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Från idé till produkt - utvecklingen av Markus 2500 Kombi 

SAMMANFATTNING 

1993 initierade Närings- och Teknikutvecklingsverket (NUTEK) i Sverige en 
värmepumpstävling for att stimulera utvecklandet av effektivare, driftsäkrare 
och billigare värmepumpar och värmesystem. 1 tävlingshandlingarna 
specificerades de högt ställda kraven vilka delades in i kategorierna bör- och 
skallkrav, där skallkraven var avgörande för deltagandet och börkraven var 
önskavärda. 

Ett av två vinnande förslag var Markus 2500 Kombi vilken presenterades av 
Eufor AB. Systemet bygger på direktförångning med mark eller berg som 
värmekalla. Genom att använda två värmebärare, luft och vatten, i ett 
dubbelkondensorarrangemang erhölls mycket goda prestanda. Köldmediet är 
den icke-azeotropa blandningen R407C. 1 den teoretiska förundersökningen 
visas att R407C har vissa teoretiska begränsningar jämfört med föregångaren 
R22. Samtidigt visas att användningen av icke-azeotropa medier ställer högre 
krav på systemutformningen. Vidare ger R407C miljöfordelar samt vissa 
reglertekniska fördelar vilket t ex möjliggör stabil drift vid lägre överhettning 
än R22. Slutsatsen blir ändå att om R407C används på rätt sätt kan fördelar 
som överväger nackdelarna erhållas. 

De slutliga mätningarna på Statens Provningsanstalt visade att systemet klarade 
både skall- och börkrav. Vi driftläget 0/35 uppnåddes värmefaktorn 3.71 där 
börvärdet var 3.7 och vid 0150 uppnåddes 3.10 där börvärdet var 3.0. Vidare 
framkom det också att den avgivna värmeeffekten ökar med stigande 
framledningstemperatur, vilket är rakt motsatt den normala värmepump- 
karakteristiken. Detta fenomen beror på att den uttagbara effekten i 
underkylaren ökar med ökande kondenseringstemperatur då värmesänkan, i det 
här fallet rumsluften, har en konstant inloppstemperatur. En större del av den 
värme som annars skulle gå förlorad kan tillgodogöras vid högre 
kondenseringstemperaturer. Detta gör att systemet har sin största vinst vid 
högre Samledningstemperaturer, vilka uppkommer vid de kallast perioderna 
när också högsta värmeeffekt behövs. 
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FÖRORD 

Kapportens forfattare är doktorand i Tillämpad termodynamik och kylteknik 
vid KTH. Han redovisar här arbeten i samband med utvecklingen av en 
värmepump som fat namnet “Markus 2500 Kombi”, vilken var en av de 
värmepumpar som anmäldes till NUTEK’s värmepumpstävling 1994. Arbetet 
skedde på uppdrag av Eufor AB där design av värmepumpen och 
produktutveckling i övrigt fullföljdes med en sådan framgång att värmepumpen 
blev en av vinnarna i tävlingen. 

Arbetet kan ses som en fortsättning på tidigare projekt i form av flera 
examensarbeten som genomförts i samarbete mellan Eufor AB och KTH, 
Institutionen för Energiteknik, Avdelningen för Tillämpad termodynamik och 
kylteknik. 

1 vårt tycke är projektet ett exempel på lyckat samarbete mellan industri och 
universitet. Vi tror också att det är av värde att dokumentera de olika stegen i 
en utvecklingsprocess som gjorts i denna rapport. Kanske kan rapporten ge 
inspiration till andra projekt och verka för att ytterligare utvecklingsinsatser 
inom området kylteknik och värmepumpar initieras. 

Eric Gramyd Bengt Sandström 
Professor, Energiteknik, KTH VD. Eufor AB 
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1 INLEDNING 

Denna skrift behandlar delar av utvecklingsarbetet med ett av de i NUTEK’s 
värmepumpstävling vinnande förslagen, Markus 2500 Kombi. Förslaget 
presenterades av Eufor AB där undertecknad medverkat i delar av det tekniska 
utvecklingsarbetet. Den vinnande lösningen deltog i klassen “system för 
ersättning av direktel” och består av en värmepumpsenhet samt ett till denna 
kopplat distributionssystem. Värmekällan är ytjord- eller bergvarme och 
värmebärare är vatten samt luft. Systemlösningen gav enastående prestanda då 
den med hjälp av ett icke tidigare kommersiellt använt system “kramar” ur det 
yttersta av värmepumpsprocessen. Systemet är, i linje med Eufor’s tidigare 
produkter, gjort för “gör-det-självaren” vilket syhar till att minimera 
installationskostnaden. Systemet innefattar också en diagnosfunktion som 
innehåller ett sk “smart card”-system, vilket gör det möjligt att vid ett 
eventuellt servicebehov ställa en diagnos innan servicepersonal behöver besöka 
maskinen. Köldmediet kommer ur den “nya generationen” vilka inte har någon 
ozonpåverkan. 

1 denna skrift skall det beskrivas hur delar av systemet dimensionerades och 
provades ut, dessutom visas resultat från provkörningar. Större delen av det 
fysiska utvecklingsarbetet är utfört vid Mitthögskolan i Härnösand samt vid 
Eufor’s tillverkningsenhet i Härnösand. 

1.1 Bakgrund 

1 Sverige och de övriga nordiska länderna finns ett stort antal småhus som 
värms med sk direktverkande el eller olika typer av el- och oljepannor. Bara i 
Sverige finns ca 1.2 miljoner småhus med någon form av elvärme. Den svenska 
elenergin genereras huvudsakligen med vatten- och kärnkrafi. För att tillgodose 
dagens och inte minst framtidens krav på kretsloppstänkande måste 
produktionssätten för el koncentreras till miljövänliga metoder. Som ett led i 
denna strävan vill man begränsa användningen av kärnkrafi samt de 
spetslastkällor som finns i form av kol- och oljeanläggningar. Då tillgången till 
helt miljövänliga energikallor är begränsad finns idag bara en realistisk väg att 
uppnå detta mål och det är genom att minska elanvändningen. Som antytts ovan 
tinns en stor sparpotential i småhusuppvärmningen. Ett sätt att minska el- och 
oljebehovet till småhusen är genom att använda sig av värmepumpstekniken. 
Sparpotentialen inom detta småhusbestånd beräknas uppgå till ca 5-6 TWh per 
år för de nordiska länderna tillsammans. 

1993 initierade Närings- och Teknikutvecklingsverket (NUTEK) i Sverige en 
värmepumpstävling för att stimulera utvecklandet av effektivare, driftsäkrare 
och billigare värmepumpar och värmesystem. Målet var att uppnå den 
potentiella energibesparingen inom 15 år vilket skulle innebära att 
försäljningspotentialen är ca 500 000 värmepumpsanläggningar under 
perioden. Om detta mål skulle uppnås måste värmepumpen bli en attraktivare 
investering för den enskilde villaägaren än den tidigare varit. 

1 tävlingshandlingarna specificerades ett antal krav vilka de deltagande 
bidragen var tvungna att uppfylla för att kvalificera sig. Stor vikt lades vid 
driftsäkerhet, funktion, lönsamhet samt inte minst på minskad miljöpåverkan. 
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Tävlingen delades in i olika klasser beroende på typ av värmesystem, 
värmekälla osv. Bakom tävlingen stod en beställargrupp vilka medverkade vid 
utformningen av kravspecifikationen och som även skulle “verka” för att minst 
2000 enheter av det vinnande förslaget skulle beställas. 

1.2 Kravspecifikation 

Tävlingsbidragen skulle visa upp bättre energieffektivitet än dagens lösningar 
samt klara högre krav på tillförlitlighet. Kraven delades in i skall- och börkrav 
där det förstnänmda var ett absolut krav för deltagande. Börkravet hade mer 
karaktären av ett “önskemål”. 

För värmesystem skulle en fullständig lösning av systemets utförande 
presenteras i ett typhus, dessutom förutsattes att den presumtiva 
värmepumpsköparen själv skulle kunna utföra “del” av installationen. Vidare 
fick summan av distributionseffekterna inte överstiga 8% (“börkrav”: 5%) av 
kyleffekten. Prestandakraven var även dessa satta högt och i följande tabell 
nedan visas kraven som gällde för markvärmefallet med vatten som 
värmebärare. 

Drifttillstånd Värmefaktor 

Värmebärare Köldbärare Skall Bör 

35°C 0°C B3.5 B3.7 

50°C 0°C >2.8 >3.0 

Tabell 1.1 Krav på värmefaktor för system med markvärmekälla. 

1 fallet Markus 2500 Kombi används en kopparslinga för direktexpansion som 
förångare. Slingan placeras vid proven i en brinetank med ovan angiven 
inloppstemperatur. När det gäller värmebärartemperaturen så är det utgående 
temperatur som avses. 

Ljudkraven som gällde inomhusbuller, vilket var det enda aktuella i det här 

Tabell 1.2 Ljudkrav för inomhusplacerade värmepumpsmoduler 

En förutsättning för att kunna placera aggregatet i ett vanligt rum, vilket var 
tanken med Markus 2500 Kombi, förutsätter som synes att lägsta möjliga 
ljudnivå nås. 

Köldmediet var och är en viktig fråga för den totala miljöprofilen. Om ett 
klorerat köldmedium av typen HCFC valdes skulle en plan för byte i ett senare 
skede finnas. WC-blandningen R407C var redan introducerad i Eufor’s 
produktion och detta medium blev därmed ett naturligt val. 
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1.3 Systemuppbyggnad 

Då denna typ av värmepump har en relativt liten värmeeffekt får inte 
kringutrustningen kosta for mycket eftersom det i så fall kan äventyra 
lönsamheten. Ett indirekt system är därför uteslutet då dess 
komponentkostnader blir besvärande höga. Bedömningen har därför gjorts att 
system med direktforångning är det enda ekonomiskt tänkbara för 
värmepumpar i den aktuella storleken. Det ger dessutom en väsentligt billigare 
installation då den erforderliga kollektorlängden reduceras kraftigt. Systemet 
består i övrigt av de vanligen förekommande komponenterna såsom 
kompressor, forångare, kondensor och expansionsventil. Den principiella 
uppbyggnaden visas i Figur 1.1. 

Fig. 1.1 Principschema för Markus 2500 Kombi. 

Det som tillkommit och gör detta system unikt är en underkylare. Genom denna 
tas en större del av den tillgängliga värmen i processen tillvara utan att for den 
del kompressoms drivenergi ökar. På detta sätt erhålls en höjning av systemets 
värmefaktor jämfort med befintliga system. Kompressorn är av rotationstyp då 
dessa förefaller något energieffektivare än motsvarande kolvkompressorer. 
Valet av kompressor styrdes av de högt uppsatta prestandakraven vilka krävde 
att de mest effektiva komponenterna användes. Vattenkondensorn 
(“kondensorl”) är av plattvärmeväxlartyp och underkylaren (“kondensor2”) är 
ett flänsat luftbatteri. Förångaren består av en %” kopparslinga vilken är 60 
meter lång. Expansionsventilen var vid tillfället för prototypens framtagande en 
av de första standardventiler som gick att uppbringa för R407C. 

Värmedistributionssystemet kan ha olika form beroende på typ av hus, 
befintligt system eller övriga önskemål. För att uppnå maximal flexibilitet 
anpassades värmepumpens styrning for fungera väl ihop med både befintliga 
vattenburna system och nya små system, det huvudsakliga tänkta 
användningsområdet. De nya små systemen kan bestå av ett mindre 
radiatorsystem eller fläktkonvektorer av olika antal och storlek. Själva 
värmepumpen är utrustad med cirkulationspump, expansionskärl, 
säkerhetsventil och påfyllningsanordning for radiatorvattnet. Detta for att den 
skulle kunna vara helt oberoende då den monteras i ett hus utan befintligt 
vattenburet värmesystem. 
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2 TEKNISK BESKRIVNING 

1 följande avsnitt kommer de tekniska övervägandena att redovisas liksom 
dimensioneringar vilka låg bakom val av komponenter och enskilda tekniska 
lösningar. En mer ingående analys av köldmediet R407C och dess egenskaper 
görs, där det jamfors med R2.2. Samtliga köldmediedata är tagna från 
köldmediedataprogrammet Refprop /6/. 

2.1 Köldmediet 

Det tidigare mest använda köldmediet for värmepumpsapplikationer var mediet 
R22. Detta är en klorerad sk HCFC-förening och innefattas i Montreal 
protokollets plan for utfasning. Detta p.g.a. att det har en viss inverkan på 
stratosfärens ozonlager vilket är ett av senare års mest uppmärksammade 
miljöproblem. Det har även ett visst bidrag till den sk växthuseffekten vilket är 
ett amrat stort miljöproblem världen står inför idag. Mycket arbete har lagts ned 
på att utveckla mer miljövänliga alternativ till dessa ämnen. Ett av dessa 
alternativ är det sk R407C vilket är en blandning av tre olika komponenter. Det 
faktum att det är en blandning gör att det får andra egenskaper än ett rent 
medium. Blandnmgen består av HFC-föreningar vilka inte har någon påverkan 
på ozonlagret, dock har de fortfarande en viss växthuseffekt. De tre ämnena är 
R32, R125 och R134a i viktsproportionerna 23/25/52. Nedan visas en 
sammanställning av de ingående komponenternas relativa miljöpåverkan där 
ODP (Ozon Depletion Potential) är en “ozonätarfaktor” med CFC-mediet Rl 1 
(=l) som referens. GWP (Global Warming Potential) är en faktor som anger 

Tabell 2.2 Miljöpåverkan för några aktuella köldmedier samt deras 
kokpunkter. 

Köldmedieblandningar har den fördelen att man kan “skräddarsy” 
egenskaperna med avseende på kokpunkt, kritiskt tryck eller vad som kan vara 
av intresse. Blandningen R407C har en “medelkokpunkten” -40.3”C vilket är 
nära R22 enligt ovan. Ett fenomen som uppkommer med vissa blandningar är 
att de kokar respektive kondenserar under sk glidande temperatur. Dessa 
blandningar kallas zeotropa eller icke azeotropa blandningar. Denna sk glide 
kan vara både en fördel och en nackdel. Resultatet är väldigt mycket beroende 
systemutformningen. Vid mindre lämplig utformning kan användningen av 
blandningar ge stora försämringar jämfort med ett rent medium. Det som 
framfor allt bör undvikas är källor till separering av köldmediekomponenterna 
såsom lågtrycksreceiver, flashtank osv. 
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2.2 Definitioner 

Trots att blandningarna som företeelse funnits en tid råder fortfarande en viss 
begreppsförvirring avseende definitionerna av förångnings- och 
kondenseringstemperaturer samt överhettning och underkylning. Innan några 
termodynamiska data presenteras bör man därför ha dessa definitioner klara för 
sig. Nedan i Fig. 2.1 visas temperaturerna av intresse fdr att bestämma 
forångarens funktion. 

0.10 

-50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 

Entalpi [khkg] 

Fig. 2.1 Temperaturer för bestämning av förångningstemperatur sami 
överhettning 

Här illustreras temperaturens variation under kokförloppet. Temperaturen vid 
övre gränskurvan, tl”, är högre än temperaturen som råder efter 
expansionsventilen, teexp. Ändringen i temperatur sker till följd av att de mest 
lättflyktiga ämnena i blandningen kokar först och därmed erhålls en lägre 
temperatur. Ett rent medium har som bekant konstant temperatur under hela 
fasändringsförloppet vilket entydigt ger en förångningstemperatur, t2. Då ett 
köldmedium har en glidande temperatur under fasändringen är det inte lika 
självklart hur förångningstemperaturen ska definieras. En i dag allmänt 
vedertagen definition har angivits av AREP (Alternative Refrigerant Evaluation 
Program) enligt ekv. 1. 

t 

t2 = 
eexp +t2 

2 (1) 

Även när det gäller överhettning finns en allmänt rådande definition som svarar 
mot den som används vid rena medier. Vid beräkning utgår man från den 
mättade gasens temperatur , t l”, vid rådande förångningstryck enligt ekv. 2. 

Oh = t2k - t2” (2) 

Temperaturen t2k är temperaturen vid kompressoms inlopp (el. förång. utlopp). 

På samma sätt som förångningstemperaturen definierats kan 
kondenseringstemperaturen anges. Skillnaden blir den att vid kondenseringen 
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utnyttjas hela fasändringen från övre gränskurvan till den undre, se Fig. 2.2. 
Följaktligen har kondenseringstemperaturen definierats som medelvärdet 
mellan gränskurvorna enligt ekv. 3. 

t, = 
t; +t; 

2 (3) 

0.101 
-50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 

Entalpi [kmikg] 

Fig. 2.2 Temperaturer för bestämning av kondenseringstemperatur samt 
underkylning. 

Vid bestämning av underkylningen utgår man ifrån nedre gränskurvans 
temperatur för den mättade vätskan, tl’samt temperaturen före strypningen, ts 
enligt ekv. 4. Det ska betonas att kondenseringstemperaturen enligt ekv. 3 
saknar relevans när det gäller beräkning av underkylningen. Det är inte förrän 
kondensatet nått temperaturen, tt’, som sista gasblåsan kondenserat, därför är 
tf’ den enda relevanta temperaturen att utgå ifrån vid beräkning av 
underkylningen. 

Uk=t,‘-t, (4) 
Insikten i ovan presenterade definitioner är av stor vikt för de praktiska 
tillämpningarna vilka kommer att behandlas längre fram. 

2.3 Termodynamiska egenskaper 

En förutsättning för att kunna dimensionera komponenterna i ett kylsystem är 
att man känner köldmediets egenskaper. En av de mest grundläggande 
egenskaperna är den sk ångtryckskurvan. Den anger vilket tryck som kommer 
att råda vid en given temperatur och temperaturen i fråga bestäms av den 
värmekälla samt värmesänka som finns tillgänglig. Normalt sett eftersträvas det 
att ha övertryck i systemet, dvs det lägsta rådande trycket bör överstiga 
atmosfärstryck. Om trycket i systemet skulle underskrida atmosfärstryck kan 
eventuellt luft läcka in vid ett läckage. Vidare är det inte önskvärt med en 
alltför låg kokpunkt då detta leder till höga tryck vid högre 
kondenseringstemperaturer. Dessa önskemål gör antalet lämpliga gaser 
begränsat vilket i sin tur skapat ett behov av lampliga blandningar. 
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1 Fig. 2.3 redovisas ångtryckskurvan för FU2 samt R407C. Temperaturen för 
R407C vid ett givet tryck är beräknad enligt ekv. 3 där ett medelvärde mellan 
gränskurvorna används samt. 

h, R407C 

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 “0.. R22 

Temperatur (OC) 

Fig. 2.3 Angtryckskurvor för R22 och R407C. 

Från Fig. 2.3 kan det utläsas att R407C har ett något högre tryck än R22 över 
hela det aktuella temperaturregistret. Skillnaden är så pass liten att det inte får 
någon nämnvärd praktisk inverkan vid dimensioneringen av systemet. En punkt 
som indirekt ställer högre krav på komponenterna är provtryckningen av 
systemen vid tillverkningen. Enligt Svensk kylnorm skall ett system samt dess 
ingående komponenter klara ett provtryck av 1.3 ggr köldmediets 
mättnadstryck vid 6O’C. För R407C innebär det att provtryckningen ska göras 
vid: 1.3 x 26.3 = 34.2 = 35 bar. För R22 var motsvarande tryck: 1.3 x 24.3 = 
3 1.59 = 32 bar. Många komponenter var& dimensionerade för 32 eller i bästa 
fall 35 bar, vilket gör det svårt att hitta godkända dylika. Exempel på kritiska 
komponenter kan vara synglas och expansionsventiler. 

En annan intressant termodynamisk egenskap är mediets densitet. Vid 
konvertering eller nydimensionering är det av intresse att känna denna 
parameter då det ger information om hur mycket köldmedium som ska fyllas. 
Det som till övervägande delen styr fyllnadsmängden är mediets vätskedensitet, 
då volymen vätska i kondensorn är avgörande fdr systemets funktion. Då 
volymen i systemet är given och densiteten är känd erhålls direkt information 
om motsvarande massa. Vid en jämförelse av de olika mediemas vätskedensitet 
kan en uppfattning fås om skillnaden i viktmässig fyllning för lika system. I 
praktiken så är det köldmediets vikt som mäts och inte dess volym! 1 Fig. 2.4 
visas vätskedensiten för R22 och R407C vid mättnadstillstånd vid olika 
temperaturer. 1 samma diagram har förhållandet mellan densitetema för de två 
medierna ritats vilket ger en bild av den relativa avvikelsen. 
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Fig. 2.4 Vätskedensiteten samtförhållandet mellan densiteterna för R22 och 
R407C. 

Av Fig. 2.4 går det att utläsa an R22 har 2 B 4 % högre densitet än R407C 
vilket skulle innebära, åtminstone teoretiskt, att i två likvärdiga system skulle 
det på viktbasis krävas 2 a 4 % mer R22 än R407C. 1 praktiken kommer andra 
faktorer, såsom inlösning i oljan, att spela in vilket gör att den slutgiltiga 
fyllnadsmängden får provas Cam i alla fall. Vidare ger detta informationen att 
skillnaden är liten och som en första approximation kan samma fyllnadsmängd 
användas. 
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220 

210 
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Fig. 2.5 Angbildningsvärme vid olika temperaturer för R407C och R22. 

En faktor som till stor del styr det erforderliga massflödet i systemet är mediets 
ångbildningsvärme, r, vilket defmieras enligt ekv. 5. 1 Fig. 2.5 visas 
ångbildningsvärmet for R407C och R22 vid olika temperaturer. Det kan 
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konstateras att R22 har ett något lägre ångbildningsvärme vilket gör att det 
kommer att krävas ett något större massflöde. 

r = h”- h’ (5) 
Här är h” och h’ entalpin vid övre respektive undre gränskurvan vid ett givet 
tryck vilket för R407C innebär olika temperatur. Hur stort massflödet, r& 
slutligen blir beräknas genom ekv. 6 där Q, är den önskade avgivna 
värmeeffekten och Ah, är den totala entalpidifferensen över kondensorn. 

(6) 

2.4 Förångaren 

Som nämnts tidigare är detta ett direktexpansionssystem där 
förångaren/kollektom består av ett 60 meter långt kopparrör. Till skillnad fXn 
indirekta system arbetar dessa med väsentligen högre ytbelastningar på marken. 
Till följd av detta kan, beroende på jordart, en viss tjälhävning uppstå. Den 
stora fordelen finns ändå i ett kompakt system som kräver minimalt utrymme 
av trädgården samt att grävkostnaden hålls låg. Somliga väljer även att gräva 
för hand. 1 Fig. 2.6 visas hur kollektom förläggs i en “hårnål” vilket gör att 
endast 30 meter behöver grävas med bredden 60 cm. Detta förfarande avser ett 
fall då grävningen sker med maskin eftersom standardbredden på 
grävaggregatet normalt är 80 cm. 

min. 1,0 m 
isolering 

Fig. 2.6 Exempel på “mk kollektorfyrläggning”. 

Förångaren har inte berörts i någon större utsträckning i den här 
undersökningen. Om värmetransportfenomenen, vilka är relaterade till 
förångaren, betraktas visar det sig snart att det huvudsakliga 
transportmotståndet finns på rörets utsida. Köldmediets inverkan, vilket bara 
styr kokningen, blir då av underordnad betydelse. Eventuella försämringar av 
värmeövergången på köldmediesidan för R407C kontra R22 har inte studerats, 
däremot kontrollerades tryckfallet enligt Pierre /3/ samt att oljetransporten var 
säkerställd enligt Bäckström /4/. Med ekv. 7 kan tryckfallet vid forångning 
beräknas 

(7) 
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Ap -tryckfall (Pa) n -antal rörböjar 

L -rörlängd (m) 4 -motståndfaktor (-) 

fnl -friktionsfaktor (-) dh -hydraulisk diameter (m) 

x1 -ånghalt vid inlopp (kg/kg) II? -massflöde (kg/s) 

x2 -ånghalt vid utlopp (kg/kg) A -tvärsnittsarea (m2) 

xm -medelångbalt (kg/kg) ” m -medelvolymitet (m3/kg) 

Om ett driftsfall antas vara: t2 = -10°C och tl = 50°C ger det med %’ rör 
tryckfall enligt tabell 2.3. Den avgivna effekten antas vara lika för båda 
köldmedierna. 

Köldmedium R407C R22 

Ap (Pa) 26 886 51 792 

At (“C) 2.02 4.16 

Tabell 2.3 Tryckfall samt motsvarande temperaturfall i 60 m %“-fdrångare. 

Det förefaller som om R22 ger ett klart större tryckfall vilket beror på ett något 
större massflöde. Det större massflödet förklaras i sin tur av det något lägre 
ångbildningsvärmet enligt Fig. 2.5. Tryckfallen kan tyckas störande höga och 
en grövre rördimension övervägdes men av praktiska och installationstekniska 
skäl var det ej lämpligt. 

Återtransporten av olja är en parameter av stor vikt vid den här typen av 
förångare. Det som till stor del styr oljetransporten är gashastigbeten i 
förångarröret. Samband för erforderlig gashastighet ges av Bäckström /4/ där 
ekv. 8 ger värden för “start av oljemedsläpning”. 

1261 pB 

W’(l-4.2.103.d.R,.p,,p,) 
(8) 

där 

W -gashastigbet (m/s) 

ps -gasdensitet (kg/m’) 

d -innerdiameter(m) 

Ql -oljeström/gasström 

PO -oljedensitet (kg/m3) 

Som framgår av sambandet fordras högre gashastighet ju mindre täthet gasen 
har, dvs vid lägsta dimensionerande förångningstemperatur är oljeåterföringen 
som mest kritisk. Lägsta dimensionerande temperatur antas vara ca -2O’C. 1 
tabell 2.4 nedan visas erforderlig gashastigbet vid t2 = -20°C samt den verkliga 
beräknade gashastigheten. 

Köldmedium R407C R22 

Erforderlig gashastighet (mk) 3.8 3.5 

Verklig gashastighet (mls) 6.3 8.0 

Tabell 2.4 Erforderlig gashastighet för oljeåterfdring. 
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Dessa beräknade värden visar att det bör finnas god marginal fdr 
oljeåterföringen i systemet! 

En praktisk erfarenhet som visade sig vara av stor vikt i dessa system är 
inverkan av köldmediets “glide” vid regleringen av systemet. Som tidigare 
nämnts består förångaren av ett 60 meter långt kopparrör och som kanske kan 
inses blir regleringen av detta system ett problem. Regleringen sker med en 
termostatisk expansionsventil vars känselkropp (bulben) är placerad i 
förångarens slut. Svarstiden vid regleringen blir följaktligen hela förångarens 
längd varvid periodiska svängningar är oundvikliga till följd av den långa 
svarstiden. Vid kokning av azeotropa medier sker kokningen med ungefär 
samma ytbelastning utmed hela förångaren. Detta gör att man tår 
“tyngdpunkten” för kokningen ungefär mitt på forångaren. 

Vid kokning av ett zeotropt medium erhålls en väsentligen större 
temperaturdifferens i forångarens början till följd av köldmediets glide. Detta 
gäller under förutsättning att värmekallan kan anses ha konstant temperatur. 
Den större temperaturdifferensen gör att en större del av kokningen sker i 
förångarens början än vid motsvarande azeotropa medium. Följaktligen 
förskjuts kokningens “tyngdpunkt” mot förångarens början, varvid det blir 
lättare för expansionsventilen att reglera då svarstiden blir kortare. Det 
praktiska resultatet av detta möjliggjorde stabil drift, i laboratoriemiljö, med så 
låg överhettning som 3.5 a 4.O”C. Tidigare arbetade systemet med en 
“medelöverhettning” av ca 8°C och då var driften ändå inte stabil. 1 praktiska 
fall förändras omständigheterna något då inte samma värmetransport till 
forångarens första del är möjlig. Förångningen förskjuts då framåt i förångaren 
och överhettningen måste höjas något dock med bibehållen stabil drift. Detta 
tår sägas vara en stor fordel med de zeotropa medierna vilken också är generellt 
applicerbar. Även Hammarberg och Nyman /l/ har gjort observationen att 
R407C kan operera med en lägre överhettning än R22. 

1 en värmeväxlare som denna, där inget motströmsförlopp finnes, sätter det 
zeotropa mediet vissa teoretiska gränser för förångningstemperaturen. Ett 
exempel kan vara på sin plats för att belysa detta. 

En kall vinter, som t ex vintern 95196, går tjälen djupt i marken och till följd av 
litet eller obefmtligt snötäcke kyls marken till någon eller ett par grader under 
fryspunkten, så även på det djup där jordvärmekollektorer normalt ligger. Detta 
gör att suggastemperaturen maximalt kan värmas till ca -2”C, och det är 
oberoende av hur stor värmeväxlaren görs! För expansionsventilens reglering 
behövs ett “antal” graders överhettning. Låt oss säga 8°C. Detta ger enligt 
definitionen (ekv. 2) en högsta möjlig mättad gastemperatur, tz”, enligt: 

t2”= t2k - Oh = -2 - 8 =-1o”c 

En suggastemperatur på -1O’C kommer att kräva en förångningstemperatur, 
enligt ekv. 1: 

l ps = f(ts”) (förångningstrycket då tz”= -10°C) 

l xin = 0.17 (ånghalt vid forångarens inlopp) 

2 teexa= -15.07”C = (ekv. 1 samt Fig. 2.1) 3 tz= -1254°C 
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Den högsta möjliga genomsnittliga förångningstemperaturen är alltså given till 
ca -12.5”C. Nu förutsätter detta resonemang att det inte föreligger något 
tryckfall. Med tryckfallet inkluderat, vilket normalt är 1 a 2”C, skulle högsta 
möjliga förångningstemperatur öka något. Fortfarande hamnar 
förångningstemperaturen ca 2°C under vad som är teoretiskt möjligt med ett 
azeotropt medium. 

En faktor som talar för en stor underkylning vid användning av icke azeotropa 
medier är möjligheten att vid stor underkylning sänka forångningstemperaturen 
vid givet forångningstryck! Betraktas Fig. 2.1 så framgår det att temperaturen 
på forångningsisobaren sjunker ju längre till vänster tillståndet e.exp betinner 
sig. En stor underkylning skapar just denna förskjutning till vänster med 
bibehållet förångningstryck. Största skillnaden erhålls vid höga 
kondenseringstemperaturer och ett exempel skulle kunna vara följande där t,= 
50°C och tsk = -10°C. 

Om underkylningen är “normala” 3°C skulle detta ge en temperatur efter 
strypningen, &.exp = - 14.2”C. Detta ger enligt ekv. 1 förångningstemperaturen, t2 
= -12.1”C. Skulle i stället underkylningen vara ca 25”C, vilket är fallet med 
Markus 2500 Kombi, kommer t e.exp = -15.1 “C. Förångningstemperaturen blir då 
t2 = -12.6”C dvs ca 0.5”C lägre vid samma tryck. 

2.5 Kondensorhnderkylare 

Följande avsnitt kommer att behandla utformningen av kombinationen 
kondensor- och kondensor/underkylare. Vidare behandlas fördelningen av 
värmeeffekten samt fyllnadsmängdens inflytande på densamma. 

Vid projektets start fanns ett antal önskemål om prestanda och flexibilitet på 
systemet. Ett dimensionerande krav var att minst 2 kW varme skulle kunna 
levereras till vattenkretsen. Detta för att den vattenburna delen skulle kunna 
dimensioneras utan att ta hänsyn till eventuell tillsatsvarme. Ett tankbart 
scenario var ett fall där ett antal mindre sovrum skulle förses med var sin 
vattenradiator medan huvudmodulen stod i en hall, gillestuga eller 
motsvarande, enligt Fig. 2.7. Därmed skulle själva huvudmodulen placeras i ett 
rum med “stort” värmebehov där också den eventuella tillsatsen placerades. 

Fig. 2.7 Markus 2500 Kombi med ett nyinstallerat vattenburet 
radiatorsystem. 
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Önskemålet fanns också att minst halva värmeeffekten skulle kunna överföras 
till huvudmodulens luftkylda kondensor/underkylare. 

Första kontrollen blev att undersöka hur mycket värmeeffekt underkylningen 
kan ge i underkylaren. Maximalt kan underkylningsvärmen uppgå till 
kondensatets entalpiskillnad mellan nedre gränskurvan och temperaturen efter 
underkylaren. Den sistnämnda temperaturen bör ligga några grader över 
mmstemperaturen. 

Dimensionerande driftfall är vid framledningstemperaturen ca 50°C. Om då 
kondenseringen också antas vara ca 50°C samt att kondensatet bör kunna kylas 
till ca 25T, erhålls en entalpidifferens mellan dessa punkter som med 
massflödet ger värmeeffekten i underkylaren enligt ekv. 9. 

där 

Ahuk = h’- h, 

. h’= f(tt= SOT) =m (kJ/kg) 
(10) 

l h, = f(t,= SOT, t,= 25°C) = 88.0 (kJ/kg) 

Quk = (123.4-88.0) 0.01124 = 398 

Av detta framgår att den maximala underkylningsvärmen endast uppgår till ca 
400 W vilket innebär att om målet på “halva effekten” skulle kunna hållas, 
måste även kondensering ske i underkylaren. 1 och med detta är underkylaren 
inte längre bara underkylare utan även kondensor. Denna kombination 
kondensoriunderkylare benämns hädanefter kondensor2 for att särskilja den 
från “vattenkondensorn”, kondensor1 

Kondensor2 dimensionerades for att kunna avge ca 1 kW värme vid tt= 50 “C 
och ett luftflöde på ca 150 m3/h. Luftflödet är viktigt att hålla så lågt som 
möjligt då detta kan vara stor källa till buller. För att möjliggöra detta låga 
flöde kravs en relativt stor värmeväxlaryta. En stor yta kombinerat med 
begränsat utrymme ger i sin tur upphov till stort tryckfall vilket likaledes skapar 
ljudproblem. Som det framgår av ovanstående så är kompromisslösningar enda 
utvägen vid dessa kompakta system. 

2.6 Alternativa köldmedier 

1 detta avsnitt har två alternativa köldmedier jämförts, och i termodynamiskt 
hänseende har det mestadels rört sig om att utreda för- och nackdelar med 
“glide”. Det skulle även kunna finnas fler alternativ värda att nämna i 
sammanhanget. Ersättare till R22 är ett “hett” ämne och har lett till att ett antal 
ersättare har föreslagits och introducerats. Förvisso har detta förvirrat 
branschen, men for den insatte kan mångfalden alternativ ge en möjlighet att 
hitta just de önskade egenskaperna. 

Ett närstående alternativ till R407C for den som inte önskar någon “glide” är 
HFC-blandningen R404A. Komponenterna är Rl43a, R125 och Rl34a vilka 
har proportionerna 52/44/4 vikt %. Blandningen är komponerad så att dess 
egenskaper “i stort sett” kan jämforas med ett rent ämne, vilket betyder att 
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gliden är liten i sammanhanget (< 1’C). Detta gör att köldmediet kan behandlas 
som ett rent medium. 

R404A skulle termodynamiskt uppträda snarlikt R22 vilket bla. skulle 
innebära att den stabila driften, se avsnitt 2.4, skulle mistas. 1 gengäld skulle 
den genomsnittliga förångningstemperaturen sannolikt vara något högre än den 
for R407C. Till följd av den för R404A lägre kokpunkten kommer trycken i 
systemet att bli högre än för både R22 och R407C, vilket leder till vissa 
komplikationer, se avsnitt 2.3. På kondensorsidan skulle R404A sannolikt ge 
en något högre kondenseringstemperatur, vilket beror på att det inte finns 
någon glide att “matcha” med värmebäraren. Tryckfallen i forångaren är av 
samma storleksordning som för både R22 och R407C då densiteten för dessa 
ämnen är snarlik. En fördel med R404A skulle kunna vara att 
hetgastemperaturen är något lägre än för både R22 och R407C, vilket är 
önskvärt i de applikationer med lägst förångningstemperatur. På det hela taget 
går förmodligen valet mellan R407C och R404A, i den här applikationen, på ett 
ut. 

Tabell 2.5 Kokpunkter för några aktuella köldmedier. 

Om ett brännbart alternativ kunde accepteras skulle propan, R290, vara en 
attraktiv kandidat. R290 har en kokpunkt nära R22 och en volymetrisk 
köldalstring strax under den fdr R22. Undersökningar så här långt, (Pelletier, 
Palm /8/), pekar på att R290 går bra att använda med befmtlig R22-utrustning. 
Kompatibiliteten med olja är godtagbar och inga komplikationer relaterade till 
förhöjda kompressorförslitningar har registrerats än. Termodynamiskt har R290 
flera fördelar. Hetgastemperaturen är väsentligen lägre än den för både R22 och 
R407C. Kompressorverkningsgadema är jämfört med R22 något högre, och en 
genomgående något högre COP har uppmätts /8/. En stor vinst med R290 i den 
aktuella applikationen, är att tryckfallet blir ungefar hälften så stort som med 
R22. 1 tabell 2.3 redovisas tryckfallen vid teoretiska beräkningar för R22 och 
R407C, vilka visar sig vara i högsta laget. Med R290 skulle tryckfallen bli 
motsvarande 1-2 “C, vilket är en mer acceptabel nivå. Om en reduktion av 
tryckfallet med ca 1-2 “C blir verklighet, skulle också kapaciteten för R290 oka 
med ca 5-10 %, vilket är den normalt uppmätta reduktionen i kapacitet mellan 
R22 och R290. 

Resultatet vid användning an R290 skulle följaktligen bli att kapaciteten förblir 
oförändrad och värmefaktorn ökar något jämfört med R22. Problemet är dock 
brännbarheten hos propan, vilket kommer göra att användningen kringgärdas 
av restriktioner. Regler är i skrivande stund under framtagande fdr 
kommersiella anläggningar men begränsningar kommer även framgent att 
föreligga. 
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3. 

3.1 

UTPROVNING OCH MÄTRESULTAT 

Följande avsnitt behandlar utprovningen och de resultat vilka låg till grunden 
för den slutliga utformningen av tävlingsprototypen. Samtliga resultat är 
uppmätta på en bänkmonterad prototyp varvid resultaten avviker något från den 
slutliga tävlingsprototypen. 

Fyllnadsmängd samt luftflöde 

Fyllnadsmängden samt luftflödet genom kondensor2 kom att bli viktiga 
faktorer då det gällde värmeeffektens fördelning samt systemets totala 
effektivitet. Den önskvärda flexibiliteten i värmeeffektens fördelning visade sig 
vara svår att uppnå utan större ingrepp i styrsystemet (se vidare kapitel 4). 
Genom att variera luftflödet kunde effekten fördelas mellan vatten respektive 
luftsidan. När det gäller luftsidan satte dock ljudnivån gränsen för högsta 
möjliga luftflöde. 1 Fig. 3.1 visas den avgivna värmeeffekten från den 
luftberörda kondensor2 vid samma fyllnadsmängd men olika luftflöden. De tre 
olika kurvorna avser de testade varvtalen där 1200 rpm var det högsta som 
kunde tillåtas med hänsyn till ljudnivån. Varvtalet 800 rpm gav det 
dimensionerande flödet och klarade även ljudkravet. Det lägre varvtalet 550 
rpm kom att användas för att styra en större del av värmeeffekten än den 
dimensionerande till vattensidan. 

35 40 45 

Framledningstemperatur (OC) 

h, 550 

‘9 800 

50 55 **. 1200 

Fig. 3.1 Avgiven värmeeffeki från kondensor2 vid olika varvtalpå fläkten. 

Mellanvarvtalet 800 rpm motsvarade önskemålet vid dimensioneringen där det 
skulle vara möjligt att överföra ca halva värmeeffekten via luftsidan. 

För att uppnå högsta möjliga prestanda på systemet var underkylningen viktig 
och den påverkas starkt av luftflödet. 1 Fig. 3.2 visas hur underkylningen 
varierar med luftflödet. 
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Fig. 3.2 Underkylningen vid olika varvtalpåjläkten 

Fyllnadsmängden är av stor betydelse då den styr hur stor del av 
kondenseringen som kommer att ske i kondensor2. Ju mer fyllning desto större 
del av kondenseringen forskjuts mot vattensidans kondensorl. Detta beror på 
att underkylaren fylls med vätska och därmed kan inte kondensering ske. 1 Fig. 
3.3 visas hur den avgivna effekten i kondensor2 ändras med fyllnadsmängden. 
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Fig. 3.3 Avgiven effekt i kondensor2 vid olika~hadsmängd. 

Som fiarngår av figuren ovan minskar den avgivna värmeeffekten i kondensor2 
då vätskemängden ökar. Mellan 1550g och 1700g syns en ganska stor skillnad 
vilket kan förklaras med att endast den allra sista delen av kondenseringen sker 
i underkylaren. Denna sker vid en lägre temperator och drivkraften vid 
värmeöverföringen minskar snabbare än vid steget mellan 1350g och 155Og. 
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Fig. 3.4 Underkylning vid olika fyllnadsmängd. 

Graden av underkylning styr som tidigare nämnts vinsten med detta system 
jämfört med konventionella system. 1 Fig. 3.4 syns fyllningens påverkan på 
underkylningen. För att komma upp i tillräcklig underkylning, med andra ord 
for att lyckas kyla kondensatet till önskad temperatur, måste denna prototyp 
fyllas med ca 1600-1700g. 

3.2 Vattenkondensorn 

Kondensor1 är en standard plattvärmeväxlare vilken arbetar i ett 
motströmsarrangemang mot radiatorvattnet. Vad som här iakttogs var att 
forsöka anpassa temperaturlyBet på värmebäraren till köldmediets glide. Då 
R407C har en glide på ca 5 “C och den huvudsakliga kondenseringen normalt 
sker i kondensor1 borde ett temperaturlyft på i runda tal 4 “C vara lämpligt. 
Vid denna anpassning dyker det upp ett praktiskt problem. Värmeväxlama i 
denna storleksklass klarar inte att arbeta med allt för små vätskeflöden då det 
finns risk for nedsmutsning av plattorna till följd av bristfällig turbulens. Det är 
följaktligen svårt att kombinera en tillräcklig stor värmeväxlaryta med ett 
tillräckligt stort tryckfall vid dessa förhållandevis små effekter. För att 
säkerställa driften på lång sikt får i stallet ett något högre flöde än 
termodynamiskt optimalt väljas. Detta fenomen behandlas också i avsnittet 3.3. 
Under dessa forsök arbetade systemet med ett temperaturlyft på värmebäraren 
av 3.5-5.5 “C. 

1 Fig. 3.5 illustreras hur den till vattenkondensorn överförda effekten kan 
regleras med hjälp av effektuttaget i kondensor1 . 
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Fig. 3.5 Den till vattensidan överfbrda värmeeflekten vid olika 
fläkthastigheter. 

Ovanstående försök genomfördes med en något mindre fyllning än nominellt 
vilket förklarar den något lägre avgivna värmeeffekten vid 800 rpm än i 
tidigare forsök. Det framgår även tydligt att varvtalsreglering av fläkten är ett 
effektivt sätt att fördela den avgivna värmeeffekten till önskad värmebärare. 
Nackdelen vid lägre lufdlöde är att underkylningsandelen av den avgivna 
värmeeffekten minskar varvid systemets totala effektivitet (värmefaktor) 
sjunker. 1 Fig. 3.6 visas värmefaktorn vid de olika fläkthastigheterna. 

3.8 

2 3.2 

8 3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

35 40 45 
Framledningstemperatur (OC) 

“q 0 

h, 550 
k 800 
‘X - 1200 

Fig. 3.6 Värmefaktor vid olikafläkthastigheter. 

Det ska betonas att ovanstående försök utfördes på en laboratorieprototyp där 
förluster från oisolerade eller bristfälligt isolerade delar inte är inkluderade. 
Därav de i sammanhanget moderata värdena på värmefaktorn. Den färdiga 
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tävlingsprototypen som anpassats efter resultaten ovan uppvisade väsentligen 
bättre prestanda vilka redovisas i kap. 5. 

3.3 Värmebärarflödets inverkan på kondenseringstemperaturen 

Analogt med resonemanget om begränsningen för fdrångningstemperaturen 
tidigare så görs liknande erfarenheter på kondensorsidan. Det kan konstaterats 
att värmebärarflödets anpassning för att få en lämplig temperaturhöjning vilken 
i sin tur “matchar” gliden är viktig. 1 fallet med Markus 2500 Kombi är detta 
inte av samma vikt då underkylningen sker i en separat underkylare men i 
enkelkondensorfallet är detta av stor vikt. Ett exempel är på sin plats. 

Följande fall antages: Värmebärarens framledningstemperaturen är 50°C och 
returtemperatur är 48°C dvs temperaturhöjningen är 2°C. 
Köldmediekondensatet kan därmed som lägst kylas till 48°C oberoende av hur 
stor kondensorn är. Normalt önskas en underkylning på 3-5°C för att 
säkerställa att inte ångblåsor når expansionsventilen. Nyman och Hammarberg 
/1/ konstaterar ett värmefaktormaximum vid underkylningar på 4 a 7°C med 
R407C. Skulle en underkylning på 3°C accepteras innebär detta enligt ekv. 4 
att kondensatets temperatur vid gränskurvan lägst kan vara 51°C. Vidare 
erhålls kondenseringstemperaturen enl. ekv. 3. om först övre gränskurvans 
temperatur beräknas från den givna undre gränskurvans temperatur. 

l pi = f(tl’) (kondenseringstrycket då ti’= 51T) 

. t,“= f(pI) = 55.6”C 

. t,= 
t; +~t’; _ 

2 
-53.3”c 

Av ovanstående exempel framgår att oberoende av kondensorytans storlek 
sätter köldmediets glide teoretiska begränsningar för lägsta möjliga 
kondensering. 

Om då värmebärarflödet väljs så att temperaturhöjningen blir 5°C med 
bibehållen framledningstemperatur 50 “C kommer returtemperaturen att bli 
45°C. Lägsta möjliga kondensattemperatur blir då 45°C och accepteras åter 
igen underkylningen 3°C blir kondensatets temperatur vid nedre gränskurvan 
48°C. På samma sätt som ovan erhålls kondenseringstemperaturen med ekv. 3. 

. p, = f(tl’) (kondenseringstrycket då ti’= 48T) 

. t,“= f(p,) = 52.7”C 

l ti= 
t; + t’; _ 

2 
-50.4oc 

Av ovanstående resultat kan slutsatsen dras att det är av stor vikt att 
värmebärarflödet är lämpligt avpassat till gliden för det aktuella köldmediet, 
och ju större glide desto viktigare. Som också framgår blir underkylningens 
storlek av betydelse för kondenseringstemperaturen. Ju lägre underkylning som 
kan accepteras desto lägre kondenseringstemperatur. Samtidigt behövs en något 
större underkylning med de icke azeotropa medierna då det visat sig, både i 
egna undersökningar och enligt /l/ att gasblåsor kan synas även vid 
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underkylningar så stora som 5°C. 1 Fig. 3.7 visas värmebärarflödets inverkan på 
värmefaktorn vid ett konventionellt enkelkondensorarrangemang. 

35 40 45 

Framledningstemperatur (OC) 

Fig. 3.7 Värmefaktor för prototyp med enkelkondensor vid olika 
värmebärarflöde. 

Den övre kurvan svarar mot ett värmebärarflöde på 700 Uh i det här fallet och 
den nedre mot 940 Uh. Den genomsnittliga temperaturdifferensen över 
mätområdet ökade från ca 3°C till ca 4°C då flödet sanktes från 940 till 700 I/h. 
Samtidigt höjdes underkylningen från ca 3.O”C till 3.5”C med hjälp av något 
mer fyllning. Denna signifikanta skillnad erhölls då till följd av två 
förändringar, men faktum kvarstår, systemet är detsamma och dessa två 
parametrar har till synes stor inverkan. 

Problemet är dock, som tidigare nämnts, att vid dessa små plattvärmeväxlare 
kan det vara svårt att hålla ett så lågt flöde att den önskade 
temperaturdifferensen uppnås, då tryckfallet på vattensidan blir lågt och 
nedsmutsning riskeras. Vid något större plattvärmeväxlare är detta dock inte 
något problem. 
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4 STYRSYSTEM 

Styrsystemet, vilket är utvecklat i samarbete med Laplace Utveckling AB, är 
uppbyggt kring en mikroprocessor där ett flertal skyddsfunktioner fis 
inbyggda för att värmepumpens livslängd skall bli så lång som möjligt. Om 
något fel inträffar meddelar 
övervakningssystemet detta genom 
en larmindikering i statusfönstret på 
driftpanelen. Om felet innebär att 
värmepumpen kan skadas eller att 
en redan inträffad skada kan 
förvärras, stoppas värmepumpen 
samtidigt som larmet ställs ut. 1 
värmepumpens styrenhet (se figur 
intill) finns ett inbyggt och med 
styrsystemet integrerat diagnos- 
system med händelse- och 
historiklogg. 

Systemet har till uppgift att ge 
information om aktuell driftstatus 
samt även momentant registrera 
driftstatus i samband med larm från 
de inbyggda övervaknings- 
funktionerna. Dessa uppgifter är 
avgörande for en effektiv service 
under värmepumpens livslängd, 
men kan även med fördel ligga till grund för ett kostnadseffektivt förebyggande 
underhåll i syfte att förhindra kostsamma reparationer uppkommer och 
därigenom förlänga värmepumpens ekonomiska livslängd. Utöver ovan 
beskrivna uppgifter finns i diagnossystemet uppgifter om värmepumpens totala 
inkopplingstid, drifttid kompressor, antal driftcykler med mera. Uppgifterna 
från diagnossystemet kan läsas med hjälp av en persondator och ett interface 
eller foras över på ett så kallat diagnoskort (smart card) via den inbyggda kort- 
behandlingenheten. Data som lagras på diagnoskortet tolkas därefter med en 
speciell kortläsare. 

4.1 Övervakning och felindikering 

För att övervaka systemet så läses ett antal intressanta temperaturer. Dessa är 
numrerade 1 tom 7 i figuren på nästa sida. Med hjälp av dessa kan systemet 
styras och regleras på önskvärt sätt samt kontrolleras så att icke önskvärda 
driftsituationer uppkommer. Styrenheten tar också in eventuella larmsignaler 
från pressostat(ema). Initialt var systemet endast utrustat med 
högtryckspressostat men för det fall när hög- och lågtryckspressostat är 
implementerade i serie särskiljs larmen med ett speciellt temperaturvillkor. 
Från kompressorn kan ett sk klixonlarm läsas vilket är kompressoms 
överströmsskydd. 
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Från de lästa temperaturerna kan ett antal villkor ställas för att drift skall göras 
möjlig eller larm ställas ut. Larm indikeras i statusfönstret som “problem” (P) 
eller “Fel” (F) följt av en sifferkod som anger vilken form av larm det rör sig 
om. “Problem” karakteriseras av att de inte fordrar att värmepumpen stängs av 
men de bör givetvis åtgärdas snarast 
möjligt. “Fel” är av allvarligare 
karaktär och driften stoppas till felet 
är avhjälpt samt “kvitterat” på 
styrenheten. 

Under normal drift ställs en 
driftstatus ut i statusfönstret där det t 
ex indikeras om kompressorn är 
aktiv, tryckutjämning sker eller om 
tillsatsen är aktiv mm. 

4.2 Styr- och reglerfunktion 

Styrsystemet är anpassat för de 
vanligaste förekommande styrfallen. 1 
huvudsak är det två fall som måste 
tillgodoses och det är sk rums- och 
kurvstyrning. 1 det första fallet styrs 
värmepumpen av en i huset centralt 
placerad rumstermostat. 1 det andra 
fallet styrs värmepumpen efter en 
kurva som ger en viss returtemperatur vid en given utomhustemperatur. 1 det 
senare fallet placeras således en temperaturgivare utomhus. 

När systemet används för ersättning av direktel, och endast ett litet 
radiatorsystem eller fläktkonvektorer ansluts till värmepumpen, lämpar sig bara 
rumsstyrningsfallet. Kurvstyrning kräver nämligen en ansenlig termisk tröghet i 
radiatorsystemet för att fungera tillfredsställande. Det vanligaste styrfallet är 
således rumsstyrningsfallet men för att tillhandahålla ett så komplett och 
flexibelt system som möjligt är styrenheten utrustad med 
kurvstyrningsalternativet. 1 det sistnämnda fallet är även tillsatsstyrning 
inkluderad där en extern el- eller oljepanna kan styras via ett potentialfritt relä, 
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5 TÄVLINGSRESULTAT 

Resultaten som presenteras i följande avsnitt är framtagna av Statens 
Provningsanstalt (SP) i Borås och låg till grund för bedömningen av 
tävlingsbidragen. 

5.1 Prestandamätningar 

På det hela taget stämde resultaten väl med de egna mätningarna. De fyra 
mätpunktema i respektive serie svarar mot de testpunkter som användes enligt 
tabellen nedan. 

Tabell 5.1 Testpunkter enligt tävlingsanvisningarna. 

Värmepumpens kollektor placerades i en brinefylld tank där ingående 
temperatur hölls enligt tabellen ovan. Värmepumpskroppen isolerades samt 
försågs med ett utlopp för den värmda luften. Utloppet stod även under ett 
svagt undertryck för att inte riskera läckage från den isolerade lådan. Den till 
vattnet respektive luften avgivna värmeeffekten mättes separat och adderades 
till vad som i Fig. 5.1 visas som den totalt avgivna värmeeffekten. 

-14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 

Förångningstemperahu. (OC) 

Fig. 5.1 Total avgiven värmeeffekt vidframledningstemperaturerna 35 samt 
50 “c. 
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1 Fig. 5.2 är i stället värmeeffekterna separerade vilket gör att fördelningen 
framgår. 1 detta fall är det gjort vid framledningstemperaturen 50 OC. 

Förhgningstemperatur (OC) 

Fig. 5.2 Avgiven värmeeffekt till luft respektive vattensidan samt total 
avgiven värmeeffekt vid framledningstemperaturen 50 “c 

Vid en lägre framledningstemperatur kommer Mandelen av värmeeffekten att 
stå för en betydligt mindre andel vilket visas i Fig. 5.3. Detta beror på att 
“temperaturgapet” Mn kondenseringstemperaturen ner till omgivande luft, 
vilken normalt är ca 20 “C, är betydligt mindre vid lägre kondensering vilket i 
sin tur minskar potentialen för uttagen effekt i underkylaren. 

.,,-----rl 

--/ 

25 30 35 40 45 50 55 

k Luft 
h, Vatten 
-“. Totalt 

Framledningstemperat (OC) 

Fig. 5.3 Avgiven värmeeffekt till luft respektive vattensidan samt total 
avgiven värmeeffekt vid konstant ingående köldbärartemperatur (0 “c). 
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Här framgår nu också den unika egenskapen för “dubbelkondensor’‘-lösningen, 
nämligen den att avgiven värmeeffekt ökar med stigande 
framledningstemperatur. Detta är rakt motsatt mot den normala värmepump 
karakteristiken där den avgivna effekten minskar med högre 
kondenseringstemperatur. Värmepumpen får i och med detta “rätt” 
karakteristik, dvs vid högsta värmebehov avger värmepumpen som mest! Det 
här betyder törstås väldigt mycket då det innebär att en eventuell 
spetsvärmekälla kan minskas eller kanske helt utelämnas. 

Värmefaktor 

Systemets värmefaktor kan visas på två sätt, antingen mot 
förångningstemperaturen som i Fig. 5.4 eller mot framledningstemperaturen 
som i Fig. 5.5. 1 första fallet där förångningstemperaturen varieras erhålls rent 
principiellt ingen skillnad mot ett konventionellt system. Då 
förångningstemperaturen sjunker vid bibehållen kondenseringstemperatur 
erhålls inget extra tillskott från dubbelkondensorarrangemanget. Systemets 
tryckuppsättning ökar dock och därmed driveffekten varvid värmefaktorn 
sjunker. 

4.2 , : / ! 

/ ~ ~ 
: ; 4.0 . . .._ ; _._........_. i + ____; _......._ i _,__._^.. 

3” 

1 / 1 p/q / 1 / 1 
,s r .-......... t+-..+---* -------.. ,----p.--..+--- i , i 

2 .8 
-14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 

Förångntigstemperat (OC) 

Fig. 5.4 Total värmefaktor (COP,J vid framledningstemperaturerna 35 samt 
50 “c. 

1 det fall värmefaktorn visas mot framledningstemperaturen, Fig 5.3, kommer 
den avgivna värmeeffekten att öka vid ökande framledningstemperatur. 
Samtidigt ökar driveffekten till kompressorn men tillskottet i avgiven värme 
kompenserar delvis detta varvid värmefaktorn hålls kvar på en relativt hög 
nivå. 1 Fig. 5.5 jämförs värmefaktorn för Markus 2500 Kombi (typl) samt en 
motsvarande utan underkylare (typ2). Det framgår där att det konventionella 
systemets värmefaktor minskar snabbare med ökande kondenseringstemperatur 
än i dubbelkondensorfallet. 
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Framledningstemperatur (OC) 

Fig. 5.5 Total värmefaktor (COP,) mot framledningstemperaturen för 
dubbelkondensor (typl) och enkelkondensor (typ2). 

Det som framkom av tävlingsresultaten var att värmefaktorn vid höga 
kondenseringstemperaturer var unik. Ingen av de övriga bidragen kommer än 
precis upp till skallvärdesgränsen (2.8) vid driftfallet 0150 medan Markus 2500 
Kombi nådde 3.1, vilket var över börvärdet (3.0). Skillnaderna minskar mot 
lägre kondenseringstemperaturer då underkylaren endast ger ett litet extra 
bidrag. 

1 avsnitt 1.2 nämndes också att det fanns ett krav på distributionseffekterna. 
Skallkravet var satt till maximalt 8% av kyleffekten och börkravet till 5%. Den 
totala distributionseffekten mättes till 37 W vilket svarar mot ca 2% av 
kyleffekten! Här framgår en av direktförångningens stora fördelar nämligen den 
att köldbärarpumpen kan utelämnas. Köldbärarpumpen är annars en stor 
“kostnad” när det gäller tillförd effekt i värmepumpssystemet. 

5.2 Ljud 

Prototypen klarade de uppsatta klass 5.5~kraven (kap. 1.2) för att placeras i 
“rum med dörr till känsligt rum”. Dessa krav var dock ganska generöst satta 
och den ljudnivå som prototypen höll bedömdes utifiån egna erfarenheter inte 
vara tillräckligt låg för att tillfredsställa kunderna. Mycket möda lades därför 
ned i senare utvecklingsskeden på att sänka de aktuella ljudnivåerna. 
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SLUTSATSER 

Det zeotropa köldmediet R407C har fördelen att en något lägre 
kondenseringstemperatur kan erhållas, jämfört med R22, vid lamplig 
anpassning av värmebärarens temperaturlyl?. 1 förångaren kan en lägre 
överhettning erhållas, med bibehållen stabil drift, till följd av kraftigare 
kokning i förångarens första del. Detta bidrar till en något högre 
forångningstemperatur än för motsvarande azeotropa köldmedium. Samtidigt 
har en zeotrop blandning en teoretisk begränsning för högsta möjliga 
förångningstemperatur vid en värmekälla av konstant temperatur, vilket är 
fallet i de aktuella applikationerna. Demra teoretiska begränsning gör att 
vinsten med lägre överhettning omintetgörs, och att förångningen i genomsnitt 
blir lägre för zeotropen R407C än för ett azeotropt köldmedium. 

Tryckfallet i förångaren är i högsta laget och skulle kunna avhjälpas med en 
grövre dimension på förångarröret. Grövre dimensioner på 
fdrångaren/kollektom försvårar dock installationen och undviks därför i 
möjligaste mån. Om det naturliga köldmediealternativet propan, R290, skulle 
beaktas kan tryckfallet i förångaren sannolikt halveras. Propan är dock ett 
brännbart ämne vilket gör att ett antal säkerhetsaspekter måste beaktas. 

De för tävlingen viktiga termodynamiska prestanda uppnåddes med hjälp av ett 
dubbelkondensorarrangemang, vilket gjorde att en större del av det teoretiskt 
uppnåbara prestanda kunde nås. Höga prestanda var av central betydelse för 
utnämningen, men i det totala ekonomiska perspektivet kom även faktorer 
såsom installations- och servicekostnader att bli viktiga. 

Vid driftläget 0/35 uppnåddes värmefaktorn 3.71 där börvärdet var 3.7 och vid 
0/50 uppnåddes 3.10 där börvärdet var 3.0. Vidare f?amkom det också att den 
avgivna värmeeffekten ökar med stigande fmmledningstemperatur, vilket är 
rakt motsatt den normala värmepumpskarakteristiken. Detta fenomen beror på 
att den uttagbara effekten i underkylaren ökar med ökande 
kondenseringstemperatur då värmesänkan, i det här fallet rumsluften, har en 
konstant inloppstemperatur. En större del av den varme som annars skulle gå 
förlorad kan tillgodogöras vid högre kondenseringstemperaturer. Detta gör att 
systemet har sin största vinst vid höga framledningstemperaturer, vilka 
uppkommer vid de kallast perioderna när också högsta värmeeffekt behövs. 
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7 BETECKNINGAR 

COP, Värmefaktor (-) Index 

QUk Värmeeffekt (kw) 1 Högtryckssidan 

m 

t 

P 
h 

r 

P 
x 

d 

Massflöde (kg/s) 

Temperatur (“C) 

Tryck (Pa/bar) 

Entalpi (kJ/kg) 

Ångbildningsvärme 
wkT) 

Densitet (kg/m3) 

Ånghalt WW 
Diameter (m) 

2 Lågtryckssidan 

Undre gränskurvan 
3, Övre gränskurvan 

k Kompressor 

S Strypning 

e.exp Efter strypning 

uk Underkylning 

öh Överhettning 

w Mediehastighet (m/s) 
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