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0. SAMMANFATTNING

Under vintern 1985/86 konstruerades ett vatten- eller isdrivet

fordon vid avdelningen for Vattenteknik, Tekniska Hogskolan i

Lulea. Fordonets kraftkalla ar tryck-volym-energi som utvinnes ur

27 1 vatten som fryser till is i en sluten behallare. Isbilen har

uppnatt hastigheter pa ca 70 km/h med en maximal korstracka av ca

400 m. Bilens konstruktion begransar energiuttaget till 1/10 av

vad som ar teoretiskt mojligt. Trots att isbilen, Is-I-Rider, har

vackt intresse varlden over finns det inga uppgifter om att ett

liknande fordon nagonsin tidigare har konstruerats.

Projektets syfte ar att finna tillampningar for den istryckgenere-

rade energi som tidigare demonstrerats genom det isdrivna fordonet

Is-I-Rider. Det finns inga mojligheter att sitta och hitta p~

sadana tillampningar bakom ett skrivbord. Arbetet har darfor in-

riktats pa att informera om isbilen for att darigenom fa uppslag

fran andra som ser tillampningar utifran sina intresseomraden.

Den energi som genereras i isbilens trycktank, da vattnet fryser

till is, lagras i en tryckackumulator. For kylningen av vatt~et

utnyttjas, i vart fall, det kalla klimat som vintertid finns i

Norrbotten. Den upplagrade energin kan sparas och utvinnas vid

behov. Uppladdningen kan ske under timmar eller dygn beroende pa

utetemperatur.Man kan lagra den producerade energin tills det

finns behov av att utnyttja den. Energiutaget kan g8ras under

valfri tidsrymd. Korta uttagstider innebar att hoga effekter

uppnas. Den utvinningsbara tryck-volym-arbetet tecknas

8W = P•8V-V•8P (1)

dar W innebar arbetet, P ar trycket och V den volym som vattnet

expanderar vid frysning till is. Om vi bortser fran volymforand-

ringen som funktion av tryck kvarstar 8W=-V•8P vilket for ett lin-

jart tryckfall fran P till 0 kan skrivas W=V•P /2. Med det
max max

maximala istrycket P = 220.106 Pa och V=0,09 m3, dvs 9% volym-
max

expansion av 1 m3 vatten, erhalls tryckvolymarbetet 9,9 MJ/m3

vatten vilket motsvarar 2,75 kWh/m3 vatten.
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Genom att utvinna denna energimangd under 1 minut erhalls effekten

165 kW. Om hela energiuttaget gors under 10 sekunder nas 990 kW

effekt. Av detta dras slutsatsen att iskraft bor tillampas i kalla

klimat dar det finns behov av hoga effekter under kort tid. For

isbilen med dess mindre volym och tryck ar den lagrade energin

30,4 kJ. Eftersom denna energi forbrukas pa cirka 20 sekunder sa

ar isbilens effekt 1.52 kW.

Det finns andra amnen som har vattnets egenskap att expandera vid

overgang till fast fas. Dessa skulle ocksa kunna utnyttjas for

energiutvinning enligt samma princip. Fordelen med dessa amnen kan

vara att de fungerar i andra temperaturomraden.

For att finna tillampningsomraden bor man betrakta istrycksenergin

som en form av energilagring eller kanske hellre effektlagring.

Koppling till nagon varmekalla gor det mojligt att cykliskt uppre-

pa energiuttaget ur en och samma vattenvolym.

Ny metod for istrycksmatningar

En ny metod for istrycksmatningar har inom projektets ram ut~eck-

lats i Lulea. Metoden ar principiellt battre an tidigare metod

eftersom isen sjaly skapar det tryck vid vilken den ar i termo-

dynamisk balans. Detta eliminerar en felkalla med ett yttre palagt

tryck som finns i den gamla metoden. Genomforda matningar visar

god overensstammelse med teori och tidigare matningar. Metoden har

annu inte presenterats internationellt. Detta kommer att ske under

POAC-konferensen i Lulea under sommaren 1989. Vi forvantar oss

konstruktiv kritik vid detta tillfalle. Det ar av stort intresse

att denna matmetod utvecklas bade teoretiskt och praktiskt.

Ismotor kopplad till solfangare

En tillampning som tycks ha stor potential ar den dar ismotorn

sammankopplas med solfangare. Da kan energi cykliskt genereras i

takt med frysningar och smaltningar. Denna ide innefattar aven

andra amnen an vatten, exempelvis paraffin som har en betydligt

hogre "fryspunkt" an vatten. Tillampningen skulle kunna bli extra
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intressant om det fanns lampliga tillampningar i rymdsammanhang.

Det ar an~ela~et att det goys en litteraturstudie av samtliQa

amnen som exAanderar vid frysnin~. SamtidiQt bor mo.ili~t enerQi-

utta~ beraknas for dessa amnen.

Istermometer

Istermometern ar en tillampning dar principen med istrycksmatning-

ar kan visa sig lamplig for att konstruera en mycket noggrann ter-

mometer. Trycket bor dock matas direkt. De hoga kostnaderna for

noggranna tryckgivare for hoga tryck gor att istermometern ar mest

lampad i laboratoriemiljo. Istermometern kommer att utvecklas i

och med fortsatta studier av den nya matprincipen for istrycks-

matninQar.

Ismotor kopplad till varmepump

En mycket spektakular tillampning ar den dar ismotorn kopplas till

en varmepump. Det paradoxala ar att det ar mojligt att driva

varmepumpen med det tryck som bildas vid frysningen trots att is-

bildningen orsakas av varmepumpen. Detta ar intressant, rent\

filosofiskt, aven om den avgivna temperaturen kan bli for lag for

verkliga anvandningsomraden. Det ar an~elaQet att en teoretisk

studie av kopplin~en ismotor/varmepump genomfors.

100-tals miljoner potentiella idegivare

Det storsta hoppet till framtida tillampningar satts dock till de

100-tals miljoner manniskor som kommer att informeras om isbilen

via det TV-program som spelas in under vintern 1988/89. Vi vet att

programmet "Beyond Tomorrow" visas i mer an 58 lander med bland

annat sandningar over hela USA. Dessutom kommer en popularveten-

skaplig artikel om isbilen i Popular Science i nov-dec 1988. Tid-

skriften som har en upplaga pa 1,8 miljoner, bara i USA, nar upp-

skattningsvis 10 miljoner tekniskt intresserade lasare. Denna

Breda information om isbilen har annu inte resulterat i nagra

tillampningar. Det ar emellertid att vanta att en allmannare

kannedom om isbilen kommer att inspirera till manga olika ideer.
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1. BAKGRUND

Under vintern 1985/86 konstruerades ett vatten- eller isdrivet

fordon vid avdelningen for Vattenteknik, Tekniska Hogskolan i

Lulea. Fordonets kraftkalla ar tryck-volym-energi som utvinnes ur

27 1 vatten som fryser till is i en sluten beh~.11are. Fordonets

vikt ar ca 200 kg inklusive forarens vikt. I detta utforande kan

isbilen uppna hastigheter pa ca 50 km/h med en maximal korstracka

av ca 200 m. Kraftoverforingen ar hydraulisk och overfors till en

hydraulmotor. Bilens konstruktion begransar energiuttaget till

1/10 av vad som ar teoretiskt mojligt. Efter vissa forbattringar

av isbilen har senare hogre hastighet (ca 70 km/h) och langre kor-

stracka (400 m) uppnatts. Trots att isbilen, Is-I-Rider, har vackt

intresse varlden over finns det inga uppgifter om att ett liknande

fordon nagonsin tidigare har konstruerats, se Figur 1.

Figur 1. Fotografi av isbilen, Is-I-Rider.

Den energi som genereras i isbilens trycktank, da vattnet fryser,

lagras i en tryckackumulator. For kylningen av vattnet utnyttjas,

i vart fall, det kalla klimat som vintertid finns i Norrbotten.



Den upplagrade energin kan sparas och utvinnas vid behov. Uppladd-

ningen kan ske under timmar eller dygn beroende pa utetemperatur.

Man kan lagra den producerade energin tills det finns behov av att

utnyttja den. Energiutaget kan goras under valfri tidsrymd. Korta

uttagstider innebar att hoga effekter uppnas.

Den utvinningsbara tryck-volym-arbetet tecknas

8W = P•8V-V•8P (1)

dar W innebar arbetet, P ar trycket och V den volym som vattnet

expanderar vid frysning till is. Om vi bortser fran volymforand-

ring som funktion av tryck kvarstar 8W=-V•8P vilket for ett lin-

fart tryckfall fran P till 0 kan skrivas W=V•P /2. Med det
max max

maximala istrycket P = 220.106 Pa och V=0,09 m3, dvs 9% volym-
max

expansion av 1 m3 vatten, erhalls tryckvolymarbetet 9,9 MJ/m3

vatten vilket motsvarar 2,75 kWh/m3 vatten. For isbilen med dess

mindre volym och tryck ar den lagrade energin 30,4 kJ. Eftersom

denna energi f8rbrukas pa cirka 20 sekunder sa ar isbilens effekt

1.52 kW. Av Tabell 1 framgar de beraknade maximala trycket vid

olika temperatures. Det bor noteras att deangivna delvolymerna

(Tabell 1) inte ar nagon begransning vid isenergitillampningar.

Det ar enkelt att konstruera ett system dar isen hela volymexpan-

sion vid atmosfarstryck kan utnyttjas, aven vid betydligt hogre

tryck och lagre temperatures.

Genom att utvinna denna energimangd under 1 minut erhalls effekten

165 kW. Om hela energiuttaget gors under 10 sekunder nas 990 kW

effekt. Av detta dras slutsatsen att iskraft bor tillampas i kalla

klimat dar det finns behov av hoga effekter under kort tid.

Isbilen beskrivs narmare i Nordell (1986), (1987).

2. SYFTE OCH ARBETSGANG

2. 1 Syfte

Projektets syfte ar att soka tillampningar for den energi som kan

utvinnas ur tryckvolymarbetet hos vatten som fryser till is.



2.2 Arbetsgang

Arbetet har i huvudsak varit inriktat pa att aktivt informera om

isbilen och dess funktion for att darigenom fa kontakt med olika

personer som har ideer om tillampningsomraden.

Eftersom den teoretiska och fysikaliska forstaelsen ar grunden for

att kunna utnyttja iskraften har en grundlig litteraturgenomgang

gjorts av vetenskapliga artiklar om isens smaltpunkt eller vatt-

nets fryspunkt som funktion av tryck. Parallellt med projektet

genomfordes ett examensarbete vid Institutionen for Samhallsbygg-

nadsteknik. I detta arbete avhandlas istermometern som en tankbar

tillampning av isens trycktemperaturegenskaper. Examensarbetet om

istermometern som sammanfattas i aysnitt 4. 1, har okat forstaelsen

for de termodynamiska saraband som beskriver isens trycksmaltkurva.

Litteraturgenomgangen av facklitteratur om isens smalttryck visade

att det ar forvanansvart lite kant om vanlig is (Is Ih) medan

andra mer ovanliga istyper ar relativt val beskrivna. Med ovanlig

is menas is som bildas vid kanske +500 °C temperatur under extrema

tryck. Som en konsekvens av litteraturstudiens resultat genom-

fordes istrycksmatningar pa avdelningen for Vattenteknik, i ~amar-

bete med Hogskolan i Kalmar, inom projektets ram. Se aysnitt 4. 2.

3. MATEMATISK BESKRIVNING AV TRYCKSMALTNING

Ett amne som utsatts for en temperaturforandring vid kostant tryck

voymforandras. Den termiska volymutvidgningskoeffiecienten a (1/K)

ar en materialegenskap som definieras enligt formel 2.

1 8v
a = -• --

~ 8T
P=konstant

(2)

Ett amne som utsatts for en tryckforandring vid konstant tempera-

tur volymforandras ocksa. Kompressibilitetskoefficienten K (1/Pa)

ar en materialegenskap som definieras enligt formel 3.
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1 a~
K = - -• --

aP
T=konstant

(3)

I formel 2 och formel 3 betecknar v specifik volym (m3/kg). Denna

definieras som v = 1/p dar p ar amnets densitet (kg/m3). P och T

betecknar tryck (Pa) respektive temperatur (K). Den allmanna

formuleringen av ett amnes volymforandring som funktion av bade

tryck och temperatur erhalls efter addition av volymforandringarna

enligt formel 2 och formel 3. I formel 4 och 5 har detta gjorts

for vatten (w) respektive is (i).

a~

v w w
w

ate.
~.

Clausius-Clapeyrons ekvation formulerar trycktemperatur-gradienten

for tva faser i termodynamisk jamvikt (jv). Clausius-Clapeyrons

ekvation for en isvattenblandning tecknas:

8P L

7TI~~ T•(vi-vW)
(6)

L (J/kg) betecknar det latenta varmet vid fasforandringen fran

flytande till fast fas. Genom att integrera formlerna (4) och (5)

loses v och v, vilket resulterar i formel (7) och formel (8).
w i

I formel (7) och formel (8) har den integrerade formen av a(T) och

K(P) inforts. ~a(T)•8T = A+C1 och J-K(P)•8P = -K+C2.

(A -K )
v = C •e W W (7)
w w

(A.-K. )
v. = C.•e 1 1 C8)
i i

Konstanterna, Ci and CW, loses ut genom att introducera randvill-
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koren v=1/p for T=0 (°C) och P=0 (Pa) vilket ger CW = 1/999,84 och

Ci = 1/917,3.

I berakningarna forutsatts att den totala massan (m = V/v) och den

totala volymen (V) av isvatttenblandningen ar konstant.

V. V V

i w vi vW v

i w

Ur formel (9) och formel (10) harleds formel (11) som ger den

frusna andelen (m.) av den totala massan (m=1).
i

v - v
w

i v - v.
w i

(11)

dar v ar specifik volym for blandingen (vatten) vid randvilloren T

= 0 K and P = 0 Pa. Den slutliga ekvationen for att berakna smalt-

kurvan for is feller fryskurvan for vatten) som funktion av tryck

ges av formel (12) efter att vW och vi fran formel (7) och formel

(8) introducerats i formel (6). ~

8P L
-- - ------------------------------- (12)
BTI~~ T•(Ci•e~Ai-K1) _ ~W,e(Aw KW)

Ekvation (12) loses numeriskt genom stegberakning med start vid P =

0 (Pa) och T =0 (°C). Trycket okas stegvis. For varje liten tryck-

forandring beraknas motsvarande lilla temperaturforandring. Berak-

ningen fortgar tills trycket uppgar till 220.106 (Pa). De sma

stegandringarna i tryck och temperatur summeras. I de berakningar

som redovisas i Figur 2 och Tabell 1 har trycksteget 104 (Pa)

anvants. Se Bilaga 1:1 till 1: 5.

Materialparametrarna a, ►c och L som anvants i genomforda berak-

ningar ar redovisade nedan. Parametrarna har bestamts med regres-

sionsanalys pa matdata i refererad litteratur. Integrations-

konstanterna C.and C beraknas genom att formel 7 och formel 8
i w
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loses for randvillkoren v(T=0,P=0)=1/p=C.

Hobbs (1974) ger det latenta varmet, L. Termiska volymutvidgningen

for is, ai ar fran Hobbs (1974) och motsvarande varde for vatten,

aW, har hittats i Angell (1980) (efter 2helesnyi, 1969). Med hjalp

av vattnets densitet fran Boni (1983) och isens densitet fran

Bridgman (1912) vid 0°C och 0 Pa beraknas vW and vi ur vilka inte-

grationskonstanterna bestams. Kompressibiliteten for is och vatten

Ki(T) and KW(T) har hittats i Bridgman (1912). K(T) har sedan

omformulerats till K(P).

L = (333,6 + 5,20424•Tc+ 0,03242•Tc2)•103 (J/kg,°C)

ai = (161 - 0,675•Tc)•10-6 (1/°C)

aW = (-1,58 - 0,02943•Tc - 0,015714•Tc2)•10-4 (1/°C)

Ki = (3,502474 - 2,474952.10-2•Ps + 5,764791.10-6•Psz)•10-6 (1/bar)

KW = (5,202 - 2,002517.10-2•PB + 6,59652.10-6•PB2)•10-6 (1/bar)

Ci = 1/pi = 1/917,3 (m3/kg)

CW = 1/pW = 1/999,84 (m3/kg)

Tc betecknar temperaturen i °C. Ps betecknar trycket i bar.

Berakningsprogrammet som skrivits i QBasic, liksom tva utdat~exem-

pel finns listade i Bilaga 1:1 - 1: 5. I programmet forekommer inte

a(T) och ~(P) enligt ovan utan i den integrerade formen A(T) och

K(P).

Berakningarna sammanfattas i Tabell 1. Fransett temperatur, tryck

och densitet vid fasjamvikt anges andel is/vatten i blandningen.

Den beraknade temperatur/tryck-gradienten ar 8T/8P = -7,369.10-8

°C/Pa (-7,369.10-3 °C/bar) mellan 0 och 104 Pa (0 - 0,1 bar).

Som ett tankeexperiment skall vi se vad som hander om tryckbe-

hallarens volym plotsligt minskas. Antag att vi startar vid fas-

jamvikt, temperaturen -5°C och trycket 632 bar. Till foljd av den

plotsliga volymminskningen okar trycket, till exempelvis 747 bar.

Eftersom isvattenblandningen har temperaturen -5°C och isens

smaltpunkt vid detta forhojda tryck ar -6°C sa ar inte blandningen

langre i termodynamisk jamvikt. Isen borjar att smalta. Trycket

sjunker tills fasjamvikt ester intrader, vid 632 bar.
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Sma volymforandringar av tryckbehallaren paverkar foljaktligen

inte matmetodens noggrannhet. Volymforandringarna far dock inte

bli alltfor stora. Om volymokningen ar 9% uppkommer inget tryck i

behallaren.

Tabell 1. Beraknad smalt och fryspunkt, densitet och volym-
andel som funktion av tryck for is och vatten.

temperatur

(°C)

tryck

(bar)

densitet
is vatten

(kg/m3)

volymprocent
is vatten

(%) (%)

+0,0 0 917,3 999,84 0,0 100,0
-1,0 134 921 1006 7,7 92,3
-2,0 264 925 1012 14,5 85,5
-3,0 390 928 1018 20,5 79,5
-4,0 513 931 1023 25,7 74,3

-5,0 632 934 1028 30,4 69,6
-6,0 747 936 1033 34,5 65,5
-7,0 860 938 1037 38,2 61,8
-8,0 969 940 1041 41,5 58,5
-9,0 1075 942 1045 44,4 55,6

-10,0 1178 943 1049 47,0 53,0
-11,0 1278 945 1053 49,4 50,6
-12,0 1375 946 1056 51,6 48,4
-13,0 1470 947 1059 53,5 4~,5
-14,0 1563 948 1062 55,3 44,7

-15,0 1653 950 1065 57,0 43,0
-16,0 1741 950 1068 58,5 41,5
-17,0 1827 951 1071 59,9 40,1
-18,0 1910 952 1074 61,3 38,7
-19,0 1992 953 1076 62,5 37,5

-20,0 2072 954 1079 63,7 36,3
-21,0 2150 955 1081 64,8 35,2
-22,0 2226 955 1084 65,8 34,2

Detta ar av intresse for forsoket eftersom tryckbehallaren andrar

volym under forsokets gang. Forst och framst sa finns en termisk

volymforandring, volymen minskar med sjunkande temperatur. Dess-

utom kommer det okande trycket, med sjunkande temperatur, att

orsaka en volymokning av behallaren. Dessa motverkar varandra men

det ar knappast mojligt att balansera dessa volymforandringar

helt. Isaksson och Larson (1988) visade att volymforandringarna

ar sma, <1%, i sina studier av istermometern.
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Figur 2. Trycktemperaturkurva for is beraknad enligt formel C~7).

4. GENOI~'URT ARBETE

4.1 Istermometern

Inom ramen for ett examensarbete vid institutionen for Samhalls-

byggnadsteknik, Tekniska Hogskolan i Lulea, har istermometern

studerats av Isaksson och Larson (1988). I arbetet ingar en

grundlig genomgang av tillganglig vetenskaplig litteratur inom

omradet trycksmaltning. Resultaten som har sammanstallts pa ett

fortjanstfullt satt innehaller uppgifter om bland annat termisk

volymutvidgningskoefficient, kompressibilitet, och jamviktstryck

for vatten och is som funktion av temperatur.

Principen for istermometern ar att man genom kunskap om tryck-

temperatursambandet for en isvattenblandning ska kunna bestamma

t~mperaturen genom att mata trycket. Termometerns temperaturomrade
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ligger mellan 0 °C och - 22 °C och motsvarande tryckomrade 0 MPa

till 220 Ml'a. Vattnets stravan att frysa motverkas av att tryck-

okningen ger en sankning av smaltpunkten. Detta gor att ett unikt

jamviktstryck uppstar vid varje temperatur.

Det skulle vara mojligt att mata trycket direkt i isvattenbland-

ningen men en sadan tryckgivare med god precision ar mycket kost-

sam vid dessa stora tryck. Den ar ocksa utrymmeskravande vilket

gor att metoden endast ar lamplig for kalibreringsmatningar. I den

testade istermometern mats trycket istallet indirekt genom toj-

ningsmatningar pa den metallbehallare som innehaller isvatten-

blandningen.

Tojningarna uppkommer da trycket i behallaren okay eller minskar.

Tryckokning sker da termometerns vatten delvis fryser medan tryck-

sankning sker da isen delvis smalter. Dessa tryckforandringar or-

sakar en proportionell volymforandring av behallaren. Den uppkomna

volymforandringen registreras med tojningsgivare monterade pa

behallarens utsida.

Resultaten av genomforda laboratorieforsok med istermometern\visar

att termometern rent principiellt fungerar, dvs att det uppkomna

trycket orsakar proportionella tojningar pa behallarens utsida.

Det ar dock ett ganska langt steg till en fungerande termometer.

Det huvudsakliga problemet med genomford prototyp var att den

gjordes alltfor hallfast, varfor de uppkomna tojningarna bleu sma.

Ytterligare ett problem ar att vattnet blir underkylt under den

forsta avkylningsfasen. Sedan isen val har bildats en forsta gang

sa fungerar termometern sa lange som det finns nagon del is kvar i

behallaren. I Isaksson och Larsson (1988) redovisas ocksa forslag

till forbattringar for vidareutveckling av istermometern.

4.2 Istrycksmatningar

De matningar som finns publicerade i vetenskaplig litteratur ut-

fordes av Tammann (1903, 1910) och Bridgman (1912). Deras pionjar-

arbeten refereras fortfarande i vetenskapliga artiklar inom omra-

det. Trots omfattande litteraturstudier har vi inte funnit att
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nagra senare matningar har gjorts. Tammann och Bridgman anvande

sig av en metod som innebar att en isbit vid konstant temperatur

utsatts for ett yttre tryck som successivt okas. For varje tempe-

ratur pa isen finns ett tryck vid vilket isen borjar smalta. Denna

trycksmaltpunkt mattes noggrannt av Tammann och Bridgman.

I de matningar som genomforts pa Vattenteknik i Lulea anvandes en

principiellt annorlunda metod. Metoden bygger att vatten avkyls i

en helt fylld vattenbehallare varvid vattnet delvis fryser till

is. Vid varje temperatur fryser sa stor del av vattnet att termo-

dynamisk jamvikt uppkommer i isvattenblandningen. Ytterligare

tryckokning skulle innebara smaltning tills jamvikt ester uppstod.

Denna matprincip ar battre an den som anvandes av Tammann och

Bridgman for snart ett sekel sedan. Principens fordel ligger i att

vattnet sjalvt skapar sitt jamviktstryck varfor den felkalla som

finns i ett utifran palagt tryck har eliminerats.

Lena Molin, Hogskolan i Kalmar, testade och utformade matutrust-

ningen pa Vattenteknik i Lulea som en del av sitt praktikarbete

tillsammans med teknikerna Rolf Engstrom och Anders Westerberg.

Kjell Larsson forbattrade matutrustningen, genomforde ett anal

tester och kalibreringar finnan han genomforde istrycksmatningarna

i Vattentekniks laboratorium i Lulea.

4.2.1 Genomforande

Trycksmaltningstesterna utfordes i en frysbox. Rent avgasat vatten

inneslots i ett tryckkarl. Temperatur och tryck mattes i isvatten-

blandningen i tryckkarlet. De uppmatta signalerna registrerades pa

en skrivare samtidigt som matvardena ocksa erholls digitalt.

Frysboxen vest forsedd med tva varmeelement, pa vardera 100 W. Med

hjalp av frysboxens kylning, de tva varmeelementen och tva flaktar

kunde en stabil, omblandad lufttemperatur uppratthallas i frys-

boxen. Temperaturen kontrollerades med en termostat vats tempera-

tur mattes med en PT-100 givare.

Trycktanken med en volym av 50 ml vest svarvad ur ett stycke, rost-
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fritt syrafast stal. Under forsoken stod den vattenfyllda tryck-

tanken pa ett skakbord, inuti frysboxen, for att undvika tempera-

turskiktning i isvattenblandningen. Trycktankens storlek och form

framgar av Figur 3.

10.5
t~

~5

25 O

1 2.5 O O

25 O : s I, 6

2.5 G O
25 O

100

Figur 3. Tryckbehallare for istrycksmatningar. Efter Larsson

(1988).

Temperaturgivaren (PT-100) som monterats genom tryckbehallarens

ena gavel registrerar temperaturen 25 mm in i isvattenblandningen

med en noggrannhet av ±0,02 vid 0°C och ±0,05 °C vid -16,95 °C.

Tryckmataren som monterats pa tryckbehallarens andra gavel mater

det hydrauliska trycket i isvattenblandningen. Den piezoelektriska

tryckgivaren ar i kontakt med den trycksatta vatskan genom ett hal

som borrats i genom gaveln. Eftersom tryckgivaren inte "tal" tem-

peraturer som ar lagre an -5 °C har tryckmatarens elektroniska del

lindats in i en varmekabel varefter den varmeiolerats. Tempera-

ruren innanfor isolering kontrolleras med en termostat och halls

konstant vid 0 °C. Tryckgivarens noggrannhet ar 0,25% vilket inne-

bar att det maximala felet ar 0,55 MPa (5.5 bar).
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4.2.2 Resaltat av istryckmatningar

I Tabell 2 nedan redovisas matningar gjorda av Tammann (1903) och

Tammann (1910), Bridgman (1912) tillsammans med var egen studie

som ar dokumenterad i Larsson (1988). I Figur 4 finns en grafisk

sammanstallning dar det battre framgar skillnader och likheter

mellande olika trycksmaltkurvorna. Den heldragna kurvan som finns

inlagd i samtliga matningar ar den beraknade kurvan som tidigare

redovisats i Figur 2.

Den beraknade kuvan ligger narmare de gamla matningarna an de som

gjorts i denna studie. Orsaken till detta ar antagligen att gamla

uppmatta K-warden har anvants i berakningarna.

Som en foljd av underkylning har uppmatta tryck som ar lagre an

575 bar (dvs for temperaturer hogre an -4,5°C, se Tabell 2) er-

hallits under smaltningsfasen medan ovriga tryck har matts under

frysning. Underkylning av is III upptrader formodligen ocksa vid

temperatures lagre an -22°C eftersom det forvantade, och tidigare

uppmatta, maximala trycket inte uppnaddes.

TABELL 2. Sammanstallning over genomforda matningar av tryck-
smaltkurvan for is (Ih).

Tammann (1903) Tammann (1910) Bridgman (1912) Denna studie

(°C) (bar) (°C) (bar) (°C) (bar) (°C) (bar)

-2,00 268 -4,0 550 0 1 -0,33 s 51

-4,00 504 -7,7 935 -1,1 122 -0,78 s 112

-5,98 720 -9,0 1115 -2,3 281 -1,50 s 208

-7,98 955 -15,7 1705 -3,3 416 -2,75 s 374
-10,11 1171 -19,4 2004 -4,0 520 -4,50 f 575

-13,62 1506 -22,0 2220 -4,75 565 -6,23 f 764

-17,60 1843 -6,9 788 -12,06 f 1328

-20,56 2090 -7,9 910 -14,17 f 1510
-12,0 1320 -17,77 f 1795
-12,40 1370 -20,80 f 2017
-14,80 1580 -23,12 f 2171
-16,15 1690
-18,7 1890
-20,15 2000 s=smaltning
-20,6 2100 f=frysning

-22,0 2115
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Noggrannheten i genomforda matningar ar nagot forbattrade sedan

Tammann (1903). Tammann anger noggrannheterna ±10 bar for tryck

och ±0,1 °C for temperatur. I derma studie ar motsvarande warden

±5,5 bar och ±0,02°C vid 0°C och 0,05°C vid -16,95°C.
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Figur 4. Upmatta smalttryck for is fr~.n Tammann (1903), Tammann

(1910), Bridgman (1912) och derma studie (1988). Den

heldragna kurvan i samtliga diagram ar den beraknade

trycksmaltkurvan. Data fran derma kurva anges i Tabell 1.
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4.3 NFR-projekt

Som en konsekvens av att kunskap kraver mer kunskap ansokte avdel-

ningen for Vattenteknik om projektmedel hos Naturvetenskapliga

Forskningsradet (NFR) for att gora grundlaggande laboratoriemat-

ningar av isens tryck-temperatursamband. Bakgrunden till ansokan

ar att den vetskap som idag finns inom omradet bygger pa ett fatal

matningar som gjordes i borjan av vart sekel. Dessa matningar ar

valgjorda men med de forfinade mat- och registreringsutrustningar

som nu finns tillgangliga skulle vetskapen oka eller atminstone

bli mer exakt. Det ar dessutom mojligt att med numeriska dator-

modeller mycket noggrannt berakna den graf som beskriver isens

trycktemperatursamband. Denna ansokan ayslogs av NFR, 1988.

Med genomforda matningar som grund, for att demonstrera matprin-

cipens fordelar jamfort med tidigare matningsmetoder kommer vi att

lamna in en fornyad projektansokan till NFR. I dessa laboratorie-

matningar planerar vi att datorstyra frysnings- och uppvarmnings-

forloppet for att mojliggora istrycksmatningar vid valfri tempe-

ratur.

4.4 Informationsspridning om isbilen

Isbilen har stallts ut pa Elmiamassan i Jonkoping under 14 dagar

och har aven presenterats genom foredrag och videovisning vid en

energimassa i Karlstad. Den presenterades pa "The Fifth Inter-

national Symposium on Ecological Design", Svedala, i maj 1987.

Den informationen som har resulterat i de flesta forslagen till

olika anvandningsomraden har dock getts vid direkta demonstra-

tioner och visningar pa avdelningen for Vattenteknik. Kontakterna

med foretag har inte bidragit till nagra tillampningsforslag.

SAAB-Space i Linkoping har dock visat intresse, se aysnitt 5.5.

Information om isbilen har spridits genom artiklar i svenska och

utlandska dagstidningar och tekniska tidskrifter. Den stora popu-

larvetenskapliga tidskriften Popular Science, med en upplaga pa

1,8 milj exemplar i USA kommer att presentera en artikel om is-

bilen under rubriken What's New under vintern 1988/1989. Ett TV-
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produktions bolag fran Australien kommer att filma isbilen under

drift i Lulea under vintern 1988/89. De filmar for amerikanska Fox

Production Network. Isbilen kommer att presenteras i en program-

serie som heter Beyond Tomorrow som sands via 250 TV-stationer

over hela USA pa basta sandningstid. Programmet visas dessutom i

mer an 58 andra lander i hela varlden. Vi forvantar oss reaktioner

i form av uppslag och ideer framover pa denna massiva information

om isbilen.

5. TANKBARA TILLAMPNINGAR

Den forsta sjalvklara tillampningen ar att tillverka isbilar. Det

ar mojligt att det finns ett intresse for isbilen som leksak eller

for nagon slags hobbyverksamhet. Det verkar kanske langsokt men av

det stora intresse som isbilen mott s~. horde det vara mojligt att

atminstone i undervisningssyfte tillverka ett ant al isbilar. Dar-

igenom sa skulle nuvarande prototyp aysevart kunna forbattras.

Det ar dock enklare att ladda upp en sadan bil med hjalp av en

domkraft. Alltsa samma drivenhet men trycket skapas med handk~raft

eller fotkraft. Da ar det dessutom mojligt att kora fordonet under

sommartid.

Andra mojliga tillampningar galler utvinning av energi ur istryck.

Energikallans karaktar ar dock sadan att man kanske hellre ska

tala om effektutvinning. I princip kan tillampningarna indelas i

tva olika slag, energiproduktion for engangs- eller flergangs-

anvandning. Dessa ar i sin tur beroende av om det finns tillgang

till varmeenergi for att smalta isen. Saknas tillganglig energi

for atersmaltning beror det pa klimatet hur manga frysnings- och

smaltsmaltningscykler som kan genomforas varje ar.

Ett system for engangsanvandning resulterar i en dyrare energipro-

duktion an ett system som kan koras ett flertal cykler per ar.

Engangssytem kraver darfor mycket speciella tillampningar dar en

enda driftcykel per ar kan betala hela systemet. I sadana fall

maste man soka tillampningar dar energin kan radda liv eller andra
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mycket stora warden. Systemet blir narmast att betrakta som en

forsakring dar man helst ser att det aldrig behover komma till

anvandning. System for flergangsanvandning maste daremot vara

kommersiellt lonsamma pa ett helt annat Batt. Dessa tillampningar

kommer att konkurrera med alternativa energikallor.

5.1 Istermometer

Principen for istermometern ar just fasjamvikten i en innesluten

is-vatten-blandning dar ett unikt tryck upptrader vid varje tempe-

ratur. Iden forutsatter dessutom att man kan mata trycket mer nog-

grannt an temperaturen.

I ett examensarbete har Isaksson och Larsson (1988) visat att

principen for istermometern ar realiserbar. En prototyp av ister-

mometern tillverkades och temperaturmatningar genomfordes i tempe-

raturintervallet 0 till -22°C. Trycket mattes indirekt i en helt

fylld och sluten vattenbehallare som utsattes for koldgrader.

Tryckmatningarna gjordes indirekt genom att mata den tojning som

tryckforandringen i behallaren orsakade pa behallarens yta. Mat-

ningarna war repeterbara vilket innebar att man utan kunskap~om

trycktemperatursambanden for en isvattenblandning kan kalibrera

tojningarna mot temperatur och darigenom direkt skapa en anvandbar

temperaturgivare. Med den prototyp som konstruerades kan tempera-

turen mat as med en noggrannhet av ±0,04 °C. Prototypen kan natur-

ligtvis forbattras aysevart med de kunskaper och erfarenheter som

vunnits av genomfort arbete.

Pentronic AB som ar en stor svensk tillverkare av temperaturgivare

har visat intresse for examensarbetet. Pentronics temperaturmat-

ningslaboratorium har samma status som Statens Provningsanstalt

wad galler temperaturmatningar. De genomfor kalibreringar och

tillverkar termometrar med en noggrannhet av i basta fall ±0,001°C.

Det ar war aysikt att, eventuellt i samarbete med Pentronic AB,

forbattra istermometern for mycket noggranna temperaturmatningar.

For deras syften, for kalibrering, sa skulle det vara lampligt att

gora en istermometer som mater trycket direkt. Matomradet som for
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rent vatten ligger mellan 0°C och -22°C kan forskjutas med hjalp

av olika frysnedsattande tillsatser i vattnet. Det finns ocksa

andra amnen an vatten som expanderar da det gar over till fast

fas. Ett exempel pa detta ar paraffin som dessutom har en betyd-

ligt hogre "fryspunkt". En sadan termometer skulle fungera i ett

helt annat temperaturomrade, se aysnitt 5.8. Inom ramen for denna

studie har inte andra amnen an vatten studerats.

5.2 Startmotor

Det ar mojligt att gora en startmotor, eller annu hellre start-

hjalp som motsvarar gamla tiders handvev. Detta skulle vara en

direkt tillampning av ismotorprincipen. Det ar bara att montera

ismotorns kraftuttag s~ att startenergi kan utvinnas. Anvandnings-

omradet ar framfor alit starthjalp av motorer som arbetar i kallt

klimat exempelvis gruv- och skogsmaskiner pa nordliga feller

mycket sydliga) breddgrader.

Principen for en sadan startmotor ar att en vattenfylld trycktank

ar monterad pa den maskin sam kan behova starthjalp. Maskinen star

utomhus i ett kallt klimat. Vattnet fryser till is varvid is~ns

tryck byggs upp. Nar maskinen ska startas oppnas en ventil varvid

den upplagrade energin pa hydraulisk vag via en hydraulmotor kan

utnyttjas for att ge starthjalp. Nar maskinen har startat utnytt-

jas motorvarmen for att smalta den is som bildats i behallaren.

Genom det undertryck som bildas av isens volymminskning vid over-

gang till vatten kan systemet ester ga tillbaka till startlaget for

att ester frysa till is om det ar tillrackligt kallt ute. Detta

system fungerar inte om det ar plusgrader utomhus men des behovs

sannolikt ingen starthjalp.

Tillampningen later dock battre an vad den ar eftersom denna

starthjalp enklare kan erhallas med hjalp av den vanliga motor-

kraften. Detta sker des lampligtvis sa att motorn driver en

hydraulpump som lagrar tryck i en tryckackkumulator. Denna kan

anvandas vid behov och kan alltid laddas sa fort som motorn ar

igang. Det finns alltsa ingen anledning att ladda den tryckackumu-

lator med istryck.
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5.3 Nodenergi

Nodenergi vid turiststugor kan vintertid mycket val produceras med

hjalp av ismotorprincipen. En vattenfylld tank kommer under perio-

der av kyla att lagra upp isenergi i form av tryck. Energiuttag

kan darefter goras nar man sa onskar. Vid energiuttag kan istryck

omvandlas till hydraulisk energi for att darefter omvandlas till

elektricitet. I detta fall kan energin exempelvis utnyttjas for

att driva en nodsandare. Problemet med denna anordning ar att

isvolymen maste tinas finnan den kan utnyttjas pa nytt. Genom att

koppla ihop vattentanken med en solfangare enligt aysnitt 5.4 kan

dock iden vara intressant.

5.4 Istrycksenergi och solfangare

Goran Hultmark, AB Andersson & Hultmark, som ar en av Sveriges fa

solfangartillverkare har framfort forslaget att man skulle koppla

ihop ismotorn med en solfangare. Da har man den fordelen att kylan

kan utnyttjas for frysning, under dygnets kallaste timmar, medan

solenergi kan utnyttjas for att smalta isen under dagtid. Genom

att koppla istanken till en solfangare kan isen atersmaltas.\Detta

later sig enkelt goras eftersom en solfangare kan ge hoga tempera-

turer aven om det ar manga minusgrader i luften. I detta fall kan

isenergin utnyttjas regelbundet, kanske frysning varje natt och

upptining varje dag. Det kan vara lampligt att lagra den generera-

de elenergin i batterier. Detta system ar mycket intressant for

nodenergisystem enligt ovan. Denna koppling som gor det mojligt

att "gang-pa-gang" utvinna isenergi ur samma vattenvolym, vidgar

anvandningsomradet hogst aysevart. Solfangare i system med is-

motorn bor vara formal for framtida forskningsinsatser. I detta

sammanhang bor man ocksa tanka sig andra mojliga amnen, se aysnitt

5. 8, med hogre smalpunkt an vatten.

5.5 Rymdenergi

Isenergiproduktion kopplat till solfangare ar en mojlig losning.

Forutsattningarna ar bast dar det forekommer bade strang kyla och

bra solforhallanden. Sadana omraden kan hittas pa jordens mer
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nordliga och sydliga delay. I norra Skandinavien finns sadana

omraden och forutsattningarna forbattras upp mot fjallkedjan. Det

finns annu gynnsammare forutsattningar i Arktis och Antarktis,

strang kyla och stark solinstralning. De allra batsta forutsatt-

ningarna finner man om man lamnar jorden och tar sig en bit ut i

rymden. Dar ar situationen extrem bade vad galley kyla och sol-

instralning. Extremt laga temperaturer hittas i de banor day

satelliter for bade militara och civila andamal hay sin gang.

Rymdens solenergi kan dessutom utnyttjas 24 timmar per dygn, aret

runt. Metoden ar mest lampad om det finns ett direkt behov av

hydraulisk kraft.

Ofta anvands solceller for energiproduktion i olika rymdprojekt

men dessa hay relativt lag verkningsgrad varfor effektuttaget blir

lagt per m2 solcellyta. Elektrisk energi kan inte lagras i nagon

namnvard grad. Kommersiellt tillverkade solceller ha en verknings-

grad pa cirka 10%. En typisk maximal uteffekt for solceller pa

jorden ar darmed cirka 100 W/m2. Det ar da fragan om elektrisk

energi men effekten ar lag vilket begransar dess anvandnings-

omrade. Genom att koppla ihop 10 m2 solceller erhalls da en

maximal uteffekt pa 1 kW. Foljakligen behovs mycket stora so~-

cellsytor for att uppna stora effekter.

For ismotortillampningar i rymden ar det mojligt att utvinna

mycket stora effekter, i storleksordningen MW under kortare tider.

vanliga solfangare kan sedan tillatas to god tid pa sig for att

solvarme ester smalta den is som hay genererat denna effekt. Detta

system kraver betydligt mindre solfangaryta an vad motsvarande

effekt skulle krava i ett system med solceller.

Saab-Space i Linkoping hay gett en relativt god bild om forutsatt-

ningarna i rymden. Det kan finnas anvandning for storre effekter

an vad som utnyttjas idag. Det finns dock problem med att tillfora

mekanisk energi hastigt i rymdtilllampningar, eftersom hela satel-

liten des paborjar en motriktad rorelse som maste motverkas och

dampas av satellitens stabiliseringssystem.

Det finns ocksa problem med vatskor i rymden. Vid otatheter for-
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svinner vatskan ut i rymdens vaakum. Dessutom finns ett kostnads-

problem i dessa sammanhang eftersom uppskjutningskostnaden for en

satellit ar 100.000 - 200.000 kr/kg. Normalt har man gott om tid

att utfora manovrer i rymden men i vissa sammanhang gors hastigare

manovrer. Dessa ar d~ av engangskaraktar, tex vid utfallning av

solpaneler och antenner. Da anvands vanligtvis fjadersystem.

Den enda tillampningen som Saab-Space kan se ar en liten ismotor

som kan konkurrera med eldrivna motorer. Fordelen skulle vara den

mindre solfangaryta som behovs for att driva ismotorn an elmotorn.

De poangterar dock svarigheterna med bland annat temperaturkon-

troll och lackageproblem.

5.6 Provtryckningsanlaggning

Vid provtryckning av ror och karl anvands ofta relativt hoga

tryck. Man will ofta kunna gora cykliska belastningar. Asea Plast

i Oslo, har under varen gjort trycktester pa "plastror" i avdel-

ningen for Vattentekniks laboratorium. Trycktesterna gjordes vid

sa hoga tryck som 450 bar. Man testade ett 2,5 langt ror med en

diameter av 500 mm. Testerna gjordes genom att vatten i rore~

trycksattes med hjalp av en hogtryckspump. Sadana pumpar ar dyra

(ca 300.000 kr) och utsatts for stort slitage. For att minska

riskerna vid rorbrott genomfordes trycktesterna under vatten, i en

bassang, for att darigenom dampa en eventuell explosion. Man kan

aven gora provtrycknngar med tryckluft men i detta fall ar explo-

sionsrisken aysevart storre. Vid detta tillfalle inleddes diskus-

sioner om inte istryck skulle kunna vara lampligt for trycktester.

For att uppna trycket 450 bar tacker det att fylla roret med

vatten och sedan kyla det till cirka -3,5 °C. Detta kan enkelt

goras i ett klimatrum. Cykliska belastningar skots da genom en

termostatreglerad temperatursvangning i klimatrummet. En tempera-

tursankning pa 0,1 °C innebar en tryckokning pa cirka 15 bar, se

Figur 2 och Tabell 1. Tester av stora behallare kan goras utomhus

varvid vinterkylan kan tillatas generera trycket. I detta fall

maste man dock se till att inte trycket blir for stort, men detta

later sig goras genom tryckreducering av den typ som demonstrerats
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i isbilen.

Asea Plast visade intresse for iden och lovade att aterkomma for

tester i mindre Skala. Det bor noteras i att det knappast kan bli

fragan om nagon explosion om istryck utnyttjas. Det uppkomna

trycket (vid 450 bar) innebar att cirka 22%, se Tabell 1, av

vattenvolymen har omvandlats till is. Vid ett rorbrott blir expan-

sionen endast cirka 9% av isvolymen dvs cirka 2% av den totala

volymen vilket inte kan Leda till nagon "explosion". Vid avdel-

ningen for Bergmekanik pa Tekniska Hogskolan i Lulea, pagar arbete

med hoga tryck i samband mer bergspanningsmatningar. Bergmekanik

har ocksa visat intresse for istrycksmetoden.

5.7 Ismotorn kopplad till varmepump

Det ar numera vanligt att energi utvinns ur vatten med hjalp av

varmepump. Ofta utnyttjas vattnets hoga isbildningsvarme, dvs

vatten av lag temperatur fryses med hjalp av en varmepump vari-

genom frysenergin kan tas till vara. Ett intressant uppslag, i

samband med denna energiutvinning ur vatten, ar att koppla ihop

ismotorn med en varmepump.

Varmepumpens verkningsgrad eller varmefaktor ar i hog grad beroen-

de pa vilken avgiven temperatur som produceras av varmepumpen.

Detta innebar kortfattat att det ar mer ekonomiskt att kora en

varmepump da man endast onskar en liten temperaturokning relativt

varmekallan. Varmepumpens varmefaktor (vf) kan idealt tecknas

enligt formel (13), dar Ti (K) star for avgiven temperatur i och

T2 star for varmekallans temperatur. I praktiken visar det Sig att

varmefaktorn blir ungefar halften sa stor som den teoretiska.

Varmefaktorn ar en slags verkningsgrad dar den tillforda driv-

energin ger en avgiven varmeeffekt som ar of ganger storre. I

Tabell 3 ges nagra berakningsexempel av ideal varmefaktor.

Ti
of = --------

(T2-Ti)

(13)



TABELL 3. Ideal varmefaktor for varmepump bero-
ende pa tillford och avgiven temperatur.

tillf. avg. temperaturhojning Varmefaktor
T1 T2 T2-T1 of
(°C) (°C) (°C)
-3 -2 1 270/1 = 270
-3 0 3 270/3 = 90
-3 2 5 270/5 = 54
-3 6 9 270/9 = 30
-3 12 15 270/15 = 18
-3 27 30 270/30 = 9
-13 -12 1 260/1 = 260
-13 -9 4 260/4 = 65
-13 -3 10 260/10 = 26
-13 0 13 260/13 = 20
-13 13 26 260/26 = 10

Varmefaktorn (vf) = 270 i Tabell 3 innebar att for varje tillford

drivenergienhet erhalls 270 energienheter varme om man hojer den

tillforda temperaturen fran -3°C till -2°C. Normalt ligger varme-

pumparnas avgivna temperatur betydligt hogre eftersom man inte

finner nagot skal att hoja varmekallans temperatur endast 1 °C.

Det filsofiskt intressanta med detta resonemang ar dock att om

kylningen av ismotorn sker med varmepump kan man konstruera fall

dar varmepumpen dries av den istrycksenergi som skapas av varme-

pumpen sjaly. Detta innebar att vid nagon temperatur T2 ar varme-

faktorn tillrackligt hog for att det genererade tryckvolymarbetet

ska kunna driva varmepumpen. Naturligtvis upphor drivkraften da

alit vatten har frysit till is. Denna paradoxala tillampning, att

lata en varmepump driva sig sjaly. ar vard fortsatta teoretiska

studier.

5.8 Paraffin istallet for vatten

Paraffin ar ett exempel pa annat amne som pa samma satt som vatten

har den egenskapen att det utvidgas da det overgar till fast fas.

Inom ramen for denna studie har inga andra amnen an vatten stude-

rats. Fordelen med ett amne som paraffin ar dess hoga stelnings-

punkt (smalt- eller fryspunkt). Det skulle vara enkelt att "frysa"

ett sadant amne med en smaltpunkt pa cirka 30 °C. Det ar angelaget

att det goys en litteraturgenomgang av samtliga amnen som expande-
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rar vid frysning. Denna studie bor innefatta de fysikaliska egen-

skaper ur vilka trycksmaltkurvan kan beraknas. Darigenom kan det

mojliga energiuttaget beraknas for dessa amnen.

5.9 Uvriga uppslag

Det har aven framforts andra uppslag av personer som intresserat

sig for ismotorprincipen. Trots att dessa ar inte granskade inom

detta projekt kan det vara lampligt att namna nagra av forslagen.

Ett forslag gar ut pa att utnyttja isenergi for domkrafter i kallt

klimat. Detta har namnts i samband med militara tillampningar. Det

ar enkelt att tillverka en domkraft for hoga och tunga lyft med

hjalp av istryck. Frysbehallaren skulle inte behova vara vatten-

fylld forran vid det tillfalle da den skall anvandas. Anvandnings-

omradet skulle vara for tunga fordon som tanks eller liknande.

Ett annat forslag galley dammluckorna i kraftverksdammar som ar

svara att oppna i samband med p~.frysning och stora islaster pa

konstruktionen. For sadana tillfallen skulle man kunna tanka sig

en istryckdriven reservanlaggning med hydraulisk kraftoverforing.

6. SLUTSATSER

Forst boy konstateras att istrycksenergin ar en form av energi-

lagring eller kanske annu hellre effektlagring. Koppling till

nagon varmekalla goy det mojligt att cykliskt upprepa energiut-

taget ur en och samma vattenvolym.

Den tillgangliga energin ar maximalt 2,75 kWh/m3 vatten. Mycket

stora effekter, 100-tals kW, kan tas ut under kort tid. Inga

studier hay annu gjorts pa andra amnen med samma egenskap, att

expandera vid overgang till fast fas.

6.1 Ny metod for istrycksmatningar

Principen med ismotorn hay legat till grund for den nya metod for

istrycksmatningar som genomforts i Lulea. Metoden ar principellt



battre an tidigare metod eftersom isen skapar det tryck vid vilken

den ar i termodynamisk balans. Detta eliminerar en felkalla med

ett yttre palagt tryck som finns i den gamla metoden. Metoden har

annu inte hunnit presenterats internationellt. Detta kommer att

ske under POAC-konferensen i Lulea under sommaren 1989. Vi for-

vantar oss konstruktiv kritik vid detta tillfalle. Denna matmetod

bor vidareutvecklas bade teoretiskt och praktiskt.

6.2 Ismotor kopplad till solfangare

En tillampning som tycks ha stor potential den dar ar ismotorn

sammankopplas med solfangare. Da kan energi cykliskt genereras io

takt med frysningar och smaltningar. Denna ide innefattar aven

andra amnen an vatten, exempelvis paraffin som har en betydligt

hogre "fryspunkt" an vatten. Tillampningen skulle kunna bli

extra intressantom det fanns lampliga tillampningar i rymdsamman-

hang. Det ar an~elaQet att det gors en litteraturstudie av samt-

liQa amnen som expanderar vid frysninQ. SamtidiQt bor mo.ili~t

enerQiutta~ beraknas for dessa amnen.

6.3 Istermometer

Istermometern ar en tillampning dar principen med istrycksmatning-

ar kan visa sig lamplig for att konstruera en mycket noggran ter-

mometer. Trycket bor dock matas direkt. De hoga kostnaderna for

noggranna tryckgivare for hoga tryck gor istermometern mest lampad

for laboratoriebruk. Istermometern kommer att utvecklas i och med

fortsatta studier av den nya matprinciAen for istrycksmatninQar.

6.4 Ismotor kopplad till varmepump

En mycket spektakular tillampning ar den dar ismotorn kopplas till

en varmepump. Det paradoxala ar att det ar mojligt att driva

varmepumpen med det tryck som bildas vid frysningen trots att is-

bildningen orsakas av varmepumpen. Detta ar intressant, rent

filosofiskt, aven om den avgivna temperaturen kan bli for lag for

verkliga anvandningsomraden. Det ar angela~et att en teoretisk

studie av kopplin~en ismotor/varmepump ~enomfors.
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6.5 100-tals miljoner potentiella idegivare

Det storsta hoppet till framtida tillampningar satts dock till de

100-tals miljoner manniskor som kommer att informeras om isbilen

via det TV-program som spelas in under vintern 1988/89. Vi vet att

programmet "Beyond Tomorrow" visas i mer an 58 lander med bland

annat sandningar over hela USA. Dessutom kommer en popularveten-

skaplig artikel om isbilen i Popular Science i nov-dec 1988. Tid-

skriften som har en upplaga pa 1,8 miljoner, bara i USA, nar upp-

skattningsvis 10 miljoner tekniskt intresserade lasare. Denna

Breda information om isbilen har annu inte resulterat i nagra

tillampningar. Det ar emellertid att vanta att en allmannare

kannedom om isbilen kommer att inspirera till manga olika ideer.

Denna stvdie ar genomford med stod fran COLDTECH, Lulea

~Z~7
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BILAGA 1:1

REM LULEA, SWEDEN 1988-12-07. PROGRAM: NIELTPRES.BAS
REM Calculation of the melting pressure curve of ice
REM based on Clapeyron's ekvation and the general expression for
REM the volume change as a function of temperature and pressure
REM
REM Bo Nordell, Dept. of Water Resources Engineering (WRFC)
REM Lulea University of Technology, 5-95146 LULEA, SWEDEN
REM telephone: (46) 920 91000
REM
REM T = temperature (K)
REM TC = temperature (°C)
REM P = hydrostatic pressure (Pa)
REM L = latent heat of fusion (J/kg)
REM PB = hydrostatic pressure (bar)
REM DTDP = dT/dP
REM ANT = no of iterations/°C
REM POUT = pressure for output
REM TOUT = temperature for output
REM Ax = integrated thermal volume expansion coefficient (1/K)
REM Kx = integrated compressibility coefficient (1/Pa)
REM Cx = integration constant (m3/kg)
REM Rx0 = density 0 C and 0 Pa
REM Vx = specific volume (m3/kg)
REM Mx = mass (kg)
REM Mxout = mass for output
REM VOLxOUT = volume for output
REM RxOUT = density for output
REM x = i = ice ~
REM x = w = wa.ter
REM TEMP = output control temperature
REM
REM Initial values. Calculation of integration constants.

REM

A~=" Temp. Pres. Dens. Dens. Vol. Vol."

B$=" ice water ice water"

C~=° (C) (bar) (kg/m3) (kg/m3) (%) (%) "

OPEN "UTDATA" FOR OUTPUT AS #1

T=273.15

TC=T-273.15

P=0

PB=O

Rio=917.3

Rw0=999.84
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Vi=1/Ri0 BILAGA 1:2

Vw=1/Rw0

Cw=Vw

Ci=Vi

TEt~=O

PRINT #1, "PROGRAM MELTPRES.BAS"

PRINT #1,

PRINT #1, "Integration constants"

PRINT #1, "Cw=1/";1/Cw;" m3/kg"

PRINT #1, "Ci=1/";1/Ci;" m3/kg"

PRINT #1,

PRINT #1, "P(Pa)"," dT/dP (C/Pa)"

SW=O

REM Solving the Clapeyron equation numerically

ANT=1000

FOR Y=1 TO 23~ANT

LTC=TC

TC=T-273.15

PB=P/101325 ~

L=(0.03242~TC"2+5.20424~TC+333.6)~1.E3

Ai=(161-27.0/40.O~TC/2)~TC~1E-6

Ki=PB~(35.02474-2.474952E-2~PB/2+5.764791E-6~PB"2/3)~1E-6

Kw=PB~(52.02-2.002517E-2~PB/2+6. 59652E-6~PB"2/3)~1E-6

Aw=(-1.58-0.02943~TC/2-0.015714~TC"2/3)~TC~1E-4

Vw=Cw~EXP(Aw-Kw)

Vi=Ci~EXP(Ai-Ki)

DTDP=(T/L)~(Vw-Vi)

IF SW>0 GOTO 90

PRINT #1, P,DTDP

PRINT #1,

PRINT #1,A~

PRINT #1,B~

PRINT #1, C$

PRINT #1,

SW=1

90 DP=1E7/ANT
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P=P+DP

DT=DP~DTDP

B I LAGA 1: 3

T=T+DT

POUT=INT((P-DP)/1E5+0.5)

IF TC>=TENff' THEN 200

TEMP=TEMP-1

TOUT=INT(LTC+0.5)

100 Mi=(Vw-1/Rw0)/(Vw-Vi)

MiOUT=INT(Mi~1000)/1000

VOLiOUT=INT(Mi~Vi~1E6+0.5)/10

VOLwOUT=100-VOLiOUT

RiOUT=INT(1/Vi)

RwOUT=INT(1/Vw)

PRINT #1, USING D~;TOUT,POUT,RiOUT,RwOUT,VOLiOUT,VOLwOUT

200 NEXT Y

PRINT #1,

PRINT #1,"iteration frequency = ANT =";ANT

PRINT #1,"1 it./";1E7/ANT;"(Pa)";" = 1 it./";1E2/ANT;"(bar)"

END
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B I LAGA 1: 4

PROGRAM NIELTPRES.BAS

Integration constants
Cw=1/ 999.84 m3/kg
Ci=1/ 917.3 m3/kg

P(Pa) dT/dP (C/Pa)
0 -7.36882E-08

Temp. Pres. Dens. Dens. Vol. Vol.
ice water ice water

(C) (bar) (kg/m3) (kg/m3) (%) (%)

+0.0 1 917 999 0.0 100.0
-1.0 134 921 1006 7.7 92.3
-2.0 264 925 1012 14.5 85.5
-3.0 390 928 1018 20.5 79.5
-4.0 513 931 1023 25.8 74.2
-5.0 632 934 1028 30.4 69.6
-6.0 748 936 1033 34.6 65.4
-7.0 860 938 1037 38.2 61.8
-8.0 969 940 1041 41.5 58.5
-9.0 1075 942 1045 44.4 55.6
-10.0 1178 943 1049 47.0 53.0
-11.0 1278 945 1053 49.4 50.6
-12.0 1376 946 1056 51.6 48.4
-13.0 1471 947 1059 53.6 46.4
-14.0 1563 948 1062 55.4 44.6
-15.0 1653 950 1065 57.0 43.0
-16.0 1741 950 1068 58.5 41.5
-17.0 1827 951 1071 60.0 40.0
-18.0 1911 952 1074 61.3 38.7
-19.0 1992 953 1076 62.5 37.5
-20.0 2072 954 1079 63.7 36.3
-21.0 2150 955 1081 64.8 35.2
-22.0 2227 955 1084 65.8 34.2

iteration frequency = ANT = 100
1 it./ 100000 (Pa) = 1 it./ 1 (bar)
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BILAGA 1:5

PROGRAM NIELTPRES.BAS

Integration constants
Cw=1/ 999.84 m3/kg
Ci=1/ 917.3 m3/kg

P(Pa) dT/dP (C/Pa)
0 -7.36882E-08

Temp. Pres. Dens. Dens. Vol. Vol.
ice water ice water

(C) (bar) (kg/m3) (kg/m3) (%) (%)

+0.0 0 917 999 0.0 100.0
-1.0 134 921 1006 7.7 92.3
-2.0 26g 925 1012 14.5 85.5
-3.0 390 928 1018 20.5 79.5
-4.0 513 931 1023 25.7 74.3
-5.0 632 934 1028 30.4 69.6
-6.0 747 936 1033 34.5 65.5
-?.0 860 938 1037 38.2 61.8
-8.0 969 940 1041 41.5 58.5
-9.0 1075 942 1045 44.4 55.6
-10.0 2178 943 1049 47.0 53.0
-11.0 1278 945 1053 49.4 50.6
-12.0 1375 946 1056 51.6 48.4
-13.0 1470 947 1059 53.5 46.5
-14.0 1563 9413 1062 55.3 44.7
-15.0 1653 950 1065 57.0 43.0
-16.0 1741 950 1068 58.5 41.5
-17.0 1827 951 1071 59.9 40.1
-18.0 1910 952 1074 61.3 38.7
-19.0 1992 953 1076 62.5 37.5
-20.0 2072 954 1079 63.7 36.3
-21.0 2150 955 1081 64.8 35.2

-22.0 2226 955 1084 65.8 34.2

iteration frequency = ANT = 1000
1 it./ 10000 (Pa) = 1 it./ .1 (bar)
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