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PLATTVÄRMEVÄXLARE 1 ETT TERMOSIFONSYSTEM MED 
AMMONIAK SOM KÖLDMEDIUM. 

Hans Gleisner, Alfa Laval Themal AB, Lund 



The present stody was made within a joint project between Alfa Laval Thermal AB, 
ABB STAL Refrigeration AB and the Universities of Technology in Stockholm and 
Lund. This report concems the tirst part of the project; measurements of plate heat 
exchangers in thermosyphon systems with ammonia as refrigerant. 
‘Ihe test units were semi-welded and fully welded plate heat exchangers ranging in 
size from 7 to 14 m’. They were mainly used as evaporators in thermosyphon systems 
where the refrigerant tonsist of saturated liquid at the inlet and vapour qualities from 
0.2 to 0.9 at the outlet. Some condensation tests were also made. The resulting 
pressure drops and heat transfers were compared to the standard calculation model 
used at Alfa Laval Thermal AB. Pressure drops on the 2phase side f%om 2 to 15 kPa 
were investigated , while the overall heat transfer coefflcients varied from 2500 to 
5000 W/m’K. The pressure drops on the lphase side were also investigated and 
compared to the calculation model. 
Some practical consideration were also dealt with. It was found that a vapour velocity 
larger than some minimum can prevent the evaporator from being flooded from the 
top. This minimum velocity seems to be 8-10 m/s. 
Low evaporation tempertaure means there is a risk of freezing on the lphase side. 
Tests with evaporation temperatums down to -6 OC were ron, with lowest wall 
temperatures down to -2 OC. These tests showed no indication of an increased 
pressure drop due to freezing. However, the overall heat transfer coefflcients were 
significantly lower in these tests. 
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LInledning 

“Prestanda och karaktaristik, värmeväxlare” är ett av delprojekten vilka ingår i 
kollektivforskningsprogrammet “Alternativa köldmedier”. 1 detta projekt medverkar 
Alfa Laval Thermal AB, ABB STAL Refrigeration AB samt Avdelningen för 
Värmeöverföring vid Institutionen for Varme- och Kraftteknik vid Tekniska 
Högskolan i Lund. Utöver deltagande i seminarier anordnade dels av NUTEK, dels av 
projektledningen, så utgör detta en första rapport av en del av det arbete som pågått 
sedan projektstarten. 

2. översiktligv dehoj&& 

Delprojektet som berör värmeväxlare kan grovt delas in i tre faser: 

Fas 1: Test av olika plattvärmeväxlare som förångare och kondensor i termosifon- 
system med ammoniak som köldmedium. Samtliga plattvärmeväxlare kommer 
Erån Alfa Laval Thermal AB. Utfördes under 1994 och början av 1995. 

Fas 2: Test av olika plattvärmeväxlare som forångare och kondensor i DX-system 
med ammoniak som köldmedium. Skall utföras under 1995. 

Fas 3: Test av olika plattvärmeväxlare som förångare och kondensor i system med 
alternativa köldmedier / blandningar. Skall utföras under 1996. 

Denna rapport behandlar fas 1. 

3. j%@&ättninPar med debroi&&t 

Vi har två grundlaggande målsättningar med delprojektet. 

Den ena målsättningen är att kunna prediktera en värmeväxlares prestanda for olika 
typer av uppgifter och fluider. 1 det dagliga kundorderarbetet måste man kunna 
bestämma lampligaste apparattyp och antal plattor för en given uppgift. 1 
utvecklingsarbetet måste man forstå de parametrar som bestämmer forångnings- och 
kondensationsförloppet i plattkanalerna. 1 båda fallen använder man olika typer av 
teoretiska modeller i form av datorprogram. För att modellerna ska avspegla 
verkligheten tillräckligt bra kravs avstämning mot mätdata. Även nya typer av 
mekanismer, som t.ex. köldmedier med “glide”, måste passas in i modellerna. 
Målsättningen är alltså att forbättra de beräkningsmetoder som används i olika 
sammanhang. 



Den andra målsättningen är att förstå och sammanfatta de praktiska aspekter som man 
måste ta hänsyn till vid val och design av värmeväxlare. Detta är ofta saker som inte 
kan tas med i beräkningsmodellerna. 

Förbättrade beräkningsmetoder 
- Kanalernas tvåfas-karaktaristik; tryckfall och värmeöverföring. 
- Inverkan av snedfördelning mellan kanalerna. 
- Hanteringen av köldmedier med glide. 

Praktiska aspekter 
- Min hastighet i ångport och stigror. 
- Max värmeflux. 
- Frysning 
- Min temperaturdifferens f6r start av kärnkokning. 
- Inverkan av olja i förångaren. 
- Glide 

Bland Alfa Laval Thermal’s olika plattkoncept finns det tre stycken som kommer 
ifråga i kylsammanhang. Dessa är parsvetsade, helsvetsade eller lödda plattvärme- 
växlare. 
De parsvetsade plattv&rnev&&rna, i projektet representerade av MlOBW, består av 
ett antal kassetter. Varje kassett är ett plattpar som har svetsats ihop längs sin periferi. 
Köldmediet strömmar i dessa kassetter, medan köldbäraren st&nmar i de kanaler som 
bildas mellan kassettema och som tätas av gummipackningar. Hela plattpaketet hålls 
ihop av två stativplattor som också bär upp trycket. 
1 de helsvetsade värmeväxlarna förekommer inga gummipackningar. Varje kanal titas 
av en svets längs sin periferi och trycket bärs upp av två stativplattor. Denna typ av 
värmeväxlare är här representerad av TMlOB. 
De lödda plattvärmeväxlarna finns med två olika lod; koppar eller nickel. För vissa 
medier, som t.ex. ammoniak, är det nödvändigt att använda nickellod. De lödda 
värmeväxlama kräver i allmänhet inget yttre stativ då det stora antalet lödpunkter är 
tillräckligt för att bara upp trycket. 1 vissa fall, speciellt tör de nickellödda 
värmeväxlarna, kan man dock ändå behöva ett stativ. Dessa typer av v&meväxlare 
används inom kylområdet främst i mindre system (under 150 kw>. 
Plattorna i samtliga värmeväxlare är korrugerade i ett fiskbensliknande mönster. 
Genom att variera detta mönster, t.ex. genom an ändra kurrugeringarnas vinkel mot 
huvudströmningsriktningen, samt även hydrauliska diametern och plattornas längd- 
bredd-förhallande, så kan man forandra kanalernas tryckfalls- och v&meövert&ings- 
karaktaristik. På så sätt kan man anpassa plattorna till olika tillämpningar. Även 
utformningen av flödesdistributionsvägarna är betydelsefull. 



Vid inloppet till förångaren i en termosifonkrets är köldmediet mättat eller något 
underkylt. Vid utloppet är ångkvaliteten 0.2-0.9 beroende på termisk uppgift. 

Då man vill undersöka relationen mellan flöde och tryckfall i en värmeväxlare, 
betraktar man normalt flödet som fixt, medan tryckfallet är beroende av flödet. 1 en 
termosifonkrets forhåller det sig emellertid tvärtom. Ur värmeväxlarens synpunkt 
betyder nämligen termosifonflöde att tryckfallet är givet medan flödet bestäms av 
detta tryckfall och värmeväxlarens karaktaristik. Det som driver flödet är tyngden av 
vätskepelaren mellan vätskeavskiljaren och forångarens inlopp. 1 ett stationärt tillstånd 
balanseras denna drivande kraft av friktionstryckfallet i förångaren och dess inlopp 
och utlopp, samt tyngden av ång/vatskepelaren i forångarkanalen. 
1 ett visst system kommer, för en given effekt, ångkvaliteten och massflödet att ställa 
in sig så att tryckfallet i forångaren precis balanserar vätskepelarens tyngd. Om 
vätskepelarens höjd är fixerad bestäms alltså ångkvaliteten och massflödet av 
värmeväxlarkanalens tryckfallskarsktäristik. Detta är skalet till att just tryckfalls- 
kamktäristiken är av mycket stor betydelse vid termosifonflöde. 
Jamvikten mellan vätskepelarens tyngd och tryckfallet i förångaren beskrivs i bilden 
nedan. 
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DP vs. outlet vapour fraction, Q fix. 
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Ångkvaliteten ut ur förångaren bestäms av skärningspunkten mellan dessa iv& kurvor. 
Massflödet bestäms sedan av relationen 

M.Xur=Q/r 

vilken gäller om köldmediet vid forångarens inlopp bestar av mättad vätska. 

(1) 



6. Förångare i dires 

Vid inloppet till förångaren i en DX-krets befinner sig köldmediet i ett mättat tillstånd 
med en viss ånghalt, vanligen kring 0.10-0.30 beroende på köldmedium, termisk 
uppgift etc. 
Även här är tryckfallskaraktaristiken av stor betydelse eftersom den har en dikt 
inverkan på den drivande temperaturdifferensen mellan sidorna. En annan faktor som 
påverkar förångarens prestanda är en eventuell snedfördelning av flödet mellan 
kanalerna. Då man vid inloppet har en ång/vätske-blandning blir det mycket viktigt att 
samma mängd ånga och vätska distribueras till samtliga kanaler. 
För att säkerställa detta har vi tidigare laborerat med olika typer av fordelare vid 
förångning av R22 vid direkt-expansion. Vi kommer under 1995 att prova liknande 
fördelningssystem f& ammoniak. 

7. Provriw och orovapparater 

Provningen av värmeväxlare har genomförts hos ABB STAL, Retigeration i 
Norrköping. Under 1994 har vi provat förångning med termosifonflöde samt 
kondensering. Provning av förångare och kondensor i en DX-krets kommer att 
genomföras under 1995. 
Som forångare och kondensor använde vi först de tre olika varianterna av den 
parsvetsade plattan MlOBW. Under året gjorde vi en omdesign av hög-&plattan, 
vilket resulterade i ytterligare två kanaler som vi också har testat. Den totala 
v%rmeöverförande ytan hos de provade apparaterna var ungefär 14 m* och i vissa fall 
hälften. Därefter har vi provat ytterligare en apparattyp och vi kommer att i samband 
med DX-provningen under 1995 också att prova mindre apparater. 
Vid provning av värmeväxlare, och speciellt av förångaren i en kylmaskin eller 
värmepump, kan eventuell kompressorolja ha en mycket stor inverkan. Vi har därför 
satsat hårt på en effektiv oljeavskiljning i provriggen. Under provningens gång har det 
också visat sig att mängden olja som finns i förångaren är mycket liten. 
1 provriggen mäter vi samtliga de temperaturer och tryck som behövs t& att 
fullständigt känna till tillstånden före och efter värmevaxlamas båda sidor. Vi mäter 
också de båda vattenflödena samt kölmedieflödet i förångaren. 
Schematiska skisser av provriggen finns i appendix A. 



8. Beräkningsmodeller 

Totalt tryckfall och totalt överfört varme beräknas genom numerisk integration av 
tryckgradient och v%rmeflux längs kanalen. Dessa. bestäms av lokala värden på 
kanalgeometri, massflöde, tillstånd och fluidegenskaper genom korrelafioner. 

1 lfas utnyttjas empiriskt bestämda korrelationer på formen 

och 

(3) 

där Nu är Nusselt-talet som beskriver värmeöverföringen och F är friktionsfaktorn 
som beskriver tryckgradienten. C, D, m och n är styckvis konstanta inom givna 
intervall av Re och exponenterna X och Y är givna funktioner av Re. f(Pr) är en 
dimensionslös funktion av Prandtl-talet. 

2fas-korrelationerna är betydligt mer komplicerade och uppbyggda av olika 
korrelationer i olika flödesregimer d.v.s. fördelningar av ånga och vätska över 
kanaltvärsnittet. Flödesregimen bestäms i sin tur främst av hastighet och ånghalt. 
Vid mättad kokning bestäms värmeövergångstalet av en summa av bidragen från 
kärnkokning och 2fas-konvektion 

ag = Sa,, +Fqo (4) 

där ana är varmeövergångstalet vid “pool boiling” och oLo bestäms av lfas- 
korrelationen. Undertryckningsfaktorn S och t3rsttirkningsfaktom F är komplicerade 
funktioner av massflöde, tillstånd och fluidegenskaper. 
Om ångkvaliteten överstiger en viss grans så övergår flödet i dimflöde och 
värmeövergångstalet bestäms av 1 fas-korrelationen for ångan. 

Tryckfallet består av tre delar; friktions- acceleration- och gravitationstryckfallet. Vid 
de hastigheter som rader i termosifonflöde är accelerationstryckfallet försumbart. 
Gravitationsttyckfallet beräknas på ett självklart sätt och friktionstryckfallet bestäms 
av relationen 

(!!P) = (!P) 
dz dz Lo 

.cqo (5) 

där eLo är en tämligen komplicerad funktion av ångkvaliteten och den s.k. 
Martinelli-p-etern. 



9. Provschema 

Samtliga förångare är testade i en termosifonkrets med ammoniak som köldmedium. 
Samtliga förångare utom en är kopplade medströms och samtliga kondensorer är 
kopplade motströms. 
Köldbäraren (förångarens lfas-fluid) var i de flesta fall vatten. Dock användes 54% 
etylenglykol i några få fall med låga temperaturer. Värmebäraren (kondensorns lfas- 
fluid) var i samtliga fall vatten. 
Efter kanalbetecknmgarna nedan följer fluidema på 1 fas-sidan/2fas-sidan. 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

Evaporator: MlOBW typ B 
Med, vattenINH3 

Evaporator: MlOBW typ F 
Med, vatten/NH3 

Evaporator: MlOBW typ F 
Med, vatten/NH3 

Evaporator: MlOBW typ C 
Med, vattenINH3 

Evaporator: MlOBW typ F 
Med, vatten/NH3 

Evaporator: MlOBW typ F 
Med, e-glykol,54%/NH3 

Evaporator: MlOBW typ F 
Med, e-glykol,54%/NH3 

Evaporator: MlOBW typ F 
Med, vatten/NH3 

Evaporator: MlOBW typ F 
Mot, vatten/NH3 

Evaporator: MlOBW typ E 
Med, vattenINH3 

Evaporator: MlOBW typ E 
Med, vattenNH3 

Evaporator: TMlOB typ C 
Med, vatten/NH3 

Evaporator: TMlOB typ C 
Med, vatten/NH3 

Kondensor: MlOBWtypC 
Mot, vattenNH3 

Kondensor: MlOBW typ C 
Mot, vattenNI 

Kondensor: MlOBW typ C 
Mot, vatteniNH3 

Kondensor: Ml OB W typ B 
Mot, vatten/NH3 

Kondensor: MlOBW typ B 
Mot, vattenINH3 

Kondensor: MlOBW typ B 
Mot, vattenINH3 

Kondensor: MlOBW typ B 
Mot, vattetiH3 

Kondensor: Ml OB W typ B 
Mot, vatteniNH3 

Kondensor: MlOBW typ B 
Mot, vatten/NH3 

Kondensor: MlOBW typ F 
Mot, vatten/NH3 

Kondensor: MlOBW typ F 
Mot, vattenNH3 

Kondensor: MlOBW typ F 
Mot, vatten/NH3 

Kondensor: MlOBW typ F 
Mot, vattenNH3 



10. Resultat 

På vattensidan mäter vi flöde, temperaturer och tryckfall. Det totalt överflirda värmet 
kan då beräknas enligt 

Q=Mwc,.ATw (6) 

där 
Mv, = vattnets massflöde i kg/s , 
C r = vattnets värmekapacitivitet i JikgK , 
AT, = vattnets temperaturförandring. 

På föriingarens köldmediesida mäter vi flöde, tryck och temperatur vid inloppet samt 
totala tryckfallet över förångaren. Ångkvaliteten vid förångarens utlopp kan då 
beräknas utif%n det överförda värmet som vi känner från vattensidan. 

Xur=(Q-AHsua)I(Ms.r) (7) 
där 

AHSua = underkylningen i termer av entalpi, 
M, = köldmediets massflöde, 
r = köldmediets ångbildningsentalpi . 

Mätningarna ger oss alltså de fullständiga tillstånden vid in- och utlopp på båda 
sidorna. Däremot har vi inte gjort några mätningar av lokala tillstånd inne i själva 
förångarkanalerna; värmeväxlaren har behandlats som en “svart låda”. 

Den lokala tryckgradienten i en kanal är en funktion av fluidens fysikaliska 
egenskaper, massflödet och ånghalten. Det uppmätta totala tryckfallet är 
tryckgradienten integrerad utefter kanalens längd. Då vi beskriver kanalernas 
karaktaristik utifrån mätningarna är det endast den globala karaktäristiken som är 
direkt åtkomlig. Om vi forutsätter att de fysikaliska egenskaperna är ungefär desamma 
for alla mätningar så kan vi betrakta tryckfallet för en lfas-fluid som en funktion av 
massflödet (M). För en 2fas-fluid måste vi dessutom forutsätta att tillstånden vid 
kanalens inlopp är desamma för alla mätningar. Tryckfallet for 2fas-fluiden kan då 
betraktas som en fonktion av massflöde (M) och ånghalt (Xout) vid kanalens utlopp. 
För 2fas-sidan kommer denna globala karaktaristik att vara tämligen olik den lokala 
eftersom den består av de summerade tryckfallen längs hela kanalen. Då tillståndet 
varierar kraftigt (alla ånghalter från noll upp till X, förekommer) längs kanalen 
kommer också den lokala tryckgradienten att variera. 
För lfas-sidan kommer den globala karaktaristiken däremot att vara nästan densamma 
som den lokala eftersom tillståndet, och därmed tryckgradienten, inte varierar mycket 
utefter kanalens längd. 

Nedanstående två diagram visar beräknade globala tryckfalls-karaktaristika for en av 
provapparaterna. 



lphase pressure drop vs M 
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2phase pressure drop vs M and Xout 
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Det visar sig i praktiken att mätpunktema inte faller utefter en jämn linje eller yta så 
som visas i diagrammen ovan. Denna spridning i mätdatan beror, förutom på rena 
mätfel, på ett antal faktorer: 

- Exakt mättnad råder inte vid kanalens inlopp. Graden av underkylning vid inloppet 
kan variera något mellan mätpunktema. 

-Ångkvalitetens inflytande på tryckfallet bestäms inte enbart av dess värde vid 
kanalens utlopp utan också av dess fördelning längs kanalen. Denna fördelning kan 
variera mellan mätpunktema. 

- Temperaturerna varierar, vilket betyder en viss variation i främst ångdensitet och 
viskositet. Detta har speciellt stor betydelse i fallen med låga temperaturer. 

- Olika grad av snedfördelat flöde mellan kanalerna. 

































10Ac. Fall dlskusslon _- . 

lfas-sidan 

Tämligen god överenstämmelse mellan mätning och benikningsmodell. Det 
beräknade tryckfallet är dock i allmänhet något för lågt. Detta kan bero på en 
tryckdifferens mellan lfas- och 2fas-sidan, med en hoptryckning av lfas-kanalen, och 
därmed en ökning av det uppmätta tryckfallet, som följd. 
Det mätta tryckfallet ser också ut att stamur vid ungefär 190 kPa, varfor det blir en 
avvikelse mellan mätning och beräkning for större tryckfall än så. Detta beror troligen 
på en begränsning i flödesmätaren. 

2fas-sidan 

ÖverenssEinnnelsen mellan mätning och ber&ningsmodell varierar mellan de olika 
kanaltyperna. 1 de fall vi ser större avvikelser ger dock alltid beräkningarna ett större 
tryckfall än det uppmätta. 1 allmänhet är också avvikelserna större för högre tryckfall. 
Detta skulle delvis kunna ges s-a förklaring som lfas-sidan, nämligen eh 
tryckdifferens mellan de tv& sidorna. 

Om man istället f6r att studera hela ytan DP-vs-M-Xut, betraktar ytans Urning med 
linjer definerade av konstant värmelast (produkten MXut konstant), d.v.s. sådana 
linjer som visas i avsnitt 5 ovan om termosifon-förångning, så finner man att de mätta 
linjemas lutning överensstämmer någorlunda med de beräknade. Det beräknade 
tryckfallets beroende av M och Xut måste därför vara någorlunda korrekt. Däremot är 
fortfarande det beräknade tryckfallets nivå i de flesta fall större än det mätta. 
Då vi räknar på ett termosifonfall förutsätter vi att köldmediet kommer in mättat eller 
endast mycket litet underkylt. Kokning kommer alltid igång snabbt i vara 
beräkningsmodeller och ånghalten börjar stiga tidigt i kanalen. Då massflödet längs 
kanalen är konstant (kontinuitetvillkoret) så kommer tryckgradientens variation utefter 
kanalen helt att domineras av ånghaltens fordelning. Om nu denna fördelning i 
verkligheten ser annorlunda ut än i ber&ningsmodellen, så syns detta som en 
avvikelse i totalt tryckfall. Det alltfor stora beräknade tryckfallet skulle då kunna 
forklaras genom att ånghalten börjar byggas upp senare i kanalen än vad som 
forutsätts och sedan byggs upp till Xut i en snabbare takt. S-a Xut, men med en 
annorlunda fordelning längs kanalen, ger ett annorlunda tryckfall. 

Ovanstående resonemang kan också kopplas till problemet kring villkoren fir att 
kokning skall komma igång (minsta temperaturdifferens etc). 



På samma sätt som t3r tryckfallet är det endast den globala karaktaristiken som vi kan 
bestämma direkt ur mätningarna, då vi behandlar värmeväxlaren som en “svart låda”. 
Det värmegenomgångstal som vi mäter upp blir ett mått på den genomsnittliga 
värmegenomgången från inlopp till utlopp. 1 själva verket varierar ju de lokala 
värmegenomgångstalen längs kanalen då både tillståndet på 2fas-sidan och 
temperaturdifferensen varierar. 
Vid mätning av tryckfallen i en v&mev%xlam är kopplingen mellan de två sidorna 
mycket svag. Oftast kan den forsummas helt. För värmeövetiringen förhåller det sig 
dock annorlunda. Det totalt överförda värmet är ju beroende av värmeövergången på 
både lfas- och 2fas-sidan. Det globala vämregenomgångstal som vi mäter upp beror 
därför av förhållanden på båda sidorna i värmeväxlaren. För att separera inflytandet 
från de båda sidorna måste vi förutsätta att vi känner den ena sidan. Från noggranna 
mätningar vid ren lfas-strömning känner vi v5rmeväxlarens Ifas-karaktaristik med 
tämligen god precision och vi kan därför från relationen 

sluta oss till värmeövergångstalet på 2fas-sidan. Här betecknar Rw väggmotståndet 
och Rr forsmutsningens (“fotdingen”) motstånd. Väggmotståndet är någorlunda 
konstant och kan beräknas ur väggtjocklek och väggens värmeledningstal, medan man 
för forsmutsningen tvingas göra något antagande t.ex. att den är försumbar. 

1 det följande har vi plottat varmegenomgångstal mot temperaturdifferens t3r givna 
värden på cc,, där ar är det beräknade värmeövergångstalet på lfas-sidan. Då 
väggmotståndet kan anses konstant så beror spridningen i data, utöver rena mätfel, i 
första hand på en variation i tillstånden på 2fas-sidan. 













“” . 10Bb. Kanalernas - i i 

Ijäs-sidan 

Överenssuinunelsen mellan beräknad och verklig värmeövergång på lfas-sidan går ej 
att kontrollera med denna typ av försök. Av erfarenhet vet vi dock att 
överenstämmelsen är god i lfas. Känsligheten fdr den typ av felkallor som 
diskuterades i avsnitt 1OAc om tryckfall, är dessutom mindre för varnteöverföring än 
fdr tryckfall. Skillnaderna mellan beräknad och verklig värmeövergång på lfas-sidan 
är därför mindre än de som visas fdr tryckfallet i avsnitt 1OAa. 

2fa-sidan 

Om vi forutsätter att försmutsningens inverkan är försumbar, så kan 2fas-sidans 
varmeövergång bestämmas ur diagrammen ovan. överensstämmelsen mellan mätning 
och beräkningsmodell varierar mellan de olika kanaltyperna, men i likhet med 
tryckfallet så ger alltid beräkningarna ett större värmeövergångstal än mätningarna i 
de fall man har större avvikelser. 
En felkälla som leder till ett alltför lågt uppmäil värmeövergångstal är om det tunna 
skikt av kompressorolja, som delvis finns på förångarens väggar ger ett extra 
värmemotstånd som inte är försumbart. Med ett värmeledningstal på 0.2 W/mK så 
skulle ett oljeskikt med tjockleken 20 pm ungefär halvera det uppmätta 
värmeövergångstalet. 

En annan möjlighet är den mekanism som diskuterades i avsnitt 10Ac om kanalernas 
tryckfall. Där beskrevs hur tryckfallet kan fas att stamma bättre med’ en senare 
kokstart som leder till en annorlunda fordelning av ånghalten längs kanalen. En senare 
kokstart skulle också innebara att värmeöverföringsmekanismen är ren lfas- 
konvektion längs en större del av kanalen. Värmeövergången är sämre vid lfas- 
konvektion än vid kokning och skulle därför innebara att den genomsnittliga 
värmeöverföring skulle sankas något. En senare kokstart skulle alltså samtidigt 
forbättra överensstämmelsen både för tryckfall och värmeöve&ing. 



1oc. -ort och stig& 

Man vet av erfarenhet att det kravs en viss minsta hastighet i stigroret från förångarens 
utlopp, for att all vätska ska följa med i ångflödet upp till vätskeavskiljaren. Detta 
krav sätter en övre gräns på stigrörets diameter. Samtidigt finns det också en viss 
minsta diameter, och en största längd, for att inte tryckfallet ska bli allt for stort. Vid 
mätningama på MlOBW användes ett DNlOO-rör med längden 1.5 m som stigrör. 
1 några av de tidigare mätningarna kunde vi notera att då ånghastigheten i porten sjönk 
under 6-8 m/s så började det mätta tryckfallet att kraftigt överstiga det beräknade 
tryckfallet. Ju lägre ånghastigheten var desto större avvikelse. 1 några fall fick vi ett 
ökande tryckfall över förångaren trots att både ångmängden och hastigheten 
minskade. 
Vår tolkning av detta är att vid lägre hastighet förmår inte ångan dra med sig vätskan 
upp till vätskeavskiljaren. En större mängd vätska ansamlas i forångaren, något som 
leder till ett ökat statiskt tryckfall och kanske också till snedfördelning av flödet 
mellan kanalerna. 
En rekommendation utifr&n dessa prov blir att hastigheten bör överstiga 8-10 m/s i 
utloppet för att värmeväxlaren ej skall flöda. 

10D. Frysning 

Vi ville veta hur tillfrysning på vattensidan påverkade värmeväxlarens beteende. 
Några vatten/ammoniak-fall kördes därför med förångningstemperaturer ner till -6 OC 
och en lägsta väggtemperatur på vattensidan ner till -2 OC, alltså klart under 
fryspunkten. Frysningsproven kördes också under en längre tid än övriga mätpunkter 
för att eventuell is skulle hinna byggas upp. Dessa frysfall förekommer i mätserie 4 
och 5 ovan. 
Det som kunde noteras var (a) tryckfallet på vattensidan ökade inte, samt i vissa fall 
(b) en minskning av värmegenomgångstalet K mättes upp. 

Studera plottarna över lfas-tryckfallet i avsnitt lOAa, serie 4 och 5. Vissa av dessa 
mätpunkter har en väggtemperatur på vattensidan som understiger fryspunkten, andra 
inte. Man kan dock inte se någon skillnad på dessa. Alla punkter faller utefter ungefär 
s-a linje oavsett frysning eller inte. Awikelsen gentemot beräkning uppvisar 
heller ingen systematik beroende av frysning. Slutsatsen måste vara att det inte skett 
någon uppbyggnad av is i sådan utsträckning att det har påverkat tryckfallet. 

Förklaringen till detta beteende kan vara bildningen av ett mycket tunt isskikt på 
vattensidans vägg. Detta isskikt minskar värmetransporten genom väggen, vilket leder 
till att vattentemperaturen inte sanks under fryspunkten. En fortsatt isbildning 
förhindras. Ett stationärt tillstånd med ett tunt isskikt och dålig värmegenomgång, och 
ingen eller mycket liten ökning av tryckfallet, kan därvid tankas uppstå. 



11. Utveckling 

Under 1994 gjorde vi en omdesign av en av MlOBW-kanalerna. Detta arbete 
baserades dels på mätningar av de gamla MlOBW-kanalerna, dels på teoretiska 
överväganden. Den nya plattan testades och visade sig också innebära en klar 
förbättring. 

1 Alfa Laval Thermal’s strategi inför de kommande tre aren ingår som ett 
huvudmoment en krafSil satsning på 2-fas. Här ingår kyla som en mycket viktig del. 
Denna strategi kommer b1.a. att innebära en hårdare satsning på utveckling av 
plattkanaler specialanpassade till givna 2fas-applikationer. Vid denna utveckling 
kommer både de direkta provresultaten i detta projekt och de beräkningsmodeller som 
vi tar fram, att utgöra ett viktigt underlag. 
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