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Naturgass i industrielle kjaleprosesser 

l Danmark er gassdreven kjro/ing fannsomt for store bedrifter med store kjele/ 
frysebehov for di el-prisen i Danmark er forholdsvis hey. l de andre nordiske land 
er gassdreven kjaling lite lrtmnsomt fordiel-prisen er lav. Forskje/len mef/om et
pris og gasspris er ikke tifstrekkelig hey til å forsvare en konvertering av el
dreven kompressorkji?Jiing med gassdreven kjeling. Absorpsjonskj01ing er ikke 
en teknologi som kan brukes fil industrikjt.?Jiing pga av heye insta/lasjonskostnader 
og /av temperatur på spillvarmen. 

NGC's eiere ~<msket å utrede mulig
heten for gassdreven kj0ling i noo
ringsmiddelindustrien i Norden. Det 
ble derfor valgl å vurdere gassdreven 
kj0ling i et slakteri i Danmark og i et 
meieri i :Syerige. F0lgende tekniske 
l0sninger ble vurdert: 
• Konvertering fra el-dreven til 

gassdreven kompressordrift 
• Gasstyrt absorpsjonskjele

anlegg. 

Steff Houlberg, Danmark 
SteffHoulberg i Ringsted er Danmarks 
st0rste svineslakteri. Slakteriet har et 
el-lorbruk på 29 GWh, hvor 70 % 
torbrukes i h0y- og spisslastperioder. 

Gassdreven kompressordrift 

lnstallasjon av kraftvarmeanlegg: 

Dersom hele bedriftens el-behov ble 
levert fra et internt kraftvarmeanlegg, 
er det mulig å spare 8,1 mill DKKJår. 
Alternativet forutseuer at kj0leanlegget 
ikke endres. Anleggets st0rrelse på 
3 MW-el gj0r den speSifikke installa
sjonskostnad forholdsvis lav. Et gass
motordrevet kraftvarmeanlegg vii 
v::ere tilbakebetalt på 3 år med et 
etterf0lgende årlig dekningsbidrag på 
3-4 mill DKK, forutsatt en gasspris på 
1,26 DKK Nm3• 

lnstallasjon av nye gassmotor
drevne kj0/ekompressorer: 

Dagens kj0lekompressorer forbruker 
ca. 12,8 GWh/år, dvs. 44 % av det 
totale el-forbruket. Dersom dagens 

kj0lekompressorer ble erstattet med 
4nye store gassdrevne kj01ekompres
sorer, vii beregnet simpel tilbakebeta
lingstid vrere 5, 7 år. En sammenligning 
mellom el- og gasskompressorer ved 
en nyinvestering vii gi en tilbakebeta
!ingstid for gassmotorer på 3,8 år. 

Absorpsjonskjoleanlegg 
lnstallasjonen av et gassdrevet ab
sorpsjonskj0leanlegg vii gi en årlig 
bespareiss på 1 ,3 mill kr. Tilbake
betalingstiden på anlegget er bereg
net til grovt regnet 36 år, hvllket er helt 
uakseptabelt Energiflyten i alterna
tivene er vist i figuren. 

Arla Foods, Sverige 
Arla Foods i Kåger0d er et t0rrmelks
meieri. Meieriet har et årligel-forbruk 
på 6,8 GWh. 

Gassdreven kompressordrift 
Meieriet er forsynt med et kj0leanlegg 
med en samlet kapasilet på 440 kW. 
Beragninger viser at en gassmotor
resning vii vcere omkring tre ganger så 
dyr som en elmotordreven kompres
sor. Årsaken e ren lang l h0yere installa
sjonskostnad for gassmotorresningen 
og en meget liten besparelse i energi
utgift ved overgang fra el til gass. 

Absorpsjonskjoleanlegg 
Det finnes ikke absorpsjonskj0le
anlegg på markedet for kj0Hng ved 
lave effektbehov. Effektbehovet må 
minst v<:ere 1500 kW for å kunne for
svare bruk av teknologien. 
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Naturgass til air condition-anlegg 

l motselning til industrikjeleprosesser, som krever meget lave temperaturer, har 
absorpsjonsprosessen store muligheter til bruk i air condition-antegg. t USA 
hadde absorpsjonskj0/eanlegg hele 40 % av air condition-markedet i perioden 
1930 ti/1960. Anleggene b/e på 10· og 80-ta/let utkonkurrert av billige ef-drevne 
kj0feantegg. 

En viktigårsak t il el-drevne kj01eanleggs 
suksess var bruken av kj0lemedier som 
kalles I<FK (l<lor-Fiuor-Karboner). KFK 
er både bill ig og meget beslandig og 
ikke giftig for mennesker. KFI< 0de
legger imidlertid ozonlaget, og det er 
nå bred enighet om at I<FI<-bruken skal 
fases ut. Absorpsjonsteknologien har 
igjen blitt aktuell, og Japan har levert 
direkte gassfyrte absorpsjonsl<jeJie
anlegg på verdensmarl<edet i flere år. 

USA 
Gas Research Insti tute (GR!) har arbei
det med utviklin g av absorpsjonstekno
logien i samarbeid med flere produ
senter. Det er nå utvik l et et anlegg som 
er lerdig ti l markedsf0ring. Fordelen 
ved absorpsjonsl<jeJieanlegget er if0lge 
GRI: Ingen bruk av KFK, lavere drifts
kostnader enn elkj0!eanlegg og bruk 
av naturgass direkte uten å gå veien 
om dyr og forurensende el-produksjon. 

Storbritannia 
British Gas (BG) arbeider både med 
absorpsjonteknologien og med gass
motorkompressorteknologien. 

Over 1 200 absorpsjonskj0leanlegg 
er installert i nooringsbygg i Storbritan
nia. 

BG har utviklet et konsept der gass
motoren brukes til drift av en kjellekom
pressar om sammeren og Iii varme
produksjon om vinteren. 

Utvikl ingen av billig gassmolor
teknologi har nå kommet så lang at 
gassmotorer kombinert med standard 
kj0lekomponenter gir en konkurranse
dyklig l<j01eteknologi. BG har utviklel 
og kj0rt 3000 timers komponenttest på 
et kj0leanlegg med en kapasitet på 
70 kWkJI./90 kWvarme' An legget er 
installert hos BG's Midland Research 
Station tar 12 måneders test. Kommer
sialisering av produkteter nå en n0kkel
al<livitet for BG. 

Hvordan kjoler gass? 

AbsorpsjonskjBiing 
Absorpsjonsprosessen drives av 
varme-energi, f.eks. fra en gass
brenner. Kj0lemediet består av to 
komponenter, og de vanligste er 
l itiumbromide (LiBr)/vann og 
ammonial<k (NH)/vann. 

Når medieparet, f.eks. NHJ 
Hp, varmes opp, vii ammoniakken 
fordampe og skille seg fra voosken 
(Hp) i en generator. NH

3
-dampen 

ledes til en varmeveksler der den 
blir nedkj0lt av luft og kondensert 
NH3 i vooskefase ledes så til en ny 
varmeveksler der den l<jeJier ned 
vann (eller luft) fra bygningens 
kj0lesystem, absorberer varme og 
to;damper. NHa·dampen passerer 
sa absorberen der den m0ter 
vannet som den ble separert fra i 
generatoren. NH

3
-dampen blir her 

absorbert av vannet, og medis
paret returnerer til sin opprinnelige 
tilstand NH3-Hp vceskeblanding 
f0r sy kl u s gjentar seg. Absorpsjons
kj0leanleggene kj0lervann/luft ned 
til omkring 6°C. Spillvarmen fra an
leg gene kan utnyttes til oppvar
mingsformål. 

Gassmotordreven kjBiing 
Gass kan produsere kj01ing ved å 
erstatte elmotoren i en konven
sjonell l<j0lekompressor. Gassmo
toren har tradisjonelt ikke vcert 
konkurransedyktig fordiel-mataren 
ervelutviklettil kj0lekompressoren. 
l til legg til lave investeringskost
nader har el-mataren også lave 
vedlikeholdskostnader. Det er de 
siste par år skjedd en stor utvikling 
av gassmotoren også i lave effekt
klasser, og det forventes derfor at 
den spesifikke investringskostnad, 
kr/kW, vii synke. Lavere investe
ringskostnader sammen med h0ye 
el-priser vi i kunne gj0re teknikken 
konkurransedyktig. 
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Naturgass· i industrielle kjoleprosesser 

l Danmark er gassdreven kjRJiing l.ronnsomt for store bedrifter med store kj0le/ 
frysebehov fordiel-prisen i Danmark er forholdsvis hRJy. l de andre nordiske land 
er gassdreven kj0Jing lite l0nnsomt fordiel-prisen er lav. Forskfellen me/lom el
pris og gasspris er il<ke tilstrekkelig hey /il å forsvare en konvertering av el
dreven kompressorl<j01ing med gassäreven kj01ing. Absorpsjonskj0/ing er ikke 
en teknologi som kan brukes Iii industrik}iöling pga av h0ye in stallasjonskostnader 
og lav temperatur på spilfvarmen. 

NGC's eiere 0nskel ä utrede mulig 
heten for gassdreven kj0ling i nce
ringsmiddelindustrien i Norden. Del 
ble derfor valgt å vurdere gassdreven 
kj0l ing i et slakteri i Danmark og i et 
meieri i Sverige. F0lgende tekniske 
l0sninger ble vurdert: 

• Konvertering fm el-dreven ti! 
gassdreven kompressordrift. 

• Gasstyrt absorpsjonsk}0fe
anlegg. 

Steff Houlberg, Danmark 
Steff H ou l berg i Ringsted er Danmarks 
Sl01'Sle Svineslakteri. Slakteriet har et 
el-forbruk på 29 GWh, hvor 70 % 
forbrukes i h0y- og spisslastperioder. 

Gassdreven kompressordrift 

lnstallasjon av kraflvarmeanlegg: 

Dersom hele bedriftens el-behov b le 
levert fra et internt kraftvarmeanlegg, 
er det mulig å spare 8,1 mil! DKK/år. 
Alternativet forutsetter at kj0leanlegget 
ikke endres. Anleggets st0rrelse på 
3 MW-el gj0r den spesifikke installa
sjonskostnad forholdsvis lav. Et gass
motordreve t kraftvarmeanlegg v ii 
vrore IIIbakebetait på 3 år med et 
etterf0lgende årlig dekningsbidrag på 
3-4 mill DKK, forutsatt en gasspris på 
1 ,26 DKK Nm3. 

lnstallasjon av nye gassmotor
drevne k}RJ!ekompressorer: 

Dagens kj0lekompressorer forbruker 
ca. 12,8 GWh/år, dvs. 44 % av det 
totale el-forbruket. Dersom dagens 
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kj01ekompressorer ble erstattet med 
4 nye store gassdrevne kjeJiekompres
sorer, vii beregnet simpel tilbakebeta
lingstid vrere 5, 7 år. En sammenligning 
mellom el- og gasskompressorer ved 
en nyinvestering vii g i en ti lbakebeta
lingstid for gassmotorer på 3,8 år. 

Absorpsjonskjaleanlegg 
lnslallasjonen av et gassdrevet ab
sorpsjonskjeJieanlegg vii g i en årl ig 
bespar el se på 1 ,3 m iii kr. Tilbake
betalingstiden på anlegget er bereg
net til grovt regnet 36 år, hvilket er hell 
uakseptabelt. Energiflyten i allerna
tivene er vist i figuren. 

Arla Foods, Sverige 
Arla Foods i Kågemd er et t0rrmelks
meieri . Meieriet har et årlig el-forbruk 
på 6,8 GWh. 

Gassdreven kompressordrift 
Meieriet er forsynt med et kj0leanlegg 
med en samlet kapasilet på 440 kW. 
Beregninger viser at en gassrnotor
leJsning vii vrore omkring tre ganger så 
dyr som en elmotordreven kompres
sor. År saken er en lang t h.0yere installa
sjonskostnad for gassmotorl0sningen 
og en meget liten besparelse i energi
utgift ved overgang fra el til gass. 

Absorpsjonskjaleanlegg 
Det finnes ikke absorpsjonskjeJie
anlegg på markedet for kj0l ing ved 
lave effektbehov. Effektbehovet må 
minst vcere 1500 kW for å l<unne for
svare bruk av tel~nologien. 
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Steff Houfberg. 


