LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
Teknillinen tiedekunta
Energiatekniikan koulutusohjelma
BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari

PAKOKAASUKÄYTTÖINEN
ABSORPTIOILMASTOINTILAITE AUTOON
Automotive absorption air conditioner
powered by exhaust gas

Hämeenlinnassa 24.11.2010
Ari Imppola

1

SISÄLLYSLUETTELO
SYMBOLILUETTELO.....................................................................................................2
1 JOHDANTO ..................................................................................................................4
2 ILMASTOINNILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET ..............................................5
2.1 Lämpökuorma.........................................................................................................5
2.1.1 Auringon säteily .............................................................................................5
2.1.2 Konvektio ja konduktio korin ja ikkunoiden läpi...........................................5
2.1.3 Muut lämpökuormat........................................................................................6
2.2 Auringossa seisseen auton jäähdytys......................................................................7
2.3 Lämpökuorman vähentäminen ...............................................................................7
3 PAKOKAASU ILMASTOINTILAITTEEN ENERGIALÄHTEENÄ..........................9
4 ILMASTOINTIIN KÄYTETTÄVÄT LAITTEISTOT................................................13
4.1 Kompressori-ilmastointilaite ................................................................................13
4.2 Adsorptioilmastointilaite ......................................................................................15
4.3 Absorptioilmastointilaite ......................................................................................16
4.3.1 Litiumbromidi-vesi prosessi .........................................................................16
4.3.2 Ammoniakki-vesi prosessi ...........................................................................19
4.3.3 Muita mahdollisia kiertoainepareja ..............................................................21
5 AMMONIAKKI-VESI LAITTEISTO ........................................................................22
5.1 Järjestelmän komponentit ....................................................................................22
5.2 Ammoniakin ominaisuuksia .................................................................................26
5.3 Ominaisentalpia-massaosuus diagrammi .............................................................27
5.4 Prosessiarvojen valinta ja optimointi ...................................................................31
5.5 Prosessin mitoitus ................................................................................................35
5.6 Rakenneratkaisuja ................................................................................................42
6 ABSORPTIOILMASTOINTILAITE VERRATTUNA
KOMPRESSORILAITTEESEEN ..................................................................................44
7 YHTEENVETO ...........................................................................................................46
LÄHDELUETTELO ......................................................................................................47
LIITTEET
Liite 1 Ammoniakki-vesi liuoksen tiheys massaosuuden funktiona eri
lämpötiloissa
Liite 2 Ammoniakkiveden hw-piirros
Liite 3 Kompressorin toimintakäyrä

2

SYMBOLILUETTELO
a
COP
f
g
h
i
j
l
m
ṁ
M
p
P
Q
t
T
V
v
W
w
x
y

parametri
kylmäkerroin, lämpökerroin
kiertosuhde, apufunktio
apufunktio
ominaisentalpia
indeksi
indeksi
lämpömäärä
massa
massavirta
moolimassa
paine
teho
energia
aika, lämpötila
lämpötila
tilavuus
ominaistilavuus
työ
massaosuus
mooliosuus nestefaasissa
mooliosuus höyryfaasissa

[kJ/kg]
[kJ/kg]
[kg]
[kg/s]
[g/mol]
[bar, MPa]
[kW]
[kJ/kg, kJ]
[s, oC]
[oC, K]
[m3]
[m3/kg]
[kJ/kg, kJ]

Kreikkalaiset merkit
Δ
η
Π
Φ
ρ

muutos
hyötysuhde
toimintapiste
teho
tiheys

Alaindeksit
a
C
d
D
E
e
ex
F
g
G
gpk
h

ammoniakki
toimintapiste
vesihöyrynerotin
toimintapiste
toimintapiste
höyrystin
lämmönsiirrin
toimintapiste
keitin
kaasu, toimintapiste
keittimen pakokaasupuoli
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1 JOHDANTO
Ilmastointilaitteen tehtävänä yhdessä lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteen kanssa on luoda
auton matkustamoon mahdollisimman miellyttävät olosuhteet. Jo ensimmäisten
umpikoriautojen aikaan matkustamoilmaa on pyritty jäähdyttämään antamalla ilman
kulkea märän teräsvillan läpi, jolloin ilmaan haihtunut kosteus on sitonut lämpöä ja
samalla jäähdyttänyt ilmaa. Matkustamon ilmankosteus on samalla kasvanut. Packard
toi ensimmäisen kompressori-ilmastointilaitteen markkinoille vuonna 1939. Laite oli
jatkuvatoiminen ja säätö tapahtui puhallinta säätämällä. Elintason nousun ja ihmisten
mukavuudenhalun lisääntyessä yhä useampaan autoon asennetaan ilmastointilaite
pitämään matkustamon lämpötila miellyttävällä tasolla myös kuumissa olosuhteissa.
Pohjois-Amerikassa jo 97%:ssa, Japanissa 98%:ssa ja Euroopassa yli 80%:ssa autoista
on ilmastointilaite.(Daly 2006, ix-2.)
Ilmastointilaite

vaatii

energiaa

toimiakseen.

ilmastointilaitteessa tämä energia otetaan suoraan

Perinteisessä

kompressori-

auton moottorin kampiakselilta

hihnan välityksellä. Ilmastointi on auton lisävarusteista merkittävin energian kuluttaja ja
siten myös polttoaineenkulutuksen kasvattaja. Lisäksi käytettävät kylmäaineet
kuormittavat ympäristöä. Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja polttoaineiden
hintojen jatkuva nousu luo paineita kehittää entistä ympäristöystävällisempiä ja
vähemmän polttoainetta kuluttavia vaihtoehtoja.
Työssä tutkitaan ilmastoinnille asetettavia vaatimuksia ja bensiinimoottorin pakokaasun
sisältämän energian käyttömahdollisuutta ilmastoinnin energialähteenä sekä erään
vaihtoehdon,

pakokaasukäyttöisen

ammoniakki-vesi

absorptioilmastointilaitteen

mahdollisuuksia kompressorikäytön korvaajana. Työn painopiste on prosessiteknisessä
mitoituksessa, eikä niinkään yksittäisten komponenttien mitoituksessa. Lisäksi käydään
lyhyesti läpi muita kiertoainevaihtoehtoja ja absorptiolle läheinen adsorptioprosessi.
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2 ILMASTOINNILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET
Ilmastointilaitteen mitoituksessa täytyy tietää millainen lämpökuorma autoon kohdistuu.
Lisäksi on tiettyjä vaatimuksia kuinka nopeasti tietyistä olosuhteista on saavutettava
toivottu sisälämpötila. Multerer ja Burton (Multerer ja Burton 1991) ovat vuonna 1991
suorittaneet laskelmia autoon kohdistuvasta lämpökuormasta käyttäen esimerkkiautona
vuoden 1990 Pontiac Grand Prix henkilöautoa. Suurimmat lämpökuormat tulevat
auringon säteilystä lähinnä ikkunoista, sekä johtumisesta korin ja ikkunoiden läpi silloin
kun ulkolämpötila on huomattavan korkea. Pohjoismaisissa olosuhteissa ulkolämpötila
on helteelläkin sen verran matala, että auringon säteilystä aiheutuu suurin lämpökuorma.

2.1 Lämpökuorma
2.1.1 Auringon säteily
Auringon säteilylle voidaan käyttää arvoa 900W/m2. 1990

Pontiac Grand Prixin

ikkunoiden kokonaispinta-ala on 3,41m2. Kuitenkin vain puolet ikkunapinta-alasta
altistuu auringonsäteilylle kerrallaan. Jos ajatellaan lisäksi ikkunapintojen poikkeavan
auringon tasosta keskimäärin n. 30o saadaan teholliseksi pinta-alaksi 1,5m2. Ikkunat
voidaan

olettaa

täysin

läpäiseviksi,

joten

auringonsäteilyn

aiheuttamaksi

lämpökuormaksi ikkunoiden läpi saadaan 900 W/m2*1,5 m2=1,35 kW.
2.1.2 Konvektio ja konduktio korin ja ikkunoiden läpi
Korin lämmönjohtokyky paranee auton nopeuden kasvaessa, koska lämmön virtaus
(konvektio) kasvaa. Lämmönjohtokyky kasvaa karkeasti arvioiden lähes lineaarisesti
nopeuden

mukaan.

88,5

km/h

nopeudessa

esimerkkiauton

lämmönjohtokyky

(konduktanssi) on n. 80 W/oK. 52OC ulko- ja 24oC sisälämpötiloissa lämpökuormaksi
saadaan 80 W/oK*28oK=2,24kW. Tällaisia ulkolämpötiloja saavutetaan lähinnä vain
trooppisessa

autiomaassa,

joten

arvo

on

enemmänkin

teoreettinen.

43oC

ulkolämpötilassa vastaava lämpökuorma on 1,52kW ja 30oC ulko- ja 22oC
sisälämpötilassa lämpökuorma on 0,64kW.
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2.1.3 Muut lämpökuormat
Ulkoa

matkustamoon

otettava

ilma

aiheuttaa

myös

lämpökuorman,

mikäli

ulkolämpötila on korkeampi kuin auton sisälämpötila. Suurin lämpökuorma tulee
silloin, kun kaikki ilma otetaan ulkoa puhallin täysillä ja ulkolämpötila on korkeampi
kuin sisälämpötila. Ilmastoinnille on usein tarvetta myös ulkolämpötilan ollessa
sisälämpötilaa matalampi auringonsäteilyn aiheuttaman kuorman takia. Tällöin ulkoa
otettava ilma vähentäisi lämpökuormaa ja olisi vain eduksi. Käytettäessä täydellistä
sisäilmankierrätystä ei ulkoa otettava ilma aiheuta lämpökuormaa. Jossain määrin ulkoa
kuitenkin aina tulee korvausilmaa, eivät autot niin tiiviitä ole, eivätkä saakaan olla,
jottei matkustamosta happi loppuisi. Korvausilmamäärän ollessa 0,25 m3/min 52oC
ulko- ja 24oC sisälämpötilalla on lämpökuorma 0,12 kW.
Matkustamossa olevat ihmiset tuottavat myös lämpöä. Kaksi henkilöä tuottaa arviolta
0,24 kW yhteensä. Lisäksi

Multerer ja Burton (Multerer ja Burton 1991) ovat

arvioineet moottorin ja voimansiirron aiheuttavan matkustamoon noin 0,5 kW
lämpökuorman. Vakaan tilan lämpökuorma Multererin ja Burtonin mukaan on esitetty
taulukossa 1. Vicatos et al. (Vicatos et al. 2008) eivät ilmoita millaisia olosuhteita ovat
arviossaan

käyttäneet,

mutta

he

ovat

päätyneet

huomattavasti

pienempään

lämpökuormaan (taulukko 1). Myös Boatto et al. (Boatto et al. 2000b) tyytyy
vähempään. Heidän mukaansa riittävä vakaan tilan jäähdytysteho on 2 kW.

Taulukko 1: Vakaan tilan lämpökuorma (Multerer ja Burton 1991; Vicatos et al. 2008 )
Lämpökuorma
[kW]
(Multerer ja Burton)

Osuus
kokonaiskuormasta
%

Lämpökuorma
[kW]
(Vicatos et al.)

Auringonsäteily 900W/m2

1,35

30

0,44

Lämmönjohtuminen korin läpi
88,5 km/h nopeudessa (tulko=52oC,
tsisä=24oC)

2,24

50

0,19

Ulkoa tuleva ilma

0,12

3

-

Kaksi henkilöä

0,24

6

-

Lämpö moottorista

0,50

11

0,5

Lämpökuorma yhteensä

4,45

100

1,13
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2.2 Auringossa seisseen auton jäähdytys
Täydessä auringonpaisteessa korkeassa ulkolämpötilassa seisseen auton sisälämpötila
saattaa nousta jopa yli 80oC:een (Arizona, USA). Ulkolämpötilan ollessa 42oC
sisälämpötila saattaa nousta yli 70oC:een. Tällaisissa olosuhteissa pintalämpötilat
nousevat vielä suuremmiksi, jopa 120oC:een. Suurin teho ilmastointilaitteelta vaaditaan
kuuman auton jäähdyttämiseen haluttuun lämpötilaan. 6 kW jäähdytysteholla 42oC
ulkolämpötilassa 72oC auton jäähdytys 21oC:een kestää 10 min. 10 kW teholla aikaa
kuluu 2 min ja 8 kW teholla alle 2,5 min. Laitteiston koon, massan ja matkustajille
mahdollisimman miellyttävän toiminnan kannalta sopivaksi tehoksi on valittu 8 kW.
( Multerer ja Burton 1991.)
Valmistajille suositellussa standarditestissä auto jätetään tunneiksi 43oC ulkolämpötilaan
niin, että kuljettajan pään kohdalla lämpötila saavuttaa 60oC. Tämän lämpötilan pitää
laskea 25oC:een 10 minuutissa täydellä ilman takaisinkierrätyksellä (400 m3/h) ilman
lisäilmaa. Tarvittava jäähdytysteho on tällöin noin 6 kW. (Boatto et al. 2000b.)

2.3 Lämpökuorman vähentäminen
Tarvittavan

jäähdytystehon

pienentämiseksi

täytyy

matkustamoon

kohdistuvaa

lämpökuormaa vähentää. Auringon säteilyä matkustamoon voi vähentää käyttämällä
laseja, joiden säteilynläpäisyä lämpösäteilyalueella on pienennetty. Esimerkiksi
Sungate®-tuulilasissa

käytetään

monikerroshopeapinnoitetta

lasikerrosten

välissä

heijastamaan ultravioletti- ja infrapunasäteilyä. Heijastavalla lasilla matkustamoon
tulevaa säteilyenergia voidaan vähentää n. 27-33 % verrattuna tavalliseen tuulilasiin.
Sähköä

johtavaa

kerrosta

voidaan

käyttää

myös

antennina

tai

tuulilasin

huurteenpoistoon kylmällä ilmalla. Näkyvän valon alueella ei etulaseissa voi käyttää
merkittäviä tummennuksia, jottei näkyvyys erityisesti pimeässä heikentyisi. Takalaseja
voi jonkin verran tummentaa. Etulaseissa voisi käyttää silmälaseista tuttua auringossa
tummuvaa tekniikkaa. Toistaiseksi se ei kuitenkaan ole sallittua. Tuulilasissa voisi myös
käyttää lasia, jolla on vaihteleva läpäisykyky eri kulmista tulevalle säteilylle siten, että
tiensuuntaista läpäisyä ei ole vähennetty. Lämmön siirtymistä kuumasta ulkoilmasta
sisälle voi vähentää käyttämällä kaksinkertaisia laseja tai laseja, joilla on matala
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lämmönjohtavuus. Myös muun korin lämpöeristystä voi parantaa. Tällöin auto on myös
talvella lämpimämpi. (Farrington ja Rugh 2000.)
Suurin teho ilmastoinnilta vaaditaan auringossa pysäköitynä kuumenneen auton
jäähdytykseen. Jos pysäköityä autoa tuuletetaan auringossa seisomisen aikana
esimerkiksi aurinkokennokäyttöisillä puhaltimilla, voidaan käyttää pienempitehoista
ilmastointilaitetta.
Ilman uudelleenkierrätys vähentää tarvittavaa jäähdytystehoa ulkolämpötilan ollessa
sisälämpötilaa korkeampi. Kuvassa 1 on esitetty ilmankierrätyksen vaikutus jäähdytys/
(lämmitys)-tehoon sisälämpötilan ollessa n. 20oC, ilmastoinnin ilmavirran ollessa 0,167
kg/s jäähdytyksessä ja auton korin lämmönsiirtokertoimella 50 W/oK. Riittävän
ilmanvaihdon takaamiseksi saa kierrätetyn ilman osuus käytännössä olla korkeintaan
80%.

Kuva 1: Lämmityksen/jäähdytyksen lämpöteho kierrätetyn ilman ja ympäristöolosuhteiden funktiona.
(Farrington ja Rugh 2000)
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3 PAKOKAASU ILMASTOINTILAITTEEN ENERGIALÄHTEENÄ
Polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan bensiinikäyttöisessä Otto-moottorissa
muutettua mekaaniseksi energiaksi parhaimmillaan noin 35 %. Käytännössä
henkilöauton moottoreissa ei aivan päästä parhaimpaan mahdolliseen hyötysuhteeseen
mm.

katalysaattorin

aiheuttamien

vaatimusten

takia.

Hyötysuhde

vaihtelee

kuormitustilanteen ja pyörimisnopeuden mukaan ollen täyskuormalla parhaimmillaan.
Suurin osa hukkaan menevästä energiasta poistuu pakokaasujen, jäähdytyksen ja
voiteluaineen mukana. Hukkaan menneestä energiasta noin puolet menee jäähdytykseen
ja toinen puoli pakokaasuihin. Karkeasti arvioiden polttoaineesta saatu energia jakautuu
kolmeen yhtä suureen osaan

mekaanisen energian, jäähdytyksen ja pakokaasujen

kesken. Pakokaasun osuus vaihtelee välillä 30-40%.
Boatto et al. (Boatto et al. 2000a) suoritti mittauksia nelisylinterisen bensiinikäyttöisen
2 litraisen henkilöautonmoottorin pakokaasujen energiasisällöstä. Mittaukset suoritettiin
laboratorio-olosuhteissa testipenkissä eri tehoilla ja kierrosluvuilla antaen moottorin
saavuttaa tasapainotila ennen jokaista mittausta. Siksi todellisessa käytössä saatavat
arvot eivät täysin vastaa saatuja arvoja. Mitattuja suureita olivat teho, vääntömomentti,
pyörimisnopeus, ilman ja polttoaineen virtausnopeudet sekä pakokaasujen lämpötila eri
pisteissä. Käytettävä pakokaasu on parasta ottaa katalysaattorin jälkeen, jotta
katalysaattorin toiminta ei häiriintyisi. Siksi lämpötiloista kiinnostava on lähinnä
katalysaattorin jälkeinen tila. Normaalissa käytössä tasaisessa ajossa moottorin
pyörimisnopeus vaihtelee noin 700-3700 1/min tyhjäkäynnistä moottoritienopeuteen.
Yksittäiset kiihdytykset suuremmilla kierroksilla eivät kokonaisuuden kannalta ole
merkittäviä.
Stökiömetrisessä palamisessa, mihin katalysaattoriautossa pyritään, ilman ja bensiinin
massasuhde on 14,64 eli massavirroille saadaan yhteys
ṁ pakokaasu =1,0683⋅ṁ ilma

(1)

Moottoribensiinin koostumus vaihtelee, joten myöskään pakokaasujen koostumus ei ole
vakio. Pakokaasujen entalpian laskennassa voidaan kuitenkin riittävällä tarkkuudella
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käyttää stökiömetrisen öljynpolton taulukoita (Larjola 1989). Kuvassa 2 on esitetty
Boatto et al. (Boatto et al. 2000a) mittaustulokset imuilman massavirran ja
pakokaasujen katalysaattorin jälkeisen lämpötilan osalta samaan kuvaan yhdistettynä.
Kuvassa 3 on edelliset tulokset muutettu pakokaasun massavirraksi kaavalla 1 ja
pakokaasun entalpiaksi 100oC suhteen Larjolan taulukoiden avulla. Kuvissa 4 on
polttoainetehot ja pakokaasutehot eri pyörimisnopeuksilla ja moottorintehoilla. Joissain
lähteissä on pakokaasuteholle tietyllä moottorinteholla annettu Boatton arvoja
suurempia arvoja, mutta ne perustuvat lähinnä arvioihin.

Kuva 2: Imuilman massavirta ja pakokaasujen lämpötila katalysaattorin jälkeen eri kierrosnopeuksilla ja
moottorin tehoilla (Boatto et al. 2000a).
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Kuva 3: Pakokaasujen massavirta ja entalpia 100°C suhteen moottorin eri kierrosluvuilla ja tehoilla.

Kuva 4: Polttoaineteho ja käytettävissä oleva pakokaasuteho moottorin kierroslukujen ja tehon suhteen
(Boatto et al. 2000a)

Keskimääräisessä ajossa pakokaasujen käytettävissä olevaa energiaa voidaan arvioida
polttoaineenkulutuslukemien avulla ja laskemalla kuvan 4, tai kuvien 4 ja 3 avulla
osuutta, joka polttoaineen energiasta saadaan pakokaasujen käytettävissä olevaksi
energiaksi (Esimerkkiautona Fiat Marea 100 ELX 1581 cm3, taulukko 2).
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Moottoribensiinin lämpöarvolle on käytetty arvoa 43,2 MJ/kg ( 9 kWh/l ) ja tiheydelle
arvoa 0,75 kg/l. Käytettävissä oleva pakokaasuteho näyttää olevan noin 15-30%
polttoainetehosta niin, että käytettäessä pientä moottoritehoa osuus on alimmillaan ja
täydellä moottoriteholla suurimmillaan.

Taulukko 2: Polttoaineen kulutus ja arvioidut käytettävissä olevat pakokaasutehot Fiat Marea ELX 1.6.
Arvio tehty kuvan 4 perusteella. ( kulutustiedot Tekniikan Maailma 13/1999 )
Keskikulutus
l/100km

Polttoaineen
energia
kWh/100km

Keskimääräinen
polttoaineteho
kW

Keskimääräinen
pakokaasuteho
kW

kaupunkiajo(valm. ilm.)

11,5

103,5

maantieajo(valm. ilm.)

6,6

59,4

yhdistetty(valm. ilm.)

8,4

75,6

Kaupunkiajo( 39 km/h )

8,0

72,0

28,08

4,0

Maantieajo(84 km/h )

6,9

62,1

52,16

10,4
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4 ILMASTOINTIIN KÄYTETTÄVÄT LAITTEISTOT
4.1 Kompressori-ilmastointilaite
Perinteisesti auton ilmastointi toteutetaan kompressori-ilmastointilaitteella. Kuvassa 5
on esitetty tyypillinen toteutus ja kuvassa 6 sama paine-entalpiadiagrammissa.
Aikaisemmin kylmäaineena käytettiin yleisesti R-12:ta, mutta sen otsonikerrosta
tuhoavan vaikutuksen takia se korvattiin 1990-luvun puolivälissä R-134a:lla, jota
tässäkin esimerkissä on käytetty. Lähitulevaisuudessa sekin korvataan jollain toisella,
ehkä hiilidioksidilla. Kylmäainekierto alkaa pisteessä A, kun matalapaineinen hieman
tulistettu kylmäainehöyry saapuu kylmänä kompressorin sisääntuloon. Kompressori
puristaa höyryä pisteeseen B, jolloin sen paine, lämpötila ja entalpia kasvavat.
Korkeapaineinen tulistettu kuuma höyry johdetaan lauhduttimeen, jossa se ympäristöä
lämpimämpänä luovuttaa lämpöä jäähdyttävään ulkoilmaa. Aluksi höyry jäähtyy
kylläiseksi höyryksi, sitten se vakiolämpötilassa ja -paineessa lauhtuu kylläiseksi
nesteeksi ja lopuksi vielä hieman jäähtyy alijäähtyneeksi nesteeksi pisteeseen C.
Lauhduttimesta alijäähtynyt neste johdetaan kuristus- tai paisuntaventtiilin kautta
höyrystimen sisääntuloon. Venttiilissä nesteen paine ja lämpötila pienenevät entalpian
pysyessä vakiona pisteeseen D, jolloin osa kylmäaineesta höyrystyy. Höyrystimessä
kylmäaine höyrystyy ympäristön lämpötilaa kylmemmässä lämpötilassa sitoen samalla
jäähdytettävästä ilmasta lämpöä itseensä. Kylmäaineen entalpia kasvaa vakiopaineessa
ja -lämpötilassa lopulta hieman tulistuen pisteeseen A.
Kompressori ottaa yleensä
hihnapyörästön

välityksellä.

tarvitsemansa tehon auton moottorin kampiakselilta
Erään

yleisesti

henkilöautoissa,

kuorma-autoissa,

traktoreissa ym. käytetyn kompressori-ilmastointilaitteen suoritusarvokäyrät on esitetty
liitteessä 3. Laitteiston tehokkuutta kuvaa kylmäkerroin eli COP-arvo. Se määritellään
jäähdytystehon ja laitteiston kuluttaman tehon, eli tässä tapauksessa kompressorin
kuluttaman tehon suhteena. Käytännön laitteissa kylmäkerroin on yleensä COP=1,5...2.
Bensiinikäyttöisissä henkilöautoissa kompressorin pyörimisnopeus on yleensä sama
kuin moottorin. Yleensä laitteiston tehoa säädetään kytkemällä magneettikytkimellä
kompressori pyörimään tai irti hihnapyörästä.
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Kuva 5: Kompressori-ilmastointilaitteen toteutus autossa. A,B,C ja D vastaavat kuvan 6 merkintöjä.
(Tuulilasi 2010)
Läm pötilakäyrä
Kylläinen höyry

Kriittinen piste
(paine/läm pötila)

Lämpötilakäyrä
Kylläinen neste

40

80

70

70

2,0

C

1,6

Paine

40

0C

0,3

6

10

10

0,4

8

20

20

0C

4
3

A

D

16

10

30

30

0,6

B

50

40

0,8

20

60

60
50

1,0

bar

90
85
80

90

Paine

MPa

4,0

0,2

2
200

240

280

320

360

400

440

Ominaisentalpia kJ/kg

208_053

A

B

Puristus kompressorissa, paine ja lämpötila nousevat,
kaasua, korkea paine, korkea lämpötila

B

C

Lauhtuminen lauhduttimessa, korkea paine, lämpötila laskee,
Neste poistuu lauhduttimesta hieman alijäähtyneenä

C

D

Paisunta = äkillinen paineen lasku, kylmäaine höyrystyy

D

A

Höyrystyminen (vastaanottaa lämpöä) höyrystimessä.
Kylmäaine muuttuu höyrystä kaasuksi (matala paine)
Lämpötilakäyrä pisteessä B

Kuva 6: Kompressoriprosessi paine-entalpia-diagrammissa. Kylmäaineena R-134a. (Self-Study
Programme 208)
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4.2 Adsorptioilmastointilaite
Adsorptio on kaasun sitoutumista kiinteän aineen pintaan. Sitoutuvan kaasun määrä on
suoraan verrannollinen sitouttavan aineen pinta-alaan, joten sitouttavalla aineella on
oltava mahdollisimman suuri pinta-ala tilavuutta kohti. Tavallisimpia adsorptiopareja
ovat zeoliitti – vesi, aktiivihiili – ammoniakki, silikageeli (SiO2) – metanoli.
Adsorboituva määrä riippuu kaasun paineesta ja lämpötilasta. Esimerkki vesi - zeoliitti
adsorptioprosessista on kuvassa 7. Kiinteän adsorbentin takia prosessi toimii
jaksollisesti. (Aittomäki.)

Kuva 7: Jaksollisesti toimivan adsorptiokoneiston periaate. (Aittomäki)

Ensimmäisessä jaksossa venttiili C1 on auki vasempaan säiliöön, johon adsorboituu
höyrystimessä höyrystyvää vettä. Venttiilin A2 kautta säiliöön johdetaan jäähdytysvettä,
(auton ilmastointitapauksessa johdettaisiin jäähdytysilmaa) jolla adsorptiossa vapautuva
lämpö poistetaan. Samalla toista säiliötä regeneroidaan, eli siitä poistetaan vettä
lämmittämällä venttiilin B1 kautta tulevalla lämmitysvedellä (ilmastointitapauksessa
pakokaasua). Vesi poistuu höyrynä venttiilin D2 kautta lauhduttimeen, jossa se
lauhdutetaan lauhdutusvedellä (jäähdytysilmalla). Vesi johdetaan lauhduttimelta takaisin
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höyrystimeen. Jakson päätyttyä, eli kun adsorberi ei enää kykene ottamaan vesihöyryä
vastaan ja toisesta säiliöstä on vesi haihdutettu, sulkeutuvat venttiilit C1, A2, B1 ja D2
ja venttiilit C2, A1, B2 ja D1 avautuvat. Korkean lämpösuhteen saavuttaminen
edellyttää lämmön siirtämistä säiliöiden adsorbenttien välillä jakson päätyttyä.
Laitteistolla saavutettava kylmäkerroin COP on noin 0,45...0,65. Lambert ja Jones ovat
tehneet laskelmia pakokaasukäyttöisestä adsorptioilmastointilaiteesta ja saaneet
kylmäkertoimeksi COP arvoja 0,46...0,83 (Lambert ja Jones 2006b). Laite ei heidän
mukaansa ole myöskään herkkä tärinälle toisin kuin LiBr-absorptiolaitteisto.

4.3 Absorptioilmastointilaite
Lämpöpumpun vaatima exergia voidaan tuoda myös osittain tai kokonaan lämmön
muodossa.

Kompressorityö

voidaan

pienentää

merkityksettömän

pieneksi

pumpputyöksi antamalla kaasumaisen kylmäaineen höyrystimen jälkeen imeytyä
sopivaan nesteeseen, jonka paine nostetaan pumpulla ja kylmäaine vapautetaan
nesteestä suuremmassa paineessa keittimessä lämmittämällä. Lämmennyt imeytysneste
valuu takaisin imeyttimeen lämmönsiirtimen ja kuristusventtiilin kautta luovuttaen
lämpöä pumpatulle nesteelle, jolloin keittimessä tarvitaan vastaavasti vähemmän
lämpöä. Ensimmäisen absorptiolaitteen rakensi Ferdinand Carré vuonna 1858
kylmäaineena vesi ja imeyttimenä väkevä rikkihappo. Seuraavana vuonna hän teki
ammoniakki-vesi absorptiokylmälaitteen.
4.3.1 Litiumbromidi-vesi prosessi

Litiumbromidi-vesi absorptiokylmälaitteen käyttö alkoi 1930-luvulla. Ensimmäiset
teolliset sovellukset tulivat noin 1950. LiBr on kiinteä suola, joka imee itseensä
vesihöyryä ja muuttuu nestemäiseksi liuokseksi. Koneistossa LiBr-vesiliuos toimii
imeytysaineena ja vesi kylmäaineena, mistä johtuu, ettei laitteella voi saavuttaa alle 0 oC
lämpötiloja. Laitteiston periaatteellinen toiminta on esitetty kuvassa 8.
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Kuva 8: LiBr/vesi-absorptiokylmäprosessin periaatteellinen kulku ja sen esitys log p, 1/T-diagrammissa.
(Aittomäki osin)

Imeyttimessä

ruiskutetaan

keittimeltä

tuleva

väkevä

LiBr/vesi-liuos

jäähdytysputkistolle, jossa se absorboi höyrystimestä tulevaa vesihöyryä. Syntynyt
absorptiolämpö poistetaan jäähdytysveteen tai ilmaan. Imeyttimestä poistuva laimea
liuos (1) pumpataan lämmönsiirtimen läpi keittimeen (1-2). Keittimessä liuosta
lämmitetään ja siitä höyrystyy vettä. Väkevä liuos valuu lämmönsiirtimen (4-5) ja
kuristusventtiilin

kautta

takaisin

imeyttimeen.

Keittimessä

höyrystynyt

vesi

lauhdutetaan lauhduttimessa takaisin nesteeksi (8) jäähdytysveden tai ilman avulla.
Lauhde valuu kuristusventtiilin kautta höyrystimeen, jossa vesi höyrystyy (9)
ympäristöä matalammassa lämpötilassa ottaen lämpöä jäähdytettävästä kohteesta.
Höyrystynyt vesi palaa imeyttimen. Absorptio on prosessi 5-6-7-1. (Aittomäki.)
Prosessi tapahtuu kaikissa osissa alipaineessa, joten ilmavuodot laitteeseen ovat
mahdollisia. Lisäksi matalan paineen takia koneistosta tulee suurikokoinen vesihöyryn
pienen tiheyden takia. Prosessissa saattaa myös esiintyä kiteytymistä erityisesti välillä
4-5 (kuva 8), mikä voi jopa tukkia putkia. LiBr/vesi-lios on voimakkaasti syövyttävää.
Boatto et al. (Boatto et al. 2000b) ovat tehneet henkilöauton ilmastointilaitteen
LiBr/vesi-absorptiotekniikalla. Heidän laitteensa teoreettiset arvot on taulukossa 3.
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Taulukko 3: Laitteiston teoreettiset arvot. (Boatto et al. 2000b)

Jäähdytysteho (kW)

2,0

Höyrystyslämpötila (oC)

8,0

Keittimen lämpötila (oC)

120,0

Imeyttimen lämpötila (oC)

55,0

o

Lauhduttimen lämpötila ( C)

58,9

Keitin-lauhdutin paine (kPa)

18,9

Höyrystin-imeytin paine (kPa)

1,09

Regeneraattorin hyötysuhde (%)

80

Höyryn massavirta (kg/s)

8,8*10-4

Laimean liuoksen massavirta (kg/s)

4,74*10-2

Väkevän liuoksen massavirta (kg/s)

4,65*10-2

Liuoksen minimiväkevyys (paino-%)

63,8

Liuoksen maksimiväkevyys (paino-%)

65,0

Keittimen lämpöteho (kW)

3,7

Lauhduttimen lämpöteho (kW)

2,1

Imeyttimen lämpöteho (kW)

3,6

Kylmäkerroin (COP)

0,533

Heidän koneistossaan on lisäksi suola- ja vesivarastot. Suolavaraston tarkoitus on
säädellä prosessissa olevan suolan määrää ja vesivarasto toimii kylmätehoreservinä.
Vesivarastosta voidaan päästää korkeampipaineista vettä purkautumaan höyrystimeen
matalan pakokaasutehon aikana. Kaavio heidän laitteistostaan on kuvassa 9.
Laitteiston kanssa on ollut ongelmia kiihdytysten ja tärinän takia. Tärinä häiritsee
erityisesti imeyttimen toimintaa. Lisäksi laitteisto on melko painava ja suurikokoinen.
Heidän laitteistonsa vaikuttaa kuitenkin käyttökelpoiselta ja sen teho useimpiin
tilanteisiin riittävältä. Tavanomaisissa ajo-olosuhteissa ei kuitenkaan päästä yhtä suuriin
jäähdytystehoihin kuin kompressorilla.
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Kuva 9: Kaavio pakokaasukäyttöisestä auton litiumbromidi-vesi absorptioilmastointilaitteesta. (Boatto et
al. 2000b)

4.3.2 Ammoniakki-vesi prosessi
Ammoniakki/vesi-absorptiolaitteessa

ammoniakki

toimii

kylmäaineena

ja

vesi

imeytysaineena. Prosessi pTw-diagrammissa on esitetty kuvassa 10. Numerot vastaavat
prosessin kaaviokuvan numerointia kuvassa 11.
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Kuva 10: NH3/H2O-absorptiokierto pTw-kuvaajassa. Merkinnät: ABS=imeytin, CND=lauhdutin,
EVP=höyrystin, GEN=keitin, RC=rektifikaatiokolonni, RHX=kylmäaineen lämmönsiirrin,
RXV=kylmäaineen paisuntaventtiili, SHX=liuoksen lämmönsiirrin, SPP=liuospumppu, SXV=liuoksen
paisuntaventtiili, ξ=massaosuus nestefaasissa, ζ=massaosuus höyryfaasissa. (Conde 2006)

Keittimessä väkevästä ammoniakkiliuoksesta höyrystetään ammoniakkia ulkoisella
lämmönlähteellä. Mukaan höyrystyy myös jonkin verran vettä. Rertifikaatiokolonnissa
ammoniakkihöyrystä pyritään poistamaan mahdollisimman paljon vettä. Samassa
yhteydessä poistetaan lämpöä jäähdytysilmaan tai -veteen. Ammoniakkihöyry viedään
lauhduttimeen, jossa se lauhtuu keittimen paineessa ja ympäristöä korkeammassa
lämpötilassa luovuttaen lämpöä jäähdytysilmaan tai -veteen. Nestemäinen ammoniakki
menee lämmönsiirtimen ja paisuntaventtiilin kautta höyrystimeen, jossa se jälleen
höyrystyy ottaen höyrystymislämmön jäähdytettävästä kohteesta. Höyry viedään
lämmönsiirtimen kautta imeyttimeen, jonne tuodaan myös keittimestä laimeaa liuosta
lämmönsiirtimen ja kuristusventtiilin kautta. Ammoniakki liukenee laimeaan liuokseen,
joka väkevöityy. Imeyttimessä vapautuva lämpö poistetaan jäähdytysilmaan tai -veteen.
Väkevä liuos pumpataan lämmönsiirtimen kautta takaisin keittimeen. Lämmönsiirto
keittimeltä lähtevän laimean ja keittimelle tulevan väkevän liuoksen välillä parantaa
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merkittävästi laitteiston kylmäkerrointa.

Kuva 11: Ammoniakki-vesi absorptiolämpöpumpun osat ja toiminta. (Santos 2008 lisäyksin)

4.3.3 Muita mahdollisia kiertoainepareja

Absorptiolämpöpumppuun mahdollisia kylmäaineita on noin 40 ja imeytysaineita noin
200 (Santos 2008). Aineparien määrä on niin suuri, ettei niitä kaikkia voi tässä käydä
läpi. Kuitenkin käytössä näistä pareista on lähinnä ammoniakki - vesi ja vesi litiumbromidi. Muiden aineparien käytöstä ei ole kovin paljon kokemuksia tai ne ovat
joltain ominaisuuksilta huonompia kuin kaksi eniten käytettyä. Esimerkkejä muista
mahdollisista ainepareista ovat mm. vesi – rikkihappo, vesi – kaliumhydroksidi, vesi –
natriumhydroksidi,

metanoli

–

litiumbromidi,

vesi

-

natriumkloridi,

vesi

-

kalsiumkloridi, ammoniakki – ammoniumrodaniitti, R-22 – tetraetyleeniglykolin
dimetyylieetteri.
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5 AMMONIAKKI-VESI LAITTEISTO
5.1 Järjestelmän komponentit
Vesihöyrynerotin
Vesihöyrynerotin on lämmönsiirrin, jonka tehtävänä on jäähdyttää vesihöyrypitoista
ammoniakkihöyryä niin, että vesi lauhtuisi ja tippuisi takaisin erottimen alapuolella
olevaan keittimeen. Höyrystimelle päässyt vesihöyry laskee laitteiston kylmäkerrointa,
joten mitä vähemmän vettä höyrystimelle pääsee, sen parempi.
Rektifikaattori eli höyrynpuhdistaja (tislaus)
Laitteen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman puhdasta ammoniakkihöyryä.
Rektifikaatiokolonni sijaitsee keittimen ja vesihöyrynerottimen välissä. Laite koostuu
monesta lomittaisesta rei'itetystä levystä. Levyjen tarkoitus on saattaa neste ja höyry
kohtaamaan niin, että nousevasta höyrystä osa lauhtuu ja putoavasta nesteestä osa
höyrystyy. Kuvassa 12 on esitetty höyrynpuhdistajan toteutus ja esimerkkejä
mahdollisista levyrakenteista (kuppilevy, seulalevy). Väkevä liuos voidaan tuoda joko
alaosaan (a) tai paremman tuloksen saamiseksi noin puoliväliin (b).
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Kuva 12: Keitin, vesihöyrynerotin ja höyrynpuhdistaja sekä levytoteutuksen esimerkkejä.
(Santos 2008)

Keitin
Keittimessä ulkoisella energialähteellä lämmitetään vakiopaineessa keittimeen tulevaa
väkevää liuosta niin, että ammoniakki höyrystyy pois liuoksesta. Keitintä lämmittävää
energialähdettä pitää voida säätää niin, että keittimen lämpötila pysyy halutuissa
rajoissa ja että mahdollisimman vähän vettä poistuu ammoniakin mukana. Keittimestä
imeyttimelle poistuu laimentunut liuos.
Lämmönsiirrin
Lämmönsiirtimen tehtävänä on siirtää lämpöä keittimeltä poistuvasta kuumasta
laimeasta liuoksesta imeyttimeltä tulevaan väkevään liuokseen. Ulkopuolista energiaa
tarvitaan keittimellä tällöin vähemmän ja laitteiston kylmäkerroin (COP) paranee. Auton
ilmastointilaitteen tapauksessa hyvä vaihtoehto on käyttää vastavirtalämmönsiirrintä,
jossa on kaksi sisäkkäistä putkea. Toinen liuos virtaa sisemmässä putkessa ja toinen
vastakkaiseen suuntaan ulommassa. Samanlaista toteutusta kannattaa käyttää myös
lauhteen esijäähdyttimessä. Esijäähdyttimellä ei kuitenkaan ole yhtä paljon vaikutusta
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kylmäkertoimeen kuin laimean liuoksen lämmittämisellä väkevällä.

Kuva 13: Sisäkkäisistä putkista koostuva vastavirtalämmönsiirrin.

Imeytin
Imeyttimen tehtävä on sekä imeyttää höyrystimeltä tuleva ammoniakkihöyry keittimeltä
tulevaan laimeaan liuokseen että toimia lämmönsiirtimenä ja poistaa imeytyksessä
vapautuva lämpö. Absorption tehokkaan toiminnan kannalta kontaktipinta-ala ja
suhteellinen nopeus kaasun ja nesteen välillä täytyy olla mahdollisimman suuri.
Imeyttimen tehokas toiminta on koko laitteiston hyötysuhteen kannalta olennainen.
Imeyttimen toiminta on sen verran monimutkaista, ettei sen laskemiseen ole teoreettisia
malleja, vaan mahdolliset laskentamallit perustuvat puhtaasti käytännön kokemuksiin.
Santos (Santos 2008) on esittänyt jonkinlaisen mallin imeyttimen mitoitukseen, mutta
yksittäisten komponenttien mitoittaminen jää tämän työn tarkastelujen ulkopuolelle.
Höyrystin
Höyrystimessä ammoniakki höyrystyy sitoen lämpöä ja jäähdyttäen kohdetta. Höyrystin
voi olla tavallinen lämmönsiirrin, jossa jäähdytetään suoraan ilmaa. Tässä työssä on
kuitenkin valittu rakenne, jossa höyrystinputki on vesiputken sisällä. Vesi putkessa
jäähtyy ja lopulta alkaa jäätyy, jos jäähdyttävä teho on suurempi kuin jäähdytystehon
tarve. Jää toimii kylmätehoreservinä heikon pakokaasutehon aikana.
Lauhdutin
Lauhduttimessa

keittimeltä

vesihöyrynerottimen

jälkeen

tuleva

n.

99%

ammoniakkihöyry lauhdutetaan nesteeksi, jotta se voisi paisuntaventtiilin jälkeen jälleen
höyrystyä ja sitoa lämpöä. Lauhdutin voi olla samanlainen putki-evälämmönsiirrin kuin
kompressori-ilmastointilaitteessa. Lauhdutin pitää sijoittaa auton jäähdyttimen eteen
laitteiston tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Ajoviima ja tarvittaessa puhallin
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jäähdyttävät lauhdutinta.

Lauhdutin

Jäähdytin

Kuuma
ammoniakkikaasu

puhallin

nestemäinen
ammoniakki

Kuva 14: Lauhdutin (Self-Study Programme 208)

Nestemäisen ammoniakin säiliö
Säiliöön on tarkoitus kerätä nestemäistä korkeapaineista ammoniakkia silloin, kun
pakokaasutehoa on tarjolla yli tarpeen. Sitä voidaan purkaa vähäisen pakokaasutehon
aikana tai vaadittaessa suurta jäähdytystehoa auringossa seisseen ja kuumenneen auton
jäähdytykseen. Jos pullossa on 1 litra nestemäistä ammoniakkia 17,71 bar paineessa ja
runsaan 40 oC lämpötilassa, sisältää se jäähdytysenergiaa
Q j =m⋅h 5−h 4=V⋅⋅h 5−h 4 =
1 l⋅0,58 kg/l⋅1170,53 kJ/kg−37,54 kJ/kg=657,13 kJ

(2)

6 kW:n teholla energiaa riittäisi ajaksi

t=

Qj
=1 min 50s
P

(3)
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Venttiilit
Venttiilien tarkoituksena on alentaa keittimeltä imeyttimelle tulevan laimean liuoksen
painetta ja säätää ammoniakin virtausta höyrystimelle. Tarkoituksena on säädellä
massavirtoja niin, että suur- ja pienpainelohkojen välillä säilyy vakiosuuruinen paineero. Jääkaapeissa yleisesti käytettyä kapillaariputkea ei tässä tapauksessa voi käyttää,
koska tehot ja virtausnopeudet vaihtelevat paljon, eikä kapillaariputkea voi säätää.

5.2 Ammoniakin ominaisuuksia
Ammoniakilla on erinomaiset virtaus- ja lämmönsiirto-ominaisuudet. Putkipoikkipinnat
ja lämmönsiirtopinnat tulevat ammoniakkia käytettäessä pienemmiksi kuin CFC
(kloorifluorihiili) tai HFC (vetyfluorihiili) yhdisteillä. Ammoniakki on halvempaa kuin
freonit tai litiumbromidi ja sitä tarvitaan freoneja vähemmän samoilla tehoilla.
Ammoniakilla ei ole ongelmia öljyjen kanssa toisin kuin useilla CFC ja HFC
yhdisteillä.

Ammoniakki

ei

tuhoa

otsonikerrosta

eikä

se

ole

merkittävä

kasvihuonekaasu. Ammoniakki on kuitenkin myrkyllistä suurina pitoisuuksina
(taulukko 4), mutta se on haistettavissa jo paljon haitallisia pitoisuuksia pienemmissä
pitoisuuksissa. Se hajoaa kuitenkin luonnossa ja sitä syntyy luonnossa myös itsestään
mm. orgaanisten aineiden hajotessa, joten sitä voidaan pitää melko luontoystävällisenä.
Ammoniakki syövyttää kupari- ja sinkkiseoksia, joten sen kanssa ei voi käyttää
messinkiä - ei edes juotteissa. Ammoniakin kanssa on parasta käyttää terästä, jolle se
kuitenkin aiheuttaa jonkin verran korroosiota, ei kuitenkaan yhtä paljon kuin
litiumbromidi.

Korroosion

takia

ammoniakin

kanssa

käytetään

usein

korroosioinhibiittoreita, jotka ovat terveydelle haitallisia aineita. Ammoniakki-ilmaseos
on räjähtävää tilavuusosuuksilla 15,3-27%. Ammoniakki alkaa hajota kuivana
260oC:ssa

ja

märkänä

120oC:ssa.

16

massa-%:sen

ammoniakki-vesi-liuoksen

jäätymispiste on alle -27oC (Tanner), joten laitteiston jäätymisvaaraa ei kovillakaan
pakkasilla ole, koska yleensä absorptiolaitteissa käytetään suurempia pitoisuuksia. (Ryti
1980; ASHRAE 2006.)
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Taulukko 4: Ammoniakin terveysvaikutuksia ja altistusrajoja (ASHRAE 2006)

Pitoisuus [ppm]

Vaikutus

5-50

haistettavissa

100-200

Ärsyttää silmiä

400

Välitön kurkun ärsytys

Alle 500

Ei pysyvää silmävauriota edes jatkuvassa altistuksessa

1700

yskä

2400

Keuhkoille: hengenvaara 30 minuutissa

Yli 5000 höyry

Koko kehon suojapuku tarvitaan

Puhdas neste

Toisen asteen palovammoja ja rakkuloita

25

40 tuntisen työviikon jatkuva keskialtistusraja

35

15 minuutin keskialtistuksen yläraja

5.3 Ominaisentalpia-massaosuus diagrammi
Prosessin mitoitus onnistuu ehkä parhaiten käyttämällä ominaisentalpia-massaosuus- eli
hw-diagrammia. Eri lähteissä käytetyt diagrammit poikkeavat arvoiltaan hieman
toisistaan. Santos (Santos 2008) on suorittanut laskelmia eri lähteiden arvoilla ja M.
Conden arvot vaikuttavat melko hyviltä ja lisäksi niiden laskentakaavat eivät ole
kaikkein monimutkaisimpia, joten valitaan Conden (Conde 2006) kaavat diagrammin
laadintaan. Pátek ja Klomfar ovat laatineet kyseiset kaavat vuonna 1995 käytännön
mittausten perusteella ja ne pätevät 30 bar asti. Kaavojen avulla voi tarvittaessa laatia
myös pTw-diagrammin. Kaavoissa on käytetty mooliosuuksia massaosuuksien sijaan,
joten laaditaan ensin muunnoskaavat mooliosuuden ja massaosuuden välille.
Massaosuus saadaan muutettua mooliosuudeksi kaavalla

x=

1
Ma 1
⋅ 1
Mv w

Mooliosuus saadaan vastaavasti muutettua massaosuudeksi kaavalla

(4)
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w=

1
Mv 1
⋅ 1
Ma x

(5)

Veden ja ammoniakin moolimassat ovat (TKK 2 1981, 654)
Mv=18,01534 g/mol
Ma=17,0306 g/mol
Lämpötilan T(p,x) kaava ja parametrit ovat
ni

[  ]

p
T  p , x=T 0⋅∑ a i⋅1−x  ⋅ ln 0
p
i
mi

(6)

Taulukko 5: Parametrit T(p,x) kaavaan
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

mi
0
0
0
0
0
1
1
1
2
4
5
5
6
13

T0=100K

ni
0
1
2
3
4
0
1
2
3
0
0
1
0
1
p0 =

ai
3,223020E+000
-3,842060E-001
4,609650E-002
-3,789450E-003
1,356100E-004
4,877550E-001
-1,201080E-001
1,061540E-002
-5,335890E-004
7,850410E+000
-1,159410E+001
-5,231500E-002
4,895960E+000
4,210590E-002

2 MPa

Ammoniakin mooliosuus höyryfaasissa y(p,x) ja kaavan parametrit

[

  ]

y  p , x =1−exp ln1−x  ∑ a i⋅
i

mi

p
⋅x n / 3
p0
i

(7)
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Taulukko 6: Parametrit y(p,x) kaavaan
mi
0
0
0
0
1
2
2
3
4
5
6
7
7
8

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

p0 = 2

ni
0
1
6
7
0
1
2
2
3
4
5
6
7
7

ai
1,98022017E+001
-1,18092669E+001
2,77479980E+001
-2,88634277E+001
-5,91616608E+001
5,78091305E+002
-6,21736743E+000
-3,42198402E+003
1,19403127E+004
-2,45413777E+004
2,91591865E+004
-1,84782290E+004
2,34819434E+001
4,80310617E+003

MPa

Lämpötilan T(p,y) kaava ja parametrit ovat

T  p , y =T 0⋅∑ a i⋅1− y
i

ni

[  ]

p
⋅ ln 0
p

mi / 4

(8)

Taulukko 7: Parametrit T(p,y) kaavaan
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
T0=100K

mi
0
0
0
0
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7

ni
0
1
2
3
0
1
2
0
1
0
1
0
2
0
2
0
2
p0 =

2 MPa

ai
3,24004E+000
-3,95920E-001
4,35624E-002
-2,18943E-003
-1,43526E+000
1,05256E+000
-7,19281E-002
1,22362E+001
-2,24368E+000
-2,01780E+001
1,10834E+000
1,45399E+001
6,44312E-001
-2,21246E+000
-7,56266E-001
-1,35529E+000
1,83541E-001
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Ominaisentalpian laskemiseen nestefaasissa käytetään kaavaa ja parametreja
mi

 

T
h L T , x=h0 ∑ a i⋅ −1 ⋅x n
T0
i

(9)

i

Taulukko 8: Parametrit hL(T,x) kaavaan
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
h0=100kJ/kg

mi
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
5
5
5
6
6
8

ni
1
4
8
9
12
14
0
1
1
3
3
4
5
2
4
0

ai
-7,610800E+000
2,569050E+001
-2,470920E+002
3,259520E+002
-1,588540E+002
6,190840E+001
1,143140E+001
1,181570E+000
2,841790E+000
7,416090E+000
8,918440E+002
-1,613090E+003
6,221060E+002
-2,075880E+002
-6,873930E+000
3,507160E+000

T0=273.16K

Ominaisentalpian laskemiseen höyryfaasissa käytetään kaavaa ja parametreja
mi

 

T
h G T , y =h0 ∑ a i⋅ 1−
⋅1− y n / 4
T
i
0
i

(10)
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Taulukko 9: Parametrit HG(T,y) kaavaan
mi
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
0
1
0
4
2
1

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
h0=1000kJ/kg

ni
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
6
7
10

ai
1,288270E+000
1,252470E-001
-2,087480E+000
2,176960E+000
2,356870E+000
-8,869870E+000
1,026350E+001
-2,374400E+000
-6,701550E+000
1,645080E+001
-9,368490E+000
8,422540E+000
-8,588070E+000
-2,770490E+000
-9,612480E-001
9,880090E-001
3,084820E-001

T0=324K

5.4 Prosessiarvojen valinta ja optimointi
Tohtori Vicatos tutki väitöskirjaansa varten eri prosessiarvojen ja kylmäkertoimen
välistä yhteyttä. Hän suoritti teoreettisia laskuja sekä teki mittauksia koelaitteistolla
vaihdellen keittimen, höyrystimen ja ympäristön (lauhdutin ja imeytin) lämpötiloja.
Tulosten perusteella hän laati kaavat maksimaalisen kylmäkertoimen ja optimaalisen
keittimen lämpötilan laskemiseksi (Santos 2008). Kaavat pätevät vain lauhduttimen ja
imeyttimen lämpötiloilla 5oC≤Ts≤45oC ja höyrystimen lämpötiloilla -55oC≤Te≤-5oC.
Lisäksi oletetaan, että ammoniakkihöyryn massaosuus lauhduttimen sisääntulossa on
0,99. Maksimaalisen kylmäkertoimen kaava on

0

1

2

COP max= f  Ts f Ts⋅T e  f  Ts

1
1
3
 f  Ts
Te
T e 2

(11)

Optimaalinen keittimen lämpötilan kaava on
0
1
2
2
3
3
T opt
keitin =g  Tsg  Ts⋅T e g  Ts⋅T e  g  Ts⋅T e 

(12)
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Kaavojen apufunktiot f ja g ovat
j
f Ts
=a 0ja 1j⋅T sa 2j⋅T s 2a3j⋅T s 3

g jTs=b0j b1j⋅T s b2j⋅T s 2b3j⋅T s 3

, j=0...3

(13)

, j=0...3

(14)

Kertoimet a ja b ovat taulukossa 10

Taulukko 10: Kertoimet a ja b kaavoissa 13 ja 14
Tkeitinopt

COPmax
a00
a10
a20
a30
a01
a11
a21
a31
a02
a12
a22
a32
a03
a13
a23
a33

6,55132E-001
-1,56484E-002
9,30096E-004
-1,36564E-005
4,41648E-003
-2,77987E-004
1,98907E-005
-2,66527E-007
-6,19823E+000
5,77539E-002
7,47419E-003
-1,36508E-004
-3,27816E+001
4,40948E-001
1,80843E-002
-3,80018E-004

b00
b10
b20
b30
b01
b11
b21
b31
b02
b12
b22
b32
b03
b13
b23
b33

-7,26209E+000
2,91205E+000
-1,86364E-002
1,85319E-004
-2,58944E+000
1,24279E-001
-4,42468E-003
4,29658E-005
-6,52162E-002
6,98244E-003
-2,38075E-004
2,26658E-006
-8,99504E-004
9,70080E-005
-3,27227E-006
3,05454E-008

Lauhduttimen ja imeyttimen lämpötila on riippuvainen ympäristön lämpötilasta. Boatto
(Boatto et al. 2000b) käytti LiBr-vesi-absorptioilmastointilaitteen mitoituksessa
lauhduttimelle lämpötilaa 58,9oC ja imeyttimelle lämpötilaa 55,0oC. Kompressoriilmastointilaitteen lauhdutinlämpötilana on käytetty 49oC (kuva 6). Ammoniakki-vesi
absorptioilmastointilaitteen

kylmäkerroin

huononee

voimakkaasti

lauhdutin-

ja

imeytinlämpötilan noustessa. Optimointikaavat pätevät vain alle 45oC:ssa ja
pohjoismaissa lämpötilakaan ei nouse juuri 30oC korkeammaksi, joten käytetään
mitoituksessa lauhduttimelle ja imeyttimelle lämpötilaa Tc=Ta= 45oC. Rytin (Ryti 1980)
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mukaan kostea ammoniakki alkaa hajota yli 120oC:ssa, joten valitaan keittimen
lämpötilaksi korkeintaan 120oC. Kuvassa 15 on kaavan 11 perusteella lasketut
maksimaalisen kylmäkertoimen (COP) kuvaajat höyrystimen lämpötiloilla Te=-10oC,
-11,5oC ja -7oC lauhduttimen ja imeyttimen lämpötilan funktiona. Kuvassa 16 on kaavan
11 perusteella laskettu kuvaaja maksimaaliselle kylmäkertoimelle höyrystinlämpötilan
funktiona kun Ts=40oC ja 45oC ja kuvassa 17 on kaavan 12 perusteella laskettu kuvaaja
keittimen optimilämpötilalle höyrystinlämpötilan funktiona kun Ts=40oC ja 45oC.
COP max
0,90

0,80

0,70

0,60

COP

0,50
-11,5
-10
-7

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
5

10

15

20

25

30

35

40

T lauhdutin, imeytin ºC

Kuva 15: Maksimaalinen kylmäkerroin lauhduttimen ja imeyttimen lämpötilan funktiona
höyrystinlämpötiloilla -10oC, -11,5oC ja -7oC.
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COP vs Thöyrystin
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-11
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T höyrystin ºC

Kuva 16: Maksimaalinen kylmäkerroin höyrystinlämpötilan funktiona kun Ts=40oC ja 45oC.
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T höyrystin

Kuva 17: Keittimen optimilämpötila höyrystinlämpötilan funktiona, kun Ts=40oC ja 45oC.

Kuvasta 16 nähdään, että paras kylmäkerroin COPmax=0,4949 saavutetaan Te:n arvolla
-11,5oC, kun Ts=45oC. Keittimen lämpötila on tällöin kuitenkin Tg=123,47oC, joten
valitaan Te=-9,3oC, jolloin Tg=119,92oC ja COPmax=0,4871.
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5.5 Prosessin mitoitus
Käytetään mitoituksessa Santosin ja Vicatosin (Santos 2008) käyttämää hwdiagrammiin perustuvaa graafista menetelmää käyttäen M. Conden (Conde 2006)
kaavoja ja niiden perusteella piirrettyä hw-diagrammia. Tässä työssä arvot on laskettu
suoraan Conden kaavoista, jolloin on saatu tarkemmat tulokset kuin mittailemalla
diagrammista. Prosessipisteiden merkinnät perustuvat kuvaan 11. Liitteessä 2 on
prosessi piirretty hw-diagrammiin. Mitoituksen seuraaminen diagrammin avulla
helpottaa

asian

ymmärtämistä.

Höyrystimelle,

keittimelle,

lauhduttimelle

ja

imeyttimelle valittiin jo optimoinnissa arvot
Te=-9,3oC
Tg=119,92oC
Ts=45oC
Käytännön laitteissa ammoniakin massaosuus w ennen lauhdutinta ja höyrystimessä on
yleisesti 0,99-0,995. Käytetään w1:lle arvoa
w1=we=0,99
Prosessin yläpaine ja piste 3 saadaan hw-diagrammista kohdasta, jossa nestemäisen
liuoksen lämpötilakäyrä T3=45oC leikkaa pystysuoran w3=0,99.
p3=17,71 bar
h3=205,44 kJ/kg
Alapaine ja piste 15L saadaan vastaavasti T15=-9,3oC ja w15=0,99 leikkauskohdasta.
p15L=2,997 bar
h15L=-54,06 kJ/kg
Höyrystimessä ammoniakki höyrystyy ja lämpiää 4,3oC pisteeseen 5. Piste C saadaan
T5=TC=-5oC ja p5=pC=2,997 bar leikkauskohdasta jolloin wx=0,848 ja hC=-131,78 kJ/kg.
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Piste E on
hE=hhöyry,x(p=2,997bar, w=0,848)=1262,24 kJ/kg
Höyrystimen ulostulo piste 5 on kostean höyryn alueella isotermillä C-E, kun w=0.99
(wE=1).
h 5=

h E −h C
⋅ w0.99−wC hC =1170,53 kJ/kg
w E −w C

(15)

Pisteessä G nesteen lämpötilakäyrä T=-5oC leikkaa pystysuoran w=0,99.
pG=3,555 bar
hG=-34,41 kJ/kg
Suurin mahdollinen lämmönsiirto esijäähdyttimessä on (h3-hG). Oletetaan, että 70%
tästä siirtyy lauhtuneesta nesteestä kylmään höyryyn
(h3-hG)*0,70=(239,85kJ/kg)*0,70=167,895 kJ/kg
Esijäähdytetyn lauhteen ominaisentalpia on tällöin
h4=h3-167,895 kJ/kg=37,54 kJ/kg
Jäähdyttämiseen käytettävissä oleva ominaisentalpian muutos on
Δhe=h5-h4=1170,53 kJ/kg-37,54 kJ/kg=1132,99 kJ/kg
Esijäähdyttimen jälkeisen lämmenneen höyryn ominaisentalpia on
h6=h3-h4+h5=1338,43 kJ/kg
Lauhdutinta edeltävän 99%:sen ammoniakkihöyryn ominaisentalpia saadaan kylläisen
höyryn ominaisentalpiakäyrältä, kun wy,1=0,99
h1=hhöyry,y(p1=17,71 bar, wy,1=0,99)=1400,82 kJ/kg
Lauhduttimessa poistuva lämpö on
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Δhc=h1-h3=1195,38 kJ/kg
Väkevän liuoksen massaosuus ja ominaisentalpia imeyttimen jälkeen pisteessä 7
saadaan lämpötilakäyrän T=45oC ja painekäyrän p=2,997 bar leikkauskohdasta
w7=0,36929
h7=-43,83 kJ/kg
Pisteen 10eq ominaisentalpia ja lämpötila saadaan samassa massaosuudessa w10eq=w7
paineella p=17,71 bar
h10eq=270,46 kJ/kg
T10eq=110.91oC
Optimiarvojen perusteella höyrystimelle ja keittimelle määritettiin arvot jo edellisessä
kappaleessa
T15=-9,3oC
T8=119,92oC
Keittimeltä tulevan laimean liuoksen massaosuus saadaan lämpötilan T8 ja
korkeapainekäyrän p8=17,71 bar leikkauskohdasta
w8=0,3276
h8=323,44 kJ/kg
Vesihöyrynerottimesta poistuvan lämmön määrittämiseksi pitää määrittää piste M, jossa
massaosuus on pisteiden 8 ja 10eq keskiarvo
wM=(w8+w10eq)/2=0,348445
Pisteen 11 ominaisentalpia saadaan käyrältä
h11=hhöyry,x(p=17,71 bar, wM=0,348445)=1584,01 kJ/kg
Pisteen 11 massaosuus saadaan höyryn painekäyrän p=17,71 bar ja ominaisentalpian h11
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leikkauskohdasta
w11=wy(h11, p=17,71 bar)=0.91757
Pisteiden 10eq ja 11 kautta piirretty suora leikkaa w=0,99:n pisteessä Π
h =

h11−h10eq
⋅w 0,99−w 10eq h10eq =1757,54 kJ/kg
w11−w10eq

(16)

Vesihöyrynerottimessa poistuva lämpö on
Qd=hΠ-h1=356,72 kJ/kg
Vesihöyrynerottimessa ja lauhduttimessa poistuvien lämpöjen suhde on
h−h1 356,72 kJ/kg
=
=0,29842
h1−h3 1195,38 kJ/kg

(17)

Pisteiden 8 ja 10eq kautta piirretty suora leikkaa w=0,99 pisteessä F
h F=

h10eq −h8
⋅w 0,99−w 8h8=−518,34 kJ/kg
w10eq −w 8

(18)

Pisteiden 8 ja 7 kautta piirretty suora leikkaa w=0,99 pisteessä D
h D=

h7−h8
⋅ w0,99−w8 h 8=−5496,12 kJ/kg
w 7−w8

(19)

Kiertosuhde f saadaan suhteesta
1 w8−w7 h8−h 7 h7−h13 0,3276−0,36929
=
=
=
=
=0,0629378
f w8−wD h 8−h D h D−hL
0,3276−0,99

(20)

f=15,8887
Pumpun ominaistyön kaava on
1
W p = ⋅ p⋅v


(21)

jossa η on pumpun mekaaninen hyötysuhde, joksi arvioidaan 0,9, Δp paine-ero pumpun
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yli ja v on liuoksen ominaistilavuus. Ammoniakki-vesi liuoksen ominaistilavuudelle on
eri lähteissä hyvinkin poikkeavia arvoja, joten katsotaan tiheys M. Conden käyrästöstä
(liite 1), josta saadaan arvo
v7=1/ρ(w=0,36929, T=45oC)=1/(824 kg/m3)=1,2141e-3 m3/kg
W p=

1
6
5
−3
3
⋅1,771⋅10 Pa−2,997⋅10 Pa⋅1,2141⋅10 m /kg
0,9
1
= ⋅1786,31 J/kg=1984,78 J/kg
0,9

Pumpun jälkeinen ominaisentalpia on
h13=h7+1,79 kJ/kg=-41,04 kJ/kg
Piste L saadaan joko laskemalla pisteiden 8 ja 13 kautta kulkevan suoran ja w=0,99
leikkauspiste tai lisäämällä pisteeseen hD pumppaustyö Wp(η=1)*f
hL=hD+1,79 kJ/kg*15,8887=-5467,68 kJ/kg
Pumppauksen ominaistyö on
hL-hD=Wp(η=1)*f=28,44 kJ/kg
ja pumpun vaatima työ
Wp=Wp(η=1)/η=31,60 kJ/kg
Keittimeltä lähtevän laihan liuoksen ominaisentalpia lämmönsiirtimen jälkeen saadaan
laskemalla pisteiden 13 ja F kautta kulkevan suoran ja w8=0,3276 leikkauspiste
h 9=

h F−h13
⋅ w8−w13 h13=−8,98 kJ/kg
w F−w13

(22)

Piste K saadaan samalla periaatteella pisteiden 7 ja 9 kautta kulkevan suoran yhtälön ja
pystysuoran w=0,99 leikkauskohdasta
hK=

h7−h9
⋅w 0,99−w 9 h9 =−546,81 kJ/kg
w7−w 9

(23)
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Ominaisentalpian muutokset lämpöpinnoilla
Keittimeltä tuleva laimea liuos luovuttaa lämpöä
h8-h9=332,42 kJ/kg
Keittimelle menevä väkevä liuos vastaanottaa lämpöä (liuoksilla eri massavirrat)
h10eq-h13=311,50 kJ/kg
Lämmönsiirtimessä siirtyvä lämpö höyrystimen tasoon skaalattuna on
Qex=hF-hL=4949,34 kJ/kg
Keittimessä siirtyvä lämpö höyrystimen tasoon skaalattuna on
Qg=hπ-hF=2275,88 kJ/kg
Imeyttimessä siirtyvä lämpö höyrystimen tasoon skaalattuna on
Qa=h6-hK=1885,24 kJ/kg
Vesihöyrynerottimessa siirtyvä lämpö höyrystimen tasoon skaalattuna on
Qd=hπ-h1=356,72 kJ/kg
Höyrystimessä siirtyvä lämpö on
Qe=h5-h4=1132,99 kJ/kg
Lauhduttimessa siirtyvä lämpö on
Qc=h1-h3=1195,38 kJ/kg
Lauhteen esijäähdyttimessä siirtyvä lämpö on
Qpr=(h3-hG)*0,7= Qpr,max*0,7=239,85 kJ/kg*0,7=167,90 kJ/kg
Laitteiston kylmäkerroin on jäähdytystehon suhde käytettyyn tehoon. Koska siirtyvät
lämmöt on skaalattu höyrystimen tasoon ja massavirtaan, voidaan niitä vertailla suoraan
kuten tehoja.
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COP=

Qe
=0,4910
Qg W p

(24)

Arvo on hieman parempi, kuin optimoinnin yhteydessä laskettiin, mutta arvot ovat
kuitenkin lähellä toisiaan. Kertomalla osissa siirtyvät lämmöt massavirralla, saadaan
kyseisen kohteen teho. Arvot on skaalattu höyrystimen tilaan w=0,99, joten ne ovat
keskenään vertailukelpoisia samalla massavirran arvolla. Arvioimalla keittimen
pakokaasupuolen hyötysuhteeksi ηgpk=0,8 käytettäessä kuvan 4 tai taulukon 2 arvoja,
saadaan vaadittavaksi pakokaasulämmöksi
Q pk=

Qg 2275,88 kJ/kg
=
=2844,85 kJ/kg
gpk
0,8

(25)

Pakokaasutehon ja jäähdytystehon välinen suhde on
 pk=

Qg
⋅ =2,5109⋅ jäähd
gpk⋅Q e jäähd

(26)

Tällöin esimerkiksi 2 kW:n jäähdytystehoon vaaditaan 5,02 kW:n pakokaasuteho ja 6
kW:n jäähdytykseen 15,07 kW:n pakokaasuteho. Jos pakokaasuarvot lasketaan kuvasta
3, voidaan käyttää arvoa ηgpk≈0,9...1. Kaavan 26 perusteella taulukon 2 kaupunkiajossa
olisi saatavissa 1,6 kW:n ja maantieajossa 4,1 kW:n keskimääräinen jäähdytysteho.
Taulukossa 11 on laskettu höyrystimen massavirta ṁ=Φ/Q,

lämpötehot Φ=ṁ*Q

lämpöpinnoilla, tarvittava pakokaasuteho ja pumppausteho jäähdytystehoilla 2 kW, 4
kW ja 6 kW.
Taulukko 11: Lämpötehot lämpöpinnoilla, tarvittava pakokaasuteho, pumppausteho ja höyrystimen
massavirta jäähdytystehoilla 2 kW, 4 kW ja 6 kW.
Φe [kW]

2

4

6

ṁe [kg/s]

0,001765

0,003530

0,005296

Φex [kW]

8,74

17,47

26,21

Φg [kW]

4,02

8,03

12,05

Φa [kW]

3,33

6,66

9,98

Φd [kW]

0,63

1,26

1,89

Φc [kW]

2,11

4,22

6,33

Φpr [kW]

0,30

0,59

0,89

Φpk [kW]

5,02

10,04

15,07

Pp=Wp*ṁe [kW]

0,056

0,112

0,167
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5.6 Rakenneratkaisuja
Höyrystimen lämpötila on alle 0oC, joten jos sitä käytetään suoraan ilman
jäähdyttämiseen alkaa sen ulkopinnalle kertyä jäätä. Jää heikentää ilmavirtausta ja kun
jäätä on kertynyt tarpeeksi, lakkaa ilmavirta kokonaan. Se ei tietenkään ole toivottavaa.
Pakokaasuista saatava teho on sekalaisessa ajossa hyvin vaihtelevaa, ollen
moottorijarrutuksessa käytännössä nolla ja rajussa kiihdytyksessä tai raskaassa
mäennousussa hyvinkin korkea. Jäänmuodostuksen hillitsemiseksi ja jäähdytystehoa
tasaamaan höyrystimen putket laitetaan vesiputken sisään. Suurella pakokaasuteholla
annetaan ulkoputkessa olevan veden jäätyä ja kun pakokaasutehoa on liian vähän
saadaan lisäjäähdytystehoa jään sulamisesta. Ulkopinnan jäänmuodostusta voidaan
hillitä ulkopinnalla olevalla lämpötila-anturilla, jonka avulla pakokaasujen tuloa
keittimelle voidaan vähentää tai katkaista kokonaan, kun pintalämpötila alkaa laskea
alle

0oC.

Todennäköisesti

useimmiten

tilanne

on

kuitenkin

sellainen,

että

pakokaasutehoa tulee sen verran vähän, ettei vesi pääse kokonaan jäätymään.
Käytettävä veden määrä riippuu halutusta jäähdytystehosta Φj ja toiminta-ajasta Δt.
Veden sulamislämpö ls=333 kJ/kg. Veden massalle saadaan kaava
m=

 ⋅
t
j
ls

(27)

Käytännön kokemukset osoittavat sopivan veden määrän. Jos veden määräksi valitaan
m=1 kg ja jäähdytystehoksi Φj=2 kW, on täysin jäätyneen veden toiminta-aika 2min
46s.
Ammoniakki on myrkyllinen kaasu, joten sen pääseminen auton matkustamoon on
estettävä. Periaatteessa ammoniakkihöyryä sisältävästä höyrystimestä voi tehdä hyvin
tiiviin ja käyttää sitä suoraan matkustamoilman jäähdytykseen, mutta aina on kuitenkin
olemassa mahdollisuus, että varsinkin vanhetessaan höyrystimeen tulee vuoto. Siksi on
parempi käyttää epäsuoraa jäähdytystä. Edellä kuvattu vesi/jää-vaippa höyrystinputken
ympärillä voidaan katsoa riittäväksi eristykseksi, kunhan laitteisto rakennetaan siten,
ettei paljas ammoniakkiputki ole missään kohtaa kosketuksissa matkustamoon menevän
ilman kanssa. Toinen mahdollisuus on käyttää jäähdytysnestettä sisältävää pumpun
pyörittämää toisiopiiriä höyrystimen ja ilmanjäähdytyskennon välillä.
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Joissain

olosuhteissa,

kuten

tyhjäkäynnillä

tai

moottorin

ollessa

kokonaan

sammutettuna, ei pakokaasuteho riitä jäähdytykseen. Mikäli lisäksi jäätä tai
ammoniakkihöyryä ei ole varastoituneena, ei riittävää jäähdytystehoa saavuteta.
Tällaisia tilanteita varten laitteistoon voidaan liittää polttoainekäyttöinen lisälämmitin
antamaan lisätehoa. Näin ilmastointilaitetta voi käyttää myös ilman auton moottoria
toisin kuin kompressori-ilmastointilaitetta. Lisälämmitintä voi käyttää myös auton
moottorin ja sisätilojen lämmittämiseen talvella tai muuten kylmällä, liittämällä
lisälämmittimeen moottorinjäähdytysnestekierukan ja ohjaimen, jolla palokaasut
voidaan ohjata joko keittimelle tai kierukalle (kuva 18).
Tässä työssä käytetään liuoksen pumppaamiseen mekaanista pumppua, mutta myös
kuplapumppua on testattu tähän tarkoitukseen (U. Jakob et al. 2008). Sen pumppausteho
on kuitenkin vaatimaton. Mekaanista pumppua ei ole myöskään termosifoniperiaatteella
toimivassa Platen-Muntersin absorptiojäähdytyskoneessa, jota käytetään lähinnä
kaasujääkaapeissa. Sekään ei sovellu tähän tarkoitukseen ja näille tehoille. Sen
kylmäkerroin on lisäksi huono (n. 0,2 ilmajäähdytettynä).

jäähdytysnestekierukka

keitin

ilma
polttoainelisälämmitin
moottori
katalysaattori

Kuva 18: Pakokaasukierron kaavio

Säädettävät
kaasunohjaimet

pakokaasu
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6 ABSORPTIOILMASTOINTILAITE VERRATTUNA
KOMPRESSORILAITTEESEEN
Auton lisälaitteista ilmastointi on suurin energian kuluttaja. Laitteiden kylmäkertoimia
(COP) vertailemalla kompressorilaite vaikuttaa absorptiota paremmalta. Esimerkkinä
käytetyn kompressorilaitteen COP≈1,5...2 (liite 3) ja mitoitetun absorptiolaitteen
teoreettinen COP≈0,491. Lasketaan kuitenkin, mikä on laitteiden kylmätehon suhde
polttoaineenkulutukseen. Laskelmassa arvioidaan moottorin hyötysuhteeksi ηm=0,30,
joka voi tietyissä olosuhteissa olla huomattavasti huonompikin. Hihnakäytön
hyötysuhteeksi arvioidaan ηh=0,90. Ilmastointiin käytettäviä puhaltimia ei oteta
huomioon, koska ne ovat molemmilla laitteilla samat. Kompressorikäytölle saadaan
COP pa =

 jäähd
=m  h⋅COP=0,30⋅0,90⋅1,5 ...2=0,405 ...0,54
 pa

(28)

Absorptiolaitteen laskentaa varten lasketaan ensin pumpun vaatima polttoaine-energia.
Arvioidaan sähkömoottorin hyötysuhteeksi ηsm=0,7 ja laturin hyötysuhteeksi ηl=0,7.
Pumpun polttoainetyöksi tulee siten
W p,pa =

Wp
31,6 kJ/kg
31,6 kJ/kg
=
=
=238,85 kJ/kg
sm l h  m 0,7⋅0,7⋅0,9⋅0,3
0,1323

(29)

Jos kaikki jäähdytysenergia saadaan pakokaasuista on kylmäkerroin polttoaineen
suhteen
COP pa =
Käytännössä

Qe
1132,99 kJ/kg
=
=4,74
W p,pa 238,85 kJ/kg

pumppua

pyörittäväksi

(30)
sähkömoottoriksi

pitää

valita

maksimijäähdytystehoa vastaava moottori, jonka ylimääräinen teho menee pienemmillä
kylmätehoilla hukkaan ja COPpa laskee. Tilanteessa, jossa kaikki lämpöteho otetaan
polttoainetoimisesta lisälämmittimestä, saadaan kylmäkertoimeksi polttoaineen suhteen
arvioimalla lämmittimen hyötysuhteeksi ηpl=0,8
COP pa =

Qe
Qg
W p,pa
0,8

=

1132,99 kJ/kg
=0,3674
2275,88 kJ/kg
238,85 kJ/kg
0,8

(31)
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Tässä ei ole huomioitu lisälämmittimen tarvitsemaa sähkötehoa, joten todellinen COPpa
on

hieman

pienempi.

Tuloksista

voidaan

todeta,

että

pakokaasukäytöllä

absorptioilmastointilaite on huomattavasti kompressorilaitetta polttoainetaloudellisempi,
ja myös polttoainekäyttöisenä absorptio on kilpailukykyinen. Täytyy kuitenkin ottaa
huomioon, että kompressorilaitteella voisi saavuttaa paremman kylmäkertoimen
käyttämällä suurempia lämmönsiirtimiä, jolloin lauhduttimen lämpötila saataisiin
alhaisemmaksi.

Absorptiolaite

on

mitoitettu

alhaisemmalle

lauhdutin-

ja

imeytinlämpötilalle, koska kylmäkerroin laskee nopeasti käyttökelvottoman alas
lauhdutin- ja imeytinlämpötilan noustessa. Kompressorilaite vie tehoja moottorista
toisin kuin absorptiolaite, mikä voi joissain tilanteissa haitata auton kulkua.

Rakenteeltaan

absorptioilmastointilaite

on

kompressorilaitteistoa

suurempi

ja

painavampi. Sen sijoittaminen nykyauton muutenkin ahtaaseen moottoritilaan on
haasteellista. Komponenttien mitoituksessa ja muotoilussa täytyy ottaa huomioon
kulloisenkin auton käytettävissä olevat tilat. Jos jo auton suunnittelussa otetaan
absorptioilmastointilaite huomioon, on sijoittelu paljon helpompaa. Hinnaltaan
absorptioilmastointilaite on todennäköisesti kompressori-ilmastointia kalliimpi.

Pakokaasukäyttöistä absorptioilmastointilaitetta ei voi käyttää sähköautossa, mutta
polttoainelämmittimellä varustettuna laitteen käyttö on mahdollista. Samalla lämmitintä
voi käyttää kylmällä ilmalla sisätilojen lämmitykseen. Akuista saatavan sähkön käyttö
lämmitykseen ei ole järkevää. Ilmastoinnin suhteen kompressorikäyttö on sähköautossa
energiatehokkaampaa.

Kokonaishyötysuhdelaskuissa

pitää

ottaa

huomioon

kompressoria pyörittävän sähkömoottorin, akkujen, latauksen ja mahdollisesti jopa
sähkönsiirron ja voimalaitoksen hyötysuhteet.

Dieselmoottorin hyötysuhde voi parhaimmillaan olla lähes 55%. Henkilöautojen
dieselmoottoreissa ei päästä ihan yhtä hyvään tulokseen, mutta joka tapauksessa
dieselautossa käytettävissä olevaa pakokaasujen hukkalämpöä on ottomoottoria
vähemmän. Siten dieselautossa pakokaasuilla aikaansaatua jäähdytystehoa on saatavissa
hieman vähemmän.
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7 YHTEENVETO
Auton polttoaineen energiasta suurin osa poistuu pakokaasujen ja jäähdytyksen mukana.
Tästä

energiasta

osa

on

mahdollista

saada

hyötykäyttöön

käyttämällä

pakokaasukäyttöistä ilmastointilaitetta. Sekä absorptio- että adsorptiolaite vaikuttavat
sopivilta tähän tehtävään. Kaikissa tilanteissa pelkkä pakokaasujen teho ei riitä yhtä
suureen jäähdytystehoon kuin kompressori-ilmastointilaite, mutta käyttämällä lisäksi
polttoainetoimista lisälämmitintä antamaan lisätehoa päästään jo samoihin tehoihin ja
todennäköisesti pienemmällä polttoaineenkulutuksella. Kompressorikoneisto saattaa
nostaa polttoaineen kulutusta jopa useilla litroilla sadalla kilometrillä.

Käytetyissä absorption koelaitteissa on ollut jonkin verran ongelmia tärinän, vaihtelevan
pakokaasutehon ja laitteiston sijoittelun kanssa, mutta ongelmat lienevät ratkaistavissa.
Ympäristön kannalta pakokaasukäyttöiset laitteet ovat parempia säästäessään energiaa
eikä niissä tarvitse käyttää ympäristölle haitallisia kylmäaineita. Yhä kallistuvien
polttoaineiden myötä laitteet tuovat säästöä myös käyttäjilleen.

Seuraava vaihe työssä mitoitetulle laitteelle olisi yksittäisten komponenttien
mitoittaminen, koelaitteiston rakentaminen ja käytännön kokeiden tekeminen.
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Liite 1
Ammoniakki-vesi liuoksen tiheys massaosuuden funktiona eri lämpötiloissa(Conde
2006)

Liite 2
Ammoniakki/vesi-liuoksen ominaisentalpia massaosuus kuvaaja ja prosessin
mitoituspisteet.
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Liite 3
Sanden SD7H15 kompressori-ilmastointilaitteen suoritusarvokäyrät.

SD7H15Performance
Pressure Dis/Suc : 1.67(MPa) / 196(kPa)[gage]
Sub Cool / Super Heat : 0 / 10(K)
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