
Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.
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Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:

 At varme frembringes ved møllestrøm eller overskudsstrøm så fossile energikilder spares.
 At de produktionsanlæg, som producere strøm, når behovet herfor forekommer, at de producere absolut maksimalt effekt og udnytter de

energikilder, som kan omsættes til strøm efter behov (halm, biogas, flis osv.).
 At produktionsanlæg kan fremstille den nødvendige varme igennem længere tid når kraftværksanlæg ikke levere spildvarme fordi de lægger

standby når møllerne forsyner el-nettet.
 At den varme som distribueres til modtagerne ikke tabes i rørsystemer.

Systemer for energitransport

Det velkendte vandbårne fjernvarmesystem se:

Stort link
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Dampfjernvarme

Damp fra el-produktion se:

Stort Link

Damp, som indeholder store energier ved fase overgangen væske/damp, distribueres over store afstande til boliger og afsætter energi i enten
luftkondensatorer eller i varmevekslere direkte i boligen for opvarmning. Systemet kan veksle omkring den temperatur energien afsættes ved i boligen.
Energi kan overvejende afsættes ved 30 c' luftkondensatorer i boligen, og i perioder omstilles opstillingen og brugsvand opbygges i en mindre beholder i
boligen f.eks. hver 30 min.
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Co2 til distribution af energi og lagring af energi.

Co2 har nogle meget gode egenskaber til distribution af energi ved lave temperaturer over store afstande.

Efter princippet her se:

Co2 koger i en varmeveksler ved at køle en energikilde, og co2 koger og søger ud i rørføring og afsætter energi i en varmeveksler ved, at kondensere og
afgive energi.
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Co2 Radiatorer og akkumulering af energi.

Nord øst for Randers fjord forefindes møller med en betydelig kapacitet se:

Store mængder gylle eller vand fryses via store turbokompressorer, som yder meget stor effekt ved 10 – 15 c', når møllestrøm forekommer. Energien
akkumuleres i store jordmasser, som opvarmes via co2rørføringen i regionen.

Den løbende energiproduktion sker i regionen ved, at optage energi fra co2rørføringen.
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Nedpløjning af co2-radiator se:

Turbokompressor se:
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Enkel varmepumpe i boligen som modtager energi via co2.

En varmepumpe i boligen kan modtage energi fra en co2 radiator, hvor energi f.eks. kunne være fjernvarmevand, som køles ved at koge co2'en. En
varmepumpe virker i boligen ved, at afsætte energi i en luftkondensator. Varmepumpen kan også omstilles, så der produceres varmt brugsvand via en
varmeveksler eller varmt centralvarmevand i øvrigt se.

Stort Link
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Central varmepumpe

Centrale varmepumper for f.eks. 20 eller flere husstande er mulig se:

Funktionsprincip: Varmepumpen optager energi via co2'en. Energi afsættes til husstande via et rør, hvor vanddamp distribuere energi. Afgangsenergien fra
varmepumpen koger vanddamp, som kondenserer i boligen, enten i luftkondensatorer eller varmevekslere for opvarmning af vand til f.eks. brugsvand.
Opstillingen virker ved forskellig temperatur intervaller, så den i hoveddelen af produktionstiden arbejder ved lave afgangstemperaturer, hvor energi
afsættes i luftkondensatorer. Ved behov for brugsvand eller energi ved høje temperaturer øges trykket i dampen, og kodenseringstemperaturen stiger i de
varmevekslere, som modtager energi, det har den virkning, at vand opvarmes til en højere temperatur.
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Luftkondensatoren

Systemerne, der her er tale om, kan herefter både leverer lavtemperatur varme og høj temperatur varme til byernes boliger. Luftkondensatoren her se:

Luftkondensatorer kan laves i mange udformninger, så den ikke yder meget koncentrerede luftmængder, men virker efter konvektionprincippet via meget
store veksleroverflader, så den nødvendige energi afsættes til rumopvarmning.
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Distribution af energi i regionen

Regionen igen se:

Et lavtemperatur forsyningsnet kunne være dels et, som overføre energi ved temperaturer under jordens temperatur hvorved energi fra jorden omsamles,
og varmen overføres uden tab. Eller der lagres energi i jorden ved, at opvarme denne.

Fra Uggelhuse varmeværk kunne der med fordel overføres energi via et damprør ved 30 c', som efterfølgende afsættes direkte til opvarmning af boligen.



Udarbejdet af SDE og NHSoft marts 2010. Side 12

Tandemvarmepumpeopbygning

Opstillingen forsyninger en gruppe på 25 husstande, hvor en mindre decentral varmepumpe virker i samdrift med energi, som modtages
via et damprør fra Uggelhuse kraftværk.

Den overvejende produktion sker ved, at damp fra Uggelhuse kondenserer og koger via en varmeveksler. Dampe distribueres ud til boligerne, og afsættes
dels i luftkondensatorer og dels i varmevekslere, som opvarmer vand til gulvvarme.

Når boligerne behøver effekt ved høje temperaturer startes den varmepumpe, som virker for de 25 huse, og energi ved høje temperaturer frembringes, og
små beholdere i boligerne opvarmes til f.eks. 30 min forbrug dels til brugsvand, og dels til de boliger, som behøver højtemperatur energi til alm.
centralvarme. Herefter sænkes damptrykket igen i systemet, når varmepumpen stoppes, og varmeveksleren, som modtager energi via damp fra Uggelhuse
overtager igen produktionen ved ca. 30 c' til bydelen.
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Samdrift med Kraftværks akkumuleringstank se

Højtemperatur varme produceres ved møllestrøm om natten via varmepumper, og akkumuleres i varmeværkets akkumuleringstank. Fjernvarmevandet
gennemløber nu fjernvarmenettet i Uggelhuse og afkøles her, efterfølgende afkøles vandet yderligere ved, at koge vand under vakuum til forsyning af
Assentoft m.fl.
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Mindre byer i oplandet til de større byer.

I de mindre byer i forsyningsområdet kan der med fordel opstilles varmepumper, som modtager energi via co2 systemet. En lille akkumuleringstank kan
med fordel virke sammen med varmepumpen, så strømforbruget ligger uden for spidslastperioderne i el-nettet.

Energioptagelse af spild fra boligen og fra Industrien.

Systemet kan udlægges så spildenergikilder fra f.eks. boligen optages i jorden ved at opvarme denne via co2, som koger og kondensere så jordmasser
opvarmes. Varmepumpen kan efterfølgende optage energi fra den varme jord.

På samme måde kan spildenergi fra industrien akkumuleres i jorden via co2systemet. Ydermere kan systemet udlægges sådan, at industriens spildvarme
opvarmer store jordmasser betydeligt. Varmepumpens kapacitet og effektivitet hænger meget nøje sammen med temperaturen på de energikilder, hvor
energi optages se.

Jo høje temperatur på en given jordradiator, jo mindre strømforbrug for en given effekt fra varmepumpen.

Herefter kan der være meget fornuft i, at prioritere de jordradiatorer, som er varme, og hente energi her, når det er ønskeligt, at reducere strømforbruget
for varmeproduktionen.



Udarbejdet af SDE og NHSoft marts 2010. Side 15

Tiltag på Uggelhuse Kraftværk

Dampturbiner som disse virker på kraftværket til varmeproduktion se:

De producerer varme til forsyning af byerne Uggelhuse, Assentoft og Romalt med energi ved, at fryse vand eller optage energi fra jordradiator med co2.
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Når gasmotor producerer strøm, omstilles dampturbinerne så de virker i en opstilling, som denne se:

Stort Link

Energikilder fra kappekøler turbolader, oliekøler osv. bruges til, at koge damp ved f.eks. 90 c'.

Højtemperatur energikilder på motor: Udstødning, intercooler osv. bruges til ,at overophede dampe inden turbinen, og trykfaldet producere nu strøm via
turbiner.

Nu øges el-produktionen til 60 % af den omsatte naturgas.
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Solkraftværk

Hvis arealet her ved Uggelhuse Kraftværk er til rådighed se:
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Så kunne der opstilles ca. 12.000 M^2 solfangere, som koger vand til damp under vakuum.

Efter princippet i Gunnar Minds soldrevne aircondition se: Link

Opstillingen virker efter princippet her se:

12.000 m^2 solfangere yder typisk 10 MW effekt. Det vil være muligt, at afsætte 2 MW effekt fra biogas, evt. kildesorteret affald (aviser eller andet) og
halm og omsætte denne energi til mere end 100 % strøm, hvorefter kondensatenergien fra opstillingen afblæses til luften.

En anden mulighed er, at afsætte kondensatenergien til jordradiatoreren og opvarme store jordmasser, eller optø den is, der forekommer fra varmepumpernes
produktion.

Når opstillingen ikke producerer damp til strømproduktion, kan opstillingen ved lave temperaturer opvarmer store jordmasser via co2 systemet.


