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Mikrokraftvarme på brint i Vestenskov
Brintproduktionen har været en udfordring, men der er opnået over
90.000 timers samlet driftstid med mikrokraftvarmeanlæggene.
I foråret 2014 var det slut med afprøvningen af ca. 30 brintdrevne
mikrokraftvarmeenheder i byen
Vestenskov på Lolland. I løbet af
projektets tre driftsfaser opnåede
mikrokraftvarmeenhederne samlet mere end 90.000 driftstimer.
Enhederne var opstillet på forskellige lokaliteter (hovedsageligt
i enfamiliehuse) og blev forsynet
med brint fra eget forsyningsnet
etableret til formålet.
Denne artikel viser en række
af de væsentligste resultater fra
Vestenskov. Artiklen supplerer en
tidligere artikel vedr. erfaringerne
med de naturgasfyrede anlæg, der
blev testet omkring Varde /1/.
Mikro-KV-enhederne
Anlæggene, der har været testet
i Vestenskov, er udviklet af IRD
Fuel Cells i Svendborg.
Forud for de senest anvendte
enheder har der været udviklet og
afprøvet et mindre antal tidligere
versioner. Det har kunnet konstateres, at hver ny version har haft
mindre volumen, lavere pris og
forbedret driftspålidelighed /2/.
Installation
Enhederne, der blev testet i driftsperioden 2013-2014, er installeret
som husenes primære varmekilde
i tilknytning til et varmelager,
hvori der er indsat en elvarmepatron til spidslast og backup for
varmeforsyningen.
Enhederne er i nogle huse
installeret i bryggers, i andre huse
i garage eller udhus (se Figur 1).
Enkelte installationer har mere

Figur 1. To installationer fra Vestenskov. På billedet ses MKV-enheden (den
hvide boks) og det tilsluttede varmelager (det grå kabinet, fabrikat CTC).

end en enhed installeret, som fx
på plejehjemmet.
For at teste såvel mulig indflydelse fra driftsmønstret som deres
egnethed til smart grid kørte
anlæggene i testperioden med
forskellige driftsmønstre over
døgnet, nogle kontinuert, andre
med mange start/stop.
Gasnettet (brint)
Den grundlæggende ide med
brintforsyningen er, at denne skal
ske ved produktion med udgangspunkt i overskydende vindmøllestrøm. Strømmen ledes til et
elektrolyseanlæg, som producerer
brinten. Denne ledes til et brintlager (beholder) ved ca. 4-6 bar
tryk.

Fra lageret ledes brint over en
trykreduktionsventil ud til brintnettet. Den første del af nettet er
udført i coatede rustfri stålrør. En
senere udvidelse af nettet blev
udført i plast; dette medførte en
markant besparelse i etableringsudgift (reduktion til en tredjedel
af prisen, /3/).
Der skal i henhold til Gasreglementet være en gasleverandør
og føres tilsyn med anlægget.
Lolland Forsyning blev uddannet
hertil og har varetaget opgaven i
anlæggets driftstid. Alarmcentralopgaven blev varetaget af SEASNVE’s kontrolcenter/døgnvagt.
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Figur 2. Elektrolyseanlæg til brintproduktion samt et gaslager.

Mikrokraftvarme
i Vestenskov ...
Driftsresultater fra Vestenskov
I projektets første driftsfase
(2012) i Vestenskov blev der opsat i alt fem enheder i forskellige
huse. I Figur 3 ses eksempler på
enhedernes produktion til varmeanlægget i to af testhusene. Der
ses en meget høj varmedækning
fra enheden til det vandbårne
varmeanlæg i det ene hus og en
noget lavere dækning i det andet.
Det første hus har et ganske lavt
varmeforbrug. Det er muligt, at
eksempelvis brug af brændeovn
har haft indflydelse herpå. Det
andet hus har et relativt højt varmeforbrug og har derfor i projektets senere driftsfaser fået installeret to mikrokraftvarmeenheder.
I testperioden 2013 – 2014 var
i alt ca. 30 mikrokraftvarmeenheder installeret i Vestenskov.
DGC har for denne driftsperiode
registreret i alt ca. 72.000 drifts
timer. Udfald af datatransmission
gør, at ikke alle driftsdata/timer
er registreret.
Figur 4 viser den opnåede

driftstid mv. for anlæggene.
På Figur 5 kan tilgængeligheden for anlæggene ses; det fremgår, at en del anlæg har haft over
90 % tilgængelighed. Det simple
gennemsnit for alle anlæggene er
77 %.
Elvirkningsgraden for enhederne
er typisk mellem 45 og 49 %, afhængigt af driftskonditioner (bl.a.
temperatur i varmelageret) og den
anvendte invertertype.
Anlæggene har med deres elog varmeproduktion medvirket
til en CO2-besparelse. Dette ses
af Figur 6. I figuren er anvendt et
100 % effektivt naturgasfyr som
reference. Havde referencen været oliefyr, ville CO2-besparelsen
have været større.
Hvad nu?
Projektet ”Dansk Mikrokraftvarme” har fulgt, udviklet og afprøvet brændselsceller, baseret på
forskellige teknologier og med
forskellige brændsler.
Udover enhederne i Vesten-

skov er der tidligere afprøvet ca.
20 naturgasfyrede enheder omkring Varde (Dantherm Power).
Nu resterer at få afsluttet
afprøvning af naturgasdrevne
højtemperaturenheder (SOFC)
i Sønderborg (Topsoe Fuel Cell/
Dantherm Power). Disse test
afsluttes ved udgangen af året,
hvorefter der skal foretages en
sammenligning af fordele/ulemper ved de forskellige afprøvede
typer.
Mikrokraftvarmeenhederne vil
kunne være en aktiv komponent
i fremtidens ”smart grid”-elsystem. De, der ikke er på fuldlast,
kan træde ind med meget effektiv elproduktion, når elbehovet
opstår. Og et system som det i
Vestenskov vil kunne udnytte
overskudsvindmølleproduktion
til at producere og evt. lagre brint
til energi- og CO2-effektiv produktion senere.
Generelt har enhederne stadig
en pris, der ligger noget over eksempelvis kedler og eksempelvis

Figur 3. Eksempler på varmedækning fra mikrokraftvarmeenheden i to af testhusene i Vestenskov (2012 test). Blå
stolpe er varmeproduktion fra mikrokraftvarmeenhed; den røde stolpe er varmeproduktion fra elpatron.
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de mikrokraftvarmeenheder, der
sælges i Japan. Prisen hænger dog
nært sammen med produktionsstyktal og udviklingstrin; som
sagt er prisen faldet betragteligt
for hver ny version, der er udviklet i regi af det omtalte projekt.
Produktionsprisen for de billigste af de danske enheder er
p.t. omkring 100.000 kr. med de
begrænsede styktal, der er leveret
til demonstrationsprojektet.

Fakta om Dansk
Mikrokraftvarme
Projektdeltagerne i ”Dansk
Mikrokraftvarme” er SEAS-NVE
(projektleder), Sydenergi, IRD
A/S, COWI, Dansk Gasteknisk
Center a/s, DONG Energy A/S,
Topsoe Fuel Cell, Dantherm
Power A/S.
Lolland, Varde og Sønderborg kommuner har medvirket
i forbindelse med de omtalte
field-test af de tre forskellige
teknologier i projektets fase 2
og 3.
Projektet har satset på
anvendelse af brændselsceller, da disse giver meget høj
elvirkningsgrad i den aktuelle
effektstørrelse og dermed størst
primær brændselsbesparelse
for den fortrængte elproduktion og størst afledt CO2reduktion. Brændselsceller er i
modsætning til konkurrerende
teknologier støjsvage; et væsentligt argument, når anlæggene placeres i enfamiliehuse.

Figur 4. Driftstid for anlæggene under test i driftsperioden 2013-14. Brintproduktionen har været ramt af nedbrud og problemer i projektperioden, hvilket
har lagt begrænsninger på den opnåelige driftstid for anlæggene.

Figur 5. Tilgængeligheden for anlæggene under test i driftsperioden 2013
– 2014. Problemer omkring brintproduktion kan have influeret negativt på
den opnåede tilgængelighed.

Figur 6. CO2-besparelse for anlæggene under testperioden 2013–14. Havde
brinttilgængeligheden været bedre, var der opnået større CO2-besparelse.
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