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Abstract:

This report is analyzing two diffe-
rent methods to establish a large he-
at pump at a district heating utility. A
large heat pump is a plant where a he-
at pump is used in large scale to sup-
ply heat, to a district heating network.
The electric heat pump is moving ener-
gy from a low temperature heat source
and releases the energy at a high tem-
perature eg. district heating. The low
temperature is the outside air, the air is
obtained though dry coolers. The two
method, this report is processing, is a
direct plant and an indirect plant. The
direct plant has ammonia in the heat
pump and the dry coolers, and the in-
direct plant have ammonia in the heat
pump and ethylene glycol in the dry
coolers. The rapport is providing the-
ory about the heat pumps, the struc-
ture of the plants and the refrigerants.
There is also a discussing of the pros
and cons for both heat pump plants.
Finally the price for construction the
plants and the cost for manage the
plants will be presented.
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Forord
Denne rapport er et afgangsprojekt, skrevet i forbindelsen med uddannelsen, som
diplomingeniør indenfor bæredygtig energiteknik. Rapporten er skrevet ud fra vi-
den opnået i et praktikforløb hos Tjæreborg Industri A/S. Emnet for dette projekt
er inspireret af praktikforløbet ved Tjæreborg Industri A/S. Emnet bygger på me-
toden Tjæreborg Industri anvender til at etablere store varmepumpeanlæg.

Rapporten er ikke skrevet i sammenarbejde med en virksomhed, men følgende
virksomheder har været behjælpelige med rapporten: Tjæreborg Industri A/S,
Johnson Controls og Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.A.

Forfatteren vil gerne sende en stor tak til Micheal S. Bjerre (Tjæreborg Industri
A/S), Henrik Linemann (Johnson Controls) og Kim S. Clausen (Dansk Fjernvarmes
Projektselskab A.m.b.A.), for at have været behjælpelige med besvarelse af spørgs-
mål.

Læseguide
Det forventes at læseren har en forståelse for eldrevne varmepumpers og hvordan
fjernvarmeindustrien er sammensat. Samt en generel teknisk forståelse indenfor
termodynamik.

Torben Clausen
<tclaus15@student.aau.dk>
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Kapitel 1

Indledning
Inden for de seneste ca. 3 år har store eldrevne varmepumper fået et stort gennem-
brud i fjernvarmesektoren. Dette skyldes hovedsageligt at de økonomiske forhold
er blevet mere fordelagtige: Elvarmeafgiften er reduceret, PSO-tariffen udfases og
fjernvarmeværkerne har mulighed for at få tilskud i form af energispareordningen.
Udover dette har der været en tilskudspulje, hvor der har været afsat 23,4 mio. kr. i
2017 og 27,9 mio. kr. i 2018. Denne pulje har fjernvarmeværker, som mister grund-
beløbet i udgangen af 2018, kunne ansøge om 15 % af etableringsomkostningerne.
[5]

På trods af disse økonomiske fordele, er det altafgørende at have en lavtempera-
tur varmekilde, som kan anvendes i varmepumpen. Lavtemperatur varmekilden,
er en varmekilde som ikke direkte kan anvendes på fjernvarmenettet. Varmepum-
pen flytter den ikke brugbare varmekilde, til et brugbart temperaturniveau. Var-
mekilderne kan være røggas, overskudsvarme, fjernkøling, geotermi, spildevand,
grundvand, havvand, sø- og åvand eller udeluft. [5]

Varmekilderne har hver sine fordele og ulemper, f.eks. har røggas den begrænsning
at varmepumpen altid vil skulle være drift sammen, med den røggasproducerende
enhed. Røggas har dog den fordel at have en høj temperatur. Havvand og sø-
og åvand har den klare begrænsning at varmeværket skal ligge i nærheden af
enten havet, en sø eller en å. Der er en af de førnævnte energikilder der ikke
har de fornævnte begrænsninger, denne varmekilde er udeluften. Udeluften er
tilgængelig alle steder i landet, og altid til rådighed, varmepumpen kan derfor
altid driftes alene. [5]

På trods af at udeluften altid er tilgængelig, er udeluften ikke den bedste varmekil-
de. Dette skyldes at energitætheden i udeluften er væsentligt lavere end i vand,
som de fleste andre varmekilder består af. Dertil er udeluften koldest i vinter må-
nederne, hvor varmebehovet er størst. På trods af dette er udeluften en udmærket
varmekilde, hvis ikke andre er tilgængelige.

Store eldrevne varmepumper er vigtige at indføre i energisystemet, da varmepum-
perne anvender elektricitet til at levere varme. Denne elektricitet kommer fra et
elmarked, som er har ændret struktur inden for 10 år. Elmarkedet er gået fra at
producere strøm på store kraftværker og decentrale kraftvarmeværker, til at have
størstedelen af produktion fra vindmøller, og andre fluktuerende energikilder. Ved
høj elproduktion på fluktuerende energikilder og lavt forbrug, vil elprisen være
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4 Kapitel 1. Indledning

lav. Derfor vil det være optimalt at levere varme med en varmepumpe, mens at en
overproduktion af elektricitet vil blive brugt. Ved den modsatte situation vil elpri-
serne være høje og det vil være fordelagtigt at producere el og varme på f.eks. en
naturgasmotor. Her vil det også være fordelagtigt at stoppe varmepumperne, da
elprisen vil være høj. [15]

Denne rapport vil fokusere på varmepumper hvor udeluften anvendes, som en lav-
temperatur varmekilde. Der skal løftes i varmepumpen til varme der kan anvendes
i fjernvarmenettet.

Når udeluften bruges som varmekilde til varmepumpen, anvendes tørkølere til at
optage energien fra luften. Tørkølerne køler udeluften og opvarmer en kreds, som
tilføres varmepumpen. Der arbejdes for tiden med to slags anlægsopbygninger,
når udeluften anvendes som varmekilde. Den ene metode er en direkte løsning,
hvor varmepumpens kølemiddel er direkte i tørkølerne. Den anden metode er en
indirekte løsning hvor en brine anvendes i tørkølerne.

Figur 1.1 viser to simple diagrammer over anlægstyperne. Figur 1.1a er det di-
rekte anlæg, hvor kølemidlet (magenta) er direkte ude og hente energien. Figur
1.1b er det indirekte anlæg, hvor en brine (grøn) henter energien fra udeluften og
opvarmer kølemidlet.

(a) Direkte anlæg. (b) Indirekte anlæg.

Figur 1.1: Simpelt diagram over anlægstyperne.

Den direkte løsning er et anlæg der er opbygget med et kølemiddel. De anlæg der
findes af den type er med kølemidlet ammoniak. Disse anlæg findes bl.a. i Tønder
med 4,4 MWvarme, Ringkøbing med 4,5 MWvarme og en under opførsel i Støvring
med 7,3 MWvarme. Den anden metode er den indirekte løsning, hvor varmepumpe
har et kølemiddel og der bruges en brine til at hente energien fra udeluften. Denne
type anlæg findes ved Sig Varmeværk med 0,84 MWvarme. Af denne type anlæg er
to under opførsel i Ejstrupholm med 2,2 MWvarme og Tim med 1,22 MWvarme. [5, 10]



Kapitel 2

Problemformulering

Som beskrevet i indledningen vil denne rapport analysere på de forskellige meto-
der at opbygge et stort varmepumpeanlæg med udeluften som varmekilde. Derfor
besvares følgende spørgsmål:

Hvilken anlægsopbygning (direkte eller indirekte) af eldrevne luft til vand
varmepumper til fjernvarmeanlæg er mest hensigtsmæssig, set ud fra en

teknisk og økonomisk betragtning?

Denne problemstilling er ikke blevet undersøgt tidligere. Grundet anvendelsen af
udeluft som varmekilde til at levere fjernvarme, ved brug af en varmepumpe, først
er kommet til inden for 2-3 år.
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Kapitel 3

Elvarmepumpens virkemåde
I dette kapitel vil elvarmepumpes (herefter refereret som varmepumpe) virkemåde
blive beskrevet. Kapitlet vil indeholde en beskrivelse af ettrins kompressionsanlæg
og totrins kompressionsanlæg. Sidst i kapitlet vil energioptagernes virkemåde blive
forklaret. Diagrammerne i dette afsnit viser kredsprocesser for kølemidler som
R717 (ammoniak) og R134a.

3.1 Teknikken i en varmepumpe

En varmepumpe er et aggregat der flytter, varme fra et lavt temperaturniveau til et
højt temperaturniveau. Varmepumpen har til formål at levere varme på et givent
temperaturniveau. Varmepumpen anvender elektrisk arbejde for at flytte denne
varme. Varmen ved lav temperatur optages i varmepumpen, dette har betegnelsen
Q̇L. Den højtemperatur varme, varmepumpen har leveret betegnes Q̇H. Denne var-
me er den der bliver frigivet f.eks. til fjernvarmenettet. Til sidst er der den elektrisk
effekt som driver varmepumpen, som har betegnelsen Ẇel . [25]

En varmepumpe består af fire hovedkomponenter; en kondensator, en fordamper,
en kompressor og en ekspansionsventil. Arbejdsprincippet for varmepumpen er
vist på figur 3.1a, og på figur 3.1b er kredsprocessen i et T,s diagram vist. Varme-
pumpen arbejdsprincip er forklaret under figur 3.1.

(a) Arbejdsprincip for varmepumpen. [5] (b) T,s diagram ideel varmepumpe. [26]

Figur 3.1: Arbejdsprincip og kredsproces for varmepumpen
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8 Kapitel 3. Elvarmepumpens virkemåde

1-2 Komprimering af kølemidlet, der er på gasform, i en kompressor. Kompres-
soren hæver trykket på kølemidlet fra et lavt tryk til et højt. Under kompres-
sionen hæves temperaturen.

2-3 Kondensering af kølemidlet i kondensatoren, her afgiver kølemidlet varme,
f.eks. til en fjernvarmekreds. Kølemidlet gennem går en faseovergang fra gas
til væske.

3-4 Her ekspanderes kølemidlet gennem en ekspansionsventil, som sænker trykket
på kølemidlet. Over ekspansionsventilen er der energibevarelse.

4-1 Fordamperen tilføres varme ved lav temperatur Q̇L, som får kølemidlet til at
koge og skifte fase fra væske til gas. [25]

På figur 3.1b ses det at temperaturen er konstant i kondensatorens og fordampe-
rens arbejdsområde (mellem punkterne m-3 og 4-1). Dette er på trods af at der hhv.
afgives og tilføres energi. Grunden til dette skyldes at der sker et faseskift i kon-
densatoren og fordamperen. Ved dette faseskifte afgives eller optages en mæng-
de energi, uden en temperaturstigning. Denne mængde energi kaldes den latente
energi, som er et udtryk for den energi et faseskifte optager eller afgiver. [25]

3.2 COP

Varmepumpers virkningsgrad, beskrives som COP (Coefficient Of Performance).
COP-faktoren er et udtryk for den tilsigtede energi, som varmepumpen skal levere
i forhold til den mængde elektriske arbejde der skal anvendes, dette er vist i ligning
3.1. [25]

COPVP =
Tilsigtede ydelse
Nødvendig input

(3.1)

Hvor den tilsigtede ydelse er den mængde energi varmepumpen leverer, og det
nødvendige input er den mængden elektrisk arbejde der tilføres varmepumpens
kompressor. I ligning 3.2 er COP beskrevet i forhold til de fornævnte betegnelser
Q̇L, Q̇H og Ẇel . [25]

COPVP =
Q̇H

Ẇel
=

Q̇L + Ẇel

Ẇel
(3.2)

Betegnelserne Q̇L, Q̇H og Ẇel er her i watt. COP-faktoren kan udregnes med enhe-
den joule, dog skal samme enhed anvendes. Figur 3.2 viser et grafisk eksempel af
COP-faktoren.
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Figur 3.2: Grafisk eksempel af COP. [5]

På figur 3.2 tilføres 750 kW, varmeenergi ved 10 ◦C, denne energi er optaget fra
f.eks. udeluften, hvilket har kølet udeluften. Varmepumpen har et elforbrug på 250
kW. Varmepumpen i dette eksempel leverer 1000 kW ved 75◦C. Dette giver en COP
på 4 iht. ligning 3.2.

COP-faktoren kan også udregnes ud fra temperaturer, denne kaldes Carnot-COP.
Carnot-COP er en ideel COP-faktor, og kan udregne i forhold til ligning 3.3.

COPcarnot =
TH

TH − TL
(3.3)

Hvor TH er temperaturen på den varmeside af varmepumpen i kelvin. Dette kan
f.eks. være fjernvarmekredsen. TL er temperaturen på den kolde side af varme-
pumpen i kelvin. Dette kan f.eks. være temperaturen på udeluften.
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3.3 Ettrins kompressionsanlæg

Et ettrins kompressionsanlæg er et anlæg hvor kølemidlet komprimeres én gang.
Ettrins anlægget fungerer på den samme måde, som beskrevet i afsnit 3.1.

Denne type anlæg anvendes typisk ved temperaturdifferencer fra fordamperen til
kondensatoren er på ca. 30 ◦C. Ved større temperaturdifferencer skal et totrins
kompressionsanlæg anvendes.

(a) Kredsproces: Teoretisk varmepumpe. (b) Kredsproces: Faktisk varmepumpe.

Figur 3.3: Log p,h diagram for ettrins kompressionsanlægget

Kredsprocessen vist på figur 3.3a er den teoretisk proces for ettrins kompression.
Når anlægget opføres vil kredsprocessen være som vist på 3.3b. Her er der tilført
underkøling og overhedning.

Underkølingen sker efter at kølemidlet er kondenseret mellem punkt 4-5 på figur
3.3b. Ved underkøling sænkes temperaturen på kølemidlet til under kondense-
ringstemperaturen. Dette er kun muligt hvis det sekundære kølemiddel har en
temperatur under det primære kølemiddels kondenseringstemperatur. Kølemidlet
underkøles, så en temperaturdiffernce på 5-10◦C i forhold til det sekundære medie
opnåes. Underkølingen anvendes hovedsageligt for at sikre at kølemidlet er helt
kondenseret og på væskeform. Ved underkølingen hentes også en mindre ener-
gimængde ud af kølemidlet, hvilket forbedrer COP-faktoren. Det skal dog sikres
der ikke underkøles mere end højest nødvendigt, da dette kan betyde en større
varmeveksler. [25, 26]

Overhedningen sker i fordamperen, som vist på figur 3.3b fra punkt 8 til 1’. Dette
gøres ved at hæve temperaturen på kølemiddelgassen til over fordampningstem-
peraturen efter fordamperen. Overhedningen gøres for at sikre, at kølemidlet er
helt fordampet ved indløbet til kompressoren. [26]
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3.4 Totrins kompressionsanlæg

Totrins kompressionsanlægget anvedes hvis trykforholdet mellem fordampnings-
trykket og kondenseringstrykket overstiger 8 for R717. [26]
Trykforhold kan udregnes efter ligning 3.4.

Πp =
pk

p0
(3.4)

Hvor Πp er trykforholdet mellem fordampnings- og kondenseringstrykket, pk er
kondenseringstrykket og p0 er fordampningstrykket.

Ved totrins kompression findes der to anlægstyper: En med en åben mellemkø-
ler og en med lukket mellemkøler. Disse anlæg består af: En lavtrykkompressor
(LT-kompressor) og en højtrykkompressor (HT-kompressor). Mellemkøleren skal
afkøle kølemidlet fra LT-kompressoren, inden kompressionen i HT-kompressoren.
[26]

3.4.1 Åben mellemkøler

På figur 3.4a er et log p,h diagram for et totrins kompressionsanlæg med åben mel-
lemkøler fremvist. Forskellen på dette anlæg og ettrins anlægget er at kølemidlet
bliver komprimeret to gange og mellemkøleren er tilført. Kredsprocessen minder
om ettrins anlægget. Kredsprocessen forgår på følgende måde:

1-2 Her komprimeres kølemidlet i LT-kompressoren, til mellemtrykket.

2-6 Kølemidlet nedkøles i mellemkøleren.

6-7 Kølemidlet komprimeres i HT-kompressoren, til kondenseringstrykket.

7-8 Kølemidlet afgiver varme i overhedningsfjerneren, og temperaturen sænkes til
kondenserings temperaturen.

8-9 Her kondenseres kølemidlet i kondensatoren og afgiver varme.

9-10 Kølemidlet underkøles til underkølingstemperaturen

10-11 Kølemidlet ekspanderes til mellemtrykket.

11-6 En del af kølemidlet fordamper i mellemkøleren.

3-4 Det resterende kølemiddel ekspanderes til trykket i fordamperen.

4-5 Kølemidlet koger i fordamperen og skifter fase fra væske til gas.

5-1 Kølemidlet bliver overhedet i fordamperen.
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(a) Log p,h diagram. (b) Arbejdsprincip for mellemkøleren

Figur 3.4: Totrins kompression med åben mellemkøler. [26]

Mellemkølerens arbejdsprincip er vist på figur 3.4b. I mellemkøleren tilføres det
LT-komprimerede kølemiddel og det ekspanderede kølemiddel fra punkt 11. Eks-
pansionsventilen styrer niveauet af kølemiddelvæske i mellemkøleren. Kølemid-
deldampen og -væsken blandes i mellemkøleren. Ved blandingen i mellemkøleren
vil noget af kølemidlet på væskeform fordampe. Dampen vil blive bortsuget af
HT-kompressoren, og væsken vil løbe til fordamperen.

Anlægstyper med åben mellemkøler egner sig til kontinuerlig drift, hvis anlægget
har stærkt varierende belastninger, med flere start og stop. Er anlægstypen med
lukket mellemkøler at fortrække.

3.4.2 Lukket mellemkøler

Figur 3.5a viser et log p,h diagram for et totrins kompressionsanlæg med lukket
mellemkøler. Kredsprocessen ligner kredsprocessen for den åben mellemkøler, for-
skellen ligger i at der kun er et ekspansionstrin i dette anlæg, og en kølespiral køler
gassen fra LT-kompressoren. Kredsprocessen forgår på følgende måde:

1-2 Kølemidlet komprimeres i LT-kompressoren, til mellemtrykket.

2-4 Kølemidlet nedkøles i mellemkøleren.

4-5 Kølemidlet komprimeres i HT-kompressoren, til kondenseringstrykket.

5-6 Kølemidlet afgiver varme i overhedningsfjerneren, og temperaturen sænkes til
kondenserings temperaturen.

6-7 Her kondenseres kølemidlet i kondensatoren og afgiver varme.

7-8 Kølemidlet underkøles til underkølingstemperaturen.

8-10 Tilførelse af kølemiddel i mellemkøleren
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8-9 Her afgiver kølemidlet energi til mellemkøleren, og underkøles yderligt.

9-11 Kølemidlet ekspanderes til trykket i fordamperen.

11-12 Kølemidlet koger i fordamperen og fordamper.

12-1 Kølemidlet bliver overhedet i fordamperen.

(a) Log p,h diagram. (b) Arbejdsprincip for mellemkøler.

Figur 3.5: Totrins kompression med lukket mellemkøler. [26]

Figur 3.5b viser arbejdsprincippet for den lukkede mellemkøler. Forskellen, fra
den åbne, ligger i at den væske der bruges til at køle med ikke tilføres i mellem-
køler, men køler gennem en kølespiral. Dog kan der stadig tilføres en del af det
kondenserede kølemiddel, for at opretholde væskeniveauet i mellemkøleren. Mel-
lemkøleren har i denne type stadig til formål at køle dampen fra LT-kompressoren,
inden indløb til HT-kompressoren.

3.4.3 Mellemtrykket

I ettrins anlægget var der to tryktrin: Et kondenseringstryk og fordampningstryk.
Disse to tryktrin kan findes ud fra opslagsværk i forhold til fordampnings- og kon-
denseringstemperaturer. I totrins anlæg skal et mellemkølertryk udregnes, denne
kan bestemmes ud fra ligning 3.5

pm =
√

pk · p0 + ∆pm (3.5)

Hvor pm er mellemkøler trykket, pk er kondensatortrykket og p0 er fordampertryk-
ket, ∆pm er afhængig af kølemidlet, for ammoniak er denne 0,7 bar. [26]
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3.5 Energioptager

Energioptageren anvendes til at optage energien fra udeluften og overføre til var-
mepumpeanlægget. Energioptagerne er klassiske tørkølere, men i stedet for at af-
køle en væske, anvendes de nu til at opvarme en væske. Tørkølerne har ofte været
anvendt til kølesystemer, hvor de afgiver energi til udeluften. På figur 3.7 kan to
typer energioptager ses, på figur 3.6a ses en V-formet energioptager og på figur
3.6b ses en flad tørkøler.

(a) V-formet Tørkøler. [13] (b) Flatbed Tørkøler. [17]

Figur 3.6: Tørkølertyper typisk anvendt til at optage energi fra luften.

Begge typer af energioptagerne er opbygget af aluminiums lameller, med et antal
små rør, som vist på figur 3.7a. Ved det indirekte anlæg er de små rør af kobber,
ved det direkte anlæg er de af stål. Dette skyldes at ammoniakken reagerer med
kobber. Luften bliver suget ind mellem finnerne og rørene hvor kølevæsken løber.
Her afgiver luften energi til rørene og finnerne, som afgiver det til kølevæsken.
Hvilket opvarmer kølevæsken, og luften bliver afkølet.

Arbejdsprincippet for den V-formet energioptager kan ses på figur 3.7b, det ses
at luften suges ind fra siderne, her afkøles luften, og afkastet i toppen. På figur
3.7c ses arbejdsprincippet for den flade energioptager. Luften suges op gennem
bunden, bliver afkølet og afkastes i toppen.
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(a) Lameller i energioptager. (b) Arbejdsprincip V-formet. (c) Arbejdsprincip flad.

Figur 3.7: Arbejdsprincip for energioptager. [16]

Varmeoverførelsen fra luften til kølemidlet gennem energioptagerne kan udregnes
udfra ligning 3.6

Q̇ = UAs · ∆Tlm (3.6)

Hvor Q̇ er den effekt der tilføres den kolde væske, U er det totale varmeover-
gangstal for energioptageren, As er det totale hedefladeareal og ∆Tlm er den loga-
ritmiske middeltemperatur difference.





Kapitel 4

Anlægsopbygning
I dette afsnit vil principperne bag de to anlægsopbygninger blive beskrevet. Der
tages udgangspunkt i et varmepumpeanlæg med totrins kompression og en åben
mellemkøler, som beskrevet i afsnit 3.4.1. Viden og beskrivelserne af disse anlæg,
bygger på erfaring opnået i et praktikophold ved Tjæreborg Industri A/S, et besøg
ved Ringkøbing Fjernvarmeværk, og kontakt med Henrik Linemann fra Johnson
Controls.

4.1 Direkte fordamping

Denne direkte type anlæg er som tidligere beskrevet opført i Ringkøbing og Tønder.
På disse to anlæg er det ikke elektricitet der driver varmepumpens kompressorer,
men en naturgasmotor. Anlæggene er dog bygget således at elmotorer kan etable-
res. Varmepumpen fungerer stadig på samme metode som beskrevet i afsnit 3.4.1.
Figur 4.1 viser et principdiagram for det direkte anlæg.

Fordampningen af ammoniakken sker direkte i energioptagerne, mens ammoniak-
ken optager energien fra luften. Der skal dog være en ammoniak beholder. I denne
beholder er der ammoniak på gas og væske form. LT-kompressoren bortsuger am-
moniakdampen fra beholderen, som medfører at ammoniakvæsken bliver suget
ind i energioptagerne og fordamper. Ammoniakbeholderen har til formål at sikre
at det er ammoniak på dampform der tilføres i kompressoren.

Figur 4.1: Principdiagram for det direkte anlæg

17
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Denne type anlæg har en fordel i at ammoniak har bedre termodynamiske trans-
port egenskaber i forhold til ethylenglykolopløsningen, dette vil blive beskrevet i
kapitel 5.

En anden fordel ligger i at fordamperen, ikke er på denne type anlæg. Der ligger, et
varmetab i denne varmeveksling, til omgivelserne, dette tab bliver undgået i denne
type anlæg.

Modsat det indirekte anlæg, har det direkte anlæg ikke noget problem i negative
udetemperaturer, da ammoniak har et kogepunkt på ca. -33 ◦C, ved atmosfærisk
tryk [3]. Dette betyder, at det direkte anlæg kan have en større driftstid. Hvor det
indirekte anlæg kan være nødsaget til at lukke ned ved udetemperaturer under -6
◦C.

En ulempe er at der er et væsentligt større flydning af ammoniak. Anlægget i
Ringkøbing har en flydning på ca. 1500 kilogram ammoniak og en ydelse på 4,5
MWvarme.

4.2 Indirekte fordamping

Denne type anlæg er etableret i Sig. Et principdiagram over anlægget er vist på
figur 4.2. Her ses det at varmepumpe/ammoniakkredsen er i den blå kasse, og at
glykolkredsen er i den grønne kasse. Ammoniakkredsen fungerer som beskrevet i
afsnit 3.4.1. Glykolkredsen er en lukket kreds med kølemidlet ethylenglykol i en
vandopløsning. Glykolkredsen henter energien fra udeluften, gennem energiopta-
gerne. Glykolkredsen har hovedsageligt rørforbindelser i det fri, hvor varmepum-
pen og ammoniakkredsen står i en maskinbygning.

Figur 4.2: Principdiagram for det indirekte anlæg
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En af fordelene ved denne type anlæg er at ammoniakmængden holdes på et mini-
mum. I stedet anvendes ethylenglykol vandopløsningen, som ikke er giftig på sam-
me måde som ammoniak, som bliver beskrevet i kapitel 5.

En anden fordel ved denne type ligger i at varmepumpen ved denne type an-
læg, kan købes som en standardenhed. Det vil betyde at det er simplere at lave
tilslutning til glykolkreds og fjernvarmekreds. Hver enhed har ca. 100 kilograms
flydning med ammoniak.

En ulempe ved denne type anlæg ligger i at ethylenglykolopløsningen har et fryse-
punkt, ved en 35 % opblanding med vand, på -18,8 ◦C, værdi opslået i Engineering
Equation Solver (EES). Hvilket betyder at anlægget ikke vil være i drift ved ude-
temperaturer omkring - 6◦C.





Kapitel 5

Kølemidler
Kølemidlet ammoniak bliver anvendt i varmepumpen, i begge anlægsopbygnin-
ger, som beskrevet i kapitel 4. I det direkte anlæg bliver det anvendt i en væsentlig
større fyldning, grundet anvendelsen i energioptagerne. I det indirekte anlæg an-
vendes ammoniakken kun som kølemiddel i varmepumpen og der anvendes en
ethylenglykolopløsning i energioptagerne. Der vil i dette kapitel blive beskrevet
om sikkerheden, miljøpåvirkningen og de termodynamiske egenskaber for de to
berørte kølemidler.

5.1 Ammoniak

Ammoniak er et naturligt kølemiddel med den kemiske formel NH3, og har kø-
lemiddelnummeret R717. Ammoniak er udbredt i stor stil ved store industriel-
le køleanlæg. Grundet dets gode termodynamiske- og driftstekniske egenskaber.
Ammoniak reagerer med kobber, og derfor skal rør og kompressorer være i stål.
[26]

5.1.1 Sikkerhed

Kølemidler opdeles i to grupper, kølemidler i gruppe 1 kan være: eksplosive, yderst
brandfarlig, meget brandfarlig, brandfarlig, meget giftige, giftige og brandnæren-
de. Ammoniak er brandfarligt, giftigt og ætsende derfor er ammoniak i gruppe 1.
Gruppe 2 er kølemidler der ikke er omfattet af gruppe 1. [1, 2]

Ved opsættelse af et varmepumpeanlæg på over 25 kg, skal der etableres et separat
maskinrum, hvor kompressorer og olieudskiller m.m. placeres. Denne regel vil
gælde i begge anlægstyper, da fyldningen altid vil være over 25 kg. Der vil i disse
maskinrum dimensioneres et ventilationsanlæg der kan bortventilere et eventuelt
udslip. Et ammoniakudspil vil kunne bortventileres i det fri, da det er et naturligt
kølemiddel, og det findes frit i naturen. [2]

200 meter reglen er en særregel for ammoniak- og kloranlæg. Denne regel betyder
at der ikke må være et anlæg med over 5000 kilogram ammoniak inden for en
radius på 200 meter fra følsom arealanvendelse. Følsom arealanvendelse er bolig-
områder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse. [19]

21
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5.1.2 Miljøpåvirkning

For at beskrive et kølemiddels miljøpåvirkning anvendes betegnelserne: ODP (Ozo-
ne Depletion Potential) og GWP (Global Warming Potential).

ODP for ammoniak ligger på 0. Alle naturlige kølemidler har et ODP på 0. Dette
betyder at ammoniak ikke nedbryder ozonlaget. ODP bliver udregnet i forhold til
Kølemidlet R11, som har en ODP på 1. [3]

GWP for ammoniak ligger 0, hvilket betyder at den ikke har nogen indvirking på
drivhuseffekten. GWP er udregnet i forhold til CO2, som har en GWP på 1. [3]

Ammoniak er angivet med faremærkningen: "Meget giftig med langvarige virk-
ninger for vandlevende organismer."[1] Derfor skal det sikres at ammoniak ikke
udledes til miljøet.

5.1.3 Termodynamiske egenskaber

De termodynamiske egenskaber der bliver beskrevet i dette afsnit, vil være, de
egenskaber der beskriver kølemidlet evne til at optage energi fra luften. En egen-
skab der er den specifikke varmekapacitet (Cp). Den specifikke varmekapacitet er
den energi der skal til for at 1 kg af stoffet stiger 1 ◦C. Derfor skal denne værdi
være så høj som muligt, da dette betyder at stoffet kan optage mere energi. For
ammoniak på flydende form er Cp-værdien 4,74 kJ/(kg· K), ved en temperatur på
20◦C og et tryk på 8,58 bar.

5.2 Glykoler

Glykol er en alkohol, der skelnes primært mellem to slags, henholdsvis ethylen-
og propylenglykol, til anvendelse ved fjernvarmeanlæg. Når glykol anvendes som
frostvæske opblandes det med vand. Det er hovedsageligt ethylenglykolen der
anvendes i de indirekte varmepumpeanlæg. Dette skyldes at ethylenglykolen har
bedre termodynamiske egenskaber end propylenglykol. Propylenglykol anvendes
f.eks. i solvarmeanlæg, da der skal bruges en stor fyldning, og propylenglykol er
mindre skadelig for miljøet.

5.2.1 Sikkerhed

Ethylenglykol kan være dødeligt ved indtagelse af en indtagelse 1600 mg/kg le-
gemsvægt. Indånding af ethylenglykol kan give irritation af svælg, men giver ikke
nogen sundhedsskadelige efterfølger, ved indånding af lave koncentrationer. ethy-
lenglykol er ikke hud- eller øjenirriterende for mennesker, men ved længerevaren-
de hudkontakt kan det give en opløsning af huden kaldet maceration. [18]
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5.2.2 Miljøpåvirkning

Ethylenglykol er ikke betegnet som miljøskadelig, men kan have en negativ ind-
virkning på miljøet. Dette er dog kun ved store eller hyppige spild. [12]

5.2.3 Termodynamiske egenskaber

Her ses der igen på den specifikke varmekapacitet, men der ses også på frysepunkt.
I tabel 5.1 ses det at hvis koncentrationen af ethylenglykol hæves, så sænkes fryse-
punkt. Når frysepunktet sænkes, vil anlægget have mindre risiko for at nedlukket
grundet negative udetemperaturer. Dog forringes den specifikke varmekapacitet
ved høje koncentrationer, som betyder at anlægget kan får en dårligere COP.

Tabel 5.1: Specfik varmekapacitet og frysepunkt for ethylenglykol

Koncentration Frysepunkt Cp Laveste udetemp.
25 % -10,9 ◦C 3,81 kJ/kg·K 0 ◦C
30 % -14,6 ◦C 3,72 kJ/kg·K -3 ◦C
35 % -18,8 ◦C 3,62 kJ/kg·K -6 ◦C





Kapitel 6

Ydelseberegninger
For at kunne sammenligne de to tidligere beskrevet anlægsopbygninger er en mo-
del for hvert anlæg blevet lavet i EES. Modellerne er fremvist i Bilag B og C. Mo-
dellerne er lavet som et totrins kompressionsanlæg med åben mellemkøler som
vist i kredsprocessen på figur 3.4a. Modellerne er dimensioneret til at skulle kunne
levere 977 kW til en vandkreds. Vandkredsen skal omvarmes til 56,5 ◦C. I dette
scenarie leveres der 716 kW til varmepumpens fordamper, ved det direkte anlæg.
Værdierne her er givet fra et eksisterende varmepumpeanlæg.

6.1 Bestemmelse af hedefladeareal og varmeovergangstal

Modellerne er udregnet ved en udetemperatur med ved 0 ◦C. Udeluften nedkøles
til -5 ◦C gennem energioptagerne. I energioptagerne tilføres det direkte anlæg 716
kW. For at kunne sammenligne dette med det indirekte anlæg, udregnes en fælles
UAs-faktor for energioptagerne. Denne UAs-faktor er beskrevet tidligere i ligning
3.6. U er det totale varmeovergangstal for en varmeveksler og A er hedefaldearealet
for en varmeveksler. Ligning 3.6 er gengivet her:

Q̇L,direkte = UAs · ∆Tlm (6.1)

Hvor Q̇L,direkte er den effekt der tilføres i det direkte anlæg i fordamperen, UAs be-
skriver varmeovergangstallet og hedeflade arealet for energioptagerne og ∆Tlm,ms
er den er den logaritmiske middeltemperatur difference for en modstrømsvarme-
veksler, som udregnes efter ligning 6.2 [25]

∆Tlm,ms =
∆T1 − ∆T2

ln(∆T1/∆T2)
(6.2)

Hvor ∆T1 og ∆T2 er:
∆T1 = Tlu f t,ind − Tk,ud (6.3)

∆T2 = Tlu f t,ud − Tk,ind (6.4)

Hvor Tlu f t,ind er udeluftens indløbstemperatur i energioptagerne, Tlu f t,ud er afkast
temperaturen på udeluften efter nedkøling i energioptagerne, Tk,ind er tempera-
turen på kølemidlet ved indløbet til energioptagerne og Tk,ud er temperaturen på
kølemidlet ved udløbet af energioptagerne. Energioptagerne er en krydsstrøms-
varmeveksler, derfor skal en korrektions faktor (F) ganges på den logaritmiske
middeltemperatur difference, fra ligning 6.2, som vist i ligning 6.5.
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∆Tlm = F · ∆Tlm,ms (6.5)

hvor ∆Tlm er den logaritmiske middeltemperatur difference for en krydsstrømsvar-
meveksler, F er korrektions faktoren og ∆Tlm,ms er den logaritmiske middel tempe-
ratur difference for en modstrømsvarmeveksler. For at finde korrektions faktoren
udregnes to temperatur forhold P og R, som vist i ligning 6.6 og 6.7.[25]

P =
Tlu f t,ud − Tlu f t,ind

Tk,ind − Tlu f t,ind
(6.6)

R =
Tk,ind − Tk,u

Tlu f t,ud − Tlu f t,ind
(6.7)

Ud fra de to temperaturforhold er det muligt at finde korrektionsfaktoren. Kor-
rektionsfaktoren findes ved opslagsværk i [25] side 943. Korrektionsfaktoren kan
også opslåes ved [4]. Her er korrektions faktoren fundet til 0,9322 ved det indirekte
anlæg.

Denne korrektions faktor kan ikke findes ved det direkte anlæg, da temperaturen
på kølemidlet er det samme ved indløb og udløb på kølemidlet. Derfor anvendes
den samme, som udregnet ved det indirekte anlæg, for at give begge anlæg samme
forhold.

Dermed er det muligt at udregne en fælles UAs-faktor og udregne effekt tilførelsen
i fordamperen ved det indirekte anlæg. Resultatet kan ses i tabel 6.1 og udregnin-
gerne i bilag A. [25]

Tabel 6.1: Resultater for beregning af fælles UAs-faktor, Beregninger kan ses i bilag A

Symbol Værdi Enhed
∆Tlm,direkte 6,10 ◦C
∆Tlm,indirekte 5,83 ◦C
UAs 1,17 ·105 W/◦C
Q̇L,indirekte 683 kW

Det ses at ved denne UAs-faktor at det indirekte anlæg leverer en lavere effekt til
varmepumpensfordamper. Dette skyldes at glykolvæsken i energioptagerne skal
køles længere ned end ved det direkte anlæg. De to effekter Q̇L,direkte og Q̇L,indirekte
anvendes i de to varmepumpemodeller til at udregne COP-faktoren for det direkte
anlæg og det indirekte anlæg.
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6.2 Direkte fordampning

I det direkte anlæg er temperaturen i fordamperen/energioptageren er en for-
dampnings temperatur blevet estimeret til -9,3 ◦C. Hvilket giver et fordampertryk
på 2,93 bar. Fordampningstemperaturen er dimensioneret i forhold til at luften
nedkøles til -5 ◦C. Dette gøres for at holde temperaturdifferensen på omkring 5 ◦C,
således hedeflade arealet holdes på et passende niveau iht. ligning 3.6. Figur 6.1
viser et diagram over det direkte anlæg, med de kendte temperaturer.

Figur 6.1: Diagram over det direkte anlæg med kendte temperaturer.

For at finde COP-faktoren, findes der specifikke entalpiværdier for punkterne 1-11,
som er vist på figur 6.1 og i kredsprocessen fra figur 3.4a. Kondenseringstrykket
er fundet ud fra den ønskede afgangstemperatur på vandkredsen. Mellemtrykket
er fundet ud fra ligning 3.5. Fordampningstrykket er fundet ud fra fordampnings-
temperaturen. Alle tryk kan ses i tabel 6.2. Det ønskes at underkøle kølemidlet
derfor er temperaturen i punkt 10 kendt. Det ønskes at underkøle kølemidlet til
37 ◦C, således en temperaturdifference på 5 ◦C holdes mellem indløbet på fjern-
varmesiden og udløbet af kondensatoren. Temperaturen er givet i punkt 7, fra et
datablad, fra producentens side.

Dermed kan alle spec. entalpiværdier, undtagen den spec. entalpiværdi i punkt 2
findes. Punkt 1 er efter overhedningen af ammoniakken, der overhedes med 2 ◦C.
I punkt 3, 5, 6, 8 og 9 er det muligt at finde den specifikke entalpi ud fra trykket
og tørhedsfaktoren ved opslagsværk. Ligeledes kan den specifikke entalpi findes i
punkt 1, 7 og 10 ved temperatur og tryk.

Den specifikke entalpi værdi over en ekspansionsventil er konstant derfor gælder
følgende: [25, 26]

h3 = h4 (6.8)

h10 = h11 (6.9)
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Alle spec. entalpiværdier er vist i tabel 6.2, med respektive tryk og temperaturer.

Tabel 6.2: Temperatur (T), tryk (P), tørhedsfaktor (x) og spec. entalpi (h) for punkterne i kredspro-
cessen

Punkt T P x h
1 -7,30 ◦C 2,99 bar - 1457 kJ/kg
2 83,8 ◦C 9,14 bar - 1646 kJ/kg
3 22,0 ◦C 9,14 bar 0 303,1 kJ/kg
4 -9,30 ◦C 2,99 bar - 303,1 kJ/kg
5 -9,30 ◦C 2,99 bar 1 1452 kJ/kg
6 22,0 ◦C 9,14 bar 1 1481 kJ/kg
7 112 ◦C 23,8 bar - 1671 kJ/kg
8 56,2 ◦C 23,8 bar 1 1490 kJ/kg
9 56,2 ◦C 23,8 bar 0 472,4 kJ/kg
10 37,0 ◦C 23,8 bar - 376,1 kJ/kg
11 22,0 ◦C 9,14 bar - 376,1 kJ/kg

Den specifikke entalpiværdi kendes nu i alle punkter, undtagen punkt 2. Formålet
med at finde alle spec. entalpiværdier er at kunne udregne COP-faktoren. Den spec.
entalpiværdi i punkt 2 skal kendes for at kunne udregne COP-faktoren. Derfor
opstilles en energibalance over mellemkøleren:

h2 · ṁ f + h11 · ṁk = h6 · ṁk + h3 · ṁ f (6.10)

Hvor hi, et den spec. entalpiværdi for det respektive punkt, ṁ f er massestrømmen
i fordamperen og ṁk er massestrømmen i kondensatoren. Massestrømmen kan
findes ud fra ligning 6.11 og 6.12.

ṁ f =
Q̇L

h1 − h4
(6.11)

Hvor QL er den effekt der optages i fordamperen.

ṁk =
Q̇H

h7 − h10
(6.12)

Hvor QH er den effekt der frigives i kondensatoren. Dermed er den spec. ental-
piværdi fundet i punkt 2, resultatet findes i tabel 6.2. Temperaturen i punkt 2 er
fundet ud fra den spec. entalpiværdi og trykket. Nu kan COP-faktoren udregnes,
denne findes ud fra ligning 6.13.

COPVP =
Q̇H

ẆLT + ẆHT
(6.13)
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Hvor ẆHT er den nødvendige effekt der skal tilføres i HT-kompressoren i kW og
ẆLT er den nødvendige effekt der skal tilføres i LT-kompressoren i kW. Disse to
værdier kan findes ud fra ligning 6.14 og 6.15.

ẆHT = (h7 − h6) · ṁk (6.14)

ẆLT = (h2 − h1) · ṁ f (6.15)

Ud fra disse ligninger kan COP-faktoren udregnes. Resultaterne fra ligning 6.11,
6.12, 6.13, 6.14 og 6.15, kan findes i tabel 6.3

Tabel 6.3: Resultater for det direkte anlæg

Symbol Værdi Enhed
ṁ f 0,621 kg/s
ṁk 0,754 kg/s
ẆLT 118 kW
ẆHT 143 kW
COPVP 3,75 -

For at eftervise modellen er realisktisk udregnes kompressorens isentropiske virk-
ningsgrad, dette gøres efter ligning 6.16 og 6.17.

ηLT =
h2s − h1

h2 − h1
(6.16)

Hvor ηLT er den isentropiske virkningsgrad for LT-kompressoren, h2s er spec. en-
talpiværdi ved kompression ved konstant entropi, h1 og h2 er spec entalpiværdier
for kredsen fra tabel 6.2.

ηHT =
h7s − h6

h7 − h6
(6.17)

Hvor ηHT er den isentropiske virkningsgrad for HT-kompressoren, h7s er spec. en-
talpiværdi ved kompression ved konstant entropi, h6 og h7 er spec entalpiværdier
for kredsen fra tabel 6.2. Resultaterne af ligning 6.16 og 6.17 kan ses i tabel 6.4.

Tabel 6.4: Isentropisk virkningsgrad for kompresserne ved det direkte anlæg

Symbol Værdi Enhed
h2s 1613 kJ/kg
h7s 1618 kJ/kg
ηLT 0,824 -
ηHT 0,719 -

Virkningsgraden for begge kompressorer er realistiske for denne model. Dog virker
virkningsgraden for LT-kompressoren en anelse høj.
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6.3 Indirekte fordampning

På figur 6.2 er det mulig at se de kendte temperaturer ved det indirekte anlæg. Her
ses det at udeluften bliver nedkølet og glykolen opvarmet. Varmepumpen fungerer
som vist i kredsprocessen vist i figur 3.4a, i figur 6.2 er punkterne også afbilledet.
For hvert punkt er de spec. entalpiværdier blevet fundet, hvilket kan ses i tabel 6.5.

Figur 6.2: Diagram over det indirekte anlæg med kendte temperaturer

Fordampingstemperaturen er sat til -13,6 ◦C. Fordampningstrykket og kondense-
ringstrykker er fundet ud fra hhv. fordampningstemperaturen og kondenserings-
temperaturen. Mellemtrykket er fundet ud fra ligning 3.5, de forskellige tryk kan
ses i tabel 6.5. Temperaturen er kendt i punkt 7 og 10 ligesom ved det direkte
anlæg.

Tabel 6.5: Temperatur (T), tryk (P), tørhedsfaktor (x) og spec. entalpi (h) for punkterne i kredspro-
cessen

Punkt T P x h
1 -11,6 ◦C 2,51 bar - 1451 kJ/kg
2 106,5 ◦C 8,42 bar - 1704 kJ/kg
3 19,4 ◦C 8,42 bar 0 290,9 kJ/kg
4 -13,6 ◦C 2,51 bar - 290,9 kJ/kg
5 -13,6 ◦C 2,51 bar 1 1446 kJ/kg
6 -19,4 ◦C 8,42 bar 1 1480 kJ/kg
7 112 ◦C 23,8 bar - 1671 kJ/kg
8 56,2 ◦C 23,8 bar 1 1490 kJ/kg
9 56,2 ◦C 23,8 bar 0 472,4 kJ/kg
10 37 ◦C 23,8 bar - 376,1 kJ/kg
11 -19,4 ◦C 8,42 bar - 376,1 kJ/kg
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Samme fremgangs måde anvendes, som ved det direkte anlæg, hvor alle spec.
entalpiværdier findes. Derefter udregnes COP-faktoren, iht. ligning 6.13, 6.15 og
6.14. Resultaterne for det indirekte anlæg, kan findes i tabel 6.6.

Tabel 6.6: Resultater for det indirekte anlæg

Symbol Værdi Enhed
ṁ f 0,589 kg/s
ṁk 0,754 kg/s
ẆLT 149 kW
ẆHT 144 kW
COPVP 3,33 -

Igen udregnes virkningsgraderne for kompressorerne ud fra ligning 6.16 og 6.17.
Resultaterne fra det indirekte anlæg kan findes i tabel 6.7.

Tabel 6.7: Isentropisk virkningsgrad for kompresserne ved det indirekte anlæg

Symbol Værdi Enhed
h2s 1621 kJ/kg
h7s 1629 kJ/kg
ηLT 0,672 -
ηHT 0,778 -

Virkningsgraden for HT-kompressoren er realistisk, men virkningsgraden for LT-
kompressoren er lav. Hvilket hænger sammen med at den skal levere et højere
arbejde for at kompensere for den manglende varme tilførelse i fordamperen.

6.4 Delkonklusion

Det indirekte anlæg er mindre effektiv end det direkte anlæg, grundet den ekstra
varmeveksling. Hvilket betyder at COP for det indirekte anlæg er lavere end det
direkte anlæg. Det indirekte anlæg har en COP på 3,33 og det direkte anlæg har
en COP på 3,75. Dette kan give en forskel ved driftsomkostningerne af anlægget,
som kapitel 8 vil omhandle.

Denne metode, hvor en fælles UAs findes, er udmærket til at sammenligne de to
løsninger i forhold til ydelse. Men fra et økonomisk synspunkt, vil der være nog-
le andre ulemper. U-værdien på de forskelle anlæg vil være anderledes i forhold
til at det direkte anlæg har en højere U-værdi grundet de bedre termiske trans-
portegenskaber ved ammoniakken. Derfor vil det indirekte anlæg have et større
hedefladeareal, hvilket vil hæve prisen på anlægget.





Kapitel 7

Anlægspriser
I dette kapitel vil der blive beskrevet hvilke forskelle der findes i anlægspriserne.
Hvert område hvor det ene anlæg har en ekstra omkostning vil blive beskrevet.
Nogle af de prisforskel der vil blive beskrevet er: Omkostninger ved energioptager,
indkøb af glykol/ammoniak og selve varmepumpen.

7.1 Varmepumpen

Ved det indirekte anlæg er det tidligere beskrevet at varmepumpen her er leve-
ret som en standardenhed. På denne standardenhed er alle komponenter samlet,
det indebærer LT-kompressor, HT-kompressor, fordamper, mellemkøler, ekspan-
sionsventiler, overhedningsfjerner, kondensator og underkøler. Denne er simpel at
tilslutte, og leveres samlet af samme leverandør.

Ved det direkte anlæg, vil en standardenhed ikke kunne anvendes, men kompres-
sorerne skal købes som to enheder. Herefter skal anlægget bygges om omkring
kompressorerne, hvilket gør opbygningen mere besværlig. Smede der skal opbyg-
ge denne type skal også have det rigtige certifikat. Ved Ringkøbing Fjernvarme er
kompressorerne leveret af en leverandør. Mellemkøler, overhedningsfjerner, kon-
densator og underkøler er leveret af en anden leverandør. Dertil vil der skulle
indkøbes ammoniakbeholder til at separere væske og gas.

På baggrund af kontakt med Henrik Linemann ved Johnson Controls. Menes det
at den direkte løsningen i dette tilfælde vil være dyrere. Men det har ikke været
muligt at få konkrete priser, grundet konkurrencen på området.

7.2 Energioptager

Der er en prisforskel ved energioptagerne, da de som standard er bygget med
kobberrør. Ammoniak reagerer med kobber, derfor kobberrørene udskiftes med
rustfrie stålrør. Rørene der er skrevet om her er dem i selve energioptagerne hvor
varmeovergangen sker.

Güntner er et tysk firma der producerer energioptager/tørkølere. Energioptagerne
ved varmepumpeanlægget i Sig er af mærket Güntner. Güntner har et program
hvor det er muligt at opslå deres varianter af tørkøler og se deres liste priser. Pro-
grammet er blevet anvendt til at finde priserne i dette afsnit. Programmet hedder:
Güntner Product Calculator (GPC). [14]
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Der er fundet to lignende energioptagere, en med kobberrør og en med rustfrie
stålrør. Prisen kan ses i tabel 7.1. Der skal bruges to energioptager, for at sikre
at varmeoverførelsen er stor nok. Dette er antaget ud fra at anlægget i Sig har to
energioptager af lignede type. Der er en mindre forskel i hedefladeareal hvor den
direkte energioptager har et hedefladeareal på 5659 m2 og den indirekte på 6099
m2.

Tabel 7.1: Pris for energioptagerne

Direkte Indirekte
Pris 725.973 kr. 687.801 kr.
Antal 2 - 2 -
Total pris 1.451.946 kr. 1.375.602 kr.

Dette giver en prisforskel på 76.344 kr. for energioptagerne, hvor det indirekte
anlæg har den laveste pris.

7.3 Glykol/Ammoniak

I dette afsnit vil det blive belyst hvilke prisforskelle der er i indkøb af kølemidler
ved de to anlæg. I det direkte anlæg er der som beskrevet en stor flydning ammo-
niak, og det indirekte anlæg er der en lille flydning ammoniak og en stor flydning
35 % ethylenglykol. I GPC-programmet er det også muligt at finde rørvolumen for
energioptagerne. Rørvolumen for energioptagerne kan ses i tabel 7.2

Tabel 7.2: Rørvolumen for energioptagerne

Direkte (Ammoniak) Indirekte (Glykol)
Rørvolumen 1122 L 1122 L
Antal 2 - 2 -
Total rørvolumen 2245 L 2245 L

Udover rørvolumen i energioptagerne, skal rørene fra varmepumpen til energiop-
tagerne også medregnes. I det direkte anlæg skal ammoniakbeholderen også med-
regnes i den totale volumen. Tilsidst er der flydningerne i selve varmepumpen,
hvilket er ca. 100 kg for begge anlægstyper. [21]

Det antages at energioptagerne kommer til at stå tæt på varmepumpebygningen.
Det vurderes at der skal bruges ca. 20 m rør fra varmepumpen til energioptagerne.
Rørene vurderes til at skulle være i størrelsen DN200, hvilket giver en diameter på
219,1 mm. Dette er vurderet for at maksimalt at have en hastighed på 2 m/s i røret.
Dette giver en total volumen på 754,1 L. Dette er tilfældet for begge anlægstyper.



7.4. Andre omkostninger 35

Dog skal ammoniakbeholderens volumen også tillægges det direkte anlæg. Det
antages at ammoniakbeholder har en størrelse på 500 L.

Tabel 7.3: Volumen af anlægstyperne

Direkte (Ammoniak) Indirekte (Glykol)
Energioptager 2245 L 2245 L
Rørvolumen til og fra 754,1 L 754,1 L
Ammoniakbeholder 500,0 L -
Total 2.160 L 2999 L

Nu kendes volumen for hvert af anlæggene. Ved det indirekte anlæg er hele rør-
volumen til og fra varmepumpen og energioptagerne fyldt med væsken 35 % et-
hylenglykol. Ved det direkte anlæg vil ammoniakken være både på væske og gas-
form, det antages at der er en 50%/50% fordeling mellem gas og væske.

Prisen for ammoniak er opgivet pr. kilogram derfor omregnes volumen til kilo-
gram. Prisen for 35 % ethylenglykol blandingen er oplyst pr. liter. Ammoniak
prisen er opgivet af AGA industrielle gasser ved personlig mailkorrespondance.
Ethylenglykolen prisen er opgivet af Tjæreborg Industri A/S. Prisen er opgivet
som opblandet med koncentrationen 35%. Den enelige pris for kølemidler kan ses
i tabel 7.4

Tabel 7.4: Pris på kølemidler

Direkte (Ammoniak) Indirekte (Glykol)
Ammoniakflydning 1144 kg 100,0 kg
Ammoniakpris 50 kr./kg 50 kr./kg
35 % ethylenglykol flydning - 2.999 L
35 % ethylenglykol pris - 5,87 kr./L
Total pris kølemidler 57.180 kr. 17.604 kr.

Pris forskellen er her positiv i forhold til det indirekte anlæg, med en prisforskel
på 39.576 kr.

7.4 Andre omkostninger

I dette afsnit opremses andre mindre omkostninger. Der er ligger en omkostning i
rørene til og fra energioptagerne. Rørene her laves for begge anlæg i stål. Dermed
er denne pris er den samme for begge anlæg. Der er mulighed for at lave rørene
ved det indirekte anlæg i plastik, hvilket kan give en fordel i pris for det indirekte
anlæg.
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Ved begge anlæg skal der betales en eltilslutning, denne eltilslutning kostede i
2017 1.262,50 kr pr. ampere. [9]. Eltilslutningen betales i forhold til kompressorens
maksimale drift effekt. Her kan det direkte anlæg have en fordel, da det indirekte
anlæg vil skulle have en større LT-kompressor [7]. Hvilket kan give en prisfordel
til det direkte anlæg.

I det direkte anlæg suger LT-kompressoren ammoniak fra energioptagerne hvilket
skaber et flow i energioptagerne. Dette sker ikke ved det indirekte anlæg, og derfor
skal der investeres i et pumpesystem for at holde et flow i energioptagerne ved det
indirekte anlæg.

7.5 Anlægspris

Grundet udfordringer med at finde informationer om priser på selve varmepumpe
enhederne for de to anlæg. Vælges det at frembringe anlægsudgifterne for to ek-
sisterende anlæg. I tabel 7.5 kan anlægudgifterne ses for hhv. Tønder og Sig. Hvor
Tønder Fjernvarmeselskab anvender det direkte anlæg og Sig Varmeværk anvender
det indirekte anlæg. Anlægspriserne er fra [6].

Tabel 7.5: Anlægsudgifter for Tønder og Sig. [6]

Direkte Indirekte
Varmepumpe inkl. energioptager 30 mio. kr. 3,2 mio. kr.
Andre omkostning 2,8 mio. kr. 2,4 mio. kr.
Totale anlægsomkostninger 32 ,8 mio. kr. 5,6 mio. kr.
Nominel varmeydelse 3,2 MW 0,84 MW
Pris pr. MW 10,3 mio.kr./MW 6,66 mio.kr./MW

Andre omkostninger i tabel 7.5, indbærer for det direkte anlæg: Tilslutning, SRO
(Styring, Regulering og Overvågning) og Gastilslutning. Andre omkostninger ved
det indirekte anlæg: Rør- og smedearbejde, el installtioner, el tilslutning og SRO.

Som det ses i tabel 7.5 er det anlagte anlæg i Tønder en del større end anlægget
i Sig. Derfor er der lavet en pris pr. MW, som viser at det indirekte anlæg er om-
kring tre millioner billiggere pr. MW. Dette er ikke det mest optimale metode til at
sammenligne anlægsomkostningerne, men giver et billede af forskellen.

Solid Energy A/S som har opført anlægget i Tønder. Har i deres produktprogram,
som findes via [11], flere forskellige varmepumpeanlæg. Her findes et direkte an-
læg og et indirekte anlæg. Den direkte har model nummeret AW501 og den indi-
rekte har model nummeret AW501 DP. Anlægsprisen, varmeydelserne og COP for
de to modeller kan ses i tabel 7.6.
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Tabel 7.6: Anlægsudgifter fra Solid Energy [11]

Direkte (AW501) Indirekte (AW501 DP)
Varmeydelse 1,692 MW 1,578 MW
COP 3,84 - 3,53 -
Anlægsomkostninger 13,5 mio. kr. 10,00 mio. kr.
Pris pr. MW 7,98 mio.kr./MW 6,34 mio.kr./MW

I tabel 7.6 kan det ses at det direkte anlæg har en højere anlægspris end det indirek-
te anlæg. Dog kan det ses at COP-faktoren er højere for det direkte anlæg, hvilket
også var tilfældet i kapitel 6. Det vurderes at den helt store forskel i anlægsomkost-
ninger ligger ved opbygningen af varmepumpen, som beskrevet i afsnit 7.1. Tabel
7.6 viser at det indirekte anlægspris pr. MW ligger tæt på den indirekte anlægspris
pr. MW i tabel 7.5. Modsat er den direkte anlægspris pr. MW dyrere i tabel 7.5.

Der er blevet udregnet en anlægspris i forhold til ydelsen fra kapitel 6. Denne
er udregnet i forhold til kr. pr. MW prisen fra tabel 7.6. Dette er valgt da kr. pr.
MW priserne i tabel 7.5 ikke er helt sammenlignelige. I Tønder er der indkøbt en
gasmotor, som der ikke er i Sig. Derfor er priserne svære at sammenligne. Priserne i
tabel 7.6 er for det samme anlæg, dog med forskellige driftsteknik, derfor nemmere
at sammenligne, og derfor anvendt. Prisen pr MW i forhold til ydelsen fra kapitel
6 kan ses i tabel 7.7.

Tabel 7.7: Anlægsudgifter for beregnet eksempel

Direkte Indirekte
Varmeydelse 978 kW 978 kW
COP 3,75 - 3,33 -
Anlægsomkostninger 7,80 mio. kr. 6,19 mio. kr.

7.6 Delkonklusion

I dette kapitel kan det konkluderes at det indirekte anlæg er billigere i forhold til
anlægsudgifterne. Hvilket prisudregningerne for energioptagerne og kølemidler-
ne også gav udtryk for. I forhold til priserne i dette kapitel skal det huskes at, det
er priser for to forskellige anlæg og priser fra et produktkatalog. Priserne fra pro-
duktkataloget er overslagspriser og kan ændre sig fra anlæg til anlæg. Det er dog
stadig en vigtig konklusion at tage med videre, at det indirekte anlæg er billigere
ved anlægspris end det direkte. Næste kapitel vil undersøge COP-faktorens ind-
flydelse på økonomien, derfor er driftsomkostningerne blevet undersøgt i næste
kapitel.





Kapitel 8

Driftsomkostninger
I dette kapitel vil driftsomkostnigerne for de to anlæg blive sammenlignet. COP-
faktoren har en stor betydning for driftomkostningerne. Til at beregne driftsom-
kostningerne er programmet EnergyPRO blevet anvendt. Ud fra det årlige varme-
behov, beregner EnergyPRO et varmebehov per time, ud fra en given udetempera-
tur. Denne udetemperatur er fastsat per timebasis fra DRY (Danish Reference Year).
Elpriserne er i dette tilfælde priser fra Elsport marked i 2017. EnergyPRO udregner
et års drift, hvor der der tages højde for hvilken varmeproducerende enhed der har
de bedste forudsætninger for at køre i denne periode. Udover Elpriserne er diverse
afgifter også indregnet.

8.1 EnergyPRO model

EnergyPRO modellen tager udgangspunkt i et varmeværk, som har planer om at
investerer i et varmepumpeanlæg med udeluft som varmekilde. Varmeværket lig-
ger i Midtjylland og har en gaskedel og en gasmotor, som eksisterende varmepro-
ducerende enheder. Varmeværket har et årligt varmebehov på 5.200 MWh inklusiv
varmetab. Varmeværket har også en akkumuleringstank på 260 m3. På figur 8.1 er
et grafisk layout af varmeværket med varmepumpe afbilledet.

Figur 8.1: Model over varmeværket med varmepumpe
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Naturgaskedlens leverer 1953 kWvarme, og har en virkningsgrad på 0,95. Naturgas-
motoren leverer 1123,2 kWvarme og 748 kWel og har en varmevirkningsgrad på 0,54
og en elvirkningsgrad på 0,36.

Varmepumpen er afhængig af udetemperaturen, dette skyldes at fordampnings-
temperaturen er fastsat i forhold udetemperaturen. Tidligere i denne rapport er
COP-faktoren udregnet for det direkte - og indirekte anlæg. COP-faktoren er i det
tilfælde udregnet ved 0 ◦C, og den givne fordampningstemperatur. Ved fald i ude-
temperatur, skal fordampningstemperaturen sænkes, for at opretholde en passende
temperaturdifference over energioptagerne.

Når fordampningstemperaturen sænkes, vil COP-faktoren blive forringet, som vist
i ligning 3.3. Når fordampningstemperaturen sænkes vil kompressorerne skulle
levere mere, for at holde ydelsen konstant. Dette vil betyde at COP-faktoren vil
forringes. For at varmepumpen er en billigere produktionsenhed end f.eks. natur-
gaskedlen skal varmepumpen have en COP-faktor på ca. 2,5 (se bilag D). Derfor er
det optimalt at sænke varmeydelsen i stedet for at hæve kompressoren i ydelse.

For at EnergyPRO kan simulere hvordan driftsomkostninger bliver. Skal Ener-
gyPRO have data om elforbrug og ydelse i forhold til udetemperaturen. Program-
met anvender disse data til at hente ydelsen og elforbruget ved en given udetem-
peratur. F.eks. hvis der den 01.01. i timen 01:00 til 02:00 er en udetemperatur på -3
◦C ved EnergyPRO at varmepumpen har en ydelse på 920 kW og et elforbrug på
261 kW (Direkte anlæg), som kommer fra de data der er vist i figur 8.2 og 8.3.

Figur 8.2: Ydelser og elforbrug der er blevet brugt til at simulere den direkte varmepumpe i Ener-
gyPRO
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Figur 8.3: Ydelser og elforbrug der er blevet brugt til at simulere den indirekte varmepumpe i Ener-
gyPRO

Med disse data er det muligt for energyPRO at beregne driftsomkostningerne.
Ydelserne og elforbruget vist i figur 8.2 og 8.3 er dimensioneret ud fra COP fak-
toren udregnet i kapitel 6. Her COP-faktoren udregnet ved udetemperaturen 0
◦C. Ved brug af Lorentz-COP formlen er det muligt at udregne COP-faktoren ved
andre udetemperaturer. Udregningen af Lorentz-COP ved de resterende udetem-
peraturer vil blive forklaret herunder.

Først findes en middeltemperatur for den varme - og kolde side af varmepumpen.
Ved begge typer anlæg er den varme side fjernvarmekredsen, som skal opvarmes.
Den kolde side, er ved det direkte anlæg, udeluften der nedkøles. For den indirekte
kreds er den kolde side glykolkredsen der bliver opvarmet. Middeltemperaturene
udregnes efter ligning 8.1 og 8.2

THøj,middel =
THøj,udløb − THøj,indløb

ln(THøj,udløb/THøj,indløb)
(8.1)

Hvor THøj,indløb er temperaturen på vandet der løber ind i varmepumpen, på fjern-
varmesiden og THøj,udløb er temperaturen på vandet der løber ud af varmepumpen,
på fjernvarmesiden.

TLav,middel =
TLav,udløb − TLav,indløb

ln(TLav,udløb/TLav,indløb)
(8.2)

Hvor TLav,indløb er temperaturen på mediet der løber ind i varmepumpens fordam-
per og TLav,udløb er temperaturen på mediet der løber ud af varmepumpens fordam-
per. Dette medier er for det direkte anlæg udeluften og for det indirekte anlæg er
det ethylenglykolvæsken.
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Herefter udregnes Lorentz-COP efter ligning 8.3.

COPVP,Lorentz =
THøj,middel

THøj,middel − TLav,middel
(8.3)

Denne Lorentz-COP minder om Carnot-COP fra ligning 3.3. Derfor er Lorentz-
COP her en ideel maksimal COP. For at kunne regne en faktiske COP-faktor, ud-
regnes en virkningsgrad for varmepumpen. Denne virkningsgrad udregnes ved
udgangspunktet ved en udetemperatur på 0 ◦C, som vist i ligning 8.4.

VPe f f =
COPVP, f aktisk

COPVP,Lorentz
(8.4)

Hvor VPeff er virkningsgraden for varmpepumpen i forhold til Lorentz-COP fra
ligning 8.3, COPVP,faktisk er COP-faktoren udregnet i kapitel 6 og COPVP,Lorentz er
COP-faktoren udregnet i ligning 8.3. Denne virkningsgrad er udregnet for det di-
rekte anlæg til 0,551 og for det indirekte til 0,553. På baggrund af dette kan en
COPVP,faktisk udregnes for andre udtemperaturer med ligning 8.5

COPVP, f aktisk = COPVP,Lorentz ·VPe f f (8.5)

I bilag E kan en tabel over COP-faktorer for det direkte anlæg findes i temperatur
intervallet -20◦C til 24 ◦C. Et udklip af denne tabel kan findes ved figur 8.4.

Figur 8.4: Udklip fra bilag E
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I bilag F kan en tabel over COP-faktorer for det indirekte anlæg findes, dog i
temperatur intervallet -6 ◦C til 24 ◦C. Som ved det direkte anlæg kan et udklip ses
ved figur 8.5

Figur 8.5: Udklip fra bilag F

Ved temperaturer under 0◦ er elforbruget fastsat, hvilket betyder at ydelsen falder
i takt med at COP-faktoren falder.

8.2 Resultater fra EnergyPRO

Dermed kan driftsomkostningerne udregnes for det direkte anlæg og indirekte
anlæg. I bilag G, H og I kan resultaterne for driftsomkostningerne for hhv. refe-
rence varmeværket, varmeværket med det direkte anlæg og varmeværket med det
indirekte anlæg. For at beregne driftsomkostningerne skal udgifter og indtægter
indskrives i EnergyPRO. Der skelnes mellem Drifts og vedligeholds (D&V) ud-
gifter, brændselskøb, afgifter ved hver produktionsenhed og indkomster i for af
elsalg. Tabel 8.1 viser energiproduktion pr. år for hver produktionsenhed.

Tabel 8.1: Energiproduktion pr. år for hver produktionsenhed

Energiproduktion direkte Energiproduktion indirekte
Naturgasmotor 57,30 MWh/år 157,2 MWh/år
Naturgaskedel 14,50 MWh/år 84,60 MWh/år
Varmepumpe 5.123 MWh/år 4.958 MWh/år

D&V udgifterne er opgivet i tabel 8.2. D&V udgifterne er oplyst af Dansk Fjern-
varmes Projektselskab (DFP)

Tabel 8.2: D&V udgifter

Pris for D&V Pris direkte Pris Indirekte
Naturgasmotor 50 kr./MWh -2.864 kr./år -7.862 kr./år
Naturgaskedel 10 kr./MWh -145 kr./år -846 kr./år
Varmepumpe 15 kr./MWh -76.924 kr./år -74.372 kr./år
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Brændselskøb er opgivet i tabel 8.3, Elkøb har ikke en fast pris, da denne afhænger
af elspotprisen, som varierer fra time til time. Elsalg er også med i denne tabel, det-
te er dog som en indtægt, denne er også afhængig af elspotprisen. Naturgasprisen
samt distribution for naturgas og el er opgivet af DFP.

Tabel 8.3: Brændselskøb, samt indtægt fra Elsalg.

Pris for brændselskøb Pris direkte Pris Indirekte
Naturgas 1,70 kr./Nm3 -18.748 kr./år -58.771 kr./år
Distribution 0,341 kr./Nm3 -3.761 kr./år -11.789 kr./år
Elkøb - - -250.990 kr./år -265.415 kr./år
Distribution 193 kr./MWh -242.671 kr./år -264.664 kr./år
Elsalg - - +16.970 kr./år +36.217 kr./år

Afgifterne afhænger af produktionsenhed. Afgifterne for naturgasmotoren, natur-
gaskedlen og varmepumpen er vist i hhv. tabel 8.4, 8.5 og 8.6. Energiafgiften for
naturgas er fra kilden [23], CO2 og CH4 afgifterne er fra kilden [22] og NOx er
fra kilden [24]. Der skal ikke betales en metanafgift på naturgaskedlen, da det er
sikkert at alt metan afbrændes i naturgaskedlen. I naturgasmotoren kan der være
et udslip, ved stemplerne og derfor skal der betales en afgift for metan.

Tabel 8.4: Afgifter for Naturgasmotoren

Pris afgifter Pris direkte Pris Indirekte
Energiafgift 2,199 kr./Nm3 -21.206 kr./år -58.214 kr./år
- Refusion 1,196 kr./Nm3 +11.669 kr./år +32.032 kr./år
CO2 0,391 kr./Nm3 -3.771 kr./år -10.351 kr./år
NOx 0,029 kr./Nm3 -280 kr./år -768 kr./år
CH4 0,067 kr./Nm3 -646 kr./år -1.774 kr./år

I tabel 8.4 kan det ses, at der gives en refusion. Denne refusion er givet fra ener-
giafgiften. Denne refusion er givet, da der ikke skal betales energiafgift på den
elektricitet naturgasmotoren producerer. Denne refusion er udregnet ud fra den
enkelte naturgasmotors produktion.

Tabel 8.5: Afgifter for Naturgaskedlen

Pris afgifter Pris direkte Pris Indirekte
Energiafgift 2,199 kr./Nm3 -3.044 kr./år -17.808 kr./år
CO2 0,387 kr./Nm3 -541 kr./år -3.166 kr./år
NOx 0,008 kr./Nm3 -11 kr./år -65 kr./år
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Ved drift på varmepumpen skal der kun betales elvarmeafgift, som er en afgift der
skal betales når elektricitet anvendes til at producere varme. Elvarmeafgiften ligger
per 1.maj 2018 på 255 kr./MWh. [20]

Tabel 8.6: Afgifter for Varmepumpen

Pris elvarmeafgift Pris direkte Pris Indirekte
Elvarmeafgift 255 kr./MWh -320.628 kr./år -349.685 kr./år

Det direkte anlæg har omkostninger for 917.590 kr./år og det indirekte har om-
kostninger for 1.057.301 kr./år. Forskellen i driftsomkostningerne skyldes hoved-
sageligt omkostningerne til elkøb og elvarmeafgiften, som vist i tabel 8.3 og 8.6.
Det indirekte anlæg har en udgift i forhold til at der skal indkøbes mere naturgas
som vist i tabel 8.3. Indkøbet af mere naturgas skyldes, at den indirekte varme-
pumpen er nødsaget til at lukke ned ved udetemperaturer under -6 ◦C. Forskellen
i driftsomkostninger skal opholdes i forhold til den totale anlægspris.

8.3 Simpel tilbagebetalingstid

For at sammenligne de to anlægstyper i forhold til anlægspris og driftsomkostnin-
ger, er en simpel tilbagebetalingstid opstillet, som vist på figur 8.6. Dette er opstillet
i forhold til besparelsen på driftsomkostningerne ved det eksisterende værk uden
en varmepumpe, som ses i bilag G. Det direkte anlæg har en årlig besparelse på
1.386.926 kr., og det indirekte anlæg har en årlig besparelse på 1.247.215 kr. An-
lægspriserne der er anvendt i denne simpel tilbagebetalingstid er fra tabel 7.7.

Figur 8.6: Simpel tilbagebetalingstid i henhold til eksisterende værk uden en varmepumpe. Den
orange linje er for det direkte anlæg og den blå er for det indirekte anlæg
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Det direkte anlæg er har en simpel tilbagebetalingstid på ca. 5,60 år og det in-
direkte anlæg har en simpel tilbagebetalingstid på ca. 4,80 år. Disse tal er gode
i forhold til at sammenligne med hinanden, men en faktisk tilbagebetalingstid vil
være længere, da der er flere parameter der spiller ind, som f.eks. renter på lån. For
at sammenligne de to anlæg i forhold til forskellen i driftsomkostninger er figur
8.7 opstillet. Her vides det at det direkte anlæg er 107.074 kr./år billigere end det
indirekte anlæg.

Figur 8.7: Forskel i driftsomkostninger. Hvor den orange linje er det direkte anlæg og den blå linje
er det indirekte anlæg.

Her ses det at det tager ca. 15 år at udligne forskellen i anlægsudgifter i forhold
til det direktes anlægs mindre driftsomkostninger. Varmepumper har en levetid
på minimum 20 år, og derfor kan det direkte anlæg nå at indtjene den dyrerer
anlægsudgift. [5]

8.4 Delkonklusion

Det kan konkluderes at det direkte anlægs højere COP-faktorer har en betydning
for driftsomkostningerne. Grundet at det direkte anlæg er 107.074 kr./år billige-
re end det indirekte anlæg. Det kan også konkluderes at den dyrerer investering
i et direkte anlæg kan indtjene sig tilbage over tid. Dette skyldes at den højere
investering er tilbagebetalt efter ca. 15, i forhold til at det direkte anlægs driftsom-
kostninger er billigere. Dog er 15 år lang tid og hvis levetiden er på ca 20-25 år, er
de to anlæg næsten ligeværdige i forhold til anlæg- og driftspris.
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Konklusion
Det kan konkluderes at den direkte løsning er en bedre løsning i forhold til virk-
ningsgraden, da det er muligt at få en højere COP-faktorer ud af det direkte anlæg.
Den tekniske løsning, altså selve anlægsopbygningen fungerer optimalt i begge til-
fælde, og der ikke nogle regler i forhold til fyldning der giver specielle forbehold.
Derfor konkluderes der på COP-faktoren, som beskrevet er bedre i det direkte
anlægs favør.

I forhold til anlægsprisen kan det konkluderes at det indirekte anlæg er billigere at
etablere. Dette skyldes af flere ting, men hovedsageligt opbygningen og indkøbet af
selve varmepumpen. Dog spiller det ind igen at det direkte anlæg er blevet anvendt
til store anlæg og det indirekte er blevet brugt ved de mindre anlæg. Derfor er det
svært at sammenligne de to løsninger økonomisk.

Tilsidst konkluders på driftsomkostningerne, her er det direkte anlæg 107.074
kr./år billigere. Dette skyldes at det direkte anlæg har en højere COP-faktor og
at det direkte anlæg ikke er nødsaget til at nedlukke ved temperaturer under -6
◦C. I forhold til den simpel tilbagebetalingstid, kan det ses at det kan betales at
investere i en varmepumpe i forhold til at producere varme på en naturgaskedel
eller -motor. Derudover tager det ca. 15 år for at den højere anlægspris for det
direkte anlæg udlignes med anlægsudgifterne på det indirekte anlæg. Derfor kan
det konkluderes at anlægstyperne er næsten ligeværdige i en sammenligning af
anlægs- og driftspris.

Dog skal det pointeres at der kan ske en del på 15 år. Elpriserne kan falde eller
stige. Hvis elpriserne falder vil forskellen i driftsomkostninger på de to anlæg fal-
de. Modsat hvis elpriserne stiger vil forskellen i driftsomkostninger blive større, og
det direkte anlæg bliver mere fordelagtigt. Dertil kan der komme afgiftsændringer
der gør at en anden produktionsenhed biliver billigere.
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Diskussion

Tidligere er det beskrevet at den indirekte anlæg har en ulempe ved udetempe-
raturer under -6 ◦C ved en 35 % ethylenglykol vandblanding. Ud fra vejrdata fra
DRY-referencen er det oplyst at der i dette referance år er 237 timer hvor udetem-
peraturen er under -6 ◦C. Hvilket svarer til 2,71 % af timerne på et år. Dette er de
timer hvor varmebehovet er størst og i dette tidsrum skal en anden produktions-
enhed anvendes. Hvilket har en negativ effekt på driftsomkostningerne.

Varmepumpen ved det direkte anlæg vil skulle opbygges ved værket. Hvor det in-
direkte anlæg leveres som en standardenhed. Denne standardenhed vil kun skulle
tilsluttes ved værket. Standardenheden vil være fabrikstestet, hvilket betyder at det
er sikret at den leverer den ydelse og COP-faktor, som lovet. Dette kan betyde at
indkøringstiden kan være mindre end ved det direkte anlæg. Det direkte anlæg vil
skulle testes på værket, hvilket kan give udfordringer, i forhold til indkøring og
ydelse.

I kapitel 5 blev det beskrevet at der hovedsageligt er, to regler der skal overholdes
ved ammoniak flydninger. Først var der reglen om separat maskinrum, ved fyld-
ninger over 25 kg. Denne regel gælder for begge anlæg. Den anden regel er 200
meter reglen. 200 meter reglen vil kun eventuelt have en indvirkning på de direkte
anlæg. I Støvring er der ved at blive opført et 7,3 MWvarme, dette anlæg bliver la-
vet som et direkte anlæg, og holdes under grænsen på 5000 kilogram ammoniak.
Derfor vil anlægget skulle være af en stor størrelse for at denne regel kommer i
spil.[8]

I praksis bliver begge anlægstyper etableret, men der er forskel på i hvilken sam-
menhæng anlæggene bliver bygget. I indledningen er det beskrevet at de direkte
anlæg er blevet brugt til store anlæg, og mindre anlæg er indirekte. Dette kan have
en sammenhæng i at det direkte anlæg er mere besværligt at etablere, og derfor
skal det op i en hvis størrelse for at det kan betale sig. Det menes at de direk-
te anlæg skal overvåges mere, og derfor bliver brugt ved de store varmeværker.
Hvorimod de små varmeværker skal have noget der mere kan passe sig selv, hvor
den indirekte løsning passer ind.

Tilsidst er der de termodynamiske egenskaber, hvor det menes at luft/ammoniak
varmevekslingen i energioptagerne har et højere varmeovergangstal i forhold til
luft/glykol varmevekslingen. Det vil være muligt at have et øge hedefaldeareal
ved luft/glykol, for at udligene dette. Dette vil dog betyde at anlægsprisen stiger.
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Udregning af LMTD

For det direkte anlæg
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Bilag B

Model af det direkte anlæg
Modellen er lavet og udregnet i EES.

Temperatur

Tf ordamper = −9, 3[◦C] (B.1)

Tkondensator = 56, 2[◦C] (B.2)

Tmellemkøler = tsatsat(Ammonia; P = Pmellemkøler) = 19, 5[◦C] (B.3)

Tvand,ind = 32[◦C] (B.4)

Tvand,ud = 56, 6[◦C] (B.5)

Tlu f t,ind = 0, 0[◦C] (B.6)

Tlu f t,ud = −5[◦C] (B.7)

Tryk

Pf ordamper = Psat(Ammonia; Tf ordamper) = 2, 99[bar] (B.8)

Pkondensator = Psat(Ammonia; Tkondensator) = 23, 8[bar] (B.9)

Pmellemkøler =
√

Pkondensator · Pf ordamper + ∆pm = 9, 14[bar] (B.10)

Entalpi for vand

hvand,ind = enthalpy(Water, T = Tvand,ind; P = 101, 3[kPa]) = 143, 2[kJ/kg] (B.11)

hvand,ud = enthalpy(Water, T = Tvand,ud; P = 101, 3[kPa]) = 245, 5[kJ/kg] (B.12)
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Energibalancer

Q̇kondensator = ṁvand · (hvand,ud − hvand,ind) = 977[kW] (B.13)

Q̇ f ordamper = 716[kW] (B.14)

ṁ f =
Q̇ f ordamper

h1 − h4
= 0, 621[kg/s] (B.15)

ṁk =
Q̇kondensator

h7 − h10
= 0, 754[kg/s] (B.16)

h2 =
h3 · ṁ f + h6 · ṁk − h11 · ṁk

ṁ f
= 1646[kJ/kg] (B.17)

ẆLT = ṁ f · (h2 − h1) = 118[kW] (B.18)

ẆHT = ṁk · (h7 − h6) = 143[kW] (B.19)

COP

COPVP =
Q̇k

ẆLT + ẆHT
= 3, 75[−] (B.20)

Punkt 1

P1 = Pf ordamper (B.21)

T1 = Tf ordamper + Toverhedning (B.22)

h1 = enthalpy(Ammonia; T = T1; P = P1) = 1457[kJ/kg] (B.23)

Punkt 2

P2 = Pmellemkøller (B.24)

Punkt 3

P3 = Pmellemkøller (B.25)

x3 = 0 (B.26)

h3 = enthalpy(Ammonia; x = x3; P = P3) = 303, 1[kJ/kg] (B.27)
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Punkt 4

P4 = Pf ordamper (B.28)

h4 = h3 (B.29)

Punkt 5

P5 = Pf ordamper (B.30)

x5 = 1 (B.31)

h5 = enthalpy(Ammonia; x = x5; P = P5) = 1452[kJ/kg] (B.32)

Punkt 6

P6 = Pmellemkøller (B.33)

x6 = 1 (B.34)

h6 = enthalpy(Ammonia; x = x6; P = P6) = 1481[kJ/kg] (B.35)

Punkt 7

P7 = Pkondensator (B.36)

T7 = 112[◦C] (B.37)

h7 = enthalpy(Ammonia; T = T7; P = P7) = 1671[kJ/kg] (B.38)

Punkt 8

P8 = Pkondensator (B.39)

x8 = 1 (B.40)

h8 = enthalpy(Ammonia; x = x8; P = P8) = 1490[kJ/kg] (B.41)

Punkt 9

P9 = Pkondensator (B.42)

x9 = 0 (B.43)

h9 = enthalpy(Ammonia; x = x9; P = P9) = 472, 4[kJ/kg] (B.44)
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Punkt 10

P10 = Pkondensator (B.45)

T10 = 37[◦C] (B.46)

h10 = enthalpy(Ammonia; T = T10; P = P10) = 376, 1[kJ/kg] (B.47)

Punkt 11

P11 = Pf ordamper (B.48)

h11 = h10 (B.49)



Bilag C

Model af indirekte anlæg
Modellen er lavet og udregnet i EES.

Temperatur

Tf ordamper = −13, 6[◦C] (C.1)

Tkondensator = 56, 2[◦C] (C.2)

Tmellemkøler = tsatsat(Ammonia; P = Pmellemkøler) = 16, 8[◦C] (C.3)

Tvand,ind = 32[◦C] (C.4)

Tvand,ud = 56, 6[◦C] (C.5)

Tlu f t,ind = 0, 0[◦C] (C.6)

Tlu f t,ud = −5[◦C] (C.7)

Tryk

Pf ordamper = Psat(Ammonia; Tf ordamper) = 2, 51[bar] (C.8)

Pkondensator = Psat(Ammonia; Tkondensator) = 23, 8[bar] (C.9)

Pmellemkøler =
√

Pkondensator · Pf ordamper + ∆pm = 8, 42[bar] (C.10)

Entalpi for vand

hvand,ind = enthalpy(Water, T = Tvand,ind; P = 101, 3[kPa]) = 143, 2[kJ/kg] (C.11)

hvand,ud = enthalpy(Water, T = Tvand,ud; P = 101, 3[kPa]) = 245, 5[kJ/kg] (C.12)
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Energibalancer

Q̇kondensator = ṁvand · (hvand,ud − hvand,ind) = 977[kW] (C.13)

Q̇ f ordamper = 683[kW] (C.14)

ṁ f =
Q̇ f ordamper

h1 − h4
= 0, 589[kg/s] (C.15)

ṁk =
Q̇kondensator

h7 − h10
= 0, 754[kg/s] (C.16)

h2 =
h3 · ṁ f + h6 · ṁk − h11 · ṁk

ṁ f
= 1704[kJ/kg] (C.17)

ẆLT = ṁ f · (h2 − h1) = 149[kW] (C.18)

ẆHT = ṁk · (h7 − h6) = 144[kW] (C.19)

COP

COPVP =
Q̇k

ẆLT + ẆHT
= 3, 33 (C.20)

Punkt 1

P1 = Pf ordamper (C.21)

T1 = Tf ordamper + Toverhedning (C.22)

h1 = enthalpy(Ammonia; T = T1; P = P1) = 1451[kJ/kg] (C.23)

Punkt 2

P2 = Pmellemkøller (C.24)

Punkt 3

P3 = Pmellemkøller (C.25)

x3 = 0 (C.26)

h3 = enthalpy(Ammonia; x = x3; P = P3) = 290, 9[kJ/kg] (C.27)



61

Punkt 4

P4 = Pf ordamper (C.28)

h4 = h3 (C.29)

Punkt 5

P5 = Pf ordamper (C.30)

x5 = 1 (C.31)

h5 = enthalpy(Ammonia; x = x5; P = P5) = 1446[kJ/kg] (C.32)

Punkt 6

P6 = Pmellemkøller (C.33)

x6 = 1 (C.34)

h6 = enthalpy(Ammonia; x = x6; P = P6) = 1480[kJ/kg] (C.35)

Punkt 7

P7 = Pkondensator (C.36)

T7 = 112[◦C] (C.37)

h7 = enthalpy(Ammonia; T = T7; P = P7) = 1671[kJ/kg] (C.38)

Punkt 8

P8 = Pkondensator (C.39)

x8 = 1 (C.40)

h8 = enthalpy(Ammonia; x = x8; P = P8) = 1490[kJ/kg] (C.41)

Punkt 9

P9 = Pkondensator (C.42)

x9 = 0 (C.43)

h9 = enthalpy(Ammonia; x = x9; P = P9) = 472, 4[kJ/kg] (C.44)



62 Bilag C. Model af indirekte anlæg

Punkt 10

P10 = Pkondensator (C.45)

T10 = 37[◦C] (C.46)

h10 = enthalpy(Ammonia; T = T10; P = P10) = 376, 1[kJ/kg] (C.47)

Punkt 11

P11 = Pf ordamper (C.48)

h11 = h10 (C.49)



Bilag D

Minimal COP iht. elpris

Det ses her at ved en elpris på 400 kr./MWh er varmepumpen den billigste produk-
tionsenhed, så længe varmepumpen har en COP over 2,459. Denne sammenligning
er levet i forhold til en naturgaskedel. Virkningsgraden for naturgaskedlen er på
0,95, som i EnergyPRO modellen fra kapitel 8.
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Bilag E

Lorentz-COP for direkte anlæg
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Tude THI THO TLI TLO THM TLM COP VPeff COPfaktisk QH W

-20 32 56,6 -20 -25 317 251 4,75 0,5511 2,62 683 261

-19 32 56,6 -19 -24 317 252 4,82 0,5511 2,66 694 261

-18 32 56,6 -18 -23 317 253 4,90 0,5511 2,70 705 261

-17 32 56,6 -17 -22 317 254 4,98 0,5511 2,74 716 261

-16 32 56,6 -16 -21 318 255 5,05 0,5511 2,78 726 261

-15 32 56,6 -15 -20 317 256 5,14 0,5511 2,83 739 261

-14 32 56,6 -14 -19 317 257 5,22 0,5511 2,88 752 261

-13 32 56,6 -13 -18 317 258 5,32 0,5511 2,93 765 261

-12 32 56,6 -12 -17 317 259 5,41 0,5511 2,98 778 261

-11 32 56,6 -11 -16 317 260 5,51 0,5511 3,03 792 261

-10 32 56,6 -10 -15 317 261 5,61 0,5511 3,09 806 261

-9 32 56,6 -9 -14 317 262 5,71 0,5511 3,15 821 261

-8 32 56,6 -8 -13 317 263 5,81 0,5511 3,20 836 261

-7 32 56,6 -7 -12 317 264 5,92 0,5511 3,26 852 261

-6 32 56,6 -6 -11 317 265 6,04 0,5511 3,33 868 261

-5 32 56,6 -5 -10 317 266 6,15 0,5511 3,39 885 261

-4 32 56,6 -4 -9 317 267 6,27 0,5511 3,46 902 261

-3 32 56,6 -3 -8 317 268 6,40 0,5511 3,53 920 261

-2 32 56,6 -2 -7 317 269 6,53 0,5511 3,60 939 261

-1 32 56,6 -1 -6 317 270 6,66 0,5511 3,67 958 261

0 32 56,6 0 -5 317 271 6,80 0,5511 3,75 978 261

1 32 52,9 1 -4 316 272 7,19 0,5511 3,96 978 247

2 32 54,5 2 -3 316 273 7,23 0,5511 3,98 978 246

3 32 56,1 3 -2 317 274 7,28 0,5511 4,01 978 244

4 32 57,5 4 -1 318 275 7,34 0,5511 4,04 978 242

5 33 58,8 5 0 319 276 7,40 0,5511 4,08 978 240

6 33 60,0 6 1 319 277 7,48 0,5511 4,12 978 237

7 33 61,0 7 2 320 278 7,56 0,5511 4,17 978 235

8 33 62,0 8 3 320 279 7,66 0,5511 4,22 978 232

9 33 62,9 9 4 321 280 7,76 0,5511 4,28 978 229

10 34 63,6 10 5 321 281 7,87 0,5511 4,34 978 225

11 34 64,3 11 6 322 282 7,99 0,5511 4,40 978 222

12 34 64,9 12 7 322 283 8,13 0,5511 4,48 978 218

13 34 65,3 13 8 323 284 8,27 0,5511 4,56 978 215

14 34 65,7 14 9 323 285 8,42 0,5511 4,64 978 211

15 35 66,0 15 10 323 286 8,59 0,5511 4,74 978 207

16 35 66,2 16 11 324 287 8,77 0,5511 4,84 978 202

17 35 66,4 17 12 324 288 8,97 0,5511 4,94 978 198

18 36 66,4 18 13 324 289 9,18 0,5511 5,06 978 193

19 36 66,4 19 14 324 290 9,41 0,5511 5,19 978 189

20 36 66,3 20 15 324 291 9,66 0,5511 5,32 978 184

21 36 66,2 21 16 324 292 10,01 0,5511 5,52 978 177

22 36 65,9 22 17 324 293 10,37 0,5511 5,71 978 171

23 36 65,7 23 18 324 294 10,75 0,5511 5,93 978 165

24 36 65,3 24 19 324 295 11,18 0,5511 6,16 978 159

Direkte 



Bilag F

Lorentz-COP for indirekte anlæg

67



Tude THI THO TLI TLO THM TLM COP VPeff COPfaktisk QH W

-6 32 56,6 -17 -12,4 317 258 5,40 0,555 3,00 880 294

-5 32 56,6 -16 -11,4 317 259 5,49 0,555 3,05 896 294

-4 32 56,6 -15 -10,4 317 260 5,59 0,555 3,10 911 294

-3 32 56,6 -14 -9,4 317 261 5,69 0,555 3,16 927 294

-2 32 56,6 -13 -8,4 317 262 5,79 0,555 3,21 944 294

-1 32 56,6 -12 -7,4 317 263 5,89 0,555 3,27 961 294

0 32 56,6 -11 -6,4 317 264 6,00 0,555 3,33 978 294

1 32 52,9 -10 -5,4 316 265 6,30 0,555 3,49 978 280

2 32 54,5 -9 -4,4 316 266 6,33 0,555 3,51 978 278

3 32 56,1 -8 -3,4 317 267 6,37 0,555 3,54 978 277

4 32 57,5 -7 -2,4 318 268 6,42 0,555 3,56 978 275

5 33 58,8 -6 -1,4 319 269 6,47 0,555 3,59 978 272

6 33 60,0 -5 -0,4 319 270 6,53 0,555 3,62 978 270

7 33 61,0 -4 0,6 320 271 6,60 0,555 3,66 978 267

8 33 62,0 -3 1,6 320 272 6,67 0,555 3,70 978 264

9 33 62,9 -2 2,6 321 273 6,75 0,555 3,74 978 261

10 34 63,6 -1 3,6 321 274 6,83 0,555 3,79 978 258

11 34 64,3 0 4,6 322 275 6,93 0,555 3,84 978 254

12 34 64,9 1 5,6 322 276 7,03 0,555 3,90 978 251

13 34 65,3 2 6,6 323 277 7,14 0,555 3,96 978 247

14 34 65,7 3 7,6 323 278 7,25 0,555 4,02 978 243

15 35 66,0 4 8,6 323 279 7,38 0,555 4,09 978 239

16 35 66,2 5 9,6 324 280 7,51 0,555 4,17 978 235

17 35 66,4 6 10,6 324 281 7,66 0,555 4,25 978 230

18 36 66,4 7 11,6 324 282 7,81 0,555 4,33 978 226

19 36 66,4 8 12,6 324 283 7,98 0,555 4,43 978 221

20 36 66,3 9 13,6 324 284 8,16 0,555 4,53 978 216

21 36 66,2 10 14,6 324 285 8,40 0,555 4,66 978 210

22 36 65,9 11 15,6 324 286 8,65 0,555 4,80 978 204

23 36 65,7 12 16,6 324 287 8,92 0,555 4,95 978 198

24 36 65,3 13 17,6 324 288 9,21 0,555 5,11 978 191

Indirekte 



Bilag G

EneryPRO - Eksisterende værk
Bilaget er et udskrift fra EnergyPRO, og kan ses på næste side.
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energyPRO 4.5.358

energyPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 96 35 44 44, Fax 96 35 44 46, Hjemmeside: www.emd.dk

Grundværk.epp  

Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2018  00:00  til  31-12-2018  23:59

(Alle beløb i kr.)

Driftsindtægter
  E l s a l g : 882,1 MWh á 344,12* = 303.544

Ialt Driftsindtægter 303.544

Driftsudgifter
 D V
   N a t u r g a s m o t o r : 1.323,1 MWh á 50,0 = 66.156
   N a t u r g a s k e d e l : 3.876,9 MWh á 10,0 = 38.769
 DV Ialt 104.925
 B r æ n d s e l s k ø b
   N a t u r g a s : 593.779,5 Nm3 á 1,7 = 1.009.425
   Distribution m.m : 593.779,5 Nm3 á 0,341 = 202.479
   E l k ø b : 593.779,5 Nm3 á 0,0 = 0
   Eldistribution m.m. : 0,0 MWh á 0,0 = 0
 Brændselskøb Ialt 1.211.904
 A f g i f t e r
  N a t u r g a s m o t o r
    E n e r g i a f g i f t : 222.749,1 Nm3 á 2,199 = 489.825
    Refusion energiafgift : 222.749,1 Nm3 á -1,21 = -269.526
    C O 2 : 222.749,1 Nm3 á 0,391 = 87.095
    N O x : 222.749,1 Nm3 á 0,029 = 6.460
    C H 4 : 222.749,1 Nm3 á 0,067 = 14.924
  Naturgasmotor Ialt 328.778
  G a s k e d e l
    E n e r g i a f g i f t : 371.030,4 Nm3 á 2,199 = 815.896
    C O 2 : 371.030,4 Nm3 á 0,387 = 143.589
    N O x : 371.030,4 Nm3 á 0,008 = 2.968
  Gaskedel Ialt 962.453
 Afgifter Ialt 1.291.230

Ialt Driftsudgifter 2.608.059

Resultat af ordinær drift -2.304.516

* Gennemsnitspris



Bilag H

EnergyPRO - Direkte anlæg
Bilaget er et udskrift fra EnergyPRO, og kan ses på næste side.
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energyPRO 4.5.358

energyPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 96 35 44 44, Fax 96 35 44 46, Hjemmeside: www.emd.dk

Ammoniak VP.epp
Udskrevet/Side

17-12-2018 15:47:28 / 1
Brugerlicens :

Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a.
Merkurvej 7 
DK-6000 Kolding
7630 8001

Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2018  00:00  til  31-12-2018  23:59

(Alle beløb i kr.)

Driftsindtægter
  E l s a l g : 38,2 MWh á 444,383* = 16.970

Ialt Driftsindtægter 16.970

Driftsudgifter
 D V
   N a t u r g a s k e d e l : 14,5 MWh á 10,0 = 145
   N a t u r g a s m o t o r : 57,3 MWh á 50,0 = 2.864
   V a r m e p u m p e : 5.128,3 MWh á 15,0 = 76.924
 DV Ialt 79.933
 B r æ n d s e l s k ø b
   N a t u r g a s : 11.028,0 Nm3 á 1,7 = 18.748
   Distribution m.m : 11.028,0 Nm3 á 0,341 = 3.761
   E l k ø b : = 250.990
   E l d i s t r i b u t i o n : 1.257,4 MWh á 193,0 = 242.671
 Brændselskøb Ialt 516.170
 A f g i f t e r
  N a t u r g a s m o t o r
    E n e r g i a f g i f t : 9.643,6 Nm3 á 2,199 = 21.206
    Refusion energiafgift : 9.643,6 Nm3 á -1,21 = -11.669
    C O 2 : 9.643,6 Nm3 á 0,391 = 3.771
    N O x : 9.643,6 Nm3 á 0,029 = 280
    C H 4 : 9.643,6 Nm3 á 0,067 = 646
  Naturgasmotor Ialt 14.234
  G a s k e d e l
    E n e r g i a f g i f t : 1.384,4 Nm3 á 2,199 = 3.044
    C O 2 : 1.384,4 Nm3 á 0,391 = 541
    N O x : 1.384,4 Nm3 á 0,008 = 11
  Gaskedel Ialt 3.597
 Afgifter Ialt 17.831
 V a r m e p u m p e
   E l v a r m e a f g i f t : 1.257,4 MWh á 255,0 = 320.628
 Varmepumpe Ialt 320.628

Ialt Driftsudgifter 934.560

Resultat af ordinær drift -917.590

* Gennemsnitspris



Bilag I

EnergyPRO - Indirekte anlæg
Bilaget er et udskrift fra EnergyPRO, og kan ses på næste side.
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energyPRO 4.5.358

energyPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 96 35 44 44, Fax 96 35 44 46, Hjemmeside: www.emd.dk

Glykol VP.epp
Udskrevet/Side

30-12-2018 16:42:13 / 1
Brugerlicens :

Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a.
Merkurvej 7 
DK-6000 Kolding
7630 8001

Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2018  00:00  til  31-12-2018  23:59

(Alle beløb i kr.)

Driftsindtægter
  E l s a l g : 104,8 MWh á 345,477* = 36.217

Ialt Driftsindtægter 36.217

Driftsudgifter
 D V
   N a t u r g a s m o t o r : 157,2 MWh á 50,0 = 7.862
   N a t u r g a s k e d e l : 84,6 MWh á 10,0 = 846
   V a r m e p u m p e : 4.958,1 MWh á 15,0 = 74.372
 DV Ialt 83.081
 B r æ n d s e l s k ø b
   N a t u r g a s : 34.571,1 Nm3 á 1,7 = 58.771
   Distribution m.m : 34.571,1 Nm3 á 0,341 = 11.789
   E l k ø b : = 265.415
   E l d i s t r i b u t i o n : 1.371,3 MWh á 193,0 = 264.664
 Brændselskøb Ialt 600.639
 A f g i f t e r
  N a t u r g a s m o t o r
    E n e r g i a f g i f t : 26.472,7 Nm3 á 2,199 = 58.214
    Refusion energiafgift : 26.472,7 Nm3 á -1,21 = -32.032
    C O 2 : 26.472,7 Nm3 á 0,391 = 10.351
    N O x : 26.472,7 Nm3 á 0,029 = 768
    C H 4 : 26.472,7 Nm3 á 0,067 = 1.774
  Naturgasmotor Ialt 39.074
  G a s k e d e l
    E n e r g i a f g i f t : 8.098,4 Nm3 á 2,199 = 17.808
    C O 2 : 8.098,4 Nm3 á 0,391 = 3.166
    N O x : 8.098,4 Nm3 á 0,008 = 65
  Gaskedel Ialt 21.040
 Afgifter Ialt 60.113
 V a r m e p u m p e
   E l v a r m e a f g i f t : 1.371,3 MWh á 255,0 = 349.685
 Varmepumpe Ialt 349.685

Ialt Driftsudgifter 1.093.518

Resultat af ordinær drift -1.057.301

* Gennemsnitspris
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