Spartips?

Isbitar i kylen
FRÅGA: Kan man på något sätt utnyttja
kylan på vintern till något nyttigt? Går det att
utnyttja en isklump genom att ställa in den i
kylskåpet för att spara energi? Isklumpen
kan man till exempel få genom att frysa
vatten i en tom förpackning.
Hans J
SVAR: Något förenklat kan värmeöverföringsförloppet inuti ett kylskåp beskrivas
på följande sätt. Den kylpanel (förångare)
som finns inuti skåpet tillförs värme som
läcker in genom kylskåpets väggar och dörr.
Värmen kommer också från kylskåpets innehåll, till exempel livsmedel, vars temperatur
skall sänkas till den inställda kylskåpstemperaturen. När innehållet i kylskåpet har
kommit ner till denna temperatur är det endast värmeläckaget från omgivningen till
kylutrymmet som behöver tillförs kylpanelen
för att temperaturen skall förbli konstant.
Förångaren är en del av kompressorkylmaskinen, som också innehåller en kondensor för värmeavgivning, en kompressor och
en strypventil.

De frågor som vi tar
upp här skall ha allmänt
mättekniskt och/eller värmetekniskt intresse.
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Om man placerar ett isblock i kylen så fungerar det som en kylpanel, så länge inte isen
har smält och smältvattnets temperatur har
nått upp till den inställda temperaturen. Smältande is har temperaturen 0°C. Kylmaskinen
skulle därmed kunna stängas av för en tid
och energi sparas. Vi har därmed fått ett
isskåp av den typ som fanns före kylskåpens tid. Så snart isvattnet har nått upp till
den inställda temperaturen måste det bytas
ut mot ny is eller också startas kylmaskineriet
av termostaten.
För att smälta 1 kg is krävs ungefär 0.1
kWh. Ett modernt kylskåp kräver ungefär 0.5
kWh per dygn. Med en köldfaktor (köldfaktor = kyleffekt/tillförd effekt) på uppskattningsvis 3 blir den kyleffekt som tillförs kylpanelen (förångaren) 1.5 kWh per dygn. Detta
motsvarar en dygnsförbrukning på 15 kg
smältande is. Resonemanget är en förenklad energibetraktelse och därmed mycket
approximativ, men det ger ändå en bild av
situationen.

Har du synpunkter eller frågor kontakta professor Dan Loyd, LiTH,
på e-post: danlo@ikp.liu.se

Batterierna på rätt plats
Mätutrustning innehåller ofta batterier, även
sådan för nätdrift. Det är batterier för backup och liknande som ofta är miljöfarliga. De
innehåller kvicksilver, kadmium och andra
mindre angenäma ämnen.
Vid kalibrering byter Pentronics kalibreringslaboratorium i normalfallet batterier

på batteridriven
utrustning. En
mätserie ska inte behöva avbrytas p g a
för låg batterispänning. Vid kalibrering ska instrumentets normala driftsbetingelser efterliknas och batteridrivna instrument används oftast utan yttre elanslutning.
En batterieleminator kan också tillföra störningar som påverkar mätvärdena. Pentronic
arbetar enligt miljöstandarden ISO14001.
Som följd av den finns en rutin för hantering
av uttjänta batterier. De sorteras och skickas
för destruktion.

Flerkanals
referenstermometer
ASL F200 med Pt100- alt. Pt25-givare
är en referenstermometer med 0,001°C
upplösning. Två alternativt åtta givare
kan anslutas. Med individuell kalibrering av dessa kan mätosäkerheten pressas betydligt jämfört med IEC-normens
toleranser. Instrumentet håller automatiskt reda på de olika givarindividernas
kalibreringsdata, i internminnet eller i
smarta kontaktdon. Kontakterna är utåt
fortfarande av den 5-poliga DIN-typ som
ASL använder. ID-systemet förebygger
förväxlingar då instrumentet betjänas
av flera personer som använder många
givare. Med F200 underlättas egenkontrollerna. I ett inbyggt program kalibrerar F200 sig själv med hjälp av en
inkopplad spårbart kalibrerad givare.
Kalibrerade givare ska användas inom
sitt avsedda temperaturområde för att
inte äventyra kalibreringsdata. F200
loggar de anslutna givarnas eventuella
avvikelser.

Kalibreringsbad
Hetos vätskebad tillsammans med
referenstermometern F200 ovan ger
kalibreringssystem med bra prestanda.
Vid gynnsamma förhållanden är
temperaturstabiliteter ned till ± 0,002 °C
möjliga. Baden finns för varierande
vätskevolymer, 8-24 liter. Temperaturområdet är -90 till 300°C för sprit/vatten
och oljor som medier. Med saltbad höjs
gränsen till 500°C. Dagens krav på separat övertemperaturlarm och nivåvakter är inbyggda och
höjer därmed
driftssäkerheten.

