Termisk varmelager

Akkumulering af solens højtemperatureffekt: En væske med en høj varmefylde og
som ikke koger ved høje temperaturer virker i en 'kold' og en varm beholder.
Solens energi opvarmer væsken når den cirkuleres fra den kolde beholder til den varme.
Når el-produktion ønskes køles væsken til dampproduktion, som sker når den varme væske cirkuleres
fra den varme beholder til den kolde. Væsken køles i praksis via en varmeveksler som afsætter energi til
damp...
Ved akkumulering af strøm opvarmes væsken via el-patron.

2 selvstædige røggassystemer for el-produktion, sammen med termisk varmelager.

De 2 selvstændige røggassystemer vil vægte halmens lave forbrændingstemperatur i dampsystemer,
hvorfor røggassen fra gasturbine og energi fra det termiske varmelager overheder dampen.
I praksis vil en gasturbine og dampsystemet som modtager 150 mw biogas kunne yde 150 mw el, set i den
sammenhæg, at møllestrøm (som i dag omsættes til fjervarme i elpatroner, ved el-overløb) og halm medgår
som katalysator, for at biogassen omsættes til den meget høje el-virkning.
Eller man kan anskue systemet sådan, at man siger biogassen skal yde 60 % el som naturgas omsættes til i
et stort effektivt gaskraftværk. Hvis feks 40 Mw effekt fra det termiske varmelager (møllestrøm) skal
genvindes 100 %. Det vil det så gøre set i den sammenhæng at halmen er medgået som katalysator for at
genvinde møllestrømmen, når 150 Mw biogas (naturgas) yder 90 MW strøm sammen med 40 Mw el som
er energien fra det termiske varmelager som altså omsættes til strøm når det samlede anlæg yder 130 mw
ved måske at omsætte 50 Mw halm sammen med de øvrige energikilder..
Det vil i praksis sige at de 12 Twh/år biogas Energistyrelsen antager mulig, vil kunne afsætte 12 Twh strøm
eller 33% af landets samlede el-behov, eller en strømproduktion som reelt sammen med en betydelig
udbygning med møller kan forsyne landet med 35 twh strøm årligt, og det for et minimum af det halm som
er til rådighed.

Systemerne her vil modsat de store centrale kraftværker kunne yde maks effekt (el) inden for 30 – 45 min.
Hvorimod gasturbinen kan yde 50 % effekt af den samlede effekt for kraftværket inden for få minutter
imens dampsystemet varmes op.
Store kulkraftværker skal bruge en hel dag til at komme op i driftstemperatur.
Det absolut optimale er anlæg på 150 mw (el) som placeres ude ved landbrugets dyrkningsarealer for
minimum af transport.. Herunder at varmepumper ved bysamfund i en radius af 12 – 15 km fra anlægget,
kan modtage spildenergien fra el-produktionen i lunkent vand fra anlægget til varmeproduktionen

