gradientens 
storlek påverkar prestandaförändringarna. Dessa blandningar var R22-R114, R22- 
R142b och R22-R152a med gradienterna 21K, IOK samt 2K. Blandningarna 
undersöktes i hela blandningsintervallet (0-100% R22). 
1 kylmaskinsfallet valdes de kommersiellt intressanta binära blandningarna AZ20 

(50% R125, 50% R32) och AZ50 (50% R125, 50% Rl43a). båda med gradienter 
mindre än 0.5K, samt de ternära blandningarna AC9000 (23% R32, 25% R125, 52% 
R134a) och AP62 (44% R125, 52% R143a. 4% Rl34a) med gradienterna 7K 
respektive IK. Samtliga siffror ovan avser viktsprocent. De båda AZ-blandningarna 
lanseras av Alhed Signal och de båda ternära av DuPont. 
1 luftkonditioneringsfallet gjordes beräkningar för samtiiga ovan nämnda 

blandningar. 
Orsaken till att olika blandningar undersöktes i olika applikationer är att 

blandningarnas tryck och temperatur måste ligga inom vissa normaia gränser. 
Temperaturgränserna sätts av temperaturen hos värmekälla och värmesänka medan 
arbetstrycket bör ligga i intervallet 1-25 bar på grund av begränsningar i 
utrustningen. 

Tabell 5.1 Sammanställning av förutsättningar 

Referi 

t Tillst! 

Bland 
(gmdi 

z&luid .] Rl34a 

12 - 6°C 

R22 

R22-Rl14 (21K) 
R22-Rl42b (10K) 
R22-Rl52a (2K) 
AC9000 (7K) 
HP62 (1 K) 
AZ20, AZ50 
(<0.5K) 

25 - 30°C 

R22 

PRSV 

AC9tXKI (7K) 
HP62 (IK) 
Az20, Az50 
(<0.5K) 



12 

6. RESULTAT 

Resultaten från denna studie är avsedda att användas för att förstå vad användning 
av icke-azeotropa blandningar som arbetsmedium i värmepumpar och kylmaskmer 
innebar. Variationer och trender är av intresse medan absoluta värden pa t ex COP 
och kapacitet i sig är mindre viktiga. Orsaken till detta är att beräkningarna gjorts fdr 
ett specialfall, en given cykel, och därför kan inte de absoluta värdena i sig ses som 
allmängiltiga. 1 presentationen nedan visas endast utvalda figurer som exempel pa 
erhållna resultat. Figurer för samtliga applikationer och medier finns istället samlade i 
en bilaga. 

6.1 VÄRMEPUMPSFALLET 

6.1.1 Direktexpansion 

De tre binära icke-azeotropa blandningarna R22/R114, R22/R142b och R22/Rl52a 
har studerats för värmepumpsfallet. För alla tre bhmdningama fas variationer i COP 
och kapacitet beroende pa blandningens sammansättning. Generellt piverkas 
kapaciteten i större utsträckning än värmefaktorn. COP. Det är ocksA tydligt att 
storleken pA variationen i COP vid direktexpansion kraftigt beror pA hur stor 
blandningens te.mperaturgradient är. Ju större gradienten är desto större blir 
variationen i COP mellan olika sammansättningar. För R22/R114, som har den 
största temperaturgradienten, ses störst variation i COP. COP varierar minst för 
R22BU52.q med minst gradient. 1 figur 6.1 visas COP som funktion av 
sammansättningen för de tre blandningarna. 

Figur 6.1 COP respektive kapacitet mot sammansättning vid fdrangning genom 
direktexpansion för tre icke-azeotropa blandningar med olika 
temperaturgradient. 
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Variationer uppkommer även pa grund av komponenternas olika fysikaliska 
egenskaper. Att kapaciteten varierar mellan olika sammansättningar beror pi att de 
olika komponenterna har olika tryck-temperatur-samband. Ju mer R22 blandningen 
innehaller desto högre tryck erhals ut ur föringaren. Ett högre nyck ger en lägre 
volymitet och därmed en högre kapacitet Eftersom skillnaden i tryck- 
temperatursambanden är störst mellan R22 och R114 erhalls störst variation i 
kapacitet för denna blandning (se figur 6.1). För detaljer rörande COP och kapacitet 
vid direktexpansion för de tre R22-blandningarna hänvisas till artikel av Högberg et. 
al. (1990). 

6.1.2 Oljeinkisning 

Sammansättningens psverkan p& prestanda är av intresse bland annat dr% man riskerar 
att fa en sammansättningsförändring i systemet genom att arbetsmediets komponenter 
löser sig olika mycket i kompressoroljan. Sammansättningsförändringen pi grund av 
inlösning i olja har uppskattats med hjälp av ett värsta fall. 1 figur 6.1 ovan är 
intervallen inom vilka sammansättningen i värsta fall kan variera pi grund av 
inlösning i kompressoroljan inlagda, utgaende fr&~ en urpntngssammansättning pa 50 
molprocent R22. För blandningar med temperaturgradienter större än ett par grader 
kan förändringar i prestanda pa grund av denna sammansättningsfdrändring vara av 
stor betydelse. 

6.13 Pool-boiling 

Beräkningar f& för&tgning genom pool-boiling har gjorts för samma tre binära 
blandningar som för direktexpansionsfallet. FWmlringar i prestanda p& grund av 
olika andel stilJast&nde arbetsmedium har studerats. COP och kapacitet piverkas 
tydligt av hur stor del av arbetsmediet som är stiUast&ende. Ju större blandningens 

Figur 6.2 COP som funktion av laddad respektive cirkulerande sammansättning 
för pool-boiling med olika andel stillastiende arbetsmedium och 
direktexpansion för R22/R142b. 
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temperaturgradient är desto kraftigare blir denna påverkan (se figurer i bilaga A). Då 
COP och kapacitet visas som funktion av laddad sammansättning för olika andel 
stillastående arbetsmedium ligger kurvorna tydligt förskjutna på samma nivå. Visas 
COP och kapacitet istället som funktion av cirkulerande sammansättning överlagras 
kurvorna för olika andel stillastående arbetsmedium. 1 figur 6.2 visas COP som 
funktion av laddad respektive cirkulerande sammansättning för R22/R142b. För 
kapacitet och för de andra R22-blandningarna erhölls samma fenomen. Slutsatsen blir 
att förändringen i COP och kapacitet på grund av olika andel stillastående 
arbetsmedium i huvudsak beror på förändringen i cirkulerande sammansättning. 

6.1.4 Jämförelse mellan direktexpansion och pool-boiling 

Även skillnader i prestanda mellan pool-boilingförångning och direktexpansion har 
undersökts. Vid pool-boiling gäller för rena ämnen generellt att både COP och 
kapacitet hamnar över motsvarande värden vid direktexpansionsförångning. Detta kan 
ses för COP i figur 6.2. Tryckfallet vid pool-boiling är försumbart litet på grund av 
den låga hastigheten, vilket inte är fallet i en direktexpansionsförångare. Den största 
skillnaden mellan direktexpansion och pool-boiling för ett rent ämne är alltså att ett 
högre tryck fås efter förångaren vid pool-boiling. Följden är att mindre 
kompressionsarbete krävs vilket leder till högre COP. An kapaciteten blir högre beror 
på att det högre trycket ger en lägre volymitet. 
COP for icke-urearopa blandningar hamnar ofta lägre vid pool-boilingfdrångning 

än vid förångning genom direktexpansion, trots an en tryckvinst fås även här på 
grund av avsaknad av tryckfall. Anledningen är att gradienten i förångaren går 
förlorad på grund av jämvikten i pool-boilingfört%ngaren. Gradienten kan inte längre 
matchas så att temperaturen, och därmed trycket, ut ur förångaren hålls lika hög som 
vid direktexpansion (se figur 3.2). 1 de fall där förlusten på grund av förlorad 
gradient är större än vinsten på grund av minskat tryckfall fås lägre COP vid pool- 
boiling än vid direktexpansion. 

Figur 6.3 Kapacitet som funktion av cirkulerande sammansättning för pool-boiling 
med olika andel stillastående arbetsmedium och direktexpansion för 
blandningarna R22/Rll4 (gradient 22K) och R22/R152a (gradient 2K). 
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Kapaciteten har oftast visat sig bli lägre i pool-boilingfallet än i direktexpansions- 
fallet då jämförelsen görs vid samma cirkulerande sammansättning som i 
direktexpansionsfallet. Detta galler under förutsättning att den förlorade gradienten är 
tillräckligt stor. 1 figur 6.3 visas kapaciteten som funktion av cirkulerande 
sammansättning för pool-boiling och direktexpansion för blandningarna R22/Rll4 
med en gradient på 21K och R2UR152a med en gradient på 2K. 
Anledningen till att den relativa kapaciteten (pool-boiling jamfört med 
direktexpansion) beror av blandningens gradient är samverkan mellan den förlorade 
gradienten och tryckvinsten som fås i pool-boilingförångaren. Då gradienten går 
förlorad fås en lägre temperatur ut ur förångaren. Detta medför ett lägre tryck. Å 
andra sidan fås ett högre tryck på grund av tryckvinsten. Sammantaget innebär detta 
att om gradienten är tillräckligt stor fås en nettotryckforlust och därmed en lägre 
kapacitet. Endast för blandningar med liten eller ingen gradient fås vid pool-boiling 
en nettotryckvinst och därmed en ökad kapacitet. 

6.2 KYLMASKINSFALL 

För tillämpning i kylmaskiner har de binära blandningarna AZ20 och AZ50 samt de 
ternära blandningarna AC9000 och HP62 studerats. Som visas i tabell 5.1 är 
temperaturgradienten fdr de båda första blandningarna i det närmaste obefintlig, det 
vill säga att de borde uppföra sig likt en axeotrop blandning. Samtliga fyra här 
studerade blandningar är idag kommersiella eller kommer troligen inom kort att bli 
kommersiellt tillgängliga. 

6.2.1 Direktexpansion och inlösning i olja 

Utgående från blandningarnas ursprungsammansättningar har här studerats hur 
prestanda varierar inom ett tänkbart sammansättningsintervall. Precis på samma sätt 
som i värmepumpsfallet har de extrema sammansättningarna beräknats genom 
antagandet att enbart en komponent löser sig i oljan åt gången. 

Figur 6.4 COP respektive kapacitet mot tankbar sammansättning på grund av 
inlösning i olja vid förångning genom direktexpansion för den binära 
blandningen AZ20. 
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För AZZO (som innehåller R125 och R32) och AZ50 (som innehaller R125 och 
R143a) har COP och kapacitet beräknats för intervallen 28 till 60 viktsprocent R125 
respektive 28 till 72 viktsprocent R125. COP och kapacitet för AZ20 visas som 
funktion av sammansätmingen inom det teoretiskt möjliga intervallet i figur 6.4. 
Variationerna i COP och kapacitet inom sammansättningsintervallen är små. För 

AZ20 ligger COP konstant medan kapaciteten varierar drygt 7.5% (mellan 2.3 och 
2.5 MJ/m’). AZ50 ger i stort sett konstant COP såväl som kapacitet inom 
sammansättningsintervallet Att variationerna är mycket små, eller inga alls, beror på 
att de ingående komponenterna har fysikaliska egenskaper som är mycket lika. 

Tabell 6.1 Ursprunglig respektive exuema sammansättningar (i viktsprocent) pi 
grund av inlösning i kompressorolja för AC9OC0. 

.:. 
::: .:&&&g :‘:‘,~R3;2:udbsti-j:.:;,:I j&&$.::, .‘R&,ialöst 

R32. 23.0 7.6 27.6 27.6 

25: ‘: ‘.. : 25.0 30.0 10.0 30.0 

,344 ‘..’ . ...’ 52.0 62.4 62.4 42.4 

Rl 
It Rl 

AC9000 visar pa större variationer inom sitt extremsammansättningsomrrade (se 
tabell 6.1). Inom det tänkbara sammansättningsområdet visade sig COP variera 
mycket lite (< 2%). Kapaciteten varierade avsevärt mer, hela 25%. dock enligt 
samma mönster. COP och kapacitet för AC9COO visas i figur 6.5 som funktion av 
sammansätbtingen inom extremomradet 

Figur 6.5 COP respektive kapacitet för AC!XMN mot tänkbara sammansättningar 
pi grund av inlösning i kompressoroljan. 
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Hf62 innehåller endast fyra viktsprocent R134a. varför denna komponent kommer 
att kunna lösas in helt. För att beräkna exaemema antogs då att R134a löstes in helt 
och resten upp till maximal inlösning i oljan utgjordes av de båda andra 
komponenterna en At gangen. Detta innebar att fyra extrempunkter erhölls för HP62 
(se tabell 6.2). 

Tabell 6.2 Ursprunglig respektive extrema sammansättningar (i viktsprocent) pA 
grund av inlösning i kompressorolja för HP62. 

.: R1.p.'::: ;j .::;.:::i 4.0 32.8 52.8 37.6 52.8 

&g&$& ;:I g...:; .: 52.0 62.4 42.4 62.4 47.2 

R1*.:I:::~.;:.; 4.0 4.8 4.8 0 0 

Eftersom HP62 har en mycket liten temperaturgradient blev som väntat variationerna 
inom sarnmansättningsornr&det mycket srna vad gäller COP. Även kapaciteten 
varierade mycket marginellt COP varierade cirka 1% och kapaciteten cirka 2% inom 
det aktuella sarnmansättningsomradet (se figur 6.6). 

Figur 6.6 COP respektive kapacitet för HP62 mot t#nkbara sarnman&tningar pa 
grund av inlösning i kompressoroljan. 

6.2.2 Pool-boiling 

Beräkningar för fötigning genom pool-boiling har gjorts för samma fyra 
blandningar som för direktexpansionsfallet. Som framgAr av figur 6.7 är variationerna 
i COP mycket sma mellan olika andel stillastaende arbetsmedium för samtliga 
blandningar. 
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Figur 6.7 COP som funktion av andel stillastående arbetsmedium i forångaren för 
AC9000, HP62, AZ20 och AZ50. 

På samma sätt som för R22-blandningarna i varntepumpsfallet beror variationerna i 
COP i detta fall på skillnader i cirkulerande sammansättning. Variationen i 
cirkulerande sammansättning beror som tidigare sagts på hur stor blandningens 
gradient är. Som visats i tabell 5.1 har AZ20, AZ50 och HP62 mycket små 
gradienter, (OS-lK), och AC9000 en gradient på 7K. Som framgår av figur 6.7 
varierar COP för AC9000 något mer än för de övriga blandningarna. 
Kapaciteten fdr de fyra blandningarna varierar enligt samma mönster, men 

variationerna är något större. Kapaciteten visas som funktion av andel stillastående 
arbetsmedium i figur 6.8. Även kapacitetsvariationerna förklaras av varierande 
cirkulerande sammansättning. 

Figur 6.8 Kapacitet som funktion av andel stillastående arbetsmedium i förångaren 
för AC9000, HP62, AZ20 och AZ50. 
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6.2.3 Järnförelse mellan direktexpansion och pool-boiling 

Vid en jämförelse mellan förångning genom direktexpansion och pool-boilhg för 
de fyra blandningarna kan man se intressanta skillnader mellan de olika 
blandningarna. 1 figur 6.7 framgår hur COP för de tre blandningarna med mycket 
liten gradient, HP62, AZ20 och AZ50, i pool-boilingfallet ligger strax över COP i 
direktexpansionsfallet. 1 samma figur visas hur COP för AC9ooO. med en större 
gradient, i pool-boilingfallet hamnar en bit under COP i direktexpansionsfallet. Detta 
beror på samma sätt som i v&mepumpsfallet på samspelet mellan förlorad gradient 
och tryckvinsten som fås vid pool-boiling. 
Även skillnaden i kapacitet för de fyra blandningarna mellan fallen med olika 

förångare (se figur 6.8) förklaras på samma sätt som i värmepumpsfallet av samspelet 
mellan förlorad gradient och vunnet tryckfall. Att kurvan för pool-boilingfallet inte 
ligger entydigt över eller under kurvan för direktexpansionsfallet beror på att de 
motsvarande punktema har olika cirkulerande sammansättning beroende på andel 
stillastående och på gradientens storlek. 

6.2.4 Brännbarhet 

Då den cirkulerande sammansättningen tWindras på grund av att arbetsmedium 
ackumuleras någonstans i systemet eller att de ingående komponenterna löser sig 
olika mycket i kompressoroljan är det av intresse att studera blandningarnas 
brännbarhetsgränser. 1 figur 6.9 visas ett så kallat triangeldiagram fdr AC9000. 

------- Bronnbarh~rllnr 
anI ASHRIE/NIST 
Raf. Conf. (1993) 

Bron~barhdfrgranr 
ml Daklava et al 
(1993) 

. . 

l Unprungssammar aatlning 
o Luflkondltfonwfng! Ifall 
x Kylfall 

Figur 6.9 Triangeldiagram för AC9000. 
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Triangeln inuti diagrammet utgör det teoretiskt största område inom vilket 
sammansättningen kan variera på grund av inlösning i kompressoroljan. Punkterna 
utgör de ångfassammansättningar som fås för olika andel stillastående arbetsmedium 
vid pool-boiling. 1 figuren är också brännbarhetsgränser från två olika källor inlagda. 
Den övre gränsen är framtagen ur en ekvation för kritisk brännbarhetsparameter 
enligt Dekleva et. al. (1993). Den nedre gränsen galler vid 1OOC och är hämtad från 
ett föredrag vid ASI-IRAEN ST Refrigerants Conference (1993). 
Som framgår av figuren är det ingen risk att man för AC9000 ens i ett så kallat 

värsta fall, varken vid pool-boiling eller på grund av inlösning i olja, hamnar i det 
brännbara området. 
I figur 6.10 visas ett motsvarande triangeldiagram flir HP62. Eftersom HP62 endast 

innehåller 4 viktsprocent R134a utgörs det tänkbara sammansättningsområdet på 
grund av inlösning i olja av en fyrhörning. För HP62 hittades i litteraturen endast en 
brännbarhetsgräns. Denna gäller vid 100 “C och kommer från ASHRAENST 
Refrigerants Conferens ( 1993). 
Resultatet är anmärkningsvärt. Som framgår i figur 6.10 går brännbarhetsgränsen 

genom övre delen av det tankbara sammansättningsområdet. Det innebär att om 
R143a löser sig i oljan i större utsträckning än R125 och R134a finns en risk att det 
cirkulerande arbetsmediet blir brandfarligt. Hur inlösningsbenägna de olika 
komponenterna är i olika oljor är ännu okänt Forskning på arbetsmediers inlösning i 
olika oljor pågår för närvarande vid Institutionen för värmeteknik och maskinlära. 

Figure 6.10 Triangeldiagram. 
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6.3 LUFTKONDlTIONERINGSFALLET 

För luftkonditioneringsfallet ligger temperaturnivåerna så att bade de tre R22- 
blandningarna från värmepumpsfallet och de fyra kommersiella blandningarna från 
kylmaskinsfallet har studerats (se tabell 5.1). 

6.3.1 Direktexpansion och inlösning i olja 

De tre bintia icke-axeotropa R22-blandningarm har studerats på samma sätt som i 
värmepumpsfallet. 1 figur 6.11 visas COP och kapacitet som funktion av 
sammansättningen for de tre blandningarna. COP varierar med sammansättningen på 
s-a sätt och av s-a anledning som i värmepumpsfallet. Den absoluta nivan pi 
COP är dock högre i luftkonditioneringsfallet, vilket beror pi det mindre 
temperaturlyftet. Även kapaciteten varierar pa s-a sätt som i värmepumpsfallet, 
dessutom ligger den pi i stort sett samma niva i båda fallen. Anledningen till att 
kurvan för R22/R114 inte sträcker sig längre ner än till 10% R22 är att dessa 
blandningar i detta temperaturfall får ett för lagt förr%rgamyck. Omradena inom vilka 
sammansättningen kan tänkas variera för de tre blandningarna, utgaende frfin 50 
molprocent R22, beroende pi inlösning i olja är det samma som i vXrrnepumpsfallet. 
Dessa intervall finns ocksa inlagda i figur 6.11. 

Figur 6.11 COP respektive kapacitet som funktion av sammansättning vid 
förtigning genom direktexpansion för tre binära icke-axeotropa 
blandningar med oliia temperaturgradient. 
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För AZ20 och AZ50 har beräkningar för direktexpansion gjorts för samma 
sammansättningsintervall som i kylmaskinsfallet. Även här är variationerna i COP 
och kapacitet relativt sm& För AZ20 varierar COP cirka 1% medan kapaciteten 
varierar knappt 13%. För AZ50 är motsvarande variationer 2% respektive 1%. 1 figur 
6.12 visas COP respektive kapacitet fdr AZ20 som funktion av sammansättningen. 

Figur 6.12 COP respektive kapacitet mot tänkbar sammansilttning p& grund av 
inlissning i olja vid fiMngning genom direktexpansion for AZZO. 

AC9OM visar vid diiektexpansionsför;2ngningen samma mönster f& variationer i 
COP och kapacitet inom sitt extremsammansUningsomr~e som i kylrnaskinsfallet. 
Dock är variationerna i luftkonditioneringsfallet nagot mindre. COP varierar knappt 
1.5% medan kapaciteten varierar Sa mycket som drygt 20%. Detta illustreras i figur 
6.13. 

Figur 6.13 COP respektive kapacitet för AC!WO som funktion av tänkbara 
sammansättningar pa grund av inlösning i kompressorolja. 



Även för HP62 varierar COP och 
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k apacitet vid direktexpansionsförångningen enligt 
samma mönster i luftkonditioneringsfallet som i kylmaskinsfallet. COP varierar 
mindre än 1% och kapaciteten mindre än 2% inom det aktuella 
sammansättningsområdet. Detta visas i figur 6.14. 

Figur 6.14 COP respektive kapacitet fdr HP62 som funktion av tänkbara 
samman&tningar pa grund av inlösning i kompressoroljan. 

6.3.2 Pool-boiüng 

Även fir pool-boihng i luftlonditioneringsfalkat har samtliga sju blandningar 
studerats. För de tre R22-blandningarna ses samma resultat i luftkonditioneringsfallet 
som i värmepumpsfallet vad gäller variationerna i COP och kapacitet vid pool- 
bowling. Som fram& av figur 6.15 be ror variationerna i kapacitet p& grund av olika 
andel stiUast&ende arbetsmedium i huvudsak pi ftimndringen i cirkulerande 
s~&tning. Detta gäller ävett~variationerna i COP samt för de andra R22- 
blandnmgarna (se brlaga C3-18). Aven i httIkonditioneringsfallet gäller självklart att 
variationerna ökar med ökad gradient hos blandningen. Detta framgh ocka av 
figurerna i bilaga C. 
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Figur 6.15 Kapacitet som funktion av laddad respektive cirkulerande 
sammansättning för pool-boiling med olika andel stillastaende 
arbeumedium och direktexpansion för R22/TU42b. 

För de fyra kommersiella blandningarna AC!XMJO, HP62, AZ20 och ABO varierade 
COP obetydligt mellan olika andel stillastaende arbetsmedium. Detta visas i figur 
6.16. Anledningen är även här att skillnaden i cirkulerande sammansätig mellan 
olika andel stillast&nde arbetsmedium är mycket liten. 
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Figur 6.16 COP som funktion av andel stillast&ende arbetsmedium i förangaren för 
ACWOO, HP62, AZ20 och AZ50. 
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6.4.1 Direktexpansion och pool-biling 

Vid direktexpansion med en slagvolym på 0.25m’ fås för AC9000 ett COP pa 5.10 
och en kapacitet pa 4.02 MJ/m3 (se figur 6.18 och 6.19). Dessa siffror är i det 
närmaste identiska med de som fås fdr R22 vid samma slagvolym. Detta tyder på att 
AC9OOO bör fungera bra som drop-in-medium då R22 skall ersättas. Motsvarande 
siffror p& COP och kapacitet för HP62 är 4.86 och 4.61. Jamförs dessa värden med 
motsvarande för R22 (se figur 6.18 och 6.19) inses att andra prestanda fås för en 
luftkonditioneringsanläggning di R22 ersätts med HP62. 

Figur 6.18 COP vid pool-boig som funkdon av andel stillast&mde arbetsmedium 
för blandningarna AC9OW och HP62. Figuren visar även värden f6r 
samma blandningar samt R22 vid direktexpansionsför&rgning. 

Figur 6.19 Kapacitet vid pool-boiling som funktion av andel stillast&ende 
arbetamedium för blandningarna AC9OOO och HP62. Figuren visar även 
värden för samma blandningar samt R22 vid direktexpansions- 
förångning. 
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1 figurerna 6.18 och 6.19 ses att bade COP och kapacitet vid pool-boiling varierar 
betydligt mer beroende pi andel stillastaende för AC9000 än för HP62. Detta 
förklaras precis som tidigare. med att AC9000 har en gradient pi 7K medan 
gradienten för HP62 endast är 2K. 

6.4.2 Jämförelse mellan drop-in-fall och designfall 

Eftersom detta projekt i övrigt endast behandlar designfallet är det av stort intresse 
att se hur prestanda och variationer i prestanda i drop-in-fallet skiljer sig fr&t 
motsvarande i designfallet. De slutsatser som följer har dragits genom att jämföra 
figur 6.18 med figur 6.16 och figur 6.19 med figur 6.17. 
För AC9OGfl ligger hade COP och kapacitet pa samma nivtl i de bada fallen. 

Anledningen är att i designfallet (där kondensoreffekten är specificerad till 1OOOkW) 
fas exakt samma slagvolym för AC9000 som för referensfluiden. Dock är det 
intressant att kunna konstatera att bade COP och kapacitet varierar något mer 
beroende på andel stillastiende i drop-in-fallet än i designfallet. COP varierar med 
3.5% i drop-in-fallet jamfört med 0.9% i designfallet. Motsvarande siffror för 
kapaciteten är 19.8% jämfört med 19.1%. Detta innebar att för AC9000 är 
känsligheten för andel stillastaende vid pool-boiliigför&ngning n&got större i drop-in- 
fallet än i designfallet. 
För HP62 ligger COP och kapacitet pi lägre niv&r i drop-in-fallet än i designfallet. 

Detta beror pa att HP62 inte ger samma slagvolym vid loo0 kW kondensoreffekt 
som referensfluiden R22. För att erhUa samma slagvolym för HP62 som för R22 
krävs en högre kondensoreffekt än 1000 kW f6r HP62. För HP62 erhas dock ingen 
skillnad i variation i COP och kapacitet beroende p& andel stillastaende arbetsmedium 
mellan design- och drop-in-fallet. För HP62 verkar inte känsligheten för andel 
stillast&mde skilja mellan de bada fallen. 





REFERENSER 

Bier K. Bayer A; “Pool Boiling Heat Transfer to Binary Mixtures in a Wide Rartge 
of Samration Pressure”, Institut ftlr Techn. Thermodynamik und Kältetechnik, 
Universität Karlsruhe, FRG, 1989 

Dekleva T W, Lindley A A, Powell P; “Flammability and reactivity of select HFCs 
and mixtures”, ASHRAE Journal, december 1993 

Gorenflo D; “Pool Boiling Heat Transfer From Horisontal Tubes to Alternative 
Refrigerants”, Laboratorium fti Wärme- und Kältetechnik, Universitäy -GH- 
Paderbom, Germany, 1993 

Högberg M, Vamling L, Berntsson T; “Nonaxeotropic Mixtures as Substinnes for 
Today’s CFC Fluids”, Proceedings of the 3rd International Energy Agency Heat 
Pump Conference, Tokyo, Japan 1990 

Högberg M, Vamling L, Berntsson T; “Calculation Methods for Comparing the 
Performance of Pure and Mixed Working Fluids in Heat Pump Applications”, 
International Journal of Refrigeration, 1993 Vol 16 No 6 

Jakobs R, Kmse H: ‘The Use of Non-Axeotropic Refrigerant Mixtums in Heat 
Pumps for Energy Saving”. Inte.mational Journal of Refrigeration, 1979 Vol2 No 1 

Lee B, Kes1e.r M K; “A Generalized Thermodynamic Correlation Based on Three 
Parameter Corresponding States”, AIChEJ, 1975,21 p 510-527 

Melin P, “Flow boiling heat transfer and pressure drop for HCFC22 and HFC134a in 
a horisontal tube - an experimental study”, Liccntiate Thesis, Depattment of Heat and 
Power Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg 1994. 

Plöcker U, Knapp H, Prausnitz J M: “Calculation of High Pressure Vapour-Liquid 
Equilibrium from a Corresponding-States Correlation with Emphasis on Asymmetric 
Mixtures”, Ind Chem Proc Des Dev, 1978, 17 p 324-332 

Sttyjek R, Vera J H; “PRSV2: A Cubic Equation of State for Accurate Vapour- 
Liquid Equilibria Calculations”, The Canadian Journal of Chemical Engineering, Vol 
64, Cktobex 1986 

Ström K, Högberg M, Berntsson T; “State and Transport Properties of Nonazeotropic 
Mixtures and High-temperature Working Fluids”, Final Report, Part A, IEA, 
Advanced Heat Pumps Annex XUI, 1992 

VDI-Wärmeatlas 5. Auflage 1988 

Föredrag vid ASHRAE/NIST Refrigerants Conference - R22/R502 alternatives, 
Gaithsburg, Maryland, USA, augusti 1993 



BILAGA A - FIGURER FÖR VÄRMEPUMPSFALLET 
(De figurer som finns i texten visas ej i bilagan) 

Al 

A2 

A3 

A4 

AS 

A6 

AJ 

Ag 

A9 

Al0 

All 

COP som funktion av laddad sammansättning vid pool- 
boilingförhgning med olika andel stillastående arbetsmedium för 
blandningen R22/Rll4. 

COP som funktion av cirkulerande sammansättning vid pool- 
boilingförhgning med olika andel stillastaende arbetsmedium fijr 
blandningen R22/R114. 

Relativ COP (pool-boiling relativt direktexpansion) som funktion av 
laddad sammansättning vid pool-boilingförhgning med olika andel 
stillast&.nde arbetsmedium för blandningen R22mll4. 

Kapacitet som funktion av laddad sammans&ning vid pool- 
boilingförhgning med olika andel stillastiende arbetsmedium för 
blandningen R22/Rll4. 

Relativ kapacitet (pool-boiling relativt direktexpansion) som funktion av 
laddad sammansätbting vid pool-boilingfMngning med olika andel 
stillastaende arbetsmedium fllr blandningen R22/R114. 

Relativ COP (pool-botig relativt direktexpansion) som funkdon av 
laddad sammansMning vid pool-boilingflirhgtig med olika andel 
stillastAende arbetsmedium för blandningen R22/R142b. 

Kapacitet som funktion av laddad sammans&ning vid pool- 
boihgf6rhgning med olika andel stillastiende arbetsmedium för 
blandningen R2UR142b. 

Kapacitet som funktion av cirkulerande sammansätming vid pool- 
boilingförilngning med olika andel stillastaende arbetsmedium för 
blandningen R22/R142b. 

Relativ kapacitet (pool-boiling relativt direktexpansion) som funktion av 
laddad sammans&tning vid pool-boilingfdrhgniog med olika andel 
sdllasthde arbetsmedium för blandningen R22/R142b. 

COP som funktion av laddad sammansättning vid pool- 
boilingf6rhgning med olika andel stillastiende arbetsmedium f6r 
blandningen R22B152a. 

Relativ COP (pool-boiling relativt direktexpansion) som funktion av 
laddad sammansättning vid pool-boilingförhgnig med olika andel 
stillastaende arbetsmedium för blandningen R22/R152a. 



2 (2) 

Al2 

Al3 

Kapacitet som funktion av laddad sammansättning vid pool- 
boilingförhgning med olika andel stillastående arbetsmedium för 
blandningen RZUR152a. 

Relativ kapacitet (pool-boiling relativt direktexpansion) som funktion av 
laddad sammansättning vid pool-boilingförångning med olika andel 
stillastående arbetsmedium för blandningen R22/R152a. 
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BILAGA B - FIGURER FÖR KYLMASKINSFALLET 
(De figurer som finns i texten visas ej i bilagan) 

Bl COP vid direktexpansion som funktion av tänkbara sammansättningar pi 
grund av inlösning i kompressoroljan för AZ50. (Eftersom 
ursprungssammansättningen är okänd har tre olika 
ursprungssammansättningar studerats.) 

B2 Kapacitet vid direktexpansion som funkdon av tänkbara 
sammans&tningar p& grund av inlösning i kompressoroljan för AZ50. 
(Eftersom ursprungssammansättningen är okänd har tre oliia 
ursprungssammansättningar studerats.) 
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BILAGA C - FIGURER FÖR LUFTKONDITIONERINGS- 
FALLET 
(De figurer som finns i texten visas ej i bilagan) 

Cl 

c2 

c3 

c4 

CS 

C6 

Cl 

C8 

c9 

ClO 

Cll 

COP vid direktexpansion som funktion av tänkbara sammansättningar pi 
grund av inlösning i kompressoroljan för AZ50. (Eftersom 
ursprungssammansättningen är oktid har tre olika 
ursprungssammansättningar studerats.) 

Kapacitet vid direktexpansion som funktion av tänkbara 
sammansättningar pa grund av inlösning i kompressoroljan för AZ50. 
(Eftersom ursprungssammansättningen är okand har tre olika 
ursprungssammansättningar studerats.) 

COP som funktion av laddad sammansättning vid pool- 
boilingför%ngning med olika andel stillastaende arbetsmedium fdr 
blandningen R22/R114. 

COP som funkdon av cirkulerande sammansättning vid pool- 
boihngfon%ngning med olika andel stillastiende arbetsmedium filr 
blandningen R22/R114. 

Relativ COP (pool-boiling relativt direktexpansion) som funktion av 
laddad sammansättning vid pool-boilingför&ngning med olika andel 
stihastaende arbetsmedium för blandningen R22/R114. 

Kapacitet som funktion av laddad samma&ittning vid pool- 
boilingför&tgning med oliia andel stillastående arbetsmedium for 
blandningen R22/R114. 

Kapacitet som funktion av cirkulerande sammansättning vid pool- 
boihngfMngning med oliia andel stillastiende arbetsmedium for 
blandningen R22/R114. 

Relativ kapacitet (pool-boiling relativt direktexpansion) som funktion av 
laddad sammansättning vid pool-boilingför%ngning med olika andel 
stillastiende arbetsmedium för blandningen R22/R114. 

COP som funktion av laddad sammansättning vid pool- 
boilingför%tgning med olika andel stillastaende arbetsmedium för 
blandningen R22/R142b. 

COP som funkdon av cirkulerande sammansättning vid pool- 
boilingför&rgning med olika andel stillastående arbetsmedium for 
blandningen R22/R142b. 

Relativ COP (pool-boiling relativt direktexpansion) som funktion av 
laddad sammansättning vid pool-boilingförångning med olika andel 



c12 

c13 

stillastaende arbetsmedium för blandningen R22/Rl42b. 

Relativ kapacitet (pool-boiling relativt direktexpansion) som funktion av 
laddad sammansättning vid pool-boilingförångning med olika andel 
stiilastående arbetsmedium för blandningen R22/Rl42b. 

COP som funktion av laddad sammansättning vid pool- 
boilingförhgning med olika andel stillastaende arbetsmedium för 
blandningen R22/TW2a 

c14 COP som funktion av cirkulerande sammansättning vid pool- 
boilingförhgning med olika andel stillastAende arbetsmedium för 
blandningen R22/R152a. 

c15 

C16 

c17 

Cl8 

Relativ COP (pool-boiling relativt direktexpansion) som funktion av 
laddad sammansättning vid pool-boilingförhgning med olika andel 
stillastiende arbetsmedium för blandningen R22/R152a. 

Kapacitet som funktion av laddad sammansättning vid pool- 
boilingförhgning med olika andel stillastiende arbetsmedium fdr 
blandningen R22M52a 

Kapacitet som funktion av cirkulerande sammansättning vid pool- 
hilingföhgning med olika andel stillastaende arbetsmedium för 
blandningen R22/Rl52a. 

Relativ kapacitet @ool-boiling relativt direktexpansion) som funktion av 
laddad sammansättning vid pool-boilingförångtig med olika andel 
stillasthde arbetsmedium för blandningen R22/Rl52a. 
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