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Abstract
Ground source heat pumps are very popular in the Nordic countries. The method of exchanging heat
with the ground is based on the principle that a secondary fluid is circulating through a U-pipe
borehole heat exchanger inserted into energy wells. Water is a very good secondary fluid, but aqueous
solutions of ethanol are recommended in Sweden as a secondary fluid for such application. One
reason is the fact that addition of ethanol decreases the freezing point of the fluid, which is preferred
since many borehole heat exchangers in Sweden operate at the temperatures below or near the
freezing point of water. Recently, the usage of adsorption type corrosion inhibitors has increased in
different contexts, but no recommendation has been made regarding aqueous solutions of ethanol
used in the different indirect refrigeration systems and heat pumps. These corrosion inhibitors can
influence the thermophysical properties of the secondary fluid, and thereby affect the performance of
the borehole heat exchanger in terms of the hydraulic and thermal performance. These not defined
effects of adding corrosion inhibitors could cause uncertainties in the design and operation of the
ground source heat pump.
The thermophysical properties density, freezing point, dynamic viscosity, thermal conductivity and the
specific heat capacity of seven aqueous solutions of ethanol (30 wt-%) with addition of different
corrosion inhibitors are experimentally studied in this report. Moreover, a pure mixture of ethanol
and water with the same weight concentration is studied and compared with the reference data. The
suitable mixtures showing the most optimum properties in terms of low dynamic viscosity and high
thermal conductivity and specific heat capacity for the borehole heat exchanger application were
compared with the thermophysical properties of the secondary fluid commonly used nowadays in
Sweden.
The results indicate that the solutions including the corrosion inhibitors: 1H-benzotriazole and
sodium gluconate indicate promising thermal properties in comparison with the pure mixture of
ethanol with the same weight percentage. Furthermore, the results indicate that further studies on
corrosion inhibitors added to aqueous solutions of ethanol with lower weight percentage may prove
to be more effective as replacement for the denaturing agents in comparison with the field sample
(20 wt-% ethanol with denaturing agents).
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Sammanfattning

Användning av bergvärmepumpar är vanligt i de Nordiska länderna. Metoden att utvinna energi från
marken består normalt av en köldbärare som cirkulerar genom ett U-format rör som leds genom en
borrhålsvärmeväxlare. Vatten är vanligtvis en effektiv köldbärare, men i Sverige rekommenderas
etanolbaserade vattenlösningar som tillämpning av köldbärare i bergvärmesystem. En anledning är att
tillsatser av etanol sänker köldbärarens fryspunkt, vilket är att föredra och då många bergvärmesystem
i Sverige har en drifttemperatur nära eller under fryspunkten hos vatten. Nyligen har adsorberande
korrosionsinhibitorer börjat tillämpas i olika sammanhang, men inga rekommendationer finns vad
gäller etanolbaserade vattenlösningar och dess implementering i värmeväxlare. Dessa
korrosionsinhibitorer kan påverka köldbärarens termofysikaliska egenskaper och därmed inverka på
prestanda hos borrhålsvärmeväxlaren sett till hydrauliska och termiska processer. De odefinierade
effekterna av tillsats utav köldbärare riskerar att skapa osäkerhet kring dimensionering och
användning av bergvärmepumpen.
I rapporten undersöks alternativa etanolbaserade köldbärare med korrosionsinhibitorer för
användning i U-formade borrhålsvärmeväxlare i bergvärmepumpar. Studien genomfördes laborativt i
KTH:s Energiteknik på Brinellvägen 68 i Stockholm genom att undersöka dynamisk viskositet,
densitet, specifik värmekapacitet, fryspunkt och värmeledningsförmåga för åtta köldbärare bestående
av 30 vikt-% etanol varav sju innehöll korrosionsinhibitorer. Genom att jämföra de fem
termofysikaliska egenskaperna för vätskorna innehållandes korrosionsinhibitorer med en
etanolblandning utan tillsatser konstaterades att korrosionsinhibitorerna 1H-bensotriazol och
natriumbensoat visade på bättre egenskaper för användning i bergvärmesystem än den rena
etanolblandningen med samma vikt-%. Vidare så undersöktes vilken hydraulisk och termisk inverkan
vätskorna som innehöll de lovande korrosionsinhibitorerna hade på en U-formad
borrhålsvärmeväxlare genom att undersöka pumpeffekten, värmeövergångstalet, Reynolds-tal och
tryckfallet. Då detta är den första studien som utförs för att hitta lämpliga korrosionsinhibitorer för
etanolbaserade köldbärare behövs vidare studier för att validera resultaten.
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Introduktion
En köldbärare är en vätska som används för att transportera och överföra värme mellan två objekt
vars temperaturer skiljer sig. I ett bergvärmesystem tillämpas köldbäraren för att överföra värme som
lagrats i berggrunden till vätskan och transportera den till önskat objekt för uppvärmning. En av de
vanligaste köldbärarna är vatten, vilket på grund av fryspunkten inte kan tillämpas i system med
drifttemperaturer under +3˚C (Aittomäki, 2003) vilket ett typiskt bergvärmesystem i Sverige är ett
exempel på, med drifttemperaturer i intervallet -5 till 5˚C (Ignatowicz et al, 2015). För att köldbärare
ska kunna användas i temperaturintervallet tillsätts fryspunktnedsättande medel. Köldbäraren kan då
pumpas runt under jord genom det vanligtvis U-formade kollektorröret, bestående av två hopfogade
plaströr, för att transportera lagrad värme från berget till ytan (Björk et al. 2013). Ett typiskt
bergvärmesystem består av ett vertikalt borrat hål (normalt mellan 120-350m) och de vanligaste
köldbärarna är olika etanol-vattenlösningar med upp till 10 vikt-% denatureringsprodukter
(Ignatowicz et al, 2015). Europeiska Unionen ställer krav på typer och koncentrat av tillsatta
denatureringsprodukter och på grund av säkerhetsbestämmelser överskrider etanolbaserade
köldbärare vanligtvis inte en koncentration över 30 vikt-%. Koncentrationen väljs så att fryspunkten
ska vara 8-10°C lägre än systemets drifttemperatur för att undvika frysning i rör, varvid
koncentrationen för köldbärare i bergvärmesystem är kring 25 vikt-%.(Melinder, 2009)
Nyligen har adsorberande korrosionsinhibitorer börjat användas för att skydda systemet mot
korrosion, men inga rekommendationer finns idag för korrosionsinhibitorer och etanolbaserade
köldbärare i bergvärmesystem. Beroende på viken inverkan tillsatserna har på köldbärarens
termofysikaliska egenskaper kommer det påverka systemets termiska och hydrauliska egenskaper.
Önskvärda systemegenskaper för U-formade borrhålsvärmeväxlare är att ha ett turbulent flöde,
samtidigt som pumpeffekten måste kontrolleras (då den är proportionell mot tryckfallet och
volymflödet). Man eftersträvar optimala värmeöverföringsförhållanden i borrhålet vid så låg
pumpeffekt som möjligt för att cirkulera köldbäraren.(Ignatowicz et al, 2015)
Denna laborativa studie riktar in sig på att undersöka effekterna av att tillsätta olika
korrosionsinhibitorer i etanolbaserade köldbärare. Det undersöks genom att analysera vätskornas
termofysikaliska egenskaper och jämföra dem med samma egenskaper för rena etanol-vattenlösningar
utan korrosionsinhibitorer. Termofysikaliska egenskaper som undersöks är dynamisk viskositet,
densitet, värmeledningsförmåga, specifik värmekapacitet och fryspunkt genom användning av diverse
laborationsinstrument.
Genom att undersöka hur en köldbärares termofysikaliska egenskaper ändras med de olika tillsatserna
studeras också hydraulisk och termisk inverkan för en U-formad bergvärmeväxlare. Egenskaper som
undersöks är pumpeffekten, värmeövergångstalet, Reynolds-tal och tryckfallet.
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1. Litteraturstudie
Litteraturstudien ger en överblick över vad studien behandlar där bakgrunden för det olika
rapportdelarna förklaras var för sig.
1.1 Kylsystem
Teorin bakom kylmaskinen, alternativt värmepumpen, är användning av ett köldmedium som kan
förångas och kondenseras vid tryck och temperaturer som anses lämpliga. I förångaren övergår
mediet från vätska till gas vid lågt tryck och tillförsel av värme. I kondensorn övergår gasen sedermera
till vätska vid ett högre tryck och värme avges. Huvudprincipen är att värme från objektet som ska
kylas tas upp i förångaren och avges i kondensatorn. (Melinder, 2009)
Kylsystem brukar delas in i två huvudtyper, direkta och indirekta kylsystem.
1.1.1 Direkt system
I ett direkt kylsystem transporterar köldmediet värme direkt från området som ska kylas till området
där värme avges. Det innebär att det inte sker några extra värmeväxlingar på varken förångar- eller
kondensorsidan. Det direkta systemet har förutom köldmediet fyra huvudkomponenter; kompressor,
förångare, kondensor och strypventil. Vanligtvis innebär ett direkt kylsystem att köldmediet
transporteras via långa rör, vilket innebär att processen kräver relativt stora köldmediemängder.
(Melinder, 2009)
1.1.2 Indirekt system med köldbärarkrets
En tilltagande metod att signifikant reducera mängden av köldmedium är att använda ett indirekt
kylsystem med köldbärarkrets. I ett indirekt system med köldbärarkrets enligt Figur 1 används ett
sekundärt arbetsmedium, för att transportera värme från ett kylobjekt. På ett liknande sätt används
kylmedel/värmebärare för att bortföra värme från systemets kondensor. Indirekta kylsystem består av
två olika kretsar, en premiär- och en sekundärkrets. Primärkretsen utgörs av en köldmediekrets som
innehåller de grundläggande komponenterna som ingår i ett direkt system (förångare, kompressor,
kondensor och strypenhet). Sekundärkretsen består av en eller två kretsar; en köldbärarkrets och/eller
en värmebärar-/kylmedelkrets, en på förångarsidan och/eller en kondensorsidan. Fluiden som värms
eller kyls cirkuleras sedan med hjälp av en pump. På förångarsidan transporterar köldbärare värme
från en värmekälla via en värmeväxlare till förångaren. På kondensorsidan kyler en annan fluid ner
kondensorn och transporterar genom en värmeväxlare energi från systemet.(Melinder, 2009)
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Figur 1 – Indirekt system
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1.1.3 För och nackdelar med indirekta kylsystem
Indirekta system med köldbärare möjliggör en reducering av köldmedium med 5-15% jämfört med ett
direkt system. Detta eftersom indirekta system med köldbärarkrets ofta konstrueras med kompakta
kylaggregat som samlar kompressor, förångare och kondensor i maskinrummet. En annan fördel är
att ingen rördragning behövs utföras på plats, då svetsning och lödning i kretsen utförs separat under
mer kontrollerade förhållanden med en lägre risk för läckage. Det förenklar även ingrepp i
rörsystemet för kylmedel eller köldbärare, vilket gör systemet mer flexibelt och attraktivt. Mindre risk
för läckage i kombination med skärpta krav på tätare konstruktioner ökar incitamenten för
användning av indirekta system.(Melinder, 2009)
Nackdelar med indirekta system är framförallt ökade installationskostnader i jämförelse med direkta
system då bl.a. kostnader som köldbärare, köldbärarpumpar, rör och fler värmeväxlare tillkommer.
Även de rörliga kostnaderna ökar då ett extra pumparbete krävs för att köldbärarvätskan ska kunna
cirkulera systemet för att kyla ned önskade objekt. Det indirekta systemet medför även en extra
värmeväxling mellan köldbäraren och köldmediet vilket leder till en förångning vid en lägre
temperatur och tryck, vilket medför högre effektkrav.(Melinder, 2009)
Trots nackdelar pekar trenden mot fler indirekta system, mycket på grund av de tidigare nämnda
fördelarna men även det faktum att trots en något större effekt så visar det sig att indirekta systemet
inte alltid förbrukar mer energi. Att praktiken motsäger teorin tros i detta fall bero på att ett välbyggt
indirekt system bättre kan utnyttja fluktuationer i omgivningsförhållanden och på så vis inte utgöra
lika stor risk för slitage.
Ett indirekt kylsystem med köldbärarkrets är därför att föredra framförallt när systemet har många
kylställen och kräver långa ledningar, som exempelvis konstfrysta isbanor och
luftkonditioneringsanläggningar. Inom kylsystem för livsmedel har det indirekta systemet alltmer tagit
över, där köldbärare transporterar värme från kylrum och kyldisk för att matvarorna ska nå önskad
temperatur. En annan populär tillämpning på senare år är i bergvärmesystem, då systemet kräver
långa rör under mark.(Melinder, 2009)
1.2 Köldbärare
Som tidigare nämnt så syftar benämningen köldbärare till det cirkulerande mediet i den sekundära
kretsen som transporterar energi från en värmekälla/kylobjekt till förångaren i ett indirekt system. Vid
design av ett indirekt system är en grundläggande fråga vilken köldbärare som ska användas. Ett av de
vanligaste fluiderna som används vid värmeöverföring är vatten, som kan användas i den varma delen
av ett kylsystem. Vatten klarar dock inte av systemtemperaturer under +3°C på grund av den höga
fryspunkten (Aittomäki, 2003). Det gäller därför att hitta passande köldbärare med lägre fryspunkt. En
mängd oorganiska och organiska medier kan användas och det finns en mängd egenskaper som ska
stämma in för att uppnå en effektiv och ekonomisk överföring; låg fryspunkt, låg viskositet, hög
värmeledningsförmåga, icke korrosiva, flamsäkra, inte explosiva, miljövänliga och billiga är bara några
av dem (Briley, 2004). Då det inte finns någon köldbärare som stämmer in perfekt på ovan egenskaper
så gäller det att prioritera de egenskaper som värderas högst för respektive ändamål. Nedan listas
termofysikaliska egenskaper som är av intresse vid val av köldbärare i ett indirekt värmepumpsystem
med borrhål.
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1.2.1 Fryspunkt
Fryspunkten, tf [˚C], är temperaturen då iskristaller börjar formas i jämvikt i en lösning. Köldbäraren
ska ha en fryspunkt lägre än den lägsta systemtemperaturen för att undvika frysning inne i
kylsystemet. Vanligtvis tillämpas en köldbärare så att temperaturskillnaden mellan fryspunkt och lägsta
systemtemperatur är 8-10 Kelvin. (Melinder, 2009)
1.2.2 Dynamisk viskositet
Viskositeten är en fysikalisk egenskap hos vätskor eller gaser och definieras som dess interna
motstånd mot flöden. Fluider delas upp i Newtonska och icke-Newtonska fluider. En fluid kallas
Newtonsk om dess skjuvspänning är linjärt proportionell mot hastighetsgradienten, rätvinkligt
definierad från skjuvplanet (George och Qureshi, 2013) enligt;

τ =µ

du
.
dy

(1)

Fluider som har sådana egenskaper faller under Newtons kriteria, vilken statuerar att förhållandet
mellan skjuvspänning och hastighetsgradienten hos fluiden är konstant för ett givet tryck och
temperatur. Förhållandet (konstanten), !, kallas för den dynamiska viskositeten. Icke-Newtonska
fluider faller inte under Newtons kriteria då har inte en konstant dynamisk viskositet utan där den
beror på hastighetsgradienten (George, Qureshi, 2013).
Viskositeten brukar uttryckas dels dynamisk, ! [Pa.s] men även kinematisk, ν [m2.s-1] som visar hur
tröghetskrafterna förhåller sig till fluidens viskositet genom;

µ
ν= .
ρ

(2)

Hädanefter i rapporten hänvisar begreppet viskositet endast till den dynamiska viskositeten.
Viskositeten påverkar tryckfallet och därmed även pumparbetet samt värmeöverföringen i systemet.
Viskositeten hos köldbäraren rekommenderas vara låg för att friktionsfaktor, och indirekt tryckfallet
ska vara så lågt som möjligt, då det är önskvärt med ett lågt pumparbete enligt Ekvationer 5-9.
1.2.3 Densitet
Densiteten, ρ [kg.m-3], definieras som mängden massa per volymenhet. Ur termofysikalisk synvinkel
så är en hög densitet önskvärd hos köldbäraren för ett effektivt värmeutbyte eftersom den är omvänt
proportionell mot viskositeten enligt Ekvation 2 och därmed korrelerar med en låg pumpeffekt.
1.2.4 Värmeledningsförmåga
Värmeledningsförmåga, k [W.m-1.K-1] definieras enligt Fouriers lag om värmeledningsförmåga enligt;

dQ
dT
.
=−k⋅A⋅
dt
dx

(3)

Där dQ/dt är värmeflödet, dT/dx är temperaturgradienten över den karakteristiska längden x och A
är tvärsnittsarean. Den termiska värmeledningsförmågan påverkar värmeöverföringen, ett högre värde
på värmeledningsförmågan hos köldbäraren leder till ökad värmeöverföring.
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1.2.5 Specifik värmekapacitet
Ett ämnes specifika värmekapacitet, cp [m2s-2.K-1] definieras som kvantiteten värmeenergi som krävs
för att höja temperaturen hos ämnet med 1 Kelvin vid konstant tryck (gäller då ämnet inte genomgår
en fasövergång) enligt:

" ∂h %
c p =$ '
# ∂T & p

.

(4)

Den specifika värmekapaciteten påverkar massflödet och värmeövergångstalet och det är önskvärt att
köldbäraren har ett högt värde på den specifika värmekapaciteten.
1.3 Bergvärmesystem
I ett bergvärmesystem med värmepump tas energi upp ur berggrunden och används för att värma upp
exempelvis luften i ett rum, vatten i element eller kranvatten. Köldbäraren cirkulerar antingen i
horisontella slingor under marken eller vertikalt, genom ett borrhål (vanligen 120-350 meter).
Förloppet är ett alltså vanligtvis ett indirekt kylsystem som tidigare beskrivet. Den något uppvärmda
köldbäraren leds till en förångare, där den värmer upp köldmediet som finns i det slutna kylsystemet.
Köldmediet, med väldigt låg kokpunkt, förångas och förs vidare till en kompressor, där gasen blir
ännu varmare. Värmen avges i värmepumpens kondensator till vattnet som cirkulerar i byggnadens
värmesystem. Det avsvalnade köldmediet i vätskeform är återigen redo att värmas upp av
köldbäraren. (Björk et al, 2013)
Den vanligaste förekommande köldbäraren i bergvärmesystem i Sverige är etanol-vattenblandningar.
Dessa blandningar är rekommenderade av Sveriges Geologiska Undersökning samt av
Naturvårdsverket. Dagens köldbärare innehåller enligt EU-bestämmelser upp till 10 vikt-%
denatureringsmedel för att skydda vid eventuell förtäring av vätskan. Köldbärarens egenskaper
påverkas av dessa tillsatsmedel och kommer därför i sin tur att ha verkan på delar av
bergvärmesystemet så som tryckfall, pumpeffekt samt värmeöverföringsförmåga. Detta är viktigt att
känna till då det i U-formade borrhål vanligtvis är önskvärt att ha ett turbulent flöde eftersom att det
termiska motståndet mellan vätska och rör då är som minst. En så liten pumpeffekt som möjligt
eftersträvas samtidigt som ett turbulent flöde och så bra värmeöverföringsegenskaper som möjligt
uppnås. Detta för att systemet skall vara så kostnadseffektivt som möjligt. (Ignatowicz et al, 2015)
Kostnadseffektivitet är en viktig aspekt vad gäller bergvärmesystem. Då systemet kräver att
köldmediet pumpas runt är pumpeffekten en stor del av kostnaden för användandet. Detta kan
påverkas genom att välja köldbärare med egenskaper som gör det mindre energikrävande att pumpa
runt vätskan. Detta kan innebära stora besparingar under livslängden hos systemet.
En annan ekonomisk aspekt är just livslängden hos bergvärmesystemet. Det är svårt att uppskatta
livslängden idag då det kan variera. Men sannolikt ligger livslängden för en bergvärmepump i
genomsnitt runt 20-25 år. Borrhålet är användbart under längre tid än så, kanske 60 år. Detta innebär
att en pump kanske måste ersättas upp till 3 gånger vilket är förenat med stora kostnader. (Björk et al.
2013)
Det finns många åtgärder att ta till för att öka livslängden hos olika system. Ett av dessa alternativ är
att använda korrosionsinhibitorer i köldbäraren för att skydda systemen mot just korrosion
(Ignatowicz et al. 2015). Eftersom att radiatorer och rörledningar ofta invändigt består av oskyddat
stål kan det förekomma korrosion vid närvarande av syre. Detta kan leda till rost och att
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slamprodukter ansamlas i systemets lågpunkter. Skydd mot detta kan öka livslängden på systemet som
helhet och därför leda till en ökad livslängd. (Björk et al. 2013)
1.4 Korrosion
Korrosion kan definieras som nedbrytning av ett material. Nedbrytningen innebär en försämring av
struktur samt egenskaper hos materialet. Exempel på detta kan vara en minskad väggtjocklek i ett rör
eller sprickbildning i en plast. Vanligtvis syftar korrosion på metalliska material, men det kan även ske
i polymerer. (Ignatowicz, 2008)
Korrosionsprocesser är ofta av elektrokemisk natur vilket betyder att reaktionerna sker med avgivande
eller upptagande av elektroner, så kallad oxidation och reduktion. Denna typ av korrosion bygger på
att elektroner lätt kan vandra mellan angreppspunkter, anodiskt och katodiskt område. Metaller har
stor benägenhet att korrodera då de är väldigt bra elektiska ledare.(Melinder 2009)
Metaller korroderar då de används i en omgivning där materialet inte är stabilt. Endast koppar samt
ädelmetaller kan hittas i naturen i dess metalliska form. Andra typer av metaller strävar efter att återgå
till sin ursprungliga mer stabila mineralform. (Nasa, 2015)
För att en metall ska korrodera krävs kontakt med en ledande vätska samt oxidationsmedel.
Vattenbaserade köldbärare är i till stor del ledande då dessa innehåller joner. Det som vanligast agerar
oxidationsmedel i dessa lösningar är syre som är löst i vätskan. Generellt så är vattenlösningar med
metanol och etanol minst ledande medan saltlösningar, organiska som oorganiska, leder bäst.
(Melinder, 2009)

Figur&2&(&Korrosionsprocess

Allmän korrosion kan förenklat beskrivas med som en korrosionscell enligt Figur 2. Om en metall
placeras i en ledande vätska, kommer en del av metallatomerna på ytan att gå i lösning under bildning
av positivt laddade joner. Lösning, elektrolyten, får en positiv potential medan metallen får en negativ
potential. Elektronerna vandrar till katodområdet och bildar, tillsammans med vätejonerna, vätgas.
(Eliasson, 2014)
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1.4.1 Faktorer som har inverkan på korrosion
Hur snabbt en korrosionsprocess sker beror på en rad olika faktorer. Dessa kan t.ex. vara typ av
vätska samt dess specifika korrosionsegenskaper, strömningshastighet, salthalt, pH-värde,
partikelförekomst, temperatur, andel bundet och fritt syre samt vilka material som används i systemen.
(Melinder, 2009)
1.4.1.1 Typ av vätska
Saltlösningar, som kalciumklorid eller kaliumacetat, har störst korrosionsbenägenhet då den ledande
förmågan är bättre hos dessa lösningar. Mindre ledande förmåga har vattenblandningar av glykoler,
glycerin eller urea vilket ger en mindre benägenhet till korrosion. Vattenlösningar med metanol eller
etanol är de minst ledande vätskorna. (Melinder, 2009)
1.4.1.2 Strömningshastighet
Vätskans strömningshastighet har en erosiv effekt där lösa partiklar eller smuts kan bidra till att nöta
ner materialet. Strömningshastigheten har även en inverkan på om vätskan beter sig turbulent vilket
påverkar egenskaperna. (Ignatowicz, 2008)
1.4.1.3 Temperatur och bundet syre
Korrosionshastigheten ökar vid högre temperaturer. Detta eftersom att högre temperaturer gör det
lättare för kemiska reaktioner att äga rum. Men samtidigt som temperaturen ökar minskar också
andelen syre som kan lösas i vatten. Detta i sin tur minskar korrosionshastigheten (Aittomäki, 2003).
Vid en viss temperatur når dock de kemiska reaktionerna en maximal hastighet medan lösbarheten för
syre fortsätter att minska vilket då resulterar i en minskad korrosionshastighet vid ytterligare
temperaturhöjning. (Ignatowicz, 2008)
1.4.1.4 pH-värde
En vätskas surhetsgrad mäts av pH-värde där 7 är neutralt. Över detta värde är vätskan basiskt och
under så klassas lösningen som sur. Värdet bör vara runt pH 7-9 för att inverkan ska vara så liten som
möjligt på korrosion. pH under 7 ökar risken för gasbildningspunkter och andra
nedbrytningsprodukter. Ett högre pH-värde ökar korrosionen speciellt hos koppar, aluminium och
zink. (Melinder 2009)
1.4.2 Olika typer av korrosion
Som nämns ovan finns många olika faktorer som påverkar korrosionsprocessen. Beroende på vilka av
dessa som verkar i ett system kommer de att ge upphov till olika typer av korrosion samt
korrosionshastighet.
1.4.2.1 Allmän korrosion
Detta är den vanligaste typen av korrosion (Nasa, 2015). Korrosionscellerna med sina anod- och
katodreaktioner förekommer relativt jämnt över ytan. Den elektrokemiska korrosionen sker även med
ungefär samma hastighet på hela ytan. Resultaten blir en mer eller mindre jämn korrosion över ytan
som exponeras mot den ledande vätskan. Det är relativt enkelt att förutse, mäta samt förhindra denna
typ av korrosion. (Eliasson, 2014)
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1.4.2.2 Galvanisk korrosion
När två metaller av olika ädelhet är förbundna med varandra i en ledande vätska kan galvanisk
korrosion förekomma. I dessa fall kommer den mindre ädla metallen att agera som anodiskt område
och accelerera korrosionsprocessen (Ignatowicz, 2008). Ju större skillnad i den galvaniska serien desto
kraftigare kommer korrosionen att vara (Nasa, 2015). På grund av detta konstrueras ofta system i
samma material eller material med liknande självkorrosionspotential. (Aittomäki, 2003)
1.4.2.3 Lokal korrosion
Spaltkorrosion och avlagringskorrosion är två typer av lokal korrosion som kan förekomma. Båda
typer uppkommer där oxidationsmedlet skiljer sig från ställe till ställe. Vätskan är ofta stillastående i
spalter vilket gör att syret förbrukas i dessa områden och dess koncentration blir lägre jämfört med
resterande vätska i kylsystemet. Detta medför att potentialskillnaden ökar och metallen i kontakt med
den syrefattiga vätskan korroderar. Samma fenomen kan förekomma vid avlagring av smutspartiklar i
dåligt rengjorda system. Syrekoncentrationen blir låg vid metallytan under avlagringen och korrosion
uppstår. (Melinder, 2009)

Figur&3&–&Strömnings(&och&erosionskorrosion

1.4.2.4 Strömnings- och erosionskorrosion
Strömnings- och erosionskorrosion används ofta synonymt men skillnader finns. Erosionskorrosion
förutsätter förekomst av fasta partiklar i vätskan. Dessa slipar rent mekaniskt på metallens ytor eller på
skyddande oxidskikt vilket ökar korrosionshastigheten. (Melinder, 2009)
Erosionskorrosion förekommer när strömningen av vätskan störs. Detta kan ske i rör där
konstruktionen ändrar form eller svänger, vilket kan leda till att vätskan övergår till att vara turbulent.
Den ökande strömningshastigheter ökar risken för detta fenomen enligt Figur 3 och det ökar i sin tur
korrosionshastigheten. Mjukare legeringar så som koppar, aluminium och bly är mer känsliga för
denna typ av korrosion. (Ignatowicz, 2008)
1.4.2.5 Spänningskorrosion
Spänningskorrosion förekommer under förutsättningarna att det finns dragspänningar i materialet,
materialet är känsligt samt befinner sig i ett korrosiv medium. (Eliasson, 2014)
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Figur&4&(&Spänningskorrosion

Den korrosiva miljön underlättar sprickans initiering och propagering i materialet både genom
försprödning av materialet och genom elektrokemiska reaktioner i sprickspetsen enligt Figur 4. Den
korrosiva miljön gör att ett brott kan ske vid en lägre spänning än materialets brottgräns i en icke
korrosiv miljö. (Eliasson, 2014)
1.4.3 Korrosionsinhibitorer
Olika system är ofta uppbyggda av varierande material och metaller vilka är i behov av skydd mot
korrosion. Skydd krävs för att öka livslängden på systemet men har även ekonomiska samt
miljömässiga skäl. Korrosionsinhibitorer är en substans som tillsätts till den ledande vätskan i
systemet för att hämma korrosionshastigheten. Korrosionsinhibitorer är som mest effektiva i mindre
koncentrationer då de också påverkar den kemiska sammansättningen så lite som möjligt.
Korrosionsinhibitorer är uppdelade i tre olika områden: anodiska, katodiska samt blandade. Området
beror av hur de verkar i lösningen. (Ignatowicz, 2008)
Traditionella korrosionsinhibitorer verkar genom att bilda en skyddande film av mekanisk art på
metallytan. Skyddsfilmen hindrar den elektrokemiska processen då elektroner och frisättning av metall
hindras från transport. Detta fungerar så länga filmen är intakt vilket betyder att den måste kunna
motstå höga strömningshastigheter samt mekanisk påverkan. Skyddsfilmen påverkar
värmeöverföringsförmågan i systemet vilket är negativt och detta förvärras om påfyllnad av inhibitor
sker då skyddsfilmen blir tjockare i de områden som inte har skadats. (Melinder, 2009)
Det finns även andra typer av korrosionsinhibitorer som också bilder en skyddande film på
metallytan. Detta sker då genom en kemisk koppling, ofta med korrosionsprodukter, redan i
förstastadiet av korrosionsprocessen då en tillfällig film bildas. När den elektriska potentialskillnaden
utjämnas återgår inhibitorn till vätskan igen. (Melinder, 2009)
Generellt så minskar korrosionshastigheten mer då mängden inhibitor ökar men detta kan även
påverka egenskaperna för vätskan. Genom att reglera de faktorer som påverkar korrosion så som pHvärde, fritt syre, temperatur och samtidigt tillsätta korrosionsinhibitorer kan korrosionshastigheten
minskas kraftigt. (Ignatowicz, 2008)
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Vid val av korrosionsinhibitorer i indirekta system är det viktigt att tänka på de material som används.
Effekterna på samma metall kan vara positiva eller negativa beroende på vilken typ av inhibitorer som
används. Miljö- och hälsoaspekter är också viktiga att ta hänsyn till vid dessa val. Tidigare har
kromater, borater, nitrater och aminer varit vanliga att använda då de har en skyddande effekt på
nästan alla metaller. Dessa har sedan visat sig vara cancerogena vilket har begränsat dagens
användning. (Ignatowicz, 2008)
Alkoholer som köldbärare säljs idag utan korrosionsinhibitorer. Detta för att de generellt har en
mindre korrosionsbenägenhet. Men eftersom att vattenhalten är relativt hög i dessa blandningar så
kommer det ändå att finnas risk för korrosion om material inte anpassas väl. (Melinder, 2009)
1.4.3.1 Typer av korrosionsinhibitorer
Tidigare studier har genomförts för att undersöka olika tillsatser och dess effekter på korrosion hos
vissa metaller. Nedan listas tillsatser som i tidigare experiment visat sig förebygga korrosion under
specifika förhållanden. Inga tidigare studier finns idag för etanolblandningar.
1.4.3.1.1 Natrium D-glukonat
Natrium D-glukonat är en miljövänligt alternativ då det är 100 % organiskt. Natrium D-glukonat har
en påvisad korrosionsskyddande effekt på stål i vattenlösningar genom att förhindra anodiska
upplösningsreaktioner. Maximalt skydd sker vid en koncentration av 0,01 M och påverkas relativt lite
av temperaturförändringar. (Touir et al, 2006)
Även i mer aggressiva lösningar som innehåller natriumklorid har natriumglukonat visats behålla sin
effektivitet. (Touir et al, 2011)
1.4.3.1.2 Natriumbensoat
Natriumbensoat har tidigare studerats för järn och stål i olika vätskor där det har visat sig ha en
positiv effekt mot korrosion men beror av vätskans pH-värde samt andelen löst syre. Vid varierande
förhållande skyddar därför natriumbensoat olika bra mot korrosion. (Davies och Slaiman, 1972)
Natriumbensoat skyddar mot korrosion främst genom att förhindra den anodiska reaktionen på
metallytan. (Rammelt et al, 2007)
1.4.3.1.3 1H-bensotriazol
1H-bensotriazol har en skyddande effekt på bl.a. koppar i avjoniserat vatten och blandningar av
natriumklorid. 1H-bensotriazol hindrar huvudsakligen den anodiska reaktionen och har liten påverkan
av temperatur. Den adsorberande reaktionen skapar en skyddsfilm på kopparytan som förebygger
korrosion. (Xuejun et al, 2009)
Många studier har genomförts under stationära förhållanden men även under olika flöden har 1Hbenzotriazol visat sig förebygga korrosion. (Khan et al, 2014)
1.4.3.1.4 2-Merkaptobensotriazol
2-merkaptobensotriazol har i tidigare studier bevisats ha en korrosionsskyddande effekt på mässing i
natriumklorid-lösningar (Ramji et al, 2008) men även på koppar i kloridlösningar (Finšgar och Merl,
2013). Här agerar 2-Merkaptobensotriazol som en adsorberande korrosionsinhibitor både för de
anodiska och katodiska reaktionerna. Även aluminium har skyddats mot korrosion genom att tillsätta
2-Merkaptobensotriazol till lösningar med klor. (Ramji et al, 2008)
1.4.3.1.5 Natriummolybdat
Natriummolybdat har visat sig ge ett bra skydd mot korrosion på aluminium i lösning av fosforsyra.
Natriummolybdat fungerar som en adsorberande korrosionsinhibitor där negativa joner reagerar med
aluminiumytan då den blir positivt laddad. Molybdatsalter har även visat sig vara ett bra skydd mot
korrosion på stål i neutrala lösningar. (Li et al, 2010)
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2. Problemformulering och mål
2.1 Problemformulering
Den vanligaste typen av köldbärare som används i bergvärmepumpar är som tidigare nämnt
etanolbaserade vattenlösningar, vanligtvis ca 25 vikt-% etanolkoncentrat med upp till 10 vikt-%
denatureringsprodukter. Användning av korrosionsinhibitorer har på senare år ökat, men inga
rekommendationer finns idag för etanolblandningar. Ytterligare studier behövs för att ta reda på vilka
korrosionsinhibitorer som kan användas tillsammans med eller istället för denatureringsprodukter för
att effektivt skydda mot korrosion och hur de nya termofysikaliska egenskaperna påverkar
bergvärmesystemets hydrauliska och termiska egenskaper.
2.2 Mål
Målet med arbetet är att validera termofysikaliska egenskaper för sju etanolbaserade köldbärare med
korrosionsinhibitorer och jämföra deras egenskaper med en ren etanolblandning för att potentiellt
finna en förbättring till dagens köldbärare i bergvärmesystem.

3. Metod
Projektet kretsar kring laborativa experiment som utförs i KTH:s laboratorium för Energiteknik på
Brinellvägen 68 i Stockholm. Utförande och metodik är av central roll och beskrivs ingående i detta
avsnitt av rapporten.
3.1 Laborationsmetodik
Då projektet krävde vissa förkunskaper inom laboratorieverksamhet så inleddes arbetet med en
grundutbildning i de aktuella maskinerna som KTH:s laboratorium för Energiteknik har att erbjuda.
Då arbete i laboratorium sker under vissa premisser så innebar det även kunskapskrav på
säkerhetsregler och andra förhållningskrav gällande exempelvis renlighet. Innan experiment inleddes
på de obekanta köldbärarna så undersöktes till en början enbart destillerat vatten, dels för att
kontrollera att maskinerna var korrekt kalibrerade och dels för att lärandeprocessen skulle fulländas.
Resultaten jämfördes med tidigare referensdata för att konstatera om experimenten varit
framgångsrika och för att kunna gå vidare med att testa de för rapporten intressanta vätskorna. Först
undersöktes enbart etanol 30 vikt-%, utan några korrosionsinhibitorer. Detta för att kunna använda
som referensdata vid senare experiment på de etanolbaserade vätskorna med korrosionsinhibatorer.
Då tillräcklig datamängd samlats för att använda som referens kunde arbetet med vätskorna
innehållandes korrosionsinhibitorer inledas. Experimenten begränsades till sju vätskor på grund av
tidsbrist efter kalibreringsproblem med en del av maskinerna. Studien fokuserar på blandningarna
presenterade i Tabell 1.
Typ av vätska
Etanol 30 vikt-%
Etanol 30 vikt-%
Etanol 30 vikt-%
Etanol 30 vikt-%
Etanol 30 vikt-%
Etanol 30 vikt-%
Etanol 30 vikt-%
Etanol 30 vikt-%

Tillsatt korrosionsinhibitor
0,01M natriumglukonat
1,5 % natriumbensoat + natrium D-glukonat
0,2M natriumbensoat
0,01M 2-merkaptobensotriazol (2 MBTA)
0,02M 1H-bensotriazol
0,1M natriumbensoat + 0,1M 1H-bensotriazol
0,02M natriummolybdat
Tabell 1 – Testvätskor
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3.2 Ekvationer
Nedan följer ekvationer som används i metod och analysdelen av rapporten. Ekvationerna kommer
ifrån Heat and Mass Transfer, Fundamentals and applications; Fourth Edition (Cengel. Y, Ghajar. A,
2011) och Applied Thermodynamics – Collection of Formulas (Havtun. H, 2014).
Tryckfallet i röret som används vid modellering av ett bergvärmesystem beror mestadels på friktion
och är vid antagande om fullt utvecklat flöde enligt;

ρ ⋅ w2 L
ΔP = f
⋅
2
D.

(5)

Storleken på friktionsfaktorn beror på om flödet är laminärt eller turbulent. I detta arbete beräknas
den för laminärt flöde (Re ≤ 2300) enligt;

64
Re

f =

(6)

och för turbulent flöde (Re > 2300, Gnielinski, 1976) enligt;

1
.
(0,79⋅lnRe−1,64)2

f =

(7)

Reynolds-tal beräknas enligt;

Re=

w⋅D⋅ρ
.
µ

(8)

Pumpeffekten beräknas enligt;

| ε pump |=

(9)

ν ⋅ ΔP
η pump .

Värmeövergångstalet beräknas enligt;

h=

Nu ⋅ k
D .

(10)

Nusselt-talet beräknas för turbulent flöde enligt;

Nu =

(11)

( f / 8)(ReD −1000)Pr
1+12, 7( f / 8)1/2 (Pr 2/3 −1) .

Vid laminärt flöde med antagande av konstant värmeflöde och fullt utvecklade förhållanden göller;
Nu = 4,36.
Prantel-talet beräknas enligt;

Pr =

12!

(12)
(13)

cp ⋅ µ
k

!

3.3 Mätningar
Som tidigare nämnt så undersöks fem termofysikaliska egenskaper hos varje provvätska; fryspunkt,
densitet, specifik värmekapacitet, värmeledningsförmåga och dynamisk viskositet. Samtliga egenskaper
studeras med hjälp av maskiner i KTH:s laboratorium för Energiteknik på Brinellvägen 68 i
Stockholm.
3.3.1 Fryspunkt
För att bestämma vätskans fryspunkt används en speciellt utformad testutrustning bestående av en
Sanyo Ultra Low frys, vilken kyler ner i temperaturområdet -10˚C till -90˚C som är kopplad till
datainsamlingsenhet Agilent 349970A som sparar provernas temperaturer i datorn enligt Bild 1.
Vätskan hälls ner i nio identiska plastbehållare (var för sig en volym på 100 ml) monterade på en
plexiglasskiva och försluts ovanifrån med en liknande skiva. Behållarna har anpassade lock till den
övre plattan för att undvika smuts och blandning av andra prov enligt Bild 2. I mitten av varje lock är
ett styrt termoelement placerat på ett sådant sätt att de ska avläsa temperaturen i mitten av varje
behållare. Två termoelement är även placerade utanför bägarna för att mäta temperaturen i frysen.
Hela enheten står på fyra ben i metall och en bottenplatta för att undvika att behållarna är i
direktkontakt med frysen. Enheten ställs ner i frysen, som är inställd några grader under den
förväntade fryspunkten. För att underkylningen ska bli så liten som möjligt kyls frysen och proverna
på så vis att temperaturdifferensen minimeras mellan proverna och omgivningsluften. När iskristaller
bildas planar temperaturen ut för at sedan stiga något innan den ytterligare sjunker enligt Diagram 1.
Ifall underkylningen inte blivit för stor läses vätskans fryspunkt ut som detta temperaturmaximum.

Bild&1&(&Enhet&för&frystest&

Bild&2&–&Frysanläggning

Diagram&1&–&Fryspunkt&destillerat&vatten&
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Diagram 1 illustrerar hur ett frystest för destillerat ser ut. I det här fallet visar samtliga nio
termoelement på att temperaturmaxima ligger runt noll grader. Denna procedur upprepas för varje
vätska för att få en översiktlig bild på inom vilka intervall fryspunkten för köldbärarna bör vara.
Aktuella temperaturintervall analyseras sedan med hjälp av ett mikro-DSC 7evo från Setaram
Instrumentation, som även används för att bestämma specifik värmekapacitet och som kommer
beskrivas vidare senare i rapporten.
3.3.2 Densitet
Mätningar av densiteten sker med hjälp av pyknometrar enligt Bild 3, kolvar med specifik vikt, och en
våg från Mettler Toledo enligt Bild 4. Pyknometern är en kolv med en förslutande propp som har ett
kapillärrör vilket släpper in extra vätska och avlägsnar luft vid förslutning för att säkerställa att kolven
är helt fylld med vätska. Pyknometerns volym är tidigare fastställd och kalibrerad för 20˚C och tre
olika typer används vid experimenten: 101,37cm3, 25,131cm3 och 25,157cm3, den tredje med
tillhörande termometer för att korrigera volymändring på grund av ändrad temperatur i labbet.
Pyknometern vägs vid tomt och fullt tillstånd och genom att känna till volymen är det på så vis
möjligt att bestämma köldbärarens densitet.

Bild&3&(&pyknometrar

Bild&4&–&våg&från&Mettler&Toledo

3.3.3 Viskositet
För att bestämma köldbärarens dynamiska viskositet används en Brookfield programmerbar digital
viskosimeter av modell DV-II Pro, som visas i Bild 5, med en låg viskositetsadapter med en
temperaturreglerad etylenglykol-vattenjacka för att kunna utföra mätningar i temperaturintervallet
-20˚C till 100˚C. Principen bakom rotationsviskosimetern är att en spindel (nedsänkt i provvätskan)
fästs vid en torsionsfjäder. Det viskösa motståndet från vätskan mot spindeln resulterar i en avböjning
av torsionsfjädern, vilket mäts med en roterande givare.
Köldbärarna mäts i temperaturintervallet -17˚C till 30˚C där viskositeten registreras för -17˚C, -15˚C, 10˚C, -5˚C, 0˚C, 10˚C, 20˚C samt 30˚C. Efter att termostaten nått önskad temperatur får köldbäraren
ligga i UL-adaptern i en timme för att anpassa sig till den nya temperaturen. Programvaran som
används heter Rheocalc, där det inför varje nytt test ställs in ett program så att viskositeten registreras
mellan 10 och 90 % av torsionsfjäderns vridmoment. Experimenten upprepas så att det finns två
fullständiga tester för varje temperatur. När en köldbärare är färdigtestad rengörs behållaren ordentligt
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för att undvika kontamination i form av smuts och utblandning vid senare tester. Uppsamlad data
exporteras till en excelfil där viskositeten beräknas som en linjär funktion av skjuvspänningen och
skjuvhastigheten, vilket sammanfattas för varje uppmätt temperatur.

Bild&5&(&Brookfield&viskometer&med&termostat

3.3.4 Värmeledningsförmåga
Mätningar av provvätskans värmeledningsförmåga görs genom TPS-metoden (Transient Plane
Source) med ett Hot Disk Thermal Constants Analyzer TPS-2500 instrument. Mättekniken bygger på
användandet av en transient plant, uppvärmt sensor. Kapton-sensorn (Hot Disk) består som synes på
Bild 8 av en dubbelspiral, av elektriskt ledande nickel. Spiralen sitter mellan två lager av ett isolerande
material. Vid utförande av mätning används en tvådelad provhållare, som visas på Bild 6, vars insidor
täcks med isolering som fastsätts med hjälp av en silikonmassa. Efter att noggrant ha smort in
behållarens insidor kan isoleringen fästas, det är då viktigt är att ingen silikon eller annat främmande
material finns i det cylindriska området i mitten av behållaren där provvätskan ska förvaras. Sensorn
fästs med en hjälpanordning i mitten av behållaren, vars två delar skruvas ihop. Testvätskans sprutas
in genom plaströr så att den fyller hela den cylindriska mitten. För att tömma vätskan på eventuella
luftbubblor som bildats slås provhållaren kraftigt mot ett hårt underlag så att bubblorna transporteras
ut ur vätskan. Behållaren placeras i en Thermo Haake C50 Termostat i ett flytande bad av en 43 vikt-%
vatten-etylenglykollösning, utan att påverka provvätskan. Etylglykollösningen är till för att undvika
frysning av provvätskan samt förbättra kontakten mellan nedsänkt behållare och den täckande
metallbehållaren, som även är täckt till toppen med isolering.
Sensorn kopplas via kabel, som visas på Bild 9, till mätinstrumentet som i sin tur är sammankopplad
med en dator på Bild 7. Programvaran som används är Hot Disk Thermal Constants Analyzer 7.1.4
där ett förinställt program som tar ca 26 timmar sätts igång. Programmet är inställt så att en elektrisk
ström, tillräckligt hög för att öka sensorns temperatur allt från en bråkdel av en grad till flera grader,
skickas genom sensorn varvid mätinstrumentet samtidigt registrerar hur temperaturen (motståndet)
ökar som en funktion av tiden. Sensorn fungerar således både som en värmekälla och en
temperatursensor. När programmet har kört färdigt måste TCR-värdet (temperature coefficient of
resistance) korrigeras då det endast är inställt för den första uppmätta temperaturen, detta görs
manuellt i Hot Disk-programvaran. När TCR-värdet stämmer med varje temperatur är uppmätt data
redo att analyseras.
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Bild&6&(&behållare&med&sensor

Bild&8&–&Kapton&sensor

Bild&7&(&Hot Disk Thermal Constants Analyzer med termostatbad

Bild&9&(&sensor&med&tillhörande&kabel

3.3.5 Specifik värmekapacitet
För att mäta specifik värmekapacitet utnyttjas Differentiell Scanning Calorimetry (DSC) som är en
termoanalytisk teknik som mäter skillnaden i värmemängd som krävs för att öka temperaturen på
önskat prov och en referens. Referensen och provet hålls under hela experimentet vid samma
temperatur och programmet som körs är utformat så att provhållarens temperatur ökar linjärt med
tiden. Referensprovet som används måste således ha en väldefinierad värmekapacitet över det
specifika temperaturintervall som ska skannas. Vid experiment används ett mikro-DSC evo 7
instrument från Setaram Instrumentation Bild 10, där ett test tar väldigt lång tid om det körs över ett
brett temperaturintervall. Därför spelar frystester för de aktuella köldbärarna en stor roll då kunskap
om vätskans fryspunkt minimerar temperaturintervallet och möjliggör flera tester. Utförandet av
experimenten för att mäta köldbärarnas specifika värmekapacitet utförs av Monika Ignatowicz i
KTH:s laboratorium för Energiteknik.

Bild&10&– Mikro-DSC evo 7 från Setaram Instrumentation
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3.4 Beräkningar
Tryckfallet, Reynolds-tal, pumpeffekten och värmeöverföringstalet i en U-formad
borrhålsvärmeväxlare beräknas teoretiskt med hjälp av data från ett bergvärmesystem utanför den
svenska staden Nyköping. För att kunna beräkna storheterna så tillämpas termofysikaliska egenskaper
hos de åtta etanolbaserade vätskorna som tas upp i Tabell 1 för tre temperaturer som är vanliga vid
drift av bergvärmepumpar i norra Europa för värmeväxling: +5, 0 och -5˚C (Björk et al. 2013). En
modell appliceras där tre scenarion iscensätts varvid olika volymflöden appliceras; 0,2 l.s-1, 0,3 l.s-1 och
0,5 l.s-1 (typiska volymflöden i borrhålsvärmeväxlare idag) (Björk et al. 2013). Idén är att genom
användning av experimentell data för köldbärarna så kan implikationer för tillämpning i praktiken
studeras.
Modellen är baserad på ett bergvärmesystem från NIBE som har egenskaper (NIBE, 2015) som
presenteras i Tabell 2.
Borrhål [m]

Rördiameter [m]

200

0,035

Verkningsgrad
0,6

Rak rörlängd [m]
1

Tabell 2 – Data bergvärmesystem

3.4.1 Tryckfall
Tryckfallet beräknas enligt Ekvation 5 och beror mestadels på friktion i röret där köldbäraren
transporteras. Fullt utvecklat flöde antas och köldbärarens densitet behövs för att räkna på tryckfallet.
Friktionsfaktorn beror vidare på om flödet är turbulent eller laminärt, enligt Ekvation 6 och Ekvation 7
beroende på om Reynolds-tal är större, mindre eller lika med 2300. Rörlängden som köldbäraren
transporteras i är totalt 400 meter då borrhålet som används i modelleringen är 200 meter djupt.
Reynolds-tal beror på vätskans hastighet, rörets diameter, vätskans densitet och vätskans dynamiska
viskositet. Rörets diameter är 0,035 meter (NIBE, 2015), vätskans densitet och vätskans dynamiska
viskositet beräknas experimentellt enligt sektion 3.3.2 och 3.3.3 i rapporten och vätskans hastighet
beror av det antagna volymflödet.
3.4.2 Pumpeffekt
Pumpeffekten räknas enligt Ekvation 9 och beror delvis av systemets tryckfall, som beräknas enligt
ovan, och dels av volymflödet och pumpens verkningsgrad. Volymflödet är enligt beskrivning
antingen 0,2/0,3/0,5 l.s.1 och verkningsgraden är 60 % (NIBE, 2015).
3.4.3 Värmeöverföringstal
Värmeövergångstalet beräknas enligt Ekvation 10 och beror av Nusselt-talet, vätskans
värmeledningsförmåga och rörets diameter. Vätskans värmeledningsförmåga beräknas experimentellt
enligt sektion 3.3.4 och diametern är som tidigare nämnt 0,035 meter. Nusselt-talet beräknas vid
laminärt flöde enligt Ekvation 12 och vid turbulent flöde enligt Ekvation 11 och beror då av
friktionsfaktorn, Reynolds-tal och Prandtl-talet. Prandtl-talet beräknas enligt Ekvation 13 och beror av
vätskans specifika värmekapacitet, dynamiska viskositet och vätskans värmeledningsförmåga vilka
beräknas experimentellt enligt sektion 3.3.4, 3.3.3 och 3.3.2.
3.4.4 Reynolds-tal
Reynolds-tal illustrerar huruvida flödet i röret är turbulent eller laminärt. Det räknas enligt Ekvation 8
och beror av rörets diameter och värmeöverföringstalet som beräknas enligt ovan.
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3.5 Känslighetsanalys
Nedan följer en sammanställning över de faktorer och noggrannheter som kan ha påverkat resultatet i
studien. Jämförelser har genomförts med tidigare studier och experiment.
3.5.1 Frystest
De elva termoelementen som används vid frystestet är kalibrerade med en noggrannhet på +/-0,1˚C.
Fryspunkten fås som ett genomsnitt av de nio termoelement som registrerar temperaturen i bägarna
där vätskan kyls. Frystesterna genomfördes endast en gång på detta sätt då de efter detta testas på nytt
med DSC-metod (Differential Scanning Calorimetry). Mikro-DSC har en felmarginal på +/- 0,1°C
vad gäller temperatur. Stor skillnader i mätningar för fryspunkt uppmättes med de två olika
metoderna. Felmarginaler på 2 – 25 % uppmättes vilket kan bero på smuts och luftbubblor i
testvätskorna som påverkar fryspunkten. Majoriteten av testerna låg inom en felmarginal på 5 %.
3.5.2 Densitet
Volymen för varje pyknometer som användes vid densitetsberäkningarna bestämdes enligt DIN ISO
3507 med en tolerans på +/-0,01 cm3. Vågen av märket Mettler Toledo som sedan användes har en
felmarginal på +/-0,0001g. Varje pyknometer vägdes både tom och full vid två olika tillfällen. Totalt
sätt så vägdes varje vätska 18 ggr som resulterade i ett medelvärde för densiteten för varje vätska.
Då vågen har en extrem noggrannhet kommer andra faktorer så som smuts och damm på
mätinstrumenten att påverka resultatet. Vätskans koncentration kan även variera i behållaren som
kommer att ha inverkan på vätskans vikt.
Två av de pyknometrar som användes var kalibrerade för 20°C, men rådande temperatur i
laborationssalen var något högre än detta. Endast en pyknometer justerades efter aktuell temperatur
som resulterade i en volymkorrigering på maximalt +/- 0,001 g.
Jämfört med referensdata (Melinder 2010) och tidigare experiment för EA 30vikt-% fick vi inte en
större felmarginal än 0,4 %.
3.5.3 Viskositet
Mätningarna för viskositet utfördes med Brookfield DV-II Pro som har en viskositetsnoggrannhet på
+/- 1 %. I temperaturintervallen som mätningarna har genomförts har instrumenten en
temperaturnoggranhet på +/- 1°C. Detta ska dock ha förbättras något genom att isolera ledningar
och instrument på ett bra sätt.
De yttre faktorer som kan ha påverkat i mätningarna är smuts och partiklar i vätskan samt att
koncentrationen i vätskan kan variera.
Mätningarna sker två gånger för varje temperatur där 260 datapunkter registreras för varje körning.
Alla punkter används inte då endast punkter i intervallet 10-90 % av vridmomentet anses noggranna
nog. Detta medförde att 20 punkter togs bort i genomsnitt för varje test. Totalt användes alltså 480
punkter för varje temperatur.
För att undersöka noggrannheten i mätningarna jämfördes mätningarna för EA 30 vikt-% med
referensdata (Melinder 2010) samt tidigare experiment (Ignatowicz 2014) där det visar sig skilja mellan
0 - 7 % från Melinder 2014 medan det endast skiljer 0 - 0,9 % från Ignatowicz 2014.
3.4.4 Värmeledningsförmåga
Mätningar för värmeledningsförmåga i Hot Disk TPS 2500 och termostatbad Haake P2-C50P har en
noggrannhet på +/- 2 %. Termisk diffusivitet har en felmarginal på +/- 5 % och specifik
värmekapacitet per volymenhet +/- 7 %.
För varje temperatur mättes värmeledningsförmågan 18 ggr vid två olika tillfällen för att säkerställa
noggrannheten. Vid varje mätning registrerades 200 mätpunkter som sedan justerades något genom
att ta bort avvikande punkter från Kaptons motstånd som finns i början av mätningen.
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Då cp-värde för testade vätskor inte var tillgängliga vid tiden för analys av data användes cp-värden
för EA 30 vikt-%. Dessa skiljer sig från korrekta värden och påverkar därför slutresultatet.
Mätdata EA 30 vikt-% jämfördes med referensdata från Melinder 2010 samt tidigare experiment
(Ignatowicz, 2014). Resultaten skiljer sig 1,4 – 2,7 % från Melinder 2010 samt 1,3 – 2,7 % från
Ignatowicz 2014.
3.4.5 Specifik värmekapacitet
Vid mätningarna för specifik värmekapacitet användes Differentiell Scanning Calorimetry (DSC).
Testerna utfördes enlig ISO 11357 där temperaturprecisionen är +/- 0,1°C och entalpinoggrannheten
+/- 1 %.
Mätningarna utfördes två gånger i temperaturintervall -20°C till +40°C där totalt 120 punkter
registreras för varje temperatur.
Jämförelse mellan referensdata (Melinder 2010) och erhållna resultat avvek 1,4 % för destillerat vatten
som kalibreringsvätska och 0,5 % i avvikelse för fasomvandlingen för naftalen och entalpi.

4. Resultat
4.1 Fryspunkt
EA30Vikt%

EA30vikt% EA30vikt% EA30vikt% EA30vikt% EA30vikt%
+ 0,01M
+ 0,02 M
+1,5%
+ 0,2M
+0,01M
natrium
natrium
natrium gl.
natrium 2-merkapto
glukonat
molybdate + natrium
bensoat bensotriazol
bensoat
-20,47˚C -19,874˚C
-31,835˚C
-34,677˚C
-23,492˚C
-20,409˚C

EA30vikt%
+ 0,02M 1Hbensotriazole
-19,83˚C

EA30vikt%
+ 0,1M
natriumben.
+ 0,1M 1Hbensotriasol
-24,523˚C

Tabell 3 – uppmätt fryspunkt med mikro-DSC instrument

Tabell 3 visar fryspunkten för testvätskorna genomfört med instrumentet mikroDSC i KTH:s
laboratorium för Energiteknik. Då metoden är väldigt tidskrävande krävdes förundersökning av en
ungefärlig fryspunkt för respektive vätska (som beskrivet i metoddelen). Tabell 4 visar varje vätskas
ungefärliga fryspunkt. En underkylning på 3-4˚C observerades för alla sju vätskor, samt för de rena
etanolblandningarna. Underkylningen var större för destillerat vatten, upp mot sju grader lägre än
fryspunkten.
EA30Vikt%

-20˚C

EA30vikt% EA30vikt% EA30vikt% EA30vikt% EA30vikt%
+ 0,01M
+ 0,02 M
+1,5%
+ 0,2M
+0,01M
natrium
natrium
natrium gl.
natrium 2-merkapto
glukonat
molybdate + natrium
bensoat bensotriazol
bensoat
-25˚C
-25˚C
-35˚C
-27˚C
-22˚C

Tabell 4 – Uppmätt fryspunkt med termoelement och frysanläggning
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EA30vikt%
+ 0,02M 1Hbensotriazole
-23˚C

EA30vikt%
+ 0,1M
natriumben.
+ 0,1M 1Hbensotriasol
-25˚C

4.2 Viskositet

Diagram&2&(&Viskositetsdata

I Diagram 2 presenteras dynamisk viskositetsdata för experimenten på samtliga köldbärare med
korrosionsinhibitorer samt för destillerat vatten med referens (NIST) och etanolvatten 30 vikt-% med
referensdata av Melinder (2010). Resultaten baseras på mätningar vid -17, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 20 och
30˚C. Resultaten visar på att det experimentella värdet för etanol-vattenblandningen är lägre än
referensdata från Melinder (2010). Vid temperaturen -5˚C skiljer det så mycket som 7 % till
referensdata. Experimentell data för vatten visar på något högre värden, som mest skiljer det 32 %
från referensdata, vid temperaturen 30˚C, men den låga viskositeten gör det samtidigt väldigt känsligt
då skillnaden endast motsvarar 0,18 mPa.s.
Vidare så är det svårt att visa på tydliga tendenser efter tillsatta korrosionsinhibitorer då viskositeten
varierar kraftigt med temperaturen för samtliga vätskor. Exempelvis har köldbäraren med tillsatser
bestående av 0,1M natriumbensoat och 0,1M 1H-bensotriazole 5 % lägre viskositet jämfört med EA
30 vikt-% vid -15˚C medan den har upp till 10 % högre viskositet vid 30˚C.
4.3 Densitet

Diagram&3&(&Densitetsdata
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I Diagram 3 presenteras densitetsdata för köldbärare med korrosionsinhibitorer, etanolvattenblandning med 30 vikt-% etanol och destilerat vatten. Det visar även referensdata för Melinder
(2010) för samma koncentration etanol-vattenblandning och referensdata för vatten (NIST).
Resultaten för temperaturen 20˚C extrapolerades med hjälpa av referensdata från Melinder (2010), för
alla vätskor med tillsatser och NIST för vatten, för att få ett förhållande där densiteten varierar med
temperaturen inom intervallet -18˚C till 30˚C. Resultaten visar på att experimentell densitetsdata för
etanol-vatten 30 vikt-% ligger marginellt under referensdata från Melinder (2010), som mest skiljer det
0,4% vid 30˚C. Experimentell data för vatten ligger något under referensdata (NIST) och skiljer sig
som mest 0,25% vid 30˚C.
Vad gäller köldbärarna med korrosionsinhibitorer så visar tillsats av natriummolybdat på lägst
densitet, som lägst 1,8% lägre än etanol-vattenlösningen. Därtill har vätskan med tillsatser 0,1M
natriumbensoat och 0,1M 1H-bensotriazol högst densitet med ett värde som på intervallet är mellan
0,86% och 0,84% högre än etanol-vattenlösningen. Det är snarlika resultat jämför med vätskan
innehållandes 0,2M natriumbensoat som ligger mellan 0,74% och 0,76% högre än 30 vikt-% etanolvattenlösningen.
4.4 Specific värmekapacitet, cp

Diagram&4&–&data&för&specifik&värmekapacitet

Diagram 4 visar specifik värmekapacitet för de sju etanolblandningarna med korrosionsinhibitorer
samt för etanolblandningen utan tillsatser, i temperaturintervallet -18 till 30˚C. Resultaten visar på att
den specifika värmekapaciteten för samtliga blandningar med etanol 30 vikt-% är lägre än referensdata
från Melinder (2010) för låga temperaturer, lika vid 8˚C för att sedan vara något högre än referensdata
upp till 30˚C. Vid -18˚C är den specifika värmekapaciteten 3,7 % lägre än för referensdata och för
20˚C är den 3,2 % högre än referens.
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Vad gäller etanolblandningarna med tillsatser så visar tre vätskor på ett högre cp-värde och fyra
vätskor på ett lägre värde inom temperaturintervallet i jämförelse med den testade etanolblandningen
utan korrosionsinhibitorer. Vätskan med tillsatser bestående natriumbensoat och natrium D-glukonat
visar upp de lägsta värdena, som mest är skillnaden 7,6 % till köldbäraren utan korrosionsinhibitorer.
Vätskorna med korrosionsinhibitorerna 1H-bensotriasol och 2-Merkaptobensotriasol har liknande
värden. I jämförelse med etanolblandningen utan tillsatser visar vätskan med 2-Mercaptobensotriasol
på mellan 0,3 – 1,7 % och vätskan med 1H-bensotriasol på 0,6 – 1,7 % högre värden.

4.5 Värmeledningsförmåga, k
Diagram 5 visar resultaten av testvätskornas värmeledningsförmåga, samt för referensdata för etanol
30 vikt-% från Melinder (2010) och för vatten (NIST). Resultaten visar att värden för etanol 30 vikt-%
var något lägre än referensdata från Melinder för temperaturer -18 till -15˚C (som mest 2 % lägre vid 18˚C) och sedan ordentligt högre än referensdata från Melinder (som mest 15 % vid temperaturen
30˚C). Jämfört med tidigare experiment av Monika Ignatowicz skiljer sig värmeledningsförmågan
mindre, som högst 3 % vid 30 ˚C då värmeledningsförmågan är lägre (Ignatowicz, 2015).
Tillsatser bestående av korrosionsinhibitorer innebar lägre konduktivitet än för
etanolvattenblandningen vid samtliga temperaturer. Resultat för köldbäraren med tillsatsen
2-merkaptobensotriazol visade på liknande tendenser som köldbäraren med natriumbensoat och
bensotriazol. De hade högst värmeledningsförmåga av alla testade köldbärare då skillnaden relativt
etanol-vattenlösningen som störst var upp mot 5 % (vid låga temperaturer) och som minst 0,1 % (vid
10˚C). Experimentell data för vatten uppmätts till marginellt något mindre än referensdata (NIST)
med en skillnad på mindre än 1,15 % i temperaturintervallet 5-30˚C.

Diagram&5&–&Data&värmeledningsförmåga
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4.6 Tryckfall

Diagram&6&–&Data&för&modellens&tryckfall

Resultaten för tryckfallet för samtliga testade etanolbaserade köldbärare för temperaturer 5, 0 och 5˚C och volymflöden 0,2 l.s-1, 0,3 l.s-1 och 0,5 l.s-1 presenteras i diagram 6. Lägst tryckfall i modellen fås
med samtliga vätskor vid det lägsta volymflödet och en vätsketemperatur på 5˚C. Den rena
etanolblandningen visade på ett lägre tryckfall än vid användning av referensdata från Melinder (2010)
mellan 0 – 7 % enligt bilaga 2.
Vid jämförelse med etanolblandningen utan tillsatser så ger vätskan med tillsats bestående av
natriumbensoat och 1H-bensotriazol ett lägre tryckfall vid samtliga temperaturer och volymflöden.
Vid volymflödet 0,2 l.s-1 är tryckfallet mellan 5,1 och 4,2 % lägre, vid volymflödet 0,3 l.s-1 är tryckfallet
mellan 7,8 och 4,8 % lägre och vid volymflödet 0,5 l.s-1 är tryckfallet mellan 0,7 och 4,2 % lägre.
Tryckfallet är som högst vid tillämpning av köldbäraren med tillsats bestående av
2-merkaptobensotriazol. Det är 7,7 % högre än etanolblandningen utan korrosionsinhibitorer vid
temperaturen fem grader och volymflöden 0,2 l.s-1 och 0,3 l.s-1. 2-merkaptobensotriazolblandningen
visar samtidigt på ett lägre tryckfall vid samtliga volymflöden då vätsketemperaturen är 0˚C.
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4.7 Pumpeffekt

Diagram&7&–&Data&för&modellens&pumpeffekt

Diagram 7 visar resultaten av modellens pumpeffekt vid tillämpning av experimentellt framtagen data
för vätskorna i tabell 1 gällande temperaturer -5, 0 och 5˚C vid volymflöden 0,2 l.s-1, 0,3 l.s-1 och
0,5 l.s-1. Lägst pumpeffekt fås för varje vätska vid hög temperatur (5˚C) och lågt volymflöde (0,2 l.s-1).
Sett till referensdata av Melinder (2010) visade egenskaperna hos den testade etanolblandningen utan
korrosionsinhibitorer på en lägre pumpeffekt, mellan 0 – 7 % vid samtliga temperaturer och
volymflöden.
Vid jämförelse av testade etanolblandningarna med tillsatser bestående av korrosionsinhibitorer och
etanolblandningen utan tillsatser så visar vätskorna med korrosionsinhibitorer i de flesta fallen upp en
högre pumpeffekt. Etanolblandningen med tillsats av natriumbensoat och natrium D-glukonat visade
upp en högre pumpeffekt för samtliga vätsketemperaturer och volymflöden (1,4 - 7,2 % högre).
Egenskaper hos vätskan innehållandes natriumbensoat och 1H-bensotriazol visade däremot på en
lägre pumpeffekt för låga volymflöden (0,2 och 0,3 l.s-1) med en effekt motsvarande 4,2 – 5,1 % lägre
än den rena etanolblandningen.
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4.8 Värmeövergångstal, h

Diagram&8&–&Data&för&modellens&värmeövergångstal

Diagram 8 visar på resultaten för värmeövergångstalet, h, när de testade vätskornas egenskaper
användes i modellen. Etanol 30 vikt-% utan korrosionsinhibitorer visade på ett högre
värmeövergångstal i jämförelse vid tillämpning av referensdata från Melinder (2010). Värdet var
mellan 1,8 – 7 % högre för experimentvätskan.
Nästan samtliga testvätskor med tillsatta korrosionsinhibitorer visade upp ett lägre värmeövergångstal
för alla temperaturer och volymflöden. Undantag råder för vätskan med tillsats bestående av 0,02M
1H-bensotriazol som vid låga volymflöden (0,2 och 0,3 l.s-1) har ett h-värde mellan 0 – 0,7 % högre än
den testade etanolblandningen utan tillsatser. För ett högre volymflöde (0,5 l.s-1) visar den dock upp
samma tendenser som övriga vätskor med korrosionsinhibitorer, skillnaden blir som störst 4,3 % vid
temperaturen 5 ˚C vid jämförelse med etanol 30 vikt-% utan tillsatser.
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4.9 Reynolds-tal

Diagram&9&–&Data&för&modellens&Reynolds(tal

I Diagram 9 presenteras data för uträknat Reynolds-tal efter de olika testvätskornas experimentellt
framtagna egenskaper. X-axeln har dragits vid Reynolds-talet 2300 för att illustrera skillnaden mellan
uppmätt laminärt och turbulent flöde, vilket vidare kommer analyseras i rapportens nästa delmoment.
Resultat för den testade etanolblandningen utan tillsatser skiljer sig marginellt med referensdata från
Melinder (2010) gällande temperaturen 0˚C vid samtliga volymflöden, runt 0,4 % lägre. Vid
vätsketemperaturen 5˚C är Reynold-tal 2,4 % högre sett till referensdata för samtliga volymflöden och
vid 0˚C är Reynolds-tal mellan 6,3 – 6,6 % högre vid de tre volymflödena.
Merparten av vätskorna med tillsatta korrosionsinhibitorer har ett lägre Reynolds-tal vid samtliga
temperaturer och volymflöden än etanolblandningen utan tillsatta inhibitorer. Vätskan med 1,5 %
natriumbensoat + natrium D-glukonat har för samtliga scenarier mellan 7,7 – 9,1 % lägre Reynolds-tal
än den rena etanolblandningen och vätskan med natriummolybdat har mellan 7,1 – 8,3 % lägre
Reynolds-tal jämfört med samma vätska. Två vätskor skiljer sig från trenden, etanolblandningen med
tillsats bestående av 0,1M natriumbensoat + 0,1M 1H-bensotriazol och blandningen med tillsatts av
0,02M 1H-bensotriazol. Den förstnämnda vätskan visar upp ett högre Reynolds-tal för samtliga
temperaturer och flöden (5,2 – 6,0 %) och vätskan med 0,02M 1H-bensotriazol visar upp ett högre
värde för volymflöden 0,2 och 0,3 l.s-1 (0,9 – 4,7 %) vid jämförelse med etanolblandningen utan
tillsatser.
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5 Diskussion
De mest intressanta delarna i ett bergvärmesystem är just Reynolds-tal, värmeövergångstal, tryckfall
samt pumpeffekt. Fokus ligger därför på dessa egenskaper. För att kunna jämföra hur
korrosionsinhibitorer påverkar egenskaperna hos vätskorna kommer resultaten att jämföras med ren
EA 30 vikt-% samt med den vanligaste kommersiella köldbäraren för dagens bergvärmesystem, EA
20 vikt-% + isopropanol 1,6 vikt-% + n-butanol 0,4 vikt-%. Tidigare experiment har genomförts på
denna vätska av Ignatowicz (2014) och är de värden som används för jämförelsen. Bergvärmesystem
är i Norden till största delen verksamma inom temperaturintervallet -5°C till +5°C och är därför detta
intervall som har valts att analysera.
Genom att studera resultaten ser vi att fyra vätskor utmärker sig egenskapsmässigt. Genom att ta fram
ett genomsnittsvärde för Reynolds-tal, värmeövergångstal, tryckfall och pumpeffekt för de tre
temperaturerna och volymflöden utmärkte sig följande blandningar:
•
•
•
•

EA 30 vikt-%
EA 30 vikt-% + 0,02M 1H-bensotriazol
EA 30 vikt-% + 0,1M natriumbensoat + 0,1M 1H-bensotriazol
EA 20 vikt-% + isopropanol 1,6 vikt-% + n-butanol 0,4 vikt-%.

Det är därför endast dessa vätskor kommer att analyseras vidare då de visar på bäst egenskaper och
har störst möjlighet att användas som köldbärare. Resterande vätskor hade sämre egenskaper än EA
30 vikt-% och analyseras därför inte noggrannare.
5.1 Reynolds-tal

Diagram&10&–&Reynolds(tal&med&analysvätskor
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I diagram 10 presenteras Reynolds-tal för de olika vätskornas för samtliga volymflöden och
temperaturer. Önskat är att flödet ska vara turbulent då värmeöverföringsförmågan då ökar hos
vätskan. Diagrammet utgår från ett värde på 2300 vilket är var vätskan övergår till att vara turbulent.
Vad som kan utläsas är att EA 20 vikt-% + isopropanol 1,6 vikt-% + n-butanol 0,4 vikt-% har högst
Reynolds-tal för samtliga temperaturer och volymflöden.
EA30 vikt-% + 0,1M natriumbensoat + 0,1M 1H-bensotriazol har sedan näst högst värden följt av
EA30 vikt-% + 0,02M 1H-bensotriazol och EA30 vikt-%.
Reynolds-tal beräknas enligt Ekvation 8 och beror därför av densitet, rördiameter, volymflöde samt
viskositet. Resultaten för viskositet och densitet har relativt lika värden för de testade vätskorna. EA
30 vikt-% + 0,1M natriumbensoat + 0,1M 1H-bensotriazol har högst densitet samtidigt som
viskositeten är lägst vilket ger ett högre Reynolds-tal. Detta blir tydligare med högre volymflöden.
Om jämförelsen sedan görs med EA 20 vikt-% + isopropanol 1,6 vikt-% + n-butanol 0,4 vikt-% så
framgår det att Reynolds-tal är betydligt högre än de testade vätskorna. Densiteten är väldigt lik EA30
vikt-% + 0,1M natriumbensoat + 0,1M 1H-bensotriazol men viskositeten är betydligt lägre för
samtliga temperaturer. Detta har till stor del att göra med skillnaden i etanolhalt.
5.2 Tryckfall

Diagram&11&–&Tryckfall&med&analysvätskor

I
diagram 11 presenteras tryckfallet för de fyra vätskorna för de olika temperaturerna och volymflöden.
Ett lågt tryckfall är att eftersträva då det i sin tur påverkar pumpeffekt och därför elförbrukningen.
Om de olika volymflödena jämförs så går det att se att det råder olika trender för värdet på tryckfallet.
Vid 0,2 l.s-1 så visar EA 20 vikt-% + isopropanol 1,6 vikt-% + n-butanol 0,4 vikt-% på bäst värden
följt av EA30-vikt% + 0,1M natriumbensoat + 0,1M 1H-bensotriazol, EA 30 vikt-% + 0,02M 1H-
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bensotriazol samt EA 30 vikt-%. Denna följd är densamma som för Reynolds-tal då även tryckfallet
beror av densitet och viskositet enligt Ekvation 5.
För volymflödet 0,3 l.s-1 och 0,5 l.s-1 ser det lite annorlunda ut. Vid volymflöde 0,3 l.s-1 har EA 20 vikt% + isopropanol 1,6 vikt-% + n-butanol 0,4 vikt-% 5°C gått över till turbulent flöde och friktionstalet
i Ekvation 5 beräknas då enligt Ekvation 7 och blir således högre, vilket leder till ett betydlig högre
tryckfall. Samma sak gäller för volymflödet på 0,5 l.s-1 där endast EA 20 vikt-% + isopropanol 1,6
vikt-% + n-butanol 0,4 vikt-% har övergått till turbulent flöde vid samtliga temperaturer. Ingen annan
vätska har ett turbulent flöde vid -5°C vilket ger ett mycket lägre tryckfall.
5.3 Värmeövergångstal

Diagram&12&–&Värmeövergångstal&med&analysvätskor

I diagram 12 presenteras värmeövergångstalet för de fyra vätskorna. Värmeövergångstalet ska vara
högt då det eftersträvas att köldbäraren så effektivt som möjligt ska kunna ta upp värmen från berget.
Värmeövergångstalet beror till stor del av Reynolds-tal, dvs. om vätskan har ett turbulent flöde
kommer värmeövergångstalet att bli betydligt högre. Andra parametrar har även inverkan som kan ses
i Ekvation 11, 12 och 13, men de har mindre inverkan på värmeövergångstalet om flödet är turbulent.
Det beror på att friktionstalet blir mycket högre då. Detta framgår tydligt på volymflödet 0,3 l.s-1 där
det högsta värdet beror på att flödet där är turbulent.
EA 20 vikt-% + isopropanol 1,6 vikt-% + n-butanol 0,4 vikt-% har högts värden för samtliga
temperaturer och volymflöden. Om endast vätskorna med EA 30 vikt-% undersöks så framgår att just
EA 30 vikt-% har lite bättre värmeövergångstal för flöden på 0,2 l.s-1 och 0,3 l.s-1. Vid ett flöde på 0,5
l.s-1 har samtliga vätskor övergått till turbulent flöde vid temperaturer på 5°C och 0°C, vilket gör att
både EA 30 vikt-% + 0,1M natriumbensoat + 0,1M 1H-bensotriazol och EA 30 vikt-% + 0,02M 1Hbensotriazol istället får högre värden.
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5.4 Pumpeffekt

Diagram&13&–&Pumpeffekten&med&analysvätskor

I diagram 13 presenteras vätskornas pumpeffekt. Som konsument efterfrågas ofta en så låg
elförbrukning som möjligt varför en lång pumpeffekt är att eftersträva. Pumpeffekt beräknas enligt
Ekvation 9 och beror därför av tryckfallet som till stor del beror av Reynolds-tal och densitet.
Från diagram 13 går det att utläsa att EA 20 vikt-% + isopropanol 1,6 vikt-% + n-butanol 0,4 vikt-%
har lägst pumpeffekt för samtliga temperaturer för volymflödet på 0,2 l.s-1. Samma sak gäller för
volymflödet på 0,3 l.s-1 bortsätt från när temperaturen är 5°C då pumpeffekten är högre. Vid
volymflödet på 0,5 l.s-1 är istället pumpeffekten högre vid -5°C. Detta beror på till stor del på att EA
20 vikt-% + isopropanol 1,6 vikt-% + n-butanol 0,4 vikt-% har ett turbulent flöde här. Tryckfallet blir
då högre som ger en högre pumpeffekt.
Om vätskor med EA 30 vikt-% undersöks så visar EA 30 vikt-% + 0,1M natriumbensoat + 0,1M 1Hbensotriazol bäst resultat och EA 30 vikt-% sämst. Ett undantag finns dock och det är vid 5°C och ett
volymflöde på 0,5 l.s-1. Här har EA 30 vikt-% + 0,02M 1H-bensotriazol lite bättre värde och det beror
på att vid denna temperatur så var viskositeten lägre än EA 30 vikt-% + 0,1M natriumbensoat + 0,1M
1H-bensotriazol.
För samtliga egenskaper framgår att EA 20 vikt-% + isopropanol 1,6 vikt-% + n-butanol 0,4 vikt-%
visar på bäst värden totalt sätt. Pumpeffekten var dock betydligt högre vid temperaturen 5°C och -5°C
vid ett volymflöde på 0,3 l.s-1 respektive 0,5 l.s-1 men samtidigt var värmeöverföringstalet betydligt
högre vilket eftersträvas.
Jämförelsen är dock inte helt rättvis då skillnaden i etanol skiljer sig mycket. Den högre vikt-% av
etanol hos de testade vätskorna innebär en lägre fryspunkt som redovisas i Tabell 3.
30!

!

Detta medför att köldbäraren kan utnyttjas i kallare omgivningar. Då temperaturintervallet -5°C till
5°C undersöks för systemet så är detta inte relevant. En högre etanolhalt ger sämre
värmeöverföringsförmåga och en högre pumpeffekt. Då viskositeten är lägre samtidigt som densiteten
hög har EA 20 vikt-% + isopropanol 1,6 vikt-% + n-butanol 0,4 vikt-% lättare att nå turbulenta
flöden. Detta påverkar i sin tur de andra egenskaperna som får mer önskvärda resultat.
Vad som är intressant är att jämföra EA 30 vikt-% med vätskorna med korrosionsinhibitorer. Här
framgår det att alla egenskaper är bättre för EA 30 vikt-% + 0,1M natriumbensoat + 0,1M 1Hbensotriazol och EA 30 vikt-% + 0,02M 1H-bensotriazol jämfört med om korrosionsinhibitorer inte
används. Här uppnås bättre egenskaper samtidigt som systemet skyddas mot korrosion vilket är
positivt. Detta tyder på att egenskaperna går att förbättra samtidigt som systemen skyddas mot
korrosion. Just dessa två korrosionsinhibitorer som tillsats har visat sig effektivt motverka korrosion
för koppar, järn och stål. Hur bra de skyddar i dessa förhållanden är inte känt.
Då alla egenskaper påverkar varandra på ett eller annat sätt krävs en prioritering. Konsumenter
efterfrågar olika egenskaper hos köldbärarna som t.ex. en låg pumpeffekt. Om detta är viktigast så
kanske värmeöverföringstalet inte behöver vara så högt. Det innebär att flödet inte nödvändigtvis
måste vara turbulent och en lägre pumpeffekt uppnås. Om EA 20 vikt-% + isopropanol 1,6 vikt-% +
n-butanol 0,4 vikt-% undersöks vid temperaturen 5°C för volymflöden på 0,3 l.s-1 samt 0,5 l.s-1 kan
resultaten för värmeövergångstal med pumpeffekt jämföras. Det framgår då att vid ett volymflöde på
0,5 l.s-1 är värmeöverföringstalet ca två gånger så högt till följd av ett snabbare flöde. Samtidigt ger
detta en pumpeffekt som är fem gånger så hög. Det är därför viktigt att känna till vad som krävs av
systemet för själva användningen. Uppsatsen behandlar dock inte dessa förhållanden närmare.

5.5 Felmarginaler
Då denna studie till stor del är experimentell med många olika mätningar, som alla har en felmarginal,
kommer de slutgiltiga resultaten vara mindre noggranna p.g.a. fel-fortplantning. För att få en klarare
bild av denna slutgiltiga felmarginal måste en mer utförlig analys göras på de eventuella
felmarginalerna hos mätinstrument samt hur mänskliga faktorer kunnat påverka. Jämförelse med
tidigare experiment med samma vätskor och instrument gav vid fler tillfällen olika resultat som talar
för att laborationsförhållanden kan ha stor påverkan. Dessa skillnader redogörs tidigare i studien.
Viktigt att påpeka för experimentella värden av värmeledningsförmågan är att den beror på vätskans
densitet och specifika värmekapacitet. När ett test har körts i TPS för att mäta
värmeledningsförmågan måste densitet och specifik värmekapacitet (ρCp-värdet) ändras vid
sammanställning och analys av data. Då experimentella Cp-värden för vätskorna inte var färdigställda
och således inte kunde användas vid tillfälle för analys så är alla experimentella värden av
värmeledningsförmågan baserade på referensdata från Melinder (2010) för 30 vikt-% etanolvattenblandning. De Cp-värden som senare presenteras i resultatdelen är experimentella värden för
samtliga vätskor.
Då mätningar för densitet inte kan genomföras för samtliga temperaturer interpoleras värden fram för
resterande temperaturer där samma förhållande som för EA 30 vikt-% (Melinder 2010) utgås ifrån.
Detta kommer att bidra till en felmarginal som är svår att fastställa men som påverkar resultaten.
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6. Slutsats
Undersökningen visar på att korrosionsinhibitorerna 1H-bensotriazol och natriumbensoat ger
förbättrade egenskaper jämfört med ren etanolblandning av samma vikt-%. Detta beror till stor del på
att korrosionsinhibitorerna ger blandningarna en viskositet som är 0,9 – 5,1 % lägre och en densitet
som är 0 – 1,25 % högre. Samtidigt är specifik värmekapacitet 0 – 3,3 % högre och
värmeledningsförmågan är 0,7 – 1,6% lägre. Detta ger i sin tur ett 0,9 – 6 % högre Reynolds-tal, 0,7 –
7,9 % lägre tryckfall, upp till 6 % högre värmeöverföringstal och slutligen 0,9 – 5,1 % lägre
pumpeffekt och systemprestanda.
Resultaten för de testade köldbärarna talar för att dagens mest använda kommersiella köldbärare är
bättre lämpat för det aktuella bergvärmesystemet. En lägre etanolhalt verkar vid första anblick ge mer
önskvärda resultat. Korrosionsinhibitorerna 1H-bensotriazol och natriumbensoat skulle därför kunna
undersökas för denna köldbärare. Ytterligare studier krävs för att verifiera detta.
Vad gäller korrosionsskyddet som inhibitorerna ger kan inget sägas då ytterligare studier krävs för att
undersöka dess inverkan.
6.1 Framtida studier
Om tiden inte varit begränsande hade undersökningen kunnat genomföras i många olika variationer
och med många fler aspekter. Det som ligger närmast ämnet skulle vara att göra om försöken för en
lägre etanolhalt. Då den lägre fryspunkten saknar betydelse vore det därför intressant att undersöka
hur korrosionsinhibitorerna påverkar etanolblandningar med 20 vikt-%. Jämförelsen blir då mer
relevant för att hitta eventuella substitut.
Ett ämne som berörs väldigt ytligt är hur de olika termofysikaliska egenskaperna påverkar varandra.
Vilka termofysikaliska egenskaper hos vätskorna är dominerande för att få så bra egenskaper som
möjligt för systemet i stort. Det vore intressant att undersöka hur förhållandet mellan de önskade
egenskaperna förhåller sig för att hitta en så bra balans som möjligt som passar ändamålet.
Vidare vore det intressant att undersöka hur korrosionen påverkas i de förhållanden som ger bästa
egenskaperna hos bergvärmesystemen. Till vilken grad motverkas korrosionen och vad det har för
inverkan på systemets hållbarhet och livslängd. Beroende på volymflöden, temperaturer samt material
i systemet så kan olika korrosionstyper komma att verka. En närmare studie på detta skulle kunna
bidra till ett system som klarar detta bättre.
Ytterligare ett område som skulle vara intressant är den ekonomiska aspekten. Hur de önskade
egenskaperna påverkar totalkostnaden. Om köldbäraren effektivt skyddar mot korrosion, hur
påverkar det då livslängden och vilka kostnader kan då sparas in med en längre livslängd. En
kostnadskalkyl där fasta och rörliga kostnader ställs i förhållande till varandra vid test av olika
köldbärare.
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BILAGA 1 – Data för vätskornas samtliga testade termofysikaliska egenskaper

vätska'

tf'(°C)'

EA#30#vikt*%#

*20#

#EA#30#vikt*%#+#0,01#M#
natrium#D*glukonat#

*25#

EA#30#vikt*%#+#0,02M#
natriummolybdat##

*25#

EA#30#vikt*%#+#1,5%#
natriumbensoat#+#
natrium#D*glukonat#

*35#

EA#30#vikt*%#+#0,2M#
natriumbensoat#

*27#

35!

T'(°C)'

ρ''''''''''''
μ'''''''''
k''''''''''''
(kg.m23)' (mPa.s)' (W.m21.K21)'

Cp''''''''''''''''''''
ρCp'''''''''''''''''''''''
(J.kg21.K21)'
(kJ.m23.K21)'

*18#
*15#
*10#
*5#
0#
5#
10#
20#
30#
*18#
*15#
*10#
*5#
0#
5#
10#
20#
30#
*18#
*15#
*10#
*5#
0#
5#
10#
20#
30#
*18#
*15#
*10#
*5#
0#
5#
10#
20#
30#
*18#
*15#
*10#
*5#
0#

967,6713#
967,4513#
965,7513#
963,7013#
961,6513#
958,9513#
956,2513#
950,2513#
944,2513#
968,7754#
968,5554#
966,8554#
964,8054#
962,7554#
960,0554#
957,3554#
951,3554#
945,3554#
954,8578#
954,6378)
952,9378)
950,8878#
948,8378#
946,1378#
943,4378#
937,4378#
931,4378#
955,8925#
955,6725#
953,9725#
951,9225#
949,8725#
947,1725#
944,4725#
938,4725#
932,4725#
978,6623#
978,4423#
976,7423#
974,6923#
972,6423#

3,9235#
3,9935#
4,0931#
4,1764#
4,2440#
4,2966#
4,3349#
4,3583#
4,3712#
3,943640481#
4,006743823#
4,100879009#
4,181648698#
4,249549988#
4,305079978#
4,348735764#
4,402413119#
4,414558837#
3,7096#
3,7645)
3,8506)
3,9292#
4#
4,0624#
4,116#
4,1944#
4,2314#
3,671976231#
3,725183976#
3,807860299#
3,882824312#
3,949835734#
4,008654279#
4,059039665#
4,133549828#
4,171443954#
3,870165269#
3,924628584#
4,005938254#
4,075812254#
4,134703446#

N/A#
17,04#
12,11#
8,88#
6,80#
5,26#
4,17#
2,78#
1,82#
N/A#
17,55#
12,70#
9,33#
7,00#
5,43#
4,28#
2,87#
N/A#
N/A#
17,43#
12,63#
9,43#
7,19#
5,62#
4,49#
3,12#
2,26#
N/A#
17,87#
12,88#
9,57#
7,24#
5,65#
4,53#
3,08#
2,23#
N/A#
17,30#
12,36#
9,07#
7,05#

!

0,378590202#
0,385792304#
0,393554873#
0,403839953#
0,415146719#
0,428811774#
0,440751836#
0,465841715#
0,490889145#
0,340361741#
0,344419498#
0,352310588#
0,363360712#
0,374923385#
0,386386187#
0,396882987#
0,416515716#
0,444414782#
0,314653509#
0,322278891#
0,33562679#
0,345868548#
0,358850165#
0,369415175#
0,381563306#
0,396758747#
0,418280667#
0,307764212#
0,311509282#
0,317377932#
0,326718001#
0,33648477#
0,34707115#
0,35686091#
0,372850067#
0,398358234#
0,351305133#
0,360009944#
0,374890457#
0,390390816#
0,404878682#

3796,624477#
3863,480487#
3952,916646#
4024,790063#
4081,248117#
4120,242142#
4145,25376#
4141,480241#
4127,511283#
3820,501885#
3880,753367#
3964,957014#
4034,477245#
4091,277199#
4133,11528#
4163,285667#
4188,259494#
4173,327035#
3542,140495#
3593,733998#
3669,382293#
3736,228344#
3795,3512#
3843,590199#
3883,189985#
3931,989108#
3941,285907#
3510,01454#
3560,055883#
3632,594009#
3696,147827#
3751,840343#
3796,887095#
3833,65134#
3879,222841#
3889,756773#
3787,584844#
3840,022618#
3912,769344#
3972,66282#
4021,587469#

EA#30#vikt*%#+#0,01M#2*
merkaptobensotriazol#

*22#

EA#30#vikt*%#+#0,02M#1H*
benzotriazol#

*23#

EA#30#vikt*%#+#0,1M#
natriumbensoat#+#0,1M#
1H*bensotriazol#

*23#

Destillerat#vatten#

36!

0#

5#
10#
20#
30#
*18#
*15#
*10#
*5#
0#
5#
10#
20#
30#
*18#
*15#
*10#
*5#
0#
5#
10#
20#
30#
*18#
*15#
*10#
*5#
0#
5#
10#

969,9423#
5,50# 0,419120617#
967,2423#
4,38# 0,433747088#
961,2423#
2,95# 0,45526836#
955,2423#
2,11# 0,486747961#
968,4088#
17,09# 0,3613356#
968,1888#
12,18# 0,367804876#
966,4888#
8,90# 0,381306651#
964,4388#
6,69# 0,395342904#
962,3888#
5,70# 0,410904059#
959,6888#
4,43# 0,428143861#
956,9888#
2,92# 0,440169533#
950,9888#
1,98# 0,460987679#
944,9888# N/A#
0,486809975#
967,5436# N/A#
0,359390912#
967,3236#
16,81# 0,366141073#
965,6236#
12,00# 0,381582646#
963,5736#
8,80# 0,398055248#
961,5236#
6,63# 0,412057375#
958,8236#
5,01# 0,426718279#
956,1236#
4,00# 0,441612355#
950,1236#
2,70# 0,462830875#
944,1236#
1,91# 0,491169118#
979,6227# N/A#
0,361241598#
979,4027#
16,23# 0,368048037#
977,7027#
11,62# 0,381121996#
975,6527#
8,52# 0,397646808#
973,6027#
6,47# 0,411554533#
970,9027#
5,02# 0,425518587#
968,2027#
4,02# 0,439674522#

20#
30#
5#
10#
20#
30#

962,2027#
956,2027#
997,3908#
997,1408#
995,6608#
993,1208#

!

4,183064693#
4,221348858#
4,269497394#
4,282771958#
3,949853397#
4,012257821#
4,106767893#
4,189398252#
4,260139565#
4,318982503#
4,365917734#
4,424027752#
4,434394969#
3,962033425#
4,02596684#
4,121396921#
4,20328611#
4,272056851#
4,32813159#
4,371932771#
4,424404244#
4,432850831#
3,939155611#
3,993267432#
4,074133849#
4,143632286#
4,20208808#
4,249826571#
4,287173095#

4057,331389#
4083,067179#
4104,021495#
4091,084936#
3825,072788#
3884,623085#
3969,145173#
4040,418223#
4099,910604#
4144,879136#
4178,134374#
4207,200843#
4190,45358#
3833,440084#
3894,412737#
3979,718132#
4050,175529#
4107,683483#
4149,914712#
4180,1081#
4203,730888#
4185,159084#
3858,886255#
3911,016905#
3983,291664#
4042,746027#
4091,164301#
4126,168092#
4150,852566#

2,86# 0,460759102#
4,331991597#
2,03# 0,486941399#
4,339146289#
1,63#
0,5661# N/A#
1,48#
0,57946# N/A#
1,31#
0,598# N/A#
1,18# 0,610886264# N/A#

4168,254011#
4149,103397#
N/A#
N/A#
N/A#
N/A#

BILAGA 2 – Data hydrauliska och termiska egenskaper
Re#givet#volymflödet#
!

!!
EA!30!vikt:%!
!

!
!!
EA!30!vikt:%!+!!
0,01M!!
natriumglukonat!
!
!

!!
EA!30!vikt:%!+!!
0,02M!natrium:!
molybdat!

!
!

!!
EA!30!vikt:%!+!1,5%!
natriumbensoat!+!!

! T!
(°C)!
5#
0#
:5!

!

ρ!

!

Cp!!

!

k!

!

μ!

!

Pr!

!

ρCp!

0,2!l/s!
4136# 1327#
4097# 1029#
4040# 790!
##
!!

0,3!l/s!
1991#
1544#
1185!
!!

0,5!l/s!
3318#
2574#
1975!
!!

Tyckfall#givet#volymflödet#
[kPa]#
0,2!l/s!
11,4#
14,8#
19,3!

0,3!l/s!
17,2#
22,2#
30,0!

0,5!l/s!
65,3#
71,3#
48,2!

963! 4296,6! 0,4288! 5,26! 52,7#
965! 4244,0! 0,4151! 6,80! 69,5#
967! 4176,4! 0,4038! 8,88! 91,8!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
Tyckfall#givet#volymflödet#
!
Re#givet#volymflödet#
[kPa]#
! T! !
!
!
!
!
ρ!
Cp!!
k!
μ!
Pr!
ρCp!
(°C)!
0,2!l/s! 0,3!l/s! 0,4!l/s! 0,2!l/s!
0,3!l/s!
0,4!l/s!
5! 960! 4305,1! 0,3864! 5,43! 60,5# 4133# 1287# 1931# 3218#
11,8#
17,7#
66,0#
0! 963! 4249,5! 0,3749! 7,00! 79,3# 4091# 1001# 1502# 2503#
15,2#
22,8#
72,1#
:5! 965! 4181,6! 0,3634! 9,33! 107,4! 4034# 753! 1129! 1882!
20,3!
30,4!
50,7!
!!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Tyckfall#givet#volymflödet#
Re#givet#volymflödet#
[kPa]#
! T! !
!
!
!
!
!
ρ!
Cp!!
k!
μ!
Pr!
ρCp!
(°C)!
0,2!l/s! 0,3!l/s! 0,4!l/s! 0,2!l/s!
0,3!l/s!
0,4!l/s!
5! 946! 4062,4! 0,3694! 5,62! 61,8# 3844# 1225# 1838# 3064#
12,2#
18,3#
66,1#
0! 949! 4000,0! 0,3589! 7,19! 80,1# 3795# 961# 1441# 2402#
15,6#
23,4#
72,1#
:5! 951! 3929,2! 0,3459! 9,43! 107,1! 3736# 734! 1101! 1835!
20,5!
30,7!
51,2!
!!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
! Tyckfall#givet#volymflödet#
!
!
Re#givet#volymflödet#
[kPa]#
! T! !
!
!
!
!
!
ρ!
Cp!!
k!
μ!
Pr!
ρCp!
(°C)!
0,2!l/s! 0,3!l/s! 0,5!l/s! 0,2!l/s!
0,3!l/s!
0,5!l/s!
5! 947! 4008,7! 0,3471! 5,65! 65,3# 3797# 1220# 1830# 3051#
12,3#
18,4#
66,3#
0! 950! 3949,8! 0,3365! 7,24! 85,0# 3752# 955# 1433# 2388#
15,7#
23,6#
72,3#

Värmeöverföringstal#
W/(m2K)#
0,2!l/s!
307,0#
300,0#
293,0!

0,3!l/s!
352,0#
343,0#
335,0!

0,5!l/s!
619,0#
468,0#
397,0!

!
!
!
Värmeöverföringstal#
W/(m2K)#
0,2!l/s!
287,0#
280,0#
273,0!

0,3!l/s!
328,0#
321,0#
313,0!

0,4!l/s!
562,0#
424,0#
371,0!

!
!
!
Värmeöverföringstal#
W/(m2K)#
0,2!l/s!
272,0#
265,0#
258,0!

0,3!l/s!
311,0#
304,0#
295,0!

0,4!l/s!
508,0#
382,0#
350,0!

! Värmeöverföringstal#
!
!
W/(m2K)#

Pumpeffekt#(W)#
0,2!
0,3!
0,5!
l/s!
l/s!
l/s!
3,810# 8,6# 54,4#
4,926# 11,1# 59,4#
6,433# 14,5# 40,2#
#
#
#
Pumpeffekt#(W)#
0,2!
0,3!
0,5!
l/s!
l/s!
l/s!
3,933# 8,9# 55,0#
5,071# 11,4# 60,1#
6,759# 15,2# 55,0#
!
!
!
Pumpeffekt#(W)#
0,2!
0,3!
0,5!
l/s!
l/s!
l/s!
4,071# 9,2# 55,1#
5,208# 11,7# 60,1#
6,831# 15,4# 42,7#
!

!
!
Pumpeffekt#(W)#
0,2!
0,3!
0,5!
0,2!l/s! 0,3!l/s! 0,5!l/s! l/s!
l/s!
l/s!
260,0# 297,0# 484,0# 4,093# 9,2# 55,2#
253,0# 290,0# 362,0# 5,245# 11,8# 60,3#

!!
!

!
!
!

!
!!
EA!30!vikt:%!+!0,2M!
natriumbensoat!
!

!

!!
EA!30!vikt:%!+!!
0,01M!2:!
merkaptobensotriazol!!
(2:MBTA)!!!
!

! T!
(°C)!
5!
0!
:5!
!

!

ρ!

!

Cp!!

k!

!

!

μ!

Pr!

Re#givet#volymflödet#
ρCp!

0,2!l/s!
4057# 1284#
4022# 1004#
3973# 782!
##
!!

970! 4183,1! 0,4191! 5,50! 54,9#
973! 4134,7! 0,4049! 7,05! 72,0#
975! 4075,8! 0,3904! 9,07! 94,7!
!!
!
!
!
!

!

0,3!l/s!
1926#
1506#
1173!
!!

0,4!l/s!
3209#
2511#
1956!
!!

Re#givet#volymflödet#
! T! !
!
!
!
!
!
ρ!
Cp!!
k!
μ!
Pr!
ρCp!
(°C)!
0,2!l/s! 0,3!l/s! 0,4!l/s!
5! 960! 4319,0! 0,4281! 5,70! 57,5# 4145# 1226# 1838# 3483#
0! 962! 4260,1! 0,4109! 6,69! 69,4# 4100# 1047# 1571# 2639#
:5!

964! 4189,4! 0,3953! 8,90!

!

!

!

!

94,3!

4040#

!!

##

789!
!!

1183!
!!

1993!
!!

!
Re#givet#volymflödet#

!

!!
EA!30!vikt:%!+!0,02M!1H:
bensotriazol!
!

! T!
(°C)!
5!
0!
:5!
!

!

ρ!

!

Cp!!

!

k!

!

μ!

!

Pr!

!

ρCp!

0,2!l/s!
4167# 1393#
4124# 1056#
4066# 797!
##
!!

963! 4328,1! 0,4267! 5,01! 50,8#
965! 4272,1! 0,4121! 6,63! 68,7#
967! 4203,3! 0,3981! 8,80! 92,9!
!!
!
!
!
!

0,3!l/s!
2090#
1584#
1196!
!!

0,4!l/s!
3483#
2638#
1993!
!!

Re#givet#volymflödet#
!

!!
EA!30!vikt:%!+!0,1M!
natriumbensoat!+!0,1M!!
1H:bensotriazol!

38#

! T!
(°C)!
5!
0!
:5!

!

ρ!

!

Cp!!

!

k!

!

μ!

!

Pr!

971! 4249,8! 0,4255! 5,02! 50,1#
974! 4202,1! 0,4116! 6,47! 66,1#
976! 4143,6! 0,3976! 8,52! 88,8!

!

ρCp!
4126#
4091#
4043#

0,2!l/s!
1408#
1095#
834!

#

0,3!l/s!
2112#
1643#
1250!

0,4!l/s!
3520#
2738#
2084!

Tyckfall#givet#volymflödet#
[kPa]#

Värmeöverföringstal#
W/(m2K)#

0,2!l/s!
0,3!l/s!
0,4!l/s!
12,0#
17,9#
66,7#
15,3#
23,0#
72,8#
19,7!
29,6!
49,3!
!!
!!
!!
Tyckfall#givet#volymflödet#
[kPa]#

0,2!l/s! 0,3!l/s! 0,4!l/s!
301,0# 344,0# 588,0#
293,0# 336,0# 445,0#
285,0! 326,0! 387,0!
!!
!!
!!
Värmeöverföringstal#
W/(m2K)#

0,2!l/s!
12,4#
14,5#

0,3!l/s!
18,6#
21,8#

0,4!l/s!
67,1#
71,0#

19,3!

29,0!

48,4!

!
!
!
Tyckfall#givet#volymflödet#
[kPa]#
0,2!l/s!
10,9#
14,4#
19,1!

0,3!l/s!
16,3#
21,6#
28,7!

0,4!l/s!
64,2#
70,7#
47,8!

!
!
!
Tyckfall#givet#volymflödet#
[kPa]#
0,2!l/s!
10,9#
14,1#
18,5!

0,3!l/s!
16,4#
21,1#
27,8!

0,4!l/s!
64,8#
70,7#
46,3!

Pumpeffekt#(W)#
0,2!
0,3!
0,5!
l/s!
l/s!
l/s!
3,984# 9,0# 55,6#
5,107# 11,5# 60,6#
6,570# 14,8# 41,1#

#
#
#
Pumpeffekt#(W)#
0,2!
0,3!
0,5!
0,2!l/s! 0,3!l/s! 0,4!l/s! l/s!
l/s!
l/s!
307,0# 352,0# 575,0# 4,129# 9,3# 55,9#
298,0# 341,0# 474,0# 4,846# 10,9# 59,1#
289,0!

331,0!

392,0! 6,447# 14,5#

!
!
!
Värmeöverföringstal#
2
W/(m K)#
0,2!l/s!
307,0#
299,0#
291,0!

0,3!l/s!
351,0#
342,0#
333,0!

0,4!l/s!
647,0#
480,0#
394,0!

!
!
!
Värmeöverföringstal#
W/(m2K)#
0,2!l/s!
305,0#
298,0#
293,0!

0,3!l/s!
349,0#
341,0#
335,0!

0,4!l/s!
648,0#
498,0#
394,0!

40,3#

#
#
#
Pumpeffekt#(W)#
0,2!
0,3!
0,5!
l/s!
l/s!
l/s!
3,629# 8,2# 53,5#
4,803# 10,8# 58,9#
6,375# 14,3# 39,8#
#
#
#
Pumpeffekt#(W)#
0,2!
0,3!
0,5!
l/s!
l/s!
l/s!
3,636# 8,2# 54,0#
4,687# 10,5# 58,2#
6,172# 13,9# 38,6#

