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„Det generer varme og strøm“ eller

„Det generer strøm og varme“

Produktion af strøm og varme samtidig øger 
energieffektiviteten og reducerer CO2-udeledningen.

Kraftvarmeproduktion har flere muligheder for at 
reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. 

Kraftvarmeproduktion er ikke i modstrid med det 
generelle mål om at integrere vedvarende energi i 
opvarmningssektoren.

Kraftvarmeværk kan anvendes uafhængigt af 
energikilden. 

Primære energibesparelsespotentialer er op til 30% -
hvad angår varmemarkedet endda op til 70%

Introduktion til kraftvarmeproduktion (CHP)
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Kilde: Erdgas Südwest, Hajo Bauer



Introduktion til kraftvarmeproduktion (CHP)
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Figur 1: Fordel ved kraftvarme - sammenligning af konventionel energiforsyning og kraftvarme med hensyn til primært energiforbrug (Kilde: ASUE20)
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Grundliggende driftsprincipper

Figur 2: Energistrømmen i den rene energiforsyning såvel som i den centrale og decentrale kraftvarmeproduktion (Kilde: 

ASUE99)

100% brændstofenergitilførsel kan 
konverteres til mere end 90% effektiv. 

udnyttelsen af konventionelle kraftværker 
er kun ca. 35-59% effektiv.



Produktion af varme og elektricitet samtidig

• Forhold mellem produktion af varme og elektricitet

Ved brug af varme og elektricitet:

• Effektiviteten stiger op til 90% sammenlignet med 
konventionel elproduktion

Driftsprincipper:

• Strømledet kontrolleret,

• Varmestyret kontrolleret,

• Linjekommuteret kontrolleret

Optimal effektivitet kun opnået ved varmestyret drift

Grundliggende driftsprincipper
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Figur 3: Energiforbrug ved koblet varme- og elproduktion (Kilde: 
EnergieAgentur.NRW GmbH: 2016)



Oversigt over forskellige kraftvarmekontrollerede designs 
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Tabel 1: Oversigt over forskellige kraftvarmekontrollerede designs (Kilde: Getec)

https://www.getec-energyservices.com/Home/Technologies/CHP-units/

https://www.getec-energyservices.com/Home/Technologies/CHP-units/


Kraftvarmeanvendelser - Klassificering af effektområder
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Kilde: shentongroupKilde: ASUE 2015 Kilde: Erdgas Südwest, Hajo Bauer



Kraftvarmeanvendelser - Klassificering af effektområde
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Figur 4: Klassificering af effektområde. (Kilde: Vattenfall Germany (translated))

2,5-15 kW< 2,5 kW 15-50 kW 50 kW - 5 MW > 5 MW



POWER RANGE FUELS

Steam or condensing 

turbine

500 MW < 𝑃𝑒𝑙 < 1100 MW

Nuclear power plant: 𝑃𝑒𝑙 < 1600 MW

Coal (oil, gas, bio mass, waste nuclear 

power)

Gas turbine
1 MW < 𝑃𝑒𝑙 < 545 MW

Micro turbines: 𝑃𝑒𝑙 < 100 kW

(natural) Gas, fuel oil

Combustion / reciprocating

engine

1 KW < 𝑃_𝑒𝑙 < 10 MW (natural, biomass) Gas, (biomass) fuels

Fuel cells
125 KW < 𝑃𝑒𝑙 < 1,4 MW

(59 MW prototype)

Methanol, natural gas, hydrogen, 

synthetic gas (coal gas)

Kraftvarmeanvendelser - Klassificering af effektområde
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Tabel 2: Klassificering af flere kraftvarmeenheder [Zah19, US20



Kraftvarmeanvendelser - Klassificering af effektområde
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Figur 5: Teknologi til kraftvarmeenheder. Ydeevne underlagt effektivitet (Kilde: ASUE16)



Opsnapning samt dimensionering af kraftvarmeenheder
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ordered annual load duration curve of the heat demand
(space heating & hot water)
Heat output in kW

boilers

CHP-unit

Hours of full utilization per annum*

Total hours per annum

* Summen af de årlige driftstimer beregnet til nominel effekt.

Figur 6: Eksempler på driftstimer og dimensionering af en kraftvarmeenhed (Kilde: ASUE, 2015)

Korrekt dimensionering sikrer lange varigheder og en 

stor mængde timer af fuld udnyttelse om året

Ca. 20% af kraftvarmeenhedens termiske nominelle 

kapacitet skal tages som grundlag for beregning og 

planlægning

Basisbelastning er effektivt dækket og 50% af det 

krævede årlige varmebehov

Det resterende varmebehov dækkes normalt med 

kedler eller yderligere varmekilder
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3. Oversigt over kraftvarmeenheder
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Kraftvarme differentieret i brændstoffer og anvendelse
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Figur 7: Forsyningskæde af forskellige indgående brændstoffer til elektricitet og varme ved hjælp af forskellige kraftvarmeanlæg (Kilde: Vattenfall Tyskland)



Forbrændingsmotorer
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Standard forbrænding, normalt supplerende kedel til 
spidsbelastning

Varme af kølevand og olie har temperaturniveauer på 80-90 ° C

Udstødningsgastemperaturen er høj nok til dampgenerering

Operationelle egenskaber:

For det meste fast kobling mellem el og varmeproduktion

Motormoduler fungerer normalt ved nominel belastning

forbedres med moderne kontrolsystemer og / eller varmelagring

Drift uden konstant overvågning er mulig op til 72 timer
Figur 8: Fælles skema for kraftvarmeenheder, der arbejder i et kraftværk. 
Flere motorer fungerer koblet til produktion af elektricitet og varme i tilfælde 
af stor efterspørgsel (Kilde: AGFW11)



Systemer består af en eller flere gasturbiner

Varmeudnyttelsen finder sted i spildvarmekedel med eller uden 
hjælpefyring

Arbejdsrelaterede el. værdier på 0,5 - 0,8 kWhel / kWhth

Gasturbiner bruger varme på 400-600 ° C fra udstødningsgasserne

Applikationerne er højt udviklede, kompakte, meget effektive

Væsentlige egenskaber:

Billige driftsforhold (opstartsadfærd, automatisering 

Afkobling af elektrisk kraft til varmeproduktion

Kompakt design

Lave investeringer

Lavt personalebehov på grund af høj grad af automatisering

Gasturbiner
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Figur 9: Eksempel på afkobling af fjernvarme fra et gasturbinkraftværk (Kilde: 
AGFW11)



Operationelle egenskaber

Vand omdannes til damp i et kedelsystem

Under udvidelsen af dampen i en turbine omdannes 
dempenergien til bevægelse, der omdannes til 
elektricitet.

Til varmeproduktion er der to forskellige fremgange:

Afkobling af varme fra kraftværksprocessen.

Brug af overskydende varme fra kondensprocessen.

Damp / kondenserende turbine
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Figur 10: Hovedprincip for et kondenserende kraftværk (Kilde: AGFW11)



Gasturbiner fokuserer på elproduktion (65-80%)

Udnyttelse af udstødningsgasvarmen kan ske ved lav 
temperatur

 Hovedsageligt begrænsede tegn på røggassen

Arbejdsrelaterede el. værdier på 0,8 - 1,2 kWhel / 
kWhth

No additional heat source is required for the steam 
turbine process  high energy utilization

Der kræves ingen yderligere varmekilde til 
dampturbineprocessen  højt energiforbrug

Kombineret cyklus gasturbine (CCGT) anlæg
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Figur 11: Afkobling af fjernvarme fra et gas- og dampkraftværk (Kilde: AGFW11)



Detaljeret forklaring af de koblede gasturbine- og dampturbineprocesser

Kombination af en (eller flere) gasturbiner og en (eller flere) dampturbiner

Udstødningsgasens 400-600 ° C producerer levende damp med 40-80bar / 350-540 ° C

The steam turbine is connected to heat exchangers and a DH network

Dampturbinen er forbundet til varmevekslere og et fjernvarmenetværk

Hjælpefyring øger den elektriske effekt af dampturbinen og / eller fjernvarme

Kendetegn ved spildvarmeprocessen

Ingen yderligere varmekilde til dampturbineproces krævet

Lavt personalebehov

Relativt lave investeringer

Flad kurve for det specifikke varmeforbrug i det elektriske delbelastningsområde

Kombineret cyklus gasturbine (CCGT) anlæg
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Figur 12: Afkobling af fjernvarme fra et gas- og 
dampkraftværk (Kilde: AGFW11)



Direkte koblet produktion af elektricitet og varme uden mekanisk energi

Kontrolleret reaktion mellem brint og ilt til vand

Elektricitet genereret meget effektivt ved denne elektrokemiske proces 
og god kontrollerbar

Ved denne elektrokemiske proces generes elektricitet meget effektivt og 
kontrollerbart

Forskellige temperaturniveauer af brugbar spildvarme - afhængigt af 
brændselscelle-teknologien

Brændselsceller er differentieret til deres teknologi og / eller 
driftstemperatur (lav, medium, høj)

Områder til forbedring:

Optimeret materiale, cellelevetid, investeringsomkostninger og perifere
omkostninger

Brændstofceller
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Figur 13: Principfunktion af en brintbaseret brændselscelle (Kilde: Vaillant)
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4. Fremtidige udsigter for
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Resumé af nyere kraftvarmeteknologi og fremtidige potentialer

Kraftvarmeværker har oplevet en hurtig udvikling i de senere år

Kraftvarmeanvendelser bidrager til energi- og varmetransformation på flere måder

Fleksibel løsning til at rumme en stigende mængde vedvarende energikilder i fremtiden

Vigtig grænseflade til strøm-, gas- og varmesektorerne

Ændringer er nødvendige!

De fleste kraftvarmesystemer bruger stadig fossile brændstoffer.

Alternative løsninger er nødvendige og implementerbare også i allerede eksisterende anlæg

Fremtidige udsigter for kraftvarme-teknologi
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Mulige vedvarende energikilder

Brug af biomasse og kloakgas

Brug af brint eller metan produceret af vedvarende energi (såkaldt syntesegas) 

Fremtidige udsigter for kraftvarmeteknologi
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Time axis of energy transformation

Electricity turnaround Heating transformation Gas turn

CHP classic CHP flex CHP systems CHP synthetic

Large engines, Storages, Power-to-Heat Large heat-pumps, solar thermal energy

seasonal storages, biomass

Power-to-Gas

today

Progress of energy transformation / Share RES / Share sector coupling / reduction of CO2-emissions

Figur 14: Tidsakse for energitransformation og kraftvarmeproduktionens rolle (Kilde: AGFW 2019)
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