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vsebinska sporočilnost fotografije in njen estetski učinek, k oceni pa je prispevalo tudi priloženo pojasnilo
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"Selfie" s termo kamero
Za potrebe razvoja in servisa elektronik sem izdelal svojo termokamero, ki bazira na FLIR 
senzorju. Avtoportret je nastal ob prvi uporabi termokamere.
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Dovod kapljevitega CO2 skozi rezalno orodje za proces kriogenega odrezavanja

Kriogeno odrezavanja predstavlja alternativo konvencionalnim odrezovalnim procesom, kjer v rezalno 
cono, namesto škodljivih emulzij, dovajamo kriogeni medij. Kapljeviti CO2 je kriogeni medij, ki med 
procesom kriogenega odrezavanja opravlja funkcijo hlajenja in mazanja, hkrati pa omogoča suh in čist 
odrezovalni process.
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Razgled po mikroskopskem parkirišču

V vrstičnem elektronskem mikroskopu je parkiran tako majhen vzorec, da ga na 
sliki sploh ne vidimo. Tudi strešnega okna nima njegova garaža – v resnici je v 
komori tema, slika pa je posneta z elektroni v t.i. fisheye načinu. »Okna« na vrhu 
so detektorji rentgenskih žarkov in povratno sipanih elektronov.
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Vrtinčna steza na vrhu krila
Razlika tlakov med spodnjo in zgornjo površino letalskega krila je najverjetneje razlog za pojav 
vrtinčne steze na koncu krila. Kljub svoji estetski privlačnosti je pojav eden od vzrokov za povečan 
upor letala in posledično višjo porabo goriva ter ga do danes še nikomur ni uspelo popolnoma 
odpraviti. Slednje potrjuje dejstvo, da ni vse zlato kar se sveti!
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Propelerji brezpilotnika iz ogljikovih vlaken
Fotografija predstavlja propeler iz ogljikovih vlaken na brezpilotnem zrakoplovu Hexabee. 
Brezpilotnik ima 3 leve in 3 desne propelerje, pri njih pa je pomembna togost in masa. 
Makro fotografija je nastala poleti na plaži ob morju v sončnem zahodu.
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Naravno hlajenje

Presenter
Presentation Notes
Najprej pa nekaj besed o hlajenju na splošno. Najbolj splošno bi lahko rekli, da je hlajenje proces odvajanja toplote. Nadalje pa lahko ločimo dva primera. V prvem primeru, kjer ima telo ali prostor katerega želimo ohladiti višjo temperaturo od temperature okolice lahko govorimo o pasivnem hlajenju, saj je to v tem primeru naraven proces. Toplote sama namreč sama prenaša iz telesa z višjo k telesu z nižjo temperaturo. Če želimo nekoliko pospešiti ta proces, to lahko storimo s tako imenovano prisilno konvekcijo, torej da preko hlajenega telesa pihamo zrak. Saj vsi dobro vemo, da se na primer juha, če jo pihamo hitreje ohladi. Poleg tega lahko pasivno hlajenje pospešimo tudi s povečanjem površine preko katerih se toplota oddaja v okolico. To so tako imenovana rebra in jih zelo uspešno uporabljamo na primer pri radiatorjih ali pa za hlajenje, ponovno pasivno hlajenje, elektronskih komponent, kjer želimo elektronsko komponento ohladiti na temperaturo okolice, s čimer preprečimo njihovo pregrevanje. O neke vrste prisilnem pasivnem hlajenju lahko govorimo tudi pri hladilnih stolpih, ki je navadno najbolj viden del vsake elektrarne. Pri tem z okoliškim zrakom oddajamo odpadno toploto v atmosfero.
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Presenter
Presentation Notes
Tako toliko o pasivnem hlajenju, bistveno večji izziv pa je hlajenje pri čemer je potrebno določenemu telesu ali prostoru temperaturo znižati pod temperaturo okolice – torej aktivno hlajenje. V tem primeru želimo torej odvajati toplote iz nižjega temperaturnega nivoja in jo prenašati na višji temperaturni nivo. Pri tem se toplota seveda ne bo sama odvajala v okolico, nasprotno prostor bi se segreval, za njegovo hlajenje pa je torej potrebno imeti nek sistem, stroj, ki za svoje delovanje porablja vloženo delo. Pri tem govorimo torej o toplotnem stroju – hladilniku v katerega je potrebno dovajati delo, da le-ta pa prenaša toploto iz prostora z nižjo temperaturo k prostoru z višjo temperaturo in tako hladi naša živila v gospodinjskem hladilniku ali naše pisarne v vročih poletnih dneh. S tem hladilnik izvede tako imenovani levi termodinamični krožni proces. Merilo učinkovitosti hladilnega procesa je hladilno število ali COP, ki je definirano kot razmerje hladilne moči z vloženim delom ter eksergijska učinkovitost, ki je razmerje med realnim COPjem ter Carnotovim torej maksimalnim možnim COPjem pri določen temperaturni razliki med ponorom in izvorom toplote. Praktično vsi aktivni hladilni sistemi v uporabi temeljijo na parno-kompresorski tehnologiji hlajenje. Pa si sedaj na hitro poglejmo kako deluje klasični, parno-kompresorski hladilnik, ki ima štiri osnovne komponente, kompresor, ekspanzijski ventil ali kapilarno cevko ter dva prenosnika toplote, kondenzator in uparjalnik. Kompresor poveča tlak hladilnemu sredstvu. S tem se temperatura hladiva dvigne in preko kondenzatorja, kjer hladilno sredstvo kondenzira se toplota odda v okolico. Tako hladivo, ki je na vstopu v kondenzator v plinastem stanju preide v kapljevino. Nato se hladivu preko dušilnega ventila ali kapilare tlak zniža, s čimer se ohladi in je sedaj v uparjalniku na notranji strani hladilnika sposoben absorbirati toploto iz hlajenega dela ter s tem hladiti na primer naša živila. Pri tem se hladivo upari in ponovno vstopa v kompresor. Ta tehnologija je danes prisotna praktično povsod, srečamo jo na vsakem koraku, saj na tem principu temeljijo vsi gospodinjski hladilniki, vse klimatske naprave in vse toplotne črpalke, ki zadnja leta izjemno popularen vir ogrevanja. Hladilnik in toplotna črpalka sta v bistvo eno in isto. Hladilnik torej prejema toploto iz hlajenega prostora in jo oddaja v okolico, medtem ko toplotna črpalka prejema toploto iz okolice in jo oddaja v notranjost hiše.



Tl
ak

Entalpija

Qout

Qin

Wkondenzator
uparjalnik

- hladilno število

- eksergijska učinkovitost

- Carnot COP

Aktivno hlajenje

Presenter
Presentation Notes
Tako toliko o pasivnem hlajenju, bistveno večji izziv pa je hlajenje pri čemer je potrebno določenemu telesu ali prostoru temperaturo znižati pod temperaturo okolice – torej aktivno hlajenje. V tem primeru želimo torej odvajati toplote iz nižjega temperaturnega nivoja in jo prenašati na višji temperaturni nivo. Pri tem se toplota seveda ne bo sama odvajala v okolico, nasprotno prostor bi se segreval, za njegovo hlajenje pa je torej potrebno imeti nek sistem, stroj, ki za svoje delovanje porablja vloženo delo. Pri tem govorimo torej o toplotnem stroju – hladilniku v katerega je potrebno dovajati delo, da le-ta pa prenaša toploto iz prostora z nižjo temperaturo k prostoru z višjo temperaturo in tako hladi naša živila v gospodinjskem hladilniku ali naše pisarne v vročih poletnih dneh. S tem hladilnik izvede tako imenovani levi termodinamični krožni proces. Merilo učinkovitosti hladilnega procesa je hladilno število ali COP, ki je definirano kot razmerje hladilne moči z vloženim delom ter eksergijska učinkovitost, ki je razmerje med realnim COPjem ter Carnotovim torej maksimalnim možnim COPjem pri določen temperaturni razliki med ponorom in izvorom toplote. Praktično vsi aktivni hladilni sistemi v uporabi temeljijo na parno-kompresorski tehnologiji hlajenje. Pa si sedaj na hitro poglejmo kako deluje klasični, parno-kompresorski hladilnik, ki ima štiri osnovne komponente, kompresor, ekspanzijski ventil ali kapilarno cevko ter dva prenosnika toplote, kondenzator in uparjalnik. Kompresor poveča tlak hladilnemu sredstvu. S tem se temperatura hladiva dvigne in preko kondenzatorja, kjer hladilno sredstvo kondenzira se toplota odda v okolico. Tako hladivo, ki je na vstopu v kondenzator v plinastem stanju preide v kapljevino. Nato se hladivu preko dušilnega ventila ali kapilare tlak zniža, s čimer se ohladi in je sedaj v uparjalniku na notranji strani hladilnika sposoben absorbirati toploto iz hlajenega dela ter s tem hladiti na primer naša živila. Pri tem se hladivo upari in ponovno vstopa v kompresor. Ta tehnologija je danes prisotna praktično povsod, srečamo jo na vsakem koraku, saj na tem principu temeljijo vsi gospodinjski hladilniki, vse klimatske naprave in vse toplotne črpalke, ki zadnja leta izjemno popularen vir ogrevanja. Hladilnik in toplotna črpalka sta v bistvo eno in isto. Hladilnik torej prejema toploto iz hlajenega prostora in jo oddaja v okolico, medtem ko toplotna črpalka prejema toploto iz okolice in jo oddaja v notranjost hiše.



Tl
ak

Entalpija

Qout

Qin

Wkondenzator
uparjalnik

- hladilno število

- eksergijska učinkovitost

- Carnot COP

Aktivno hlajenje

Presenter
Presentation Notes
Tako toliko o pasivnem hlajenju, bistveno večji izziv pa je hlajenje pri čemer je potrebno določenemu telesu ali prostoru temperaturo znižati pod temperaturo okolice – torej aktivno hlajenje. V tem primeru želimo torej odvajati toplote iz nižjega temperaturnega nivoja in jo prenašati na višji temperaturni nivo. Pri tem se toplota seveda ne bo sama odvajala v okolico, nasprotno prostor bi se segreval, za njegovo hlajenje pa je torej potrebno imeti nek sistem, stroj, ki za svoje delovanje porablja vloženo delo. Pri tem govorimo torej o toplotnem stroju – hladilniku v katerega je potrebno dovajati delo, da le-ta pa prenaša toploto iz prostora z nižjo temperaturo k prostoru z višjo temperaturo in tako hladi naša živila v gospodinjskem hladilniku ali naše pisarne v vročih poletnih dneh. S tem hladilnik izvede tako imenovani levi termodinamični krožni proces. Merilo učinkovitosti hladilnega procesa je hladilno število ali COP, ki je definirano kot razmerje hladilne moči z vloženim delom ter eksergijska učinkovitost, ki je razmerje med realnim COPjem ter Carnotovim torej maksimalnim možnim COPjem pri določen temperaturni razliki med ponorom in izvorom toplote. Praktično vsi aktivni hladilni sistemi v uporabi temeljijo na parno-kompresorski tehnologiji hlajenje. Pa si sedaj na hitro poglejmo kako deluje klasični, parno-kompresorski hladilnik, ki ima štiri osnovne komponente, kompresor, ekspanzijski ventil ali kapilarno cevko ter dva prenosnika toplote, kondenzator in uparjalnik. Kompresor poveča tlak hladilnemu sredstvu. S tem se temperatura hladiva dvigne in preko kondenzatorja, kjer hladilno sredstvo kondenzira se toplota odda v okolico. Tako hladivo, ki je na vstopu v kondenzator v plinastem stanju preide v kapljevino. Nato se hladivu preko dušilnega ventila ali kapilare tlak zniža, s čimer se ohladi in je sedaj v uparjalniku na notranji strani hladilnika sposoben absorbirati toploto iz hlajenega dela ter s tem hladiti na primer naša živila. Pri tem se hladivo upari in ponovno vstopa v kompresor. Ta tehnologija je danes prisotna praktično povsod, srečamo jo na vsakem koraku, saj na tem principu temeljijo vsi gospodinjski hladilniki, vse klimatske naprave in vse toplotne črpalke, ki zadnja leta izjemno popularen vir ogrevanja. Hladilnik in toplotna črpalka sta v bistvo eno in isto. Hladilnik torej prejema toploto iz hlajenega prostora in jo oddaja v okolico, medtem ko toplotna črpalka prejema toploto iz okolice in jo oddaja v notranjost hiše.



Tl
ak

Entalpija

Qout

Qin

Wkondenzator
uparjalnik

- hladilno število

- eksergijska učinkovitost

- Carnot COP

Aktivno hlajenje

Presenter
Presentation Notes
Tako toliko o pasivnem hlajenju, bistveno večji izziv pa je hlajenje pri čemer je potrebno določenemu telesu ali prostoru temperaturo znižati pod temperaturo okolice – torej aktivno hlajenje. V tem primeru želimo torej odvajati toplote iz nižjega temperaturnega nivoja in jo prenašati na višji temperaturni nivo. Pri tem se toplota seveda ne bo sama odvajala v okolico, nasprotno prostor bi se segreval, za njegovo hlajenje pa je torej potrebno imeti nek sistem, stroj, ki za svoje delovanje porablja vloženo delo. Pri tem govorimo torej o toplotnem stroju – hladilniku v katerega je potrebno dovajati delo, da le-ta pa prenaša toploto iz prostora z nižjo temperaturo k prostoru z višjo temperaturo in tako hladi naša živila v gospodinjskem hladilniku ali naše pisarne v vročih poletnih dneh. S tem hladilnik izvede tako imenovani levi termodinamični krožni proces. Merilo učinkovitosti hladilnega procesa je hladilno število ali COP, ki je definirano kot razmerje hladilne moči z vloženim delom ter eksergijska učinkovitost, ki je razmerje med realnim COPjem ter Carnotovim torej maksimalnim možnim COPjem pri določen temperaturni razliki med ponorom in izvorom toplote. Praktično vsi aktivni hladilni sistemi v uporabi temeljijo na parno-kompresorski tehnologiji hlajenje. Pa si sedaj na hitro poglejmo kako deluje klasični, parno-kompresorski hladilnik, ki ima štiri osnovne komponente, kompresor, ekspanzijski ventil ali kapilarno cevko ter dva prenosnika toplote, kondenzator in uparjalnik. Kompresor poveča tlak hladilnemu sredstvu. S tem se temperatura hladiva dvigne in preko kondenzatorja, kjer hladilno sredstvo kondenzira se toplota odda v okolico. Tako hladivo, ki je na vstopu v kondenzator v plinastem stanju preide v kapljevino. Nato se hladivu preko dušilnega ventila ali kapilare tlak zniža, s čimer se ohladi in je sedaj v uparjalniku na notranji strani hladilnika sposoben absorbirati toploto iz hlajenega dela ter s tem hladiti na primer naša živila. Pri tem se hladivo upari in ponovno vstopa v kompresor. Ta tehnologija je danes prisotna praktično povsod, srečamo jo na vsakem koraku, saj na tem principu temeljijo vsi gospodinjski hladilniki, vse klimatske naprave in vse toplotne črpalke, ki zadnja leta izjemno popularen vir ogrevanja. Hladilnik in toplotna črpalka sta v bistvo eno in isto. Hladilnik torej prejema toploto iz hlajenega prostora in jo oddaja v okolico, medtem ko toplotna črpalka prejema toploto iz okolice in jo oddaja v notranjost hiše.
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Tako toliko o pasivnem hlajenju, bistveno večji izziv pa je hlajenje pri čemer je potrebno določenemu telesu ali prostoru temperaturo znižati pod temperaturo okolice – torej aktivno hlajenje. V tem primeru želimo torej odvajati toplote iz nižjega temperaturnega nivoja in jo prenašati na višji temperaturni nivo. Pri tem se toplota seveda ne bo sama odvajala v okolico, nasprotno prostor bi se segreval, za njegovo hlajenje pa je torej potrebno imeti nek sistem, stroj, ki za svoje delovanje porablja vloženo delo. Pri tem govorimo torej o toplotnem stroju – hladilniku v katerega je potrebno dovajati delo, da le-ta pa prenaša toploto iz prostora z nižjo temperaturo k prostoru z višjo temperaturo in tako hladi naša živila v gospodinjskem hladilniku ali naše pisarne v vročih poletnih dneh. S tem hladilnik izvede tako imenovani levi termodinamični krožni proces. Merilo učinkovitosti hladilnega procesa je hladilno število ali COP, ki je definirano kot razmerje hladilne moči z vloženim delom ter eksergijska učinkovitost, ki je razmerje med realnim COPjem ter Carnotovim torej maksimalnim možnim COPjem pri določen temperaturni razliki med ponorom in izvorom toplote. Praktično vsi aktivni hladilni sistemi v uporabi temeljijo na parno-kompresorski tehnologiji hlajenje. Pa si sedaj na hitro poglejmo kako deluje klasični, parno-kompresorski hladilnik, ki ima štiri osnovne komponente, kompresor, ekspanzijski ventil ali kapilarno cevko ter dva prenosnika toplote, kondenzator in uparjalnik. Kompresor poveča tlak hladilnemu sredstvu. S tem se temperatura hladiva dvigne in preko kondenzatorja, kjer hladilno sredstvo kondenzira se toplota odda v okolico. Tako hladivo, ki je na vstopu v kondenzator v plinastem stanju preide v kapljevino. Nato se hladivu preko dušilnega ventila ali kapilare tlak zniža, s čimer se ohladi in je sedaj v uparjalniku na notranji strani hladilnika sposoben absorbirati toploto iz hlajenega dela ter s tem hladiti na primer naša živila. Pri tem se hladivo upari in ponovno vstopa v kompresor. Ta tehnologija je danes prisotna praktično povsod, srečamo jo na vsakem koraku, saj na tem principu temeljijo vsi gospodinjski hladilniki, vse klimatske naprave in vse toplotne črpalke, ki zadnja leta izjemno popularen vir ogrevanja. Hladilnik in toplotna črpalka sta v bistvo eno in isto. Hladilnik torej prejema toploto iz hlajenega prostora in jo oddaja v okolico, medtem ko toplotna črpalka prejema toploto iz okolice in jo oddaja v notranjost hiše.
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Presentation Notes
No toliko za uvod, da smo nekako razčistili te osnovne pojme. Sedaj pa pojdimo še malo v zgodovino. To da hlajenje živil podaljšuje njihovo kvaliteto so ljudje vedeli že od nekdaj. Kitajci so nabirali led iz rek in jezer že 1000 let pred našim štetjem. Vse civilizacije so v jame odlagali velike količine snega ali ledu in ga pokrivali z izolacijskim materialom, kot so trava ali veje. Uporabljali so jih torej kot hladilnice. Nabiranje ledu je bila stoletja edina metoda hlajenja hrane. V 19. stoletju so se v Angliji začele pojavljati prve ledene škatle. Trg z ledom se je tako izjemno razširil, postal je pravi posel in do začetka 1830-ih je led postal celo tržno sredstvo. Tako je bilo vse do sredine 19. Stoletja.



1725 Spoznanje, da ima uparjanje hladilni učinek 
(W. Cullen, VB)

Še malo zgodovine…
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No začetek parno-kompresijske tehnologije hlajenja sega že v leto 1725, ko je škotski zdravnik Wiliam Cullen kot prvi opazil hladilni učinek med uparjanjem tekočine (eter). Nekaj let kasneje je naredil celo manjšo eksperimentalno napravo s katero je lahko delal led. 50 let kasneje je ameriški znanstvenik Evans idejno zasnoval prvi parno kompresorski hladilni sistem, zelo podoben temu kot ga poznamo danes. Še 30 let kasneje pa je Jacob Perkins, ki je danes poznan  tudi kot oče hladilnika in je bil Evansov študent, takšen hladilnik tudi dejansko izdelal. Do prve komercialne uporabe parno-kompresijskega hladilnika je prišlo 1870 in sicer v pivovarni v Brooklynu. Temu so hitro sledili ostali pivovarji in seveda mesarji.Relativno hitro za so ljudje prišli na idejo, da bi takšen hladilni sistem lahko hladil tudi prostore. Leta 1902 je Willis Carrier zasnoval prvo klimatsko napravo, ki je bila, seveda s precej izboljšavami, 20 let kasneje tudi inštalirana v mestnem gledališču v Los Angelesu.Prvi preboj na področja hladilništva se je zgodil v 30ih letih prejšnjega stoletja, ko je General Electrics na trg plasiral prvi gospodinjski hladilnik, ki je izgledal takole. Prodali so preko milijon takšnih hladilnikov, njihova cena pa je bila 520 takratnih dolarjev, kar bi danes bilo kar okoli 7.000 dolarjev. Prve verzije teh hladilnikov so kot hladilna sredstva uporabljala žveplov dioksid in metil, ki sta seveda strupena. Prava revolucija na področju hlajenja pa se je zgodila z razvojem novih hladilnih sredstev, kloroflorokarbonov ali tako imenovanih freonov, ki so bili neškodljivi za človeka in so s tem omogočili varno uporabo hladilnikov; no šele veliko kasneje pa so ugotovili, da povzročajo ozonsko luknjo, a o tem nekaj več kasneje.     
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1725 Spoznanje, da ima uparjanje hladilni učinek 
(W. Cullen, VB)

1805 Prva idejna zasnova parno-kompresijskega 
hladilnega sistema (O. Evans, ZDA)

1834 Izdelan prvi parno-kompresijski hladilni 
sistem (J. Perkins, ZDA)

1870 Prvi komercialni hladilni sistem (pivovarna 
v New Yorku, ZDA)

1922
Prva komercialna klimatska naprava 
(Carrier Air Conditioning Company of 
America) – Mestno gledališče Los Angeles

1927
Prvi komercialni gospodinjski hladilnik  
(General Electric)

1902 Zasnova prve klimatske naprave (W.H. 
Carrier, ZDA)

Še malo zgodovine…

Presenter
Presentation Notes
No začetek parno-kompresijske tehnologije hlajenja sega že v leto 1725, ko je škotski zdravnik Wiliam Cullen kot prvi opazil hladilni učinek med uparjanjem tekočine (eter). Nekaj let kasneje je naredil celo manjšo eksperimentalno napravo s katero je lahko delal led. 50 let kasneje je ameriški znanstvenik Evans idejno zasnoval prvi parno kompresorski hladilni sistem, zelo podoben temu kot ga poznamo danes. Še 30 let kasneje pa je Jacob Perkins, ki je danes poznan  tudi kot oče hladilnika in je bil Evansov študent, takšen hladilnik tudi dejansko izdelal. Do prve komercialne uporabe parno-kompresijskega hladilnika je prišlo 1870 in sicer v pivovarni v Brooklynu. Temu so hitro sledili ostali pivovarji in seveda mesarji.Relativno hitro za so ljudje prišli na idejo, da bi takšen hladilni sistem lahko hladil tudi prostore. Leta 1902 je Willis Carrier zasnoval prvo klimatsko napravo, ki je bila, seveda s precej izboljšavami, 20 let kasneje tudi inštalirana v mestnem gledališču v Los Angelesu.Prvi preboj na področja hladilništva se je zgodil v 30ih letih prejšnjega stoletja, ko je General Electrics na trg plasiral prvi gospodinjski hladilnik, ki je izgledal takole. Prodali so preko milijon takšnih hladilnikov, njihova cena pa je bila 520 takratnih dolarjev, kar bi danes bilo kar okoli 7.000 dolarjev. Prve verzije teh hladilnikov so kot hladilna sredstva uporabljala žveplov dioksid in metil, ki sta seveda strupena. Prava revolucija na področju hlajenja pa se je zgodila z razvojem novih hladilnih sredstev, kloroflorokarbonov ali tako imenovanih freonov, ki so bili neškodljivi za človeka in so s tem omogočili varno uporabo hladilnikov; no šele veliko kasneje pa so ugotovili, da povzročajo ozonsko luknjo, a o tem nekaj več kasneje.     
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hladilnega sistema (O. Evans, ZDA)

1834 Izdelan prvi parno-kompresijski hladilni 
sistem (J. Perkins, ZDA)

1870 Prvi komercialni hladilni sistem (pivovarna 
v New Yorku, ZDA)

1922
Prva komercialna klimatska naprava 
(Carrier Air Conditioning Company of 
America) – Mestno gledališče Los Angeles

1927
Prvi komercialni gospodinjski hladilnik  
(General Electric)

1930 Začetek uporabe freona v hladilnih 
sistemih

1902 Zasnova prve klimatske naprave (W.H. 
Carrier, ZDA)

Še malo zgodovine…
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Presentation Notes
No začetek parno-kompresijske tehnologije hlajenja sega že v leto 1725, ko je škotski zdravnik Wiliam Cullen kot prvi opazil hladilni učinek med uparjanjem tekočine (eter). Nekaj let kasneje je naredil celo manjšo eksperimentalno napravo s katero je lahko delal led. 50 let kasneje je ameriški znanstvenik Evans idejno zasnoval prvi parno kompresorski hladilni sistem, zelo podoben temu kot ga poznamo danes. Še 30 let kasneje pa je Jacob Perkins, ki je danes poznan  tudi kot oče hladilnika in je bil Evansov študent, takšen hladilnik tudi dejansko izdelal. Do prve komercialne uporabe parno-kompresijskega hladilnika je prišlo 1870 in sicer v pivovarni v Brooklynu. Temu so hitro sledili ostali pivovarji in seveda mesarji.Relativno hitro za so ljudje prišli na idejo, da bi takšen hladilni sistem lahko hladil tudi prostore. Leta 1902 je Willis Carrier zasnoval prvo klimatsko napravo, ki je bila, seveda s precej izboljšavami, 20 let kasneje tudi inštalirana v mestnem gledališču v Los Angelesu.Prvi preboj na področja hladilništva se je zgodil v 30ih letih prejšnjega stoletja, ko je General Electrics na trg plasiral prvi gospodinjski hladilnik, ki je izgledal takole. Prodali so preko milijon takšnih hladilnikov, njihova cena pa je bila 520 takratnih dolarjev, kar bi danes bilo kar okoli 7.000 dolarjev. Prve verzije teh hladilnikov so kot hladilna sredstva uporabljala žveplov dioksid in metil, ki sta seveda strupena. Prava revolucija na področju hlajenja pa se je zgodila z razvojem novih hladilnih sredstev, kloroflorokarbonov ali tako imenovanih freonov, ki so bili neškodljivi za človeka in so s tem omogočili varno uporabo hladilnikov; no šele veliko kasneje pa so ugotovili, da povzročajo ozonsko luknjo, a o tem nekaj več kasneje.     
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Danes…

Presenter
Presentation Notes
V naslednjih letih je šel razvoj naprej, hladilni sistemi so postajali kompaktnejši in učinkovitejši…No v zadnjih letih pa smo prišli do tega…hladilniki in klimatske naprave nas danes spremljajo na vsakem koraku



Danes…
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… od hladilnih vitrin v trgovskih središčih, velikih hladilnicah, v avtomobilih, tovornjaki s hladilnimi ponjavami, pa hlajenje zdravil, kar 905 vseh zdravil mora biti ohlajenjih na ustrezno temperaturo; pa zamrzovalne skrinje, in še bi lahko naštevali.
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V prihodnosti pa…

M. Issac et al.; Energy Policy 37 (2009) 507–521

Presenter
Presentation Notes
za hlajenje rabi več kot 20 % vse energije. Energija potrebna za hlajenje pa se predvsem na račun klimatskih naprav povečuje eksponentno. Na to vpliva predvsem razvoj držav razvoju in pa tako imenovano globalno segrevanje ozračja. Zanimiv je podatek, da je še leta 1995 je imelo samo 7% kitajskih gospodinjstev hladilnik, danes ga ima praktično vsako. V ZDA kar 90% gospodinjstev uporablja klimatske naprave. Za pogon klimatskih naprav se v ZDA rabi več elektrike kot je skupna poraba elektrike celotne Afrike. Do leta 2030 bo več kot ½ svetovnega prebivalstva živelo v vročih podnebjih s povečano izpostavljenostjo potencialno nevarnim vročinskim razmeram. Posledično se bodo globalne potrebe po hlajenju oziroma klimatizacij do leta 2050 povečale kar za 3x, za kar bo potrebno namestiti okoli 3.3 milijarde novih klimatskih naprav. S takšnim tempom naraščanja potreb po hlajenju bo raba energije ali bolje rečeno elektrike za pogon hladilnih sistemov leta 2060 presegla skupno rabo elektrike za ogrevanje. Do konca stoletja pa jo bo presegla za 60 %, s tem bo hlajenje postal glavno potrošnik električne energije.Ampak večanje rabe energije za hlajenje ni nujno slabo, v določenih primer je to celo zelo pozitivno. Če bi več držav v razvoju imelo dostop do hladilnikov in tovornjakov s hladilnimi ponjavami bi lahko prihranili polovico 1.3 milijarde ton zavržne hrane, ki jo svet zavrže vsako leto. To pomeni, da bi lahko nahranili milijardo ljudi več.Glavni problem se skriva drugje. Praktično vsi hladilni sistemi še vedno temeljijo na skoraj 200 let stari parno-kompresijski tehnologiji hlajenja. V bistvu je to danes najstarejša električno gnana tehnologija ki jo vsakodnevno uporabljamo in nima neke resne alternative. Seveda se je z leti razvijala v hladilni sistem kot ga poznamo danes in s tem postajala kompaktnejša, okolju prijaznejša in učinkovitejša, a v zadnjih letih so njen razvoj in izboljšave dosegle limito. Bistvenih izboljšav te tehnologije torej ni za pričakovati.



Problematika parno-kompresijskega hlajenja

1. Slabost - Učinkovitost: povprečna klimatska naprava deluje zgolj z okoli 15 % 
učinkovitostjo
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Takšen sistem ima dve osnovne slabosti, ki bi lahko ob eksponentnem povečevanju potreb za hlajenje v naslednjih desetletjih vodili v katastrofo. Prva slabost je učinkovitost. Eksergijska učinkovitost povprečne klimatske naprave je zgolj do okoli 20 %, pogosto pa še manj. Na enoto hladu oziroma toplote, torej porabi bistveno preveč elektrike.Druga slabost pa so hladilna sredstva na katerih temeljijo parno-kompresijske naprave. Freoni, ki so v 30ih letih prejšnjega stoletja omogočili varno uporabo hladilnikov so, od podpisa Montrealskega sporazuma oziroma nekaj let za tem, umaknjeni iz uporabe, saj so bili glavni krivci za nastanek ozonske luknje. Zamenjali pa smo jih v glavnem z hidroflorokarboni, ki sicer ne povzročajo ozonske luknje, povzročajo pa učinek tople grede, in sicer nekaj tisočkrat več od ogljikovega dioksida, kot ta izpuhtijo v zrak ko hladilnik zavržemo. Tudi ta hladilna sredstva so že predmet prepovedi in morajo biti glede na Kigali sporazum iz leta 2016 v naslednjem desetletju zamenjana z naravnimi hladivi kot na primer izobutan, ki je lahko v stiku z zrakom eksploziven. Takšna hladiva bodo na primer lahko uporabljena v gospodinjskih hladilnikih, ki vsebujejo relativno majhne količine hladiva, do nekje 100 g, ne bo pa jih možno uporabljati v večjih sistemih kot so klimatske naprave. V zadnjih letih, kot naravno hladivo veliko zanimanje dosega tudi CO2, ki ima GWP enak 1. CO2 ima v zadnjih letih zelo slab prizvok, a je potrebno vedeti, da so hladiva v hladilniku v zaprtem tokokrogu, in izpuhtijo v atmosfero le ob uhajanju hladiva oziroma ko hladilnik zavržemo, zato se to ne more primerjati s na primer kurjenjem premoga, kjer je sproščanja CO2 neprimerno več. Problem pa je seveda, če uhajajo hladiva z nekaj 1000x večjim GWP kot CO2. Kakorkoli glavni problem CO2 so visoki tlaki zahtevani za delovanje hladilnika s takšnim hladivom, kjer se zahteva tlake tudi do 100 barov.Zadnja leta velik potencial kot »zelena« hladiva kažejo hidrofloroalkeni, ki imajo majhen GWP in so le malo vnetljiva, a je problem, da imajo majhno volumetrično moč, ker pomeni, da bi bilo potrebno v prihodnosti vse hladilnike predimenzionirati in bi bile vse njihove komponente vsaj 3x večje. Skratka problem hladilnih sredstev še nikakor ni rešen, in bo potrebnega še precej napora v tej smeri.Hladilni sistemi danes torej povzročaj dvojni vir učinka tople grede in s tem globalnega segrevanja: elektriko za njihovo delovanje v večini še vedno pridobivamo s kurjenjem premoga in nafte; poleg tega okolju škodujejo tudi hladilna sredstva v njih.Paradoksalno je, da bolj kot se hladilom, bolj s tem vplivamo na učinek tople grede in s tem še bolj povečujemo potrebe bo hlajenju. Razvoj učinkovitih in okolju prijaznih tehnologij hlajenja torej postaja ena ključnih nalog moderne družbe v boju proti podnebnim spremembam.



Problematika parno-kompresijskega hlajenja

1. Slabost - Učinkovitost: povprečna klimatska naprava deluje zgolj z okoli 15 % 
učinkovitostjo
2. Slabost - Problematika hladilnih sredstev:

Montrealski sporazum
1987 

Kigali sporazum
2016 

CFC – kloroflorokarboni (freoni): R12

HCFC – hidrokloroflorokarboni: R22
HFC – hidroflorokarboni: R134a, R410a

HFO – hidrofloroalkeni: R1234
Naravna hladiva: izobutan, propan, CO2
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Takšen sistem ima dve osnovne slabosti, ki bi lahko ob eksponentnem povečevanju potreb za hlajenje v naslednjih desetletjih vodili v katastrofo. Prva slabost je učinkovitost. Eksergijska učinkovitost povprečne klimatske naprave je zgolj do okoli 20 %, pogosto pa še manj. Na enoto hladu oziroma toplote, torej porabi bistveno preveč elektrike.Druga slabost pa so hladilna sredstva na katerih temeljijo parno-kompresijske naprave. Freoni, ki so v 30ih letih prejšnjega stoletja omogočili varno uporabo hladilnikov so, od podpisa Montrealskega sporazuma oziroma nekaj let za tem, umaknjeni iz uporabe, saj so bili glavni krivci za nastanek ozonske luknje. Zamenjali pa smo jih v glavnem z hidroflorokarboni, ki sicer ne povzročajo ozonske luknje, povzročajo pa učinek tople grede, in sicer nekaj tisočkrat več od ogljikovega dioksida, kot ta izpuhtijo v zrak ko hladilnik zavržemo. Tudi ta hladilna sredstva so že predmet prepovedi in morajo biti glede na Kigali sporazum iz leta 2016 v naslednjem desetletju zamenjana z naravnimi hladivi kot na primer izobutan, ki je lahko v stiku z zrakom eksploziven. Takšna hladiva bodo na primer lahko uporabljena v gospodinjskih hladilnikih, ki vsebujejo relativno majhne količine hladiva, do nekje 100 g, ne bo pa jih možno uporabljati v večjih sistemih kot so klimatske naprave. V zadnjih letih, kot naravno hladivo veliko zanimanje dosega tudi CO2, ki ima GWP enak 1. CO2 ima v zadnjih letih zelo slab prizvok, a je potrebno vedeti, da so hladiva v hladilniku v zaprtem tokokrogu, in izpuhtijo v atmosfero le ob uhajanju hladiva oziroma ko hladilnik zavržemo, zato se to ne more primerjati s na primer kurjenjem premoga, kjer je sproščanja CO2 neprimerno več. Problem pa je seveda, če uhajajo hladiva z nekaj 1000x večjim GWP kot CO2. Kakorkoli glavni problem CO2 so visoki tlaki zahtevani za delovanje hladilnika s takšnim hladivom, kjer se zahteva tlake tudi do 100 barov.Zadnja leta velik potencial kot »zelena« hladiva kažejo hidrofloroalkeni, ki imajo majhen GWP in so le malo vnetljiva, a je problem, da imajo majhno volumetrično moč, ker pomeni, da bi bilo potrebno v prihodnosti vse hladilnike predimenzionirati in bi bile vse njihove komponente vsaj 3x večje. Skratka problem hladilnih sredstev še nikakor ni rešen, in bo potrebnega še precej napora v tej smeri.Hladilni sistemi danes torej povzročaj dvojni vir učinka tople grede in s tem globalnega segrevanja: elektriko za njihovo delovanje v večini še vedno pridobivamo s kurjenjem premoga in nafte; poleg tega okolju škodujejo tudi hladilna sredstva v njih.Paradoksalno je, da bolj kot se hladilom, bolj s tem vplivamo na učinek tople grede in s tem še bolj povečujemo potrebe bo hlajenju. Razvoj učinkovitih in okolju prijaznih tehnologij hlajenja torej postaja ena ključnih nalog moderne družbe v boju proti podnebnim spremembam.



Alternativne tehnologije hlajenja
Termoelektrično hlajenje
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Z leti so se seveda razvile tudi drugačne, alternativne hladilne tehnologije, pa naj naštejem le nekatere recimo temu najbolj znane. To je na primer termoelektrično hlajenje ali tako imenovan Peltierov element, ki temelji na ustvarjanju temperaturne razlike z električno napetostjo. Takšni elementi so lahko zelo kompaktni, in so lahko uporabni za na primer hlajenje elektronskih komponent; lahko jih najdemo tudi v hladilnih torbah višjega cenovnega razreda. Potem poznamo tudi sorbcijsko haljenje, ki je gnano z uporabo odpadne toplote in je lahko zelo uporabno v večjih sistemih, kot je daljinsko hlajenje.V določenih nišnih aplikacijah se uporablja tudi Stirlingovo hlajenj ali vortexova cev, ki temeljita na spreminjanju tlaka in s tem hlajenju zraka. Stirlingov hladilnik se na primer uporablja za hlajenje detektorjev v termokamerah, vortexova cev pa v različnih proizvodnih in obdelovalnih postopkih.Kakorkoli, vsaka od teh tehnologij ima določene prednosti in a žal predvsem slabosti v primerjavi s parno-kompresorsko tehnologijo hlajenja. Imajo določene nišne aplikacije, vendar nobena od teh obstoječih alternativ, zaradi različnih vzrokov, kot so predvsem še nižja  učinkovitost, ali majhna specifična moč ali nepraktičnost uporabe, se ni izkazala kot resna alternativa za široko, najširšo uporabo hlajenja. No v zadnjih letih, po mnenju številnih raziskovalcev po vsem svetu, največji potencial kot resna alternativa parno-kompresorski tehnologiji hlajenja za prihodnost kažejo tako imenovane kalorične tehnologije hlajenja z uporabo feroičnih materialov, to so magnetokalorično ali magnetno hlajenje, elektrokalorično hlajene in elastokalorično hlajenje. Te tehnologije so sicer še v razvoju, torej  še niso vstopile na trg. Med kaloričnimi tehnologijami je trenutno najbolj razvito magnetno hlajenje, pri čemer je bilo po svetu razvitih že okoli 100 prototipov, a žal ta tehnologija predvsem zaradi visokih cen ključnih materialov, to so predvsem redke zemlje, ter relativno nizkih latentnih toplot pri feromagnetni transformaciji in posledično nizkih specifičnih hladilnih moči še ni dosegla nekega preboja in ostaja še globoko v razvoju.Kalorične tehnologije imajo oziroma bi lahko imele dve ključni prednosti v primerjavi s parno-kompresijsko tehnologijo hlajenja. Teoretični modeli in tudi že nekateri prototipi kažejo, da bodo lahko v prihodnosti te tehnologije precej bolj učinkovite, z eksergijskimi izkoristki tudi preko 50% (spomnimo, da večina parno-kompresijskih naprav deluje z učinkovitostjo pod 30%). Poleg tega se tu kot hladilno stredstvo uporablja trdnina, ki ne more uhajati iz sistema in s tem škodovati okoliju, načeloma lahko o trdnino po uporabi recikliramo in uporabimo v novem hladilniku. 



Alternativne tehnologije hlajenja
Termoelektrično hlajenje Sorbcijsko hlajenje
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Z leti so se seveda razvile tudi drugačne, alternativne hladilne tehnologije, pa naj naštejem le nekatere recimo temu najbolj znane. To je na primer termoelektrično hlajenje ali tako imenovan Peltierov element, ki temelji na ustvarjanju temperaturne razlike z električno napetostjo. Takšni elementi so lahko zelo kompaktni, in so lahko uporabni za na primer hlajenje elektronskih komponent; lahko jih najdemo tudi v hladilnih torbah višjega cenovnega razreda. Potem poznamo tudi sorbcijsko haljenje, ki je gnano z uporabo odpadne toplote in je lahko zelo uporabno v večjih sistemih, kot je daljinsko hlajenje.V določenih nišnih aplikacijah se uporablja tudi Stirlingovo hlajenj ali vortexova cev, ki temeljita na spreminjanju tlaka in s tem hlajenju zraka. Stirlingov hladilnik se na primer uporablja za hlajenje detektorjev v termokamerah, vortexova cev pa v različnih proizvodnih in obdelovalnih postopkih.Kakorkoli, vsaka od teh tehnologij ima določene prednosti in a žal predvsem slabosti v primerjavi s parno-kompresorsko tehnologijo hlajenja. Imajo določene nišne aplikacije, vendar nobena od teh obstoječih alternativ, zaradi različnih vzrokov, kot so predvsem še nižja  učinkovitost, ali majhna specifična moč ali nepraktičnost uporabe, se ni izkazala kot resna alternativa za široko, najširšo uporabo hlajenja. No v zadnjih letih, po mnenju številnih raziskovalcev po vsem svetu, največji potencial kot resna alternativa parno-kompresorski tehnologiji hlajenja za prihodnost kažejo tako imenovane kalorične tehnologije hlajenja z uporabo feroičnih materialov, to so magnetokalorično ali magnetno hlajenje, elektrokalorično hlajene in elastokalorično hlajenje. Te tehnologije so sicer še v razvoju, torej  še niso vstopile na trg. Med kaloričnimi tehnologijami je trenutno najbolj razvito magnetno hlajenje, pri čemer je bilo po svetu razvitih že okoli 100 prototipov, a žal ta tehnologija predvsem zaradi visokih cen ključnih materialov, to so predvsem redke zemlje, ter relativno nizkih latentnih toplot pri feromagnetni transformaciji in posledično nizkih specifičnih hladilnih moči še ni dosegla nekega preboja in ostaja še globoko v razvoju.Kalorične tehnologije imajo oziroma bi lahko imele dve ključni prednosti v primerjavi s parno-kompresijsko tehnologijo hlajenja. Teoretični modeli in tudi že nekateri prototipi kažejo, da bodo lahko v prihodnosti te tehnologije precej bolj učinkovite, z eksergijskimi izkoristki tudi preko 50% (spomnimo, da večina parno-kompresijskih naprav deluje z učinkovitostjo pod 30%). Poleg tega se tu kot hladilno stredstvo uporablja trdnina, ki ne more uhajati iz sistema in s tem škodovati okoliju, načeloma lahko o trdnino po uporabi recikliramo in uporabimo v novem hladilniku. 
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Presentation Notes
Z leti so se seveda razvile tudi drugačne, alternativne hladilne tehnologije, pa naj naštejem le nekatere recimo temu najbolj znane. To je na primer termoelektrično hlajenje ali tako imenovan Peltierov element, ki temelji na ustvarjanju temperaturne razlike z električno napetostjo. Takšni elementi so lahko zelo kompaktni, in so lahko uporabni za na primer hlajenje elektronskih komponent; lahko jih najdemo tudi v hladilnih torbah višjega cenovnega razreda. Potem poznamo tudi sorbcijsko haljenje, ki je gnano z uporabo odpadne toplote in je lahko zelo uporabno v večjih sistemih, kot je daljinsko hlajenje.V določenih nišnih aplikacijah se uporablja tudi Stirlingovo hlajenj ali vortexova cev, ki temeljita na spreminjanju tlaka in s tem hlajenju zraka. Stirlingov hladilnik se na primer uporablja za hlajenje detektorjev v termokamerah, vortexova cev pa v različnih proizvodnih in obdelovalnih postopkih.Kakorkoli, vsaka od teh tehnologij ima določene prednosti in a žal predvsem slabosti v primerjavi s parno-kompresorsko tehnologijo hlajenja. Imajo določene nišne aplikacije, vendar nobena od teh obstoječih alternativ, zaradi različnih vzrokov, kot so predvsem še nižja  učinkovitost, ali majhna specifična moč ali nepraktičnost uporabe, se ni izkazala kot resna alternativa za široko, najširšo uporabo hlajenja. No v zadnjih letih, po mnenju številnih raziskovalcev po vsem svetu, največji potencial kot resna alternativa parno-kompresorski tehnologiji hlajenja za prihodnost kažejo tako imenovane kalorične tehnologije hlajenja z uporabo feroičnih materialov, to so magnetokalorično ali magnetno hlajenje, elektrokalorično hlajene in elastokalorično hlajenje. Te tehnologije so sicer še v razvoju, torej  še niso vstopile na trg. Med kaloričnimi tehnologijami je trenutno najbolj razvito magnetno hlajenje, pri čemer je bilo po svetu razvitih že okoli 100 prototipov, a žal ta tehnologija predvsem zaradi visokih cen ključnih materialov, to so predvsem redke zemlje, ter relativno nizkih latentnih toplot pri feromagnetni transformaciji in posledično nizkih specifičnih hladilnih moči še ni dosegla nekega preboja in ostaja še globoko v razvoju.Kalorične tehnologije imajo oziroma bi lahko imele dve ključni prednosti v primerjavi s parno-kompresijsko tehnologijo hlajenja. Teoretični modeli in tudi že nekateri prototipi kažejo, da bodo lahko v prihodnosti te tehnologije precej bolj učinkovite, z eksergijskimi izkoristki tudi preko 50% (spomnimo, da večina parno-kompresijskih naprav deluje z učinkovitostjo pod 30%). Poleg tega se tu kot hladilno stredstvo uporablja trdnina, ki ne more uhajati iz sistema in s tem škodovati okoliju, načeloma lahko o trdnino po uporabi recikliramo in uporabimo v novem hladilniku. 
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Z leti so se seveda razvile tudi drugačne, alternativne hladilne tehnologije, pa naj naštejem le nekatere recimo temu najbolj znane. To je na primer termoelektrično hlajenje ali tako imenovan Peltierov element, ki temelji na ustvarjanju temperaturne razlike z električno napetostjo. Takšni elementi so lahko zelo kompaktni, in so lahko uporabni za na primer hlajenje elektronskih komponent; lahko jih najdemo tudi v hladilnih torbah višjega cenovnega razreda. Potem poznamo tudi sorbcijsko haljenje, ki je gnano z uporabo odpadne toplote in je lahko zelo uporabno v večjih sistemih, kot je daljinsko hlajenje.V določenih nišnih aplikacijah se uporablja tudi Stirlingovo hlajenj ali vortexova cev, ki temeljita na spreminjanju tlaka in s tem hlajenju zraka. Stirlingov hladilnik se na primer uporablja za hlajenje detektorjev v termokamerah, vortexova cev pa v različnih proizvodnih in obdelovalnih postopkih.Kakorkoli, vsaka od teh tehnologij ima določene prednosti in a žal predvsem slabosti v primerjavi s parno-kompresorsko tehnologijo hlajenja. Imajo določene nišne aplikacije, vendar nobena od teh obstoječih alternativ, zaradi različnih vzrokov, kot so predvsem še nižja  učinkovitost, ali majhna specifična moč ali nepraktičnost uporabe, se ni izkazala kot resna alternativa za široko, najširšo uporabo hlajenja. No v zadnjih letih, po mnenju številnih raziskovalcev po vsem svetu, največji potencial kot resna alternativa parno-kompresorski tehnologiji hlajenja za prihodnost kažejo tako imenovane kalorične tehnologije hlajenja z uporabo feroičnih materialov, to so magnetokalorično ali magnetno hlajenje, elektrokalorično hlajene in elastokalorično hlajenje. Te tehnologije so sicer še v razvoju, torej  še niso vstopile na trg. Med kaloričnimi tehnologijami je trenutno najbolj razvito magnetno hlajenje, pri čemer je bilo po svetu razvitih že okoli 100 prototipov, a žal ta tehnologija predvsem zaradi visokih cen ključnih materialov, to so predvsem redke zemlje, ter relativno nizkih latentnih toplot pri feromagnetni transformaciji in posledično nizkih specifičnih hladilnih moči še ni dosegla nekega preboja in ostaja še globoko v razvoju.Kalorične tehnologije imajo oziroma bi lahko imele dve ključni prednosti v primerjavi s parno-kompresijsko tehnologijo hlajenja. Teoretični modeli in tudi že nekateri prototipi kažejo, da bodo lahko v prihodnosti te tehnologije precej bolj učinkovite, z eksergijskimi izkoristki tudi preko 50% (spomnimo, da večina parno-kompresijskih naprav deluje z učinkovitostjo pod 30%). Poleg tega se tu kot hladilno stredstvo uporablja trdnina, ki ne more uhajati iz sistema in s tem škodovati okoliju, načeloma lahko o trdnino po uporabi recikliramo in uporabimo v novem hladilniku. 
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Z leti so se seveda razvile tudi drugačne, alternativne hladilne tehnologije, pa naj naštejem le nekatere recimo temu najbolj znane. To je na primer termoelektrično hlajenje ali tako imenovan Peltierov element, ki temelji na ustvarjanju temperaturne razlike z električno napetostjo. Takšni elementi so lahko zelo kompaktni, in so lahko uporabni za na primer hlajenje elektronskih komponent; lahko jih najdemo tudi v hladilnih torbah višjega cenovnega razreda. Potem poznamo tudi sorbcijsko haljenje, ki je gnano z uporabo odpadne toplote in je lahko zelo uporabno v večjih sistemih, kot je daljinsko hlajenje.V določenih nišnih aplikacijah se uporablja tudi Stirlingovo hlajenj ali vortexova cev, ki temeljita na spreminjanju tlaka in s tem hlajenju zraka. Stirlingov hladilnik se na primer uporablja za hlajenje detektorjev v termokamerah, vortexova cev pa v različnih proizvodnih in obdelovalnih postopkih.Kakorkoli, vsaka od teh tehnologij ima določene prednosti in a žal predvsem slabosti v primerjavi s parno-kompresorsko tehnologijo hlajenja. Imajo določene nišne aplikacije, vendar nobena od teh obstoječih alternativ, zaradi različnih vzrokov, kot so predvsem še nižja  učinkovitost, ali majhna specifična moč ali nepraktičnost uporabe, se ni izkazala kot resna alternativa za široko, najširšo uporabo hlajenja. No v zadnjih letih, po mnenju številnih raziskovalcev po vsem svetu, največji potencial kot resna alternativa parno-kompresorski tehnologiji hlajenja za prihodnost kažejo tako imenovane kalorične tehnologije hlajenja z uporabo feroičnih materialov, to so magnetokalorično ali magnetno hlajenje, elektrokalorično hlajene in elastokalorično hlajenje. Te tehnologije so sicer še v razvoju, torej  še niso vstopile na trg. Med kaloričnimi tehnologijami je trenutno najbolj razvito magnetno hlajenje, pri čemer je bilo po svetu razvitih že okoli 100 prototipov, a žal ta tehnologija predvsem zaradi visokih cen ključnih materialov, to so predvsem redke zemlje, ter relativno nizkih latentnih toplot pri feromagnetni transformaciji in posledično nizkih specifičnih hladilnih moči še ni dosegla nekega preboja in ostaja še globoko v razvoju.Kalorične tehnologije imajo oziroma bi lahko imele dve ključni prednosti v primerjavi s parno-kompresijsko tehnologijo hlajenja. Teoretični modeli in tudi že nekateri prototipi kažejo, da bodo lahko v prihodnosti te tehnologije precej bolj učinkovite, z eksergijskimi izkoristki tudi preko 50% (spomnimo, da večina parno-kompresijskih naprav deluje z učinkovitostjo pod 30%). Poleg tega se tu kot hladilno stredstvo uporablja trdnina, ki ne more uhajati iz sistema in s tem škodovati okoliju, načeloma lahko o trdnino po uporabi recikliramo in uporabimo v novem hladilniku. 
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feroelastične lastnosti
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Kalorične tehnologije z uporabo feroičnih materialov

Kaj so feroični materiali?

Presenter
Presentation Notes
Pa si najprej na hitro poglejmo kaj so to feroični materiali. To je splošen izraz za feromagnetne, feroelektrične in feroelastične trdninske materiale. Ime fero sicer pomeni, železo, saj je bil takšen pojav najprej opazen pri železu, kasneje pa so analogne pojave opazili tudi pri nekaterih električnih in elastičnih materialih. Njihova skupna lastnost je da pri določeni transformacijski temperaturi, imenovani tudi Curieva temperatura v njih pride do spontane magnetizacije, polarizacije oziroma deformacije. Poleg tega je skupna lastnost feroičnih materialov, da že relativno majhna sprememba magnetnega polja, ali električnega polja ali pa zunanje sile povzroči velike, nelinerane spremembe magnetizacije, polarizacije ali deformacije v materialu. Vzrok obeh teh lastnosti oziroma pojavov v feroičnih materialov je trdninska fazna transformacija v materialu oziroma prerazporeditev magnetih ali električnih dipolov ali kristalnih rešetk. Pri tem pri feromagnetnih materialih pod vplivom magnetnega polja pride do transformacije med feromagnetno in paramagnetno fazo, kar je osnova magnetokaloričnega učinka oziroma magnetnega hlajenja, pri feroelektričnih materialih pod vplivom spremembe električnega polja pride do fazne spremembe med feroelektrično in dielektrično fazo, kar je osnova elektrokaloričnega učinka, pri feroelastičnih materialih, pa pod vplivom zunanje sile pride do fazne transformacije med avstenitno in martenzitno fazo, kar pa je osnova elastokaloričnega učinka. Kar pa je tukaj ključno je to, da takšne fazne transformacije eksotermne oziroma endotermne torej povzročajo oddajanje in sprejemanje latentne toplote v oziroma iz materiala, zato tudi ime, kalorični učinek. To lahko povlečemo popolno analogijo s fazno transformacijo voda-led ali voda-para, in tudi tu pride do oddajanja in sprejemanja latentne toplote, le da je pri vodi prisotna tudi spremembe agregatnega stanja.   No sedaj pa se osredotočimo zgolj na elastokalorični učinek oziroma na martenzitno fazno transformacijo. Sam verjamem, da ima prav elastokalorično hlajenje največji potencial kot resna alternativa parno-kompresijski tehnologiji hlajenja. Do takšnih zaključkov so prišli celo na ameriškem ministrstvu za energijo in celo na evropski komisiji, ko so pred leti elastokalorično tehnologijo hlajenja določili kot tisto z največjim potencialom za prihodnost. 
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Pa si najprej na hitro poglejmo kaj so to feroični materiali. To je splošen izraz za feromagnetne, feroelektrične in feroelastične trdninske materiale. Ime fero sicer pomeni, železo, saj je bil takšen pojav najprej opazen pri železu, kasneje pa so analogne pojave opazili tudi pri nekaterih električnih in elastičnih materialih. Njihova skupna lastnost je da pri določeni transformacijski temperaturi, imenovani tudi Curieva temperatura v njih pride do spontane magnetizacije, polarizacije oziroma deformacije. Poleg tega je skupna lastnost feroičnih materialov, da že relativno majhna sprememba magnetnega polja, ali električnega polja ali pa zunanje sile povzroči velike, nelinerane spremembe magnetizacije, polarizacije ali deformacije v materialu. Vzrok obeh teh lastnosti oziroma pojavov v feroičnih materialov je trdninska fazna transformacija v materialu oziroma prerazporeditev magnetih ali električnih dipolov ali kristalnih rešetk. Pri tem pri feromagnetnih materialih pod vplivom magnetnega polja pride do transformacije med feromagnetno in paramagnetno fazo, kar je osnova magnetokaloričnega učinka oziroma magnetnega hlajenja, pri feroelektričnih materialih pod vplivom spremembe električnega polja pride do fazne spremembe med feroelektrično in dielektrično fazo, kar je osnova elektrokaloričnega učinka, pri feroelastičnih materialih, pa pod vplivom zunanje sile pride do fazne transformacije med avstenitno in martenzitno fazo, kar pa je osnova elastokaloričnega učinka. Kar pa je tukaj ključno je to, da takšne fazne transformacije eksotermne oziroma endotermne torej povzročajo oddajanje in sprejemanje latentne toplote v oziroma iz materiala, zato tudi ime, kalorični učinek. To lahko povlečemo popolno analogijo s fazno transformacijo voda-led ali voda-para, in tudi tu pride do oddajanja in sprejemanja latentne toplote, le da je pri vodi prisotna tudi spremembe agregatnega stanja.   No sedaj pa se osredotočimo zgolj na elastokalorični učinek oziroma na martenzitno fazno transformacijo. Sam verjamem, da ima prav elastokalorično hlajenje največji potencial kot resna alternativa parno-kompresijski tehnologiji hlajenja. Do takšnih zaključkov so prišli celo na ameriškem ministrstvu za energijo in celo na evropski komisiji, ko so pred leti elastokalorično tehnologijo hlajenja določili kot tisto z največjim potencialom za prihodnost. 
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Splošno ime za materiale, ki izkazujejo feromagnetne, feroelektrične in 
feroelastične lastnosti

M,P,ε

TTc

Feromagnetna faza Paramagnetna faza

- Spontana magnetizacija(M)/ polarizacija (P)/ deformacija (ε) pri
Tc- Relativno majhna spremembe H, E ali σ povzroči velike, nelinearne 
spremembe M, P ali ε

Feroične lastnosti:

M,P,ε

H,E,σ

Kalorične tehnologije z uporabo feroičnih materialov

Kaj so feroični materiali?

Presenter
Presentation Notes
Pa si najprej na hitro poglejmo kaj so to feroični materiali. To je splošen izraz za feromagnetne, feroelektrične in feroelastične trdninske materiale. Ime fero sicer pomeni, železo, saj je bil takšen pojav najprej opazen pri železu, kasneje pa so analogne pojave opazili tudi pri nekaterih električnih in elastičnih materialih. Njihova skupna lastnost je da pri določeni transformacijski temperaturi, imenovani tudi Curieva temperatura v njih pride do spontane magnetizacije, polarizacije oziroma deformacije. Poleg tega je skupna lastnost feroičnih materialov, da že relativno majhna sprememba magnetnega polja, ali električnega polja ali pa zunanje sile povzroči velike, nelinerane spremembe magnetizacije, polarizacije ali deformacije v materialu. Vzrok obeh teh lastnosti oziroma pojavov v feroičnih materialov je trdninska fazna transformacija v materialu oziroma prerazporeditev magnetih ali električnih dipolov ali kristalnih rešetk. Pri tem pri feromagnetnih materialih pod vplivom magnetnega polja pride do transformacije med feromagnetno in paramagnetno fazo, kar je osnova magnetokaloričnega učinka oziroma magnetnega hlajenja, pri feroelektričnih materialih pod vplivom spremembe električnega polja pride do fazne spremembe med feroelektrično in dielektrično fazo, kar je osnova elektrokaloričnega učinka, pri feroelastičnih materialih, pa pod vplivom zunanje sile pride do fazne transformacije med avstenitno in martenzitno fazo, kar pa je osnova elastokaloričnega učinka. Kar pa je tukaj ključno je to, da takšne fazne transformacije eksotermne oziroma endotermne torej povzročajo oddajanje in sprejemanje latentne toplote v oziroma iz materiala, zato tudi ime, kalorični učinek. To lahko povlečemo popolno analogijo s fazno transformacijo voda-led ali voda-para, in tudi tu pride do oddajanja in sprejemanja latentne toplote, le da je pri vodi prisotna tudi spremembe agregatnega stanja.   No sedaj pa se osredotočimo zgolj na elastokalorični učinek oziroma na martenzitno fazno transformacijo. Sam verjamem, da ima prav elastokalorično hlajenje največji potencial kot resna alternativa parno-kompresijski tehnologiji hlajenja. Do takšnih zaključkov so prišli celo na ameriškem ministrstvu za energijo in celo na evropski komisiji, ko so pred leti elastokalorično tehnologijo hlajenja določili kot tisto z največjim potencialom za prihodnost. 
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Martenzitna transformacija…kot osnova elastokaloričnega učinka
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Sedaj pa si poglejmo kako izgleda martenzitna fazna transformacija, ker je osnova elastokaloričnega učinka. Tole je mikroskopski posnetek zlitine Ni-Ti, kot tipičnega elastokaloričnega materiala med obremenjevanjem, kjer lepo vidimo eno kristalno zrno. Material se nahaja v avstenitni fazi, med obremenjevanjem pa bo zamenjal agregatno stanje (čeprav ne dobesedno) in se kristalne rešetke preorientirajo v martenzit, pri čemer se torej material segreje. Ko material razbremenimo, pa pride do povratne fazne transformacije, torej martnezit se vrne v avstenit, material pa se ohladi. Tu sicer vidimo nekaj zaostalega martenzita, torej povratna transformacija ni bila popolna, kar se zgodi prvih nekaj ciklov, potem pa se material stabilizira, torej je količina transformiranega materiala pri obremenjevanju in razbremenjevanju enaka, kar je ključno za ciklično delovanje.No, takšna martenzitna transformacija je med obremenjevanjem in razbremenjevanjem vidna celo s prostim očesom…    












Materiali z oblikovnim spominom
Oblikovni spomin
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Elastokalorični materiali so v svojem bistvu v bistvu materiali z oblikovnim spominom in kot taki že danes široko uporabni v različnih področjih tehnike in predvsem medicine. Poleg elastoklaloričnega učinka imajo še dve unikatni lastnosti, in sicer oblikovni spomin ter superelastičnost. Ozadje vseh teh lastnosti je takšna martenzitna transformacijaOblikovni spomin je sposobnost material, da si zapomni določeno obliko, v katero je bil natreniran. Ko je material v marteniztni fazi je mehak in se ga enostavno preoblikuje, ko pa ga segrejemo preko transformacijske temperature v avstenit se povrne v začetno obliko. Ta efekt je že danes izkorišča predvsem v aktuatorjih, saj lahko s segrevanjem in ohlajanjem tega materiala, kar navadno zagotovimo z električnim tokom zagotavljamo aktuacijo, kot je prikazano na tem posnetku. Prednost takšnih aktuatorjev je predvsem kompaktnost, saj je vse kar potrebujemo zgolj vzmet iz materiala z oblikovnim spominom. Takšni aktuatorji se že danes uporabljajo za krmiljenje ventilov za prilagajanje naklona sedeža v nekaterih avtomobilih, ali pa za kontrolo in krmiljenje ostrine v fotoapartih pametnih telefonov. Precej raziskav se namenja tudi razvoju toplotnega stroja na osnovi oblikovnega spomina. Kot vidimo imamo preko dveh posod speljano vzmet z materialom z oblikovnim spominom, pri čemer je v eni posodi topla, v drugi pa hladna voda. S tem s vzmet, ki kroži preko obeh posod pretvarja iz avstentne v martenzitno fazo, kar rezultira v različni trdnosti in posledično v generiranju razlike sil, ki povzroči, da se sistem vrti. S tem bi lahko generirali elektriko, zgolj na osnovi temperaturne razlike. Še ena zanimiva aplikacija oblikovnega spomin pa je v tekstilstvu. Ko je hladno je majčka spuščena, ko pa je zunaj vroče se majčka dvigne. 
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Druga unikatna lastnost zlitin z oblikovnim spominom pa je superelastičnost. Ko se material nahaja v avstenitni fazi se med obremenjevanjem transformira v martenzit, kar pomeni, da se brez plastične deformacije takšne materiale lahko obremeni tudi do 10%, kar je 100x več kot se lahko obremeni na primer jeklo. Superelastičnost izkoriščamo v medicini, na primer pri vgradnji žilnih opornic…obstajajo tudi superelastična očala, pa kot kostni implantant – materiali za oblikovnim spominom imajo namreč zelo podobne mehanske lastnosti kot človeška kost, in še bi lahko naštevali.
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Elastokalorični učinek
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Presentation Notes
Pa se vrnimo sedaj nazaj na elastokalorični učinek, ki je močno povezan s superelastičnostjo. Tale graf prikazuje tipično superelastično zanko žice iz zlitine Ni-Ti pri zelo počasnem, izotermnem obremenjevanju, kjer je lepo razviden tipičen popolnoma raven transformacijski plato. Torej med samo transformacijo se ob minimalni spremembi sile material deformira za skoraj 4%. Če takšen test naredimo bistveno hitreje, s čimer se približamo adiabatnim pogojem latentna toplota prisotna ob martenzitni transformaciji nima časa, da bi se med obremenjevanjem oddala v okolico in material se segreje, v tem primeru za 20 °C, pri tem pa ima prej raven transformacijski plato bistveno večji naklon. V drugem koraku lahko sedaj to toploto oddamo v okolico, temperatura materiala pa se povrne v začetno stanje. Nato material adiabatno razbremenimo, material se ohladi, ponovno za skoraj 20 °C in sedaj je ta hladen material sposoben toploto absorbirati iz okolice in s tem hladiti na primer živila v našem gospodinjske hladilniku. Elastokalorični učinek poleg zlitin z oblikovnim spominom izkazujejo tudi polimeri z oblikovni spominom. S tem da tu ne gre za martenzitno transformacijo pač pa za prerazporejanje polimernih verig. Tipični predstavnik polimernih materialov z oblikovnim spominom je naravna guma iz katere je na primer narejen balon. Glavna slabost teh materialov za praktične elastokalorične aplikacije je sicer izjemno velik nepraktičen raztezek, je pa izjemno primerne za demonstracijo. Poiskusite…    
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Takšne elastokalorične učinke je zelo lepo posneti s termokamero….



Elastokalorične naprave - enostopenjska
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Sedaj pa si poglejmo kako izkoriščati takšen elastokalorični učinek v hladilni napravi. Do danes je bilo na svetu razvitih okoli 10 prototipov elastokaloričnih hladilnih naprav. V osnovi lahko ločimo med enostopenjsko elastokalorično hladilno napravo, ki temelji na eni ploščici elastokaloričnega materiala ter večstopenjsko oziroma regenerativno napravo. Najprej si poglejmo delovanje enostopenjske naprave. Glavna prednost takšnega koncepta je možnost miniturizacije in uporabi za mikro-hlajenje, recimo za hlajenje elektronskih komponent. Hladilni proces je sestavljen iz štirih korakov…..Video…   Glavna omejitev enostopenjskih hladilnih sistemov je, da je temperaturni razpon, ki ga takšen sistem lahko ustvari omejen z adiabatnimi spremembami temperature v materialu in lahko deluje le okoli okoliške temperature. Ne omogoča torej ustvarjanje večjega temperaturnega razpona, kar je ključno za večino praktičnih aplikacij, kjer se navadno med toplo in hladno stranjo zahteva temperaturni razpon preko 30 °C. 






Elastokalorične naprave - regenerativna

J. Tušek et al., Nature Energy1, 16134 (2016) 

J. Tušek et al.,  Advanced Energy Materials 5, 1500361 (2015)
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Presentation Notes
Ravno to, torej ustvarjanje temperaturnega razpona je glavna prednost večstopenjskih ali regenerativnih elastokaloričnih naprav. Takšen koncept, torej koncept aktivne magnetne regeneracije je bil najprej predstavljen za izkoriščanje magnetokaloričnega učinka v magnetnem hlajenju. Praktično vsi magnetni hladilniki danes delujejo z uporabo aktivnega magnetnega regeneratorja. No, jaz pa sem na podoktorskem delu na Danski tehnični univerzi kot prvi predlagal izkoriščanje elastokaloričnega učinka v regenerativnem krožnem procesu. Nekako sem si sposodil princip delovanja magnetnega hladilnika in ga implementiral v elastokaloriko.    Torej elastokalorični regenerator je sestavljen iz porozne strukture is elastokaloričnega materiala, v tem primeru set ploščic za razmikom med njimi, preko katerih lahko črpamo tekočino za prenos toplote, najbolje kar vodo. Regenerator je nato preko prijemal vpet v aktuator, ki zagotavlja obremenjevanje elastokaloričnih materialov. Regenerator je nato priključen v tokokrog vode z manjšo črpalko ali batom, ki zagotavlja črpanje vode, ter dveh zunanjih prenosnikov toplote, ki sprejemata in oddajata toploto v oz iz okolice. Opiši delovanje…



Elastokalorične naprave - regenerativna

J. Tušek et al., Nature Energy1, 16134 (2016) 
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Opiši dejansko napravo in posnetek s termokamero…Že s prvim prototipom smo dosegli temperaturne razpone okoli 20 °C, moč okoli 1 kW na kilogram elastokaloričnega materiala ter eksergijsko učinkovitost okoli 20%. S tem smo že s prvim prototipom po specifičnih hladilnih karakteristikah presegli praktično vse do sedaj izdelane magnetne hladilnike in se po učinkovitosti že precej približali parno-kompresijski tehnologiji hlajenja. Rezultate smo objavili v reviji Nature Energy, ki ima danes IF kar 54 in s tem 7 najbokj citirana revija na svetu in druga med ne-medicinskimi revijami.Kljub zelo obetajočim rezultatom pa je ta študija pokazali dva ključna izziva, ki jih bo potrebno najprej ustrezno naslovit in potem razrešiti, če bomo želeli, da bo elastokalorična tehnologija lahko vstopila na trg.Prvi izziv je življenjska doba oziroma utrujanje elastokaloričnih materialov. Naša elastokalorična hladilna naprava je bila sicer precej učinkovita, a je uspešno delovala le par dni, saj so se materiali poškodovali že pri okoli 10.000 ciklih, kar jasno ni dovolj za praktične aplikacije.Drugi izziv pa je razvoj pogonskega sistema, ki bo kompakten in bo na učinkovit način obremenjeval elastokalorične materiala, a kar je verjetno še bolj pomembno, da bo takšen sistem uspešno shranjeval energijo ki se sprošča pri razbremenjevanju materiala, na primer z uporabo vztrajnika. Učinkovita regeneracija sproščene mehanske energije je predpogoj za učinkovit elastokalorični sistem. 
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No in s tem dvema izzivomam sem se prijavil na ERC. Argument je bil, da smo dokazali nek nov, potencialno izjemno učinkovit sistem tehnologije hlajenja, sedaj pa potrebujem ERC, da uspešno rešimo ta dav ključna izziva in s tem dokažemo tudi praktično vrednost elastokalorične tehnologije hlajenja.  Tole bo sedaj del  moje prezentacije, ki sme jo imel na ERC intervjuju v Bruslju….
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Cevni elastokalorični regenerator
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Presentation Notes
Sedaj pa si poglejmo nekaj prvih rezultatov. Ena prvih hipotez je torej bila, da tlačno obremenjevanje elastokaloričnih materialov omogoča bistveno boljše življenjske dobe od nateznega. Razloži…Razloži geometrijo s cevk…A tu se pojavi problem mehanske stabilnosti materialov…
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Zasnova elastokalorične hladilne naprave

Presenter
Presentation Notes
Seveda že razmišljamo kako bi lahko bil narejen tudi dejanski, recimo temu pred industrijski prototip. Za povečanje hladilne moči je potrebno uporabiti več takšnih elastokaloričnih regeneratorjev najbolje zloženih po obodu ter obremenjenih z nesimetričnim diskom. Pri tem je v danem trenutku pol regeneratorjev obremenjenih pol pa razbremenjenih. Na ta način bomo lahko ob implementaciji vztrajnika tudi regenerirali precejšnjo količino energije sproščene pri razbremenjevanju. Več o tem pa kdaj drugič.
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Tako, to je bilo iz moje strani vse. Ob tej priložnosti bi se seveda rad zahvalila ERC-ju za podporo ter seveda sodelavcem na SUPERCCOL projektu ter na Fakulteti za strojništvo brez katerih projekt ne bi bil mogoč. 
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Utrujanje elastokalorični materialov

Presenter
Presentation Notes
Cevke dolžine 10mm, smo nato obremenjevali do 1 milijona in vseh pet sevk z zdržalo nobena od cevk se ni poškodovala….Ta graf prikazuje adiabatne spremembe temperature materialov pri elastokaloričnem učinku doseženih pri različni obremenitvah kot funkcija dobe utrujanja. In prav ta kombinacija je ključna za elastokalorično hlajenje. Želimo namreč čim večje elastokalorične učinke, ki so vezani na relativno velike deformacije materialov ter hkrati čim daljšo življenjsko dobo, kar se navadno izključuje. Tu direktno primerjamo ploščice pri natezni obremenitvi ter cevke pri tlačni obremenitvi. Iz tu je razvidno da če želimo trajno delovanje, lahko ploščico natezno obremenimo le do deformacij, ki omogočajo adiabatne spremembe temperature do 8K, medtem ko lahko cevko obremenimo do deformacij, ki omogočajo adiabatne spremembe temperature precej preko 20 K.      S tem smo dokazali, da cevke v kombinaciji s tlačnim obremenjevanje kažejo največji potencial za trajno in učinkovito delovanje elastokaloričnih naprav.
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Alternativne tehnologije hlajenja

Magnetokalorično (magnetno) hlajenje
Elektrokalorično hlajenje
Elastokalorično hlajenje
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Elastokalorične naprave



Natezno vs. Tlačno obremenjevanje
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Natezno vs. Tlačno obremenjevanje
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