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Sammanfattning 
Detta examensarbete behandlar energisituationen i Ungern fokuserat på geotermisk energi. I 

dagsläget kommer en stor del av Ungerns energitillförsel från importerad naturgas från 

Ryssland och andelen förnyelsebar energi är låg. För att EU ska nå sina energimål till 2020 

behöver alla EU länder utöka sin andel förnyelsebar energi. Ungern är inget undantag utan har 

varit i fokus på grund av politiska konflikterna mellan EU och Ryssland som hotar importen 

av naturgas till Ungern. För att utöka andelen förnyelsebar energi har stora investeringar 

gjorts inom området geotermi.  Investeringarna har lett till att det största geotermiska 

värmeverket i Mellaneuropa byggts i Miskolc, vilket denna rapport kommer behandla. 

Fjärrvärmesystemet i Miskolc har i generella drag haft tre olika värmekällor som baslast. Den 

första värmekällan var spillvärme från stålindustrierna som byggdes under 60-talet, fjärrvärme 

var då det billigaste uppvärmningsalternativet. Efter Sovjetunionens kollaps gick flera av 

dessa industrier i konkurs, spillvärmen försvann och en övergång till naturgas skedde. Under 

senare tid har förnyelsebar energi legat i fokus hos EU och efter att naturgasen har stigit i pris, 

byggdes det geotermiska värmeverket i Miskolc.  

I dagsläget ligger kapacitetsfaktorn på 21,1 % för det geotermiska värmeverket i Miskolc, 

Ungern. Denna rapport har undersökt hur den låga värmelasten under sommaren kan höjas 

med alternativa värmelaster, från spannmålstorkar och absorptionskylmaskiner för att få en 

högre kapacitetsfaktor för värmverket.   

 Spannmålstork valdes för den stora mängden vete som odlas i kommunen som Miskolc 

tillhör och i dagsläget förses spannmålstorkarna med naturgas. Om en övergång till 

spannmålstorkar försedda med geotermi sker så skulle det resultera i två fördelar, dels att 

naturgasanvändningen minskar samt att kapacitetsfaktorn för värmeverket ökar.  

Absorptionskylmaskiner, har valts för att undersöka vilka COP-värden som kan erhållas när 

framledningstemperaturen ligger mellan 70°C till 95 °C. Analysen av 17 olika kylmaskiner 

resulterade i ett genomsnittligt COP värde på 0,68. 

Med spannmålstorkar som enbart torkar vete kan kapacitetsfaktorn för det geotermiska 

värmeverket ökas med 2,6 procentenheter till 23,7 % och med absorptionskylmaskin 4,4 

procentenheter till 25,5 %.  

Slutsatsen är att alternativa värmelaster höjer kapacitetsfaktorn märkbart och även om 

beräkningarna är utförda för ett specifikt fall kan det implementeras för andra värmeverk med 

liknade förutsättningar.   
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Abstract 
Hungary’s share of renewable energy in 2010 was 7.9 %, and their renewable energy goal for 

2020 is 14.65 %. Geothermal energy is one option that could help to achieve the goal, since 

Hungary has favorable bedrock, the temperature gradient is above average and the 

permeability is high. Today Hungary is importing just over half of its primary energy supply. 

Because of political conflicts between nations Hungary wants to expand its own production of 

energy. One of the major investments implemented was to build the largest geothermal 

heating plant in central Europe, located in Miskolc. This degree theses aims is to raise the 

capacity factor for this heating plant. To achieve this objective, a survey of how grain dryers 

and absorption chillers could increase the heat load in the summer has been performed. With 

grain dryers that only dries wheat, the capacity factor for the geothermal heating plant in 

Miskolc increased by 2.6 % and by 4.4 % for the absorption chiller. Although surveys have 

been carried out for a specific case the idea can be implemented in other heating plants. 

Keywords: Capacity factor, geothermal energy, wheat dryers and absorptions chiller.  
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Förord 
Rapporten redovisar ett examensarbete som sista moment för Energiingenjör-Förnybar energi 

vid Högskolan i Halmstad och motsvarar 15 hp.  

Arbetet har varit spännande både kunskap- och idémässigt. Vi har fått massor av användbar 

kunskap inom olika områden så som geotermi, spannmålstorkning samt absorptionskyla. 

Ett stort tack riktas till vår handledare Sven Werner för sina åsikter och kommentarer om hur 

arbetet kunde förbättras. 

Ett tack riktas också till företagen GeoWendung, Pannergy och MIHŐ utan er hade detta 

examenarbete inte varit möjligt. 

Vår kontaktperson i Ungern Péter Recskó ska också ha ett tack. 

Ett tack till Sándor Tanka och András Kórózs. 

Köszönjük szépen! (Vi tackar så mycket!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halmstad 2014-06-03 

Mikael Hammar    Máté Huszág  

  



  
 

4 
 

Nomenklatur 
Kapacitetsfaktor Det är en kvot mellan den aktuella 

produktionen för en energianläggning 

jämfört med den maximala produktionen, 

kan också kallas utnyttandegrad, (%). 

Torkningskapacitet Hur stor mängd spannmål som torkas från 

spannmålstorkarna, (ton).  

IEA Från engelskan International Energy 

Agency där 28 länder ingår. 

OECD Från engelskan Organisation for Economic 

Co-operation and Development, en 

organisation för ekonomiskt samarbete och 

utveckling mellan länder.  

Geotermiska temperaturgradienten En ökning av temperaturen vid ökad djup 

under marken, (
°
C/km). 

Permeabilitet Vattengenomsläppighet för berggrunden.  

Hygroskopiskt material Det är material som upptar eller avger 

vattenånga beroende på den relativa 

fuktigheten hos den omgivande luften.  

COP Från engelskan Coefficient of Performance 

och är verkningsgraden för kylprocessen i 

absorptionskylmaskiner.  

LKM Stålverket Lenin Kohászati Művek i 

Miskolc.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
En betydande del av EU:s energitillförsel kommer från importerad naturgas från Ryssland, år 

2011 kom runt 38 % av den primära energitillförseln från naturgas. Ungefär 64 % av 

naturgasen importeras. Ryssland är den näst största leverantören med en andel på 34 %, 

enbart Norge levererade mer med en andel på 35 % av den primära energitillförseln. (Ratner, 

et al., 2013) 

Problemet är att det ger Ryssland politiskt makt över EU och flera politiska konflikter har 

uppkommit mellan EU och Ryssland. (Ratner, et al., 2013) Det senaste som pågår just nu är 

om Krim halvön i Ukraina där Ryssland hotar att stänga av naturgastillförseln om EU 

ingriper. (Kennedy, 2014) Hoten har förverkligats innan, i början av 2006 och 2009 stängde 

Ryssland av all naturgastillförsel till Ukraina på grund av avtalsdispyter. Under år 2006 kom 

runt 80 % av naturgastillförseln till EU från ledningen genom Ukraina, konsekvensen blev att 

hela europeiska unionen drabbades hårt av avbrottet.  (Ratner, et al., 2013) 

Efter incidenten i Ukraina år 2006 skapades en förebyggande plan för att förhindra liknande 

incidenter. Nya naturgasledningar byggdes genom andra länder, vilket förhindrar att 

konflikter inom ett land skapar problem för en hel union. Det är inte bara i Ukraina som detta 

har hänt, år 2009 och 2010 minskade Ryssland naturgastillförseln till Vitryssland på grund av 

liknande orsaker. Händelsen påverkade även grannländerna vilket startade en process där EU 

ska minska importen av naturgas från Ryssland. (Ratner, et al., 2013) 

Ungern är ett av länderna inom EU som har en stor andel importerad naturgas från Ryssland. 

År 2010 importerades 66 % av den totala naturgastillförseln från Ryssland, i ett land där totala 

energitillförseln från naturgas står för hela 38 % av helheten. Ungern har en gynnsam 

berggrund för geotermi som skapar möjligheter att minska användningen och beroendet av 

naturgas. (IEA, 2011) 

Den största anläggningen i Mellaneuropa för geotermi är beläget i Ungern och ägs av 

Pannergy. Pannergy är ett företag som fokuserar på att utöka Ungerns användning av 

geotermiska energikällor. Företagets mål är att bli ledande försäljare av geotermisk energi och 

att producera mellan 667 GWh till 917 GWh årligen från geotermisk energi. (Pannergy, 2014)  

Det som leder till slutsatsen att Pannergys anläggning i Miskolc klassas som Mellaneuropas 

största geotermiska vämeverk är ett projekt som genomfördes år 2010.  

År 2010 startades ett projekt där målet var att undersöka berggunden i Miskolc genom ett 

prospekteringshål i Malyi (By nära Miskolc). Resultaten överträffade förväntningarna, efter 

undersökningen bestämdes det att det största geotermiska värmeverket i Mellaneuropa skulle 

byggas. (Pannergy, 2014) 

Projektet blev klart år 2013, den första maj tillfördes det första varmvattnet till 

bostadsområdet Avas i Miskolc. Värmeverket har en toppeffekt på 60 MW. I dagsläget har 
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värmeverket  en effekt på 30 till 35 MW under vintern men bara 5 till 8 MW under sommaren.   

(Pannergy, 2014) 

 

Bild 1 – Varaktighetsdiagram för det geotermiska värmeverket i Miskolc baserat på klimatdata från Debrecen. 

Varaktighetesdiagrammet är för det geotermiska värmeverket i Miskolc baserat på 

omgivningstemperaturen för staden Debrecen i i Ungern som ligger 10  mil från Miskolc. Det 

korta avståndet mellan städerna betyder att det är ungefär samma klimat som i Miskolc. 

Problemet med det geotermiska värmeverket i Miskolc och en stor del av alla värmeverk som 

förser ett fjärrvärmenät är att värmelasten under sommaren är väldigt låg. (Huenges, 2010) 

Anledningen till att värmelasten är så låg på sommaren är att uteluftstemperaturen är så hög 

att ingen värmeenergi behövs för uppvärming av bostäder. Värmelasten under sommaren 

består framförallt av varmvattenuppvärmningen och värme för industrier. (Huenges, 2010) 

Att effekten är låg under sommartimmarna och hög under vintern resulterar i en låg 

kapacitetsfaktor för värmeverket.  
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1.2 Problemformulering 
Detta examensarbetet ska undersöka hur ett redan befintligt värmeverk kan få en högre 

kapacitetsfaktor och det valda värmeverket är geotermianläggningen i Miskolc.  

Problemet med värmeverket i Miskolc är den låga värmeproduktionen under sommaren på 

grund av låg värmelast vilket leder till en låg årlig kapacitetsfaktor för värmeverket. 

Examensarbetet ska undersöka hur de alternativa värmelasterna spannmålstorkar och 

absorptionskyla kan utöka kapacitetsfaktorn. Analysen görs för ett specifikt fall men kan 

implementeras för alla värmeverk som har samma förutsättningar.  

1.3 Frågeställningar 
1. Hur ser energisituationen ut i Ungern och hur ska det förnyelsebara målet till år 2020 

nås?  

2. Vilken potential har geotermisk energi i Ungern och hur skiljer det sig från Sverige? 

3. Hur kan värmelasten under sommaren utökas för det geotermiska värmeverket i 

Miskolc och i vilken utsträckning påverkar detta kapacitetsfaktorn?  

 

1.4 Syfte och mål  

Syftet med detta examensarbete är att ge ett underlag till företagen Pannergy och 

GeoWendung om hur spannmålstorkning och absorptionskylmaskiner kan utöka värmelasten 

för det geotermiska värmeverket i Miskolc för att få en högre kapacitetsfaktor. Det kan 

uppnås genom att rapporten viktigaste delar kommer översättas till ungerska under sommaren 

2014.  

Första målet är att göra en litteraturstudie om energisituationen i Ungern och ta reda på deras 

förnyelsebara mål till 2020. Undersökningen fokuserar på geotermi, hur målen ser ut och 

vilken potential geotermi har i Ungern.  

Andra målet är att analysera hur mycket kapacitetfaktorn för det geotermiska värmeverket kan 

utökas med spannmålstorkar. Genom att byta ut naturgas som energitillförsel till geotermisk 

energi vill vi beräkna hur mycket av koldioxidutsläppen som kan reduceras, dessutom vill vi 

veta torkningskapaciteten av vete. 

Tredje målet är att göra en undersökning om befintliga absorptionskylmaskiner för att se om 

rimliga COP värden kan fås om kylmaskinerna kopplas in till ett fjärrvärmenät med 

framledningstemperaturen mellan 70 °C till 95 °C. Om rimliga COP värden fås, hur kan 

absorptionskylmaskiner utöka kapacitetsfaktorn för det geotermiska värmeverket i Miskolc.  

1.5 Avgränsningar  

 Arbetet kommer endast behandla geotermiska värmeverket i Miskolc-Mályi. 

 Fokuserar på tekniska lösningar och inte ekonomiska aspekter.  

 Rapporten kommer inte bestämma exakt vart spannmålstorken ska byggas utan 

kommer bara beräkna olika tekniska aspekter.  

 Behandla endast torkning av vete och inte de andra sädesslagen.  
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2 Metod 
För att kunna uppnå första målet av examensarbetet började projektgruppen att sammanställa 

information om Ungerns energisituation. En litteraturstudie gjordes där vi använde 

information från olika nationella och internationella rapporter om Ungern.  

Nästa steg var en grundlig undersökning om geotermi inriktat på geotermiska värmeverk. 

Studien gjordes till största del i boken Geothermal energy systems av Ernst Huenges men 

även undersökningar på internet.  Med dessa fakta kunde potentialen av geotermi i Ungern 

undersökas och grunderna om hur värmeverket i Miskolc fungerar. 

För att få en djupare förståelse om hur värmeverket i Miskolc fungerar och de planerade 

projekten, gjordes två studiebesök till Ungern, det forsta var mellan den 1 till den 13 Mars 

2014. Huvudkontaktpersonen som presenterade gruppen för de olika företagen var Péter 

Recskó.  

Péter Recskó jobbar för företaget GeoWendung som Ekonomi och Utvecklingsansvarig VD.  

Han presenterade information om de planerade projekten, det nya fjärrvärmesystemet och 

växthuset i Kistokaj. 

Under besökstiden var projektgruppen också hos företaget Pannergy som äger värmeverket. 

Gruppen fick en guidad rundvandring samt en intervju med driftpersonalen.  

Anteckningar från besöket implementerades i olika uträkningar samt i bakgrunden. Efter 

mötet fick projektgruppen ge en intervju till det lokala Tv-bolaget som såg positivt på 

sammarbetet mellan olika nationer.   

För att kunna utvärdera hela fjärrvärmesystemet fick projektgruppen intervjua Sándor Tanka, 

huvudingenjör på MIHŐ(Miskolc fjärrvärmebolag). En förklaring av Sandor Tanka beskrev 

hur fjärrvärmesystemet utvecklades från 50-talet till nuvarande situation. 

Efter hemresan sammanställdes alla fakta som var tillgängliga. Detta följdes av en 

litteraturstudie om spannmålstorkar och absorptionskylatekniker. En grundlig 

marknadsundersökning gjordes för att hitta de största tillverkarna inom områdena. Efter 

undersökningen valdes det ut två spannmålstorkar och 17 olika absorptionskylmaskiner.  

En beräkningsmall utfördes i Microsoft Excel (2010) för att analysera kapacitetsfaktorn, 

torkningskapaciteten, koldioxidutsläpp och COP värdet.  

Andra studiebesöket till Ungern utfördes mellan den 22 april till den 30 april år 2014, för att 

redovisa resultatet för företagen i Ungern och för att motta deras synpunkter.   

Nyckelorden som utreds i denna rapport är kapacitetsfaktor, torkningskapacitet, 

koldioxidutsläpp och COP.  
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2.1 Ekvationer 

Ekvation 1 

                 

ṁ=massflöde (kg/s) 

cp=specifik värmekapacitet (kJ/(kg*K)) 

tf=framledningstemperatur (°C) 

tr=returledningstemperatur (°C) 

Ekvation 2 

      

Q=energi (J eller Wh) 

P=effekt (W)  

τ=utnyttjningstid (h) 

Ekvation 3 

  
   
   

 

𝝶=verkningsgrad (%) 

Pin=tillförd effekt (W) 

Put=avgiven effekt (W) 

Ekvation 4 

  
     

      
 

µ=kapacitetsfaktor (%) 

Qprod=producerad värme (Wh) 

QTotal=maximala producerad värme (Wh) 

Ekvation 5 

    
  

       
 

COP= coefficient of performance 

Qa=kylarkapacitet (Wh) 

Qf=tillförd värme (Wh) 

Qel=tillförd el för pumpar (Wh) 
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3 Teori och data 

3.1 Ungerns primära energitillförsel 
Ungerns primära energitillförsel år 2010 var 295,4 TWh och har ökat med runt 0,2 % varje år 

sedan år 2000. Ungern importerar 57 % av sin primära energitillförsel och sedan år 1990 har 

importen ökat med ungefär 10 %. Det bor runt 10 miljoner människor i Ungern. (IEA, 2011) 

Nästan samma antal som den svenska populationen. Den primära energitillförseln i Sverige 

ligger på 578 TWh. (Energimyndigheten, 2012) 

I Ungern har den största energikällan sedan år 1986 varit naturgas. Så sent som år 2010 

motsvarade naturgas 38 % av den primära energitillförseln inom landet. Inom IEA 

(International Energy Agency) medlemsländer ligger medelvärdet på 24 %. Det finns bara tre 

länder inom IEA som har en större andel än Ungern och de länderna är Holland, England och 

Italien. (IEA, 2011) 

Mellan åren 2005 och 2010 har tillförseln av naturgas för Ungern minskat från toppvärdet 140 

TWh år 2007 till 112 TWh år 2010. Minskningen har skett på grund av den ekonomiska 

lågkonjunkturen och att flera industrier har lagts ner. En annan orsak är avbrotten i tillförseln 

från Ryssland 2006 och 2009. (IEA, 2011) 

Energitillförsel baserad på olja motsvarar 26 % av den totala primära energitillförseln inom 

Ungern. Det gör oljan till den näst största energikällan. 

Det är en hög andel men ändå är det en av de lägsta nivåerna bland IEA medlemsländer, 

medelvärdet inom IEA är 36 %. Fördelningen av energitillförseln för varje energikälla kan ses 

i Bild 2.  (IEA, 2011) 

Det visar att förutom naturgas så har även olja och kol en stor andel av energitillförseln i 

Ungern, energisystemet är baserat på fossila energikällor. 

 

Bild 2 - Primära energitillförseln i Ungern, år 2010. 

39% 

26% 

16% 

11% 
8% 

Naturgas

Olja

Kärnkraft

Kol

Förnyelsebart



  
 

13 
 

3.2 Förnyelsebar energi 
År 2010 producerades 23,26 TWh från förnyelsebara energikällor i Ungern. Mellan åren 

2003-2010 fördubblade Ungern sin andel förnyelsebar energi i primära energitillförseln från 

3,5 % år 2003 till 7,9 % år 2010. Andelen geotermi motsvarar enbart 9 % av den 

förnyelsebara energianvändningen men inom EU har Ungern ändå den största produktionen 

av värme från geotermi. (IEA, 2011) I slutlig energianvändning är andelen förnyelsebar 

energi 7,4 % och fördelningen av förnyelsebara energikällor kan ses i Bild 3. (Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium, 2010) 

 

Bild 3 - Fördelningen av förnyelsebara energikällor i Ungern, år 2010 

EU:s mål för Ungern till år 2020 är att 13 % av den totala energianvändningen ska komma 

från förnyelsebara energikällor. Ungerns regering har en starkare vision med ett mål på 14,65 

%. Av alla förnyelsebara energikällor ska geotermi ha den högsta ökningen av sin produktion 

mellan åren 2010 till 2020. Fördelningen av förnyelsebara energikällorna år 2020 kan ses i 

Bild 4. (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2010) 

 

Bild 4- Fördelningen av förnyelsebara energikällor i Ungern, år 2020. 
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3.3 Ungerns slutliga energianvändning 
Ungerns slutliga energianvändning år 2010 var 207 TWh, det ger 88,4 TWh förluster i det 

Ungerska energisystemet eller en andel på 30 %. (IEA, 2011)  

Energin som används för att producera värme står för 48 % av Ungerns slutliga 

energianvändning. Det är en av de högsta andelarna bland OECD länderna. Bara Polen har en 

högre andel med 52 %. (IEA, 2011) 

Fördelningen mellan de olika energikällorna för värmeanvändningen kan ses i Bild 5.  

 

Bild 5 – Fördelning mellan energikällorna inom värmeanvändningen i Ungern, år 2010 

3.4 Fjärrvärme 
Under år 2010 var 647 000 bostäder anslutna till fjärrvärmenätet vilket ger en andel på 14,9 % 

av alla bostäder. Det fanns 196 olika fjärrvärmesystem som levererar 10,9 TWh med en 

värmekapacitet på 8 GW vilket ger en kapacitetsfaktor på 16 %. Av den levererade 

värmeenergin gick 6,4 TWh till uppvärmning av bostäder, 2,8 TWh till industrier och 1,7 

TWh till uppvärmning av varmvattenbehov i bostäder. (Hungarian energy office, 2012)  

Nästan 80 % av värmeproduktionen till fjärrvärmenätet kommer från naturgas, geotermi har 

en andel på lägre än 1 % och hur fördelningen ser ut kan ses i Bild 6. Ungefär 72 % av den 

producerade värmen till fjärrvärmenäten i Ungern kommer från kraftvärmeverk. (IEA, 2011)  
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Bild 6 - Fördelning mellan energikällorna för fjärrvärme i Ungern, år 2010 

Under de senaste åren har allt fler personer valt att kopplas bort från fjärrvärmenätet.  

Den betydande faktorn baseras på andelen minskat spillvärme från industrier på grund av 

nedlagda industrier efter den ekonomiska lågkonjunkturen. Från spillvärmen har det skett en 

övergång till naturgas. En annan orsak är att fjärrvärmenät och gamla anläggningar har haft 

dåligt underhåll vilket har lett till att det är stora värmeförluster, i vissa fjärrvärmenät ligger 

förlusterna över 20 %. Allt detta har lett till att i flera bostäder är det billigare att ha en egen 

naturgaspanna än att vara inkopplad på fjärrvärmenätet. (IEA, 2011) 

3.5 Miskolcs fjärrvärmehistoria 
Det första fjärrvärmesystemet i Miskolc byggdes under 50-talet och försedde gatan 

Vörösmarty som ligger i centrum av staden. Värmeenergin kom från en naturgaspanna som 

byggdes i området. (Tanka, 2014) 

Efter industrialisering som skedde under 60-talet behövde staden nya bostadsområden för 

arbetarna som industrierna drog till sig och nya fjärrvärmesystem till bostäderna. Största 

industrin i Miskolc var då ett stålverk som hette Lenin Kohászati Művek som i fortsättningen i 

denna rapport förkortas LKM. Det första samarbete mellan LKM och staden började med en 

överenskommelse år 1967, där det bestämdes att all värmeenergi till det nya 

fjärrvärmesystemet skulle komma ifrån LKM i form av spillvärme och eventuell 

gaseftervärmning. Efter överenskommelse börjades bostadsområdena byggas. Tack vare 

spillvärmen från LKM och det korta avståndet mellan industrin och bostadsområdena kunde 

fjärrvärmepriset vara så lågt att det inte fanns andra alternativ för uppvärmning som var i 

närheten så ekonomiskt lönsamt. Detta gjorde de nybyggda lägenheterna eftertraktade tack 

vare det låga priset för uppvärmning och komforten att slippa ha en lokal panna att elda med 

naturgas. (Tanka, 2014) 

Industrierna och det förmånliga boendet ledde till en stor befolkningsökning i Miskolc och var 

femte år byggdes det 10 000 nya flerbostadslägenheter, som i sin tur ledde till en utbyggnad 

av fjärrvärmesystemet. För att klara det ökade värmebehovet byggdes flera nya 

80% 

15% 

4% 1% 

Naturgas

Kol och olja

Avfallsförbränning och
spillvärme

Geotermi och kärnkraft



  
 

16 
 

gasförbränningsanläggningar med en sammanlagd effekt på 348 MW. Den primära 

energitillförseln kom från LKM i form av masugns gas som är en restprodukt från 

smältningen i ståltillverkningen. Användningen av den billiga masugnsgasen hade två 

fördelar. Första fördelen är att den har en mindre miljöpåverkan efter förbränning än om 

gasen skulle släppas ut direkt i atmosfären. Andra fördelen är att det är en restprodukt och 

ihop med statens prissubvention var priset på fjärrvärme fortfarande den billigaste 

uppvärmningsmetoden. (Tanka, 2014) 

Under 80-talet minskade den stora tillväxten av hyreshus och under 90-talet avstannade det 

helt. Anledningen var den politiska och ekonomiska kollapsen av Sovjetunionen. För Miskolc 

var det förödande. Konsekvensen var att flera industrier gick i ekonomisk konkurs och flera 

tiotusentals arbetare fick sägas upp. Arbetslösheten ökade drastiskt och många arbetare valde 

att flytta ifrån staden. Stålindustrin hade samma situation, tillverkningen minskade varje år 

och samtidigt minskade spillvärmen och spillgasen till fjärrvärmesystemet.  Masugnsgasen 

räckte inte längre till vilket ledde till att gaspannorna gick över till naturgas. Det var i sin tur 

betydligt dyrare samtidigt som fjärrvärmekunderna förlorade statens subventioner. Detta var 

negativt ur miljösynpunkt och koldioxidutsläppen ökade. (Tanka, 2014) 

För att göra fjärrvärmeenergi attraktiv igen i Miskolc och för att minska utsläppen av 

koldioxidutsläpp byggdes år 2013 det största geotermiska värmeverket i Mellaneuropa, i 

Miskolc.  

3.6 Geotermisk energi 
Geotermisk energi finns tillgängligt på hela jorden och det är inte som andra förnyelsebara 

energikällor som är beroende av aspekter som vind och sol utan den är konstant.  

Värmeenergin kommer från jordens mantel och kärna som sedan förs vidare med hjälp av 

berggrundens värmeledningsförmåga. Totalt flödar det 500 EJ värmeenergi under året från 

jordens inre till ytan vilket är ungeför lika stor som världens energibalans. Värmeströmning 

sker över jordens yta med olika nivåer av intensitet. Aspekter som påverkar värmetransporten 

är jordskorpans värmeledningsförmåga och avståndet till jordens mantel. (Henkel, 2006) 

För att kunna klassa potentialen av geotermisk värme finns parametern geotermisk 

temperaturgradient som visar ökningen av temperaturen med ökad djup under markytan. 

Enheten är 
°
C/km eller 

°
C/100 m. Genomsnittet av temperaturgradienten i världen  är 25-30 

°
C/km men värdet kan vara så lågt som 10 

°
C/km och i vulkaniska områden så hög som 250 

°
C/km. I Ungern ligger den genomsnittliga temperaturgradienten på 45 

°
C/km vilket är 

ungefär tre gånger högre än Sveriges genomsnitt. (Henkel, 2006) 

Den andra viktiga egenskapen för att kunna utvinna värme ur jordskorpan är 

vattengenomsläpplighet som med vetenskapligt ord kallas permeabilitet. Denna bestäms av de 

specifika hydrauliska egenskaperna för bergarterna. Permeabiliteten är mycket låg i kristallina 

bergarter, som förekommer i Sverige och den är mycket hög i sedimentär berggrund med hög 

porositet. Även i kristallin berggrund är det möjligt att utvinna värme om man vet var 

nedslagskratrar och sprickzoner är lokaliserade, i dessa områden uppfylls permeabiliteten, se 

Bild 7. (Henkel, 2006) 
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Bild 7 - Temperaturnivåer för olika djup i kristallin och sedimentär berggrund. 

3.6.1 Geotermi i Sverige 

I Sverige ligger temperaturgradienten runt 15-20 
°
C/km vilket är lägre än genomsnittet (25-30 

°
C/km) och vattengenomsläppigheten är låg. Det är bara några få områden i sydvästligaste 

Skåne och Gotland som har temperaturgradienter som genomsnittet. I dess områden finns 

flera vattengenomsläppliga sandstenslager vilket gör att permeabiliteten också uppfylls. 

(Henkel, 2006) 

I resten av Sverige är avståndet till spridningszoner långt vilket gör att temperaturgradienten 

är låg. Berggrunden är mestadels uppbyggd av kristallin och dess hydrauliska 

genomsläpplighet är låg, områdena med sprickzoner och nedslagskratar är inte kända. 

(Henkel, 2006) 

Trots de dåliga förutsättningarna för landet är nivån för den småskaliga bergvärmen per 

invånare högst i hela världen. (Henkel, 2006) 

Det största geotermiska värmeverket i Sverige finns i Lund som levererar 300 GWh årligen, 

vilket motsvarar 30 % av fjärrvärmenätets värmebehov. Anläggningen används för att täcka 

baslasten under året. Geotermisk värmeutvinning har pågått från denna anläggning i 30 år. 

Problemet är att utvinningstemperaturen har sänks under åren med 8 
°
C och idag ligger 

medeltemperaturen på 18,5 
°
C. Ett annat problem är svårigheten med återpumpning av 

geotermiska vattnet på grund av igensättning av sandbädden nere i injekteringshålen. För att 

lösa detta sker renblåsning av varje källa årligen med tryckluft för att lösa upp sanden. Ett 

försök att utöka produktionen gjordes år 2000, där ett testhål borrades ner till 3,5 km djup. 

Resultaten var inte givande och projektet lades ner för att vattengenomsläppligheten inte var 

tillräcklig. (Henkel, 2006) 
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3.6.2 Geotermi i Ungern 

Ungern har särskilt goda naturliga förutsättningar för geotermisk energi ur geologiska, 

geofysiska och hydrogeologiska parametrar jämfört med andra närliggande länder. Landet 

ligger ovanför en nykommande spridningszon och jordskorpan har tunnats ut avsevärt i 

förhållande till närliggande områden. Den genomsnittliga temperaturgradienten ligger på 45 
°
C/km som är högre än världsgenomsnittet (25-30 

°
C/km) och ungefär tre gånger högre än 

Sveriges genomsnittliga temperaturgradient. (Mádlné, et al., 2009) 

Vattengenomsläppligheten är hög tack vare att Ungern har sedimentär berggrund. Det är en 

viktig faktor som måste tas hänsyn till vid projektering av geotermisk värmeutvinning, Det 

var problemet i Lund försök att utöka produktionen, temperaturen var hög men vattenflödet 

var för lågt. (Mádlné, et al., 2009) 

Den första användningen av geotermisk energi i Ungern sträcker sig långt tillbaka i tiden. I 

flera århundraden har geotermisk värme används till termalbad. Definitionen av termalvatten 

enligt ungersk uppfattning, är vatten från berggrunden med temperatur över 30 °C. Över 70 % 

av landets yta har en berggrund där vattentemperaturen är 35-40 ºC vid 500 m djup. (Mádlné, 

et al., 2009) 

Problemet med dagens geotermianläggningar är att på de flesta anläggningar finns inte 

injekteringshål och det avkylda geotermivattnet släpps ut i sjöar och floder. Problemet är att 

även i berggrunden är vattenreservoarerna inte oändliga. (Mádlné, et al., 2009) 

Idag utnyttjar Ungern bara 10 % av sitt vatten som utvinns från berggrunden till 

energiändamål, det vanligaste användningsändamål är dricksvatten. (Mádlné, et al., 2009) 

Geotermivattnet som används till dricksvatten har ingen energiåtervinning. Innan användning 

kyls värmen bort till omgivningen, så fungerar det i Budapest där termalvattnet kyls i Donau 

utan energiåtervinning. (Mádlné, et al., 2009) 

Anledningen till att den geotermiska energigeneringen är låg i dagsläget kan bero på den 

komplicerade tillståndsprocessen som projektet måste genomgå. Det finns tre olika sektorer 

som geotermisk värmeutvinning berör. Dessa är energisektorn, gruvsektorn och miljö- och 

vattenförvaltning. Tillståndsprocessen är komplicerad och de olika myndigheternas samarbete 

fungerar dåligt. Lagarna är motsägelsefulla, svårförståeliga och tekniskt felaktiga. I många 

fall får energiutvinningen istället för subventioner, betala mer för att utvinna vattnet ur 

marken. En geotermianläggning behöver till exempel betala en avgift för att använda 

grundvattnet. (Mádlné, et al., 2009) 

3.6.3 Geotermiska värmeverket i Miskolc 

Det geotermiska värmeverket i Miskolc består av två produktionskällor och tre 

injekteringshål, beläget i Malyi en by nära Miskolc och data för källorna kan ses i Tabell 1. I 

dagsläget ser det geotermiska värmeverket ut på så sätt att från Malyi transporteras det 

geotermiska vattnet i rörledningar av rostfritt stål  till värmecentralen utanför Kistokaj. Här 

överförs värmen från det geotermiska vattnet till fjärrvärmesystemet med två st 30 MW 

titanium värmeväxlare. 
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 Ledningarna och värmeväxlaren som kommer i kontakt med det geotermiska vattnet är i 

rostfritt stål respektive titanium för att förhindra korrision. Det geotermiska vattnet innehåller 

mineraliska ämnen från berrgrunden som är korrosiva. Ett annat problem med geotermiskt 

vatten är att det lätt kan täppa till värmeväxlaren och skapa beläggningar på 

värmeöverförande ytor. För att förhindra detta används ett flertal olika filter på en storlek på 

200 nm. (Kórózs, 2014) 

Det varma fjärrvärmevatten förs 8,5 km bort till Avas bostadsområde, det tätbefolkaste 

området inom Miskolc. Efter att det geotermiska vattnet har överfört sin värme till 

fjärrvärmevattnet återförs vattnet ner i injekteringshålen. En översiktlig bild av systemet kan 

ses i bilden nedan. (Kórózs, 2014) 

 

Bild 8 - Översiktlig bild över systemet i Miskolc 

I dagsläget ligger produktionen från det geotermiska värmeverket i Miskolc på 111 GWh men 

målet för Pannergy är att sälja runt 222 till 306 GWh.  Produktionen ligger alltså inte ens nära 

målet men det finns framtida planer att öka årsproduktionen till 217 GWh genom att utöka 

fjärrvärmenätet till universitetsområdet och centrum. (Pannergy, 2014) 

Ett problem i dagsläget är att returtemperaturen från Miskolc ligger runt 60 °C vilket är 

väldigt högt men det finns framtida planer att sänka returtemperaturen till 40 °C. Projektet 

innefattar ett helt nytt fjärrvärmenät i Kistokaj som ska förse ett litet samhälle och industrier 

med värme. Returvattnet från Miskolc förs in i Kistokaj och om det behövs under vintern 

eftervärms vattnet i värmecentralen innan det skickas till staden. Värmeleveransen till det nya 

fjärrvärmenätet  beräknades till 43 GWh med en värmeeffekt under sommaren på 3 MW. 

(Recskó, 2014) 

 

Ett pågående projekt är att bygga ett växthus på 100 000m
2 

 där man ska odla tomater. 

Växthuset kommer ha ett årligt behov av 33 GWh. Det ger totalt en värmeproduktion för det 

geotermiska värmeverket på 293 GWh vilket är Pannergys mål.  (Recskó, 2014) 
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3.7 Alternativa värmelaster 

3.7.1 Spannmålstork 

År 2013 skördades det 292068 ton vete i kommunen Borsod Abaúj Zemplén där Miskolc är 

en del av kommunen. (Hungarian central statistical office, 2013) När skörden av vete sker i 

Ungern ligger vattenhalten mellan 15-20 %. För att lagra spannmål behöver vattenhalten 

minskas ner till minst 13 % beroende på hur länge spannmålet ska lagras. (Jonsson, 2006)  

Skördetiden av vete i Ungern är i slutet av juni till början av juli. (International Wheat 

Council, u.d.). Skördesäsongen är runt 15 dagar men torkningsperioden kan sträcka sig till 21 

dagar innan spannmålet börjar mögla. Det som bestämmer torkningsperioden är vattenhalten 

vid skörd och utelufttemperaturen. (Jonsson, 2006) 

Torkning innan lagring sker för att bevara kvalitén av spannmålet och speciellt för att 

förhindra mögeltillväxt under lagringstiden. Spannmål torkas ofta med genomströmmande 

luft eftersom sädesslaget alltid vill vara i jämvikt med den omgivande luftens relativa 

fuktighet och temperatur, det är ett hygroskopiskt material. (Jonsson, 2006) 

 Det finns tre olika huvudtyper av spannmålstorkar beroende på vilken temperatur som torken 

arbetar med. Dessa är varmlufttorkning, kallufttorkning och silotorkning med omrörning. 

Denna rapport kommer enbart fokusera på varmlufttorkningens vanligaste teknik som 

används idag. Det tar några timmar för spannmålet att torka och hur snabbt det torkar beror på 

torkluftens temperatur, luftens relativa fuktighet och luftmängden. Torkningstiden sänks 

exponentiellt mot högre temperatur på luften. Varmare luft ger också en lägre relativ fuktighet 

enligt Mollier diagrammet, det ökar vattenupptagningsförmågan för luften. En lägre 

lufthastighet ger också samma egenskap men ökar torkningstiden för samma mängd vete. 

(Jonsson, 2006) 

Det finns 3 olika varianter av varmluftstorkar vilka är satstork, cirkulationstork och 

kontinuerliga torkar. Denna rapport kommer endast behandla kontinuerliga varmluftstorkar. 

Som namnet antyder matas spannmålet kontinuerligt och torkas med ett bestämt flöde. 

(Jonsson, 2006) 

Den första varianten av spannmålstork som projektgruppen har valt att göra beräkningar på är 

en svensk spannmålstork från företaget Akron och deras Svegma kontinuerliga varmlufttork 

typ 8118. (Akron, 2010) Den andra varianten är en större spannmålstork från Cimbria och 

deras kontinuerliga varmlufttork typ EMG-38R. (Cimbria, u.d.) Båda torkarna fungerar under 

samma grundprincip och det börjar med att uteluft värms upp av någon värmekälla. 

Uppvärmningen av luften sker enligt två huvudprinciper vilket är direkt och indirekt 

uppvärmning. Direkt värmning används till torkning av foder och det kan ske med gas eller 

olja. Bilden nedan visar direkt uppvärmning där naturgas förbränns i kontakt med 

inloppsluften. Till livsmedeländamål värms inloppsluften indirekt genom värmeväxlare för att 

utesluta möjligheten att spannmålet har någon kontakt med bränslet. Värmekällorna kan vara 

olja, gas eller vatten från ett fjärrvärmenät. (Cimbria, u.d.)  
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Bild 9 - Cimbria kontinuerlig spannmålstork. Källa (Cimbria, u.d.) 

Bilden ovan visar hur spannmålet fylls på i toppen av torken och utrymmet består av v 

formade balkar. Balkarna fördelar den varma luften i torken och för ut den kalla luften till 

baksidan.  I båda torkarna som har valts finns värmeåtervinning, en del av  luften återanvänds. 

Det sker i nedre delen av torken där fukthalten är minst för spannmålet. Det gör att den 

relativa luftfuktigheten fortfarande är ganska låg och kan återvinnas. Återvinningen sker bara 

till en liten del, resterande luft förs ut med fläktar i taket till omgivningen. Spannmålet flyttas 

hela vägen från toppen till botten med en bestämd hastighet beroende på vilken vattenhalt 

som önskas. I nedre delen kyls spannmålet med uteluft innan spannmålet lämnar torken. 

(Cimbria, u.d.)  

3.7.2 Absorptionskyla 

Absorptionskylaggregat fungerar med liknande princip som kompressionskylmaskiner. 

Tekniken som används för att producera kyla ur värmeenergi är ingen nykommen teknik utan 

har funnits sedan 1850-talet. Intresset för dessa maskiner ökade under 1980-talet. Skillnaden 

från kompressordrivna maskiner är att den eldrivna kompressorn är utbytt med ett system av 

absorbator, värmeväxlare och generator. (Martin & Udomsri, 2013) 
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Bild 10 - Principbild över absorptionsmaskintekniken 

Arbetskretsen enkelt beskrivet börjar med generatorn där den utspädda vattensaltlösningen 

kokas av den tillförda värmen (Qf). Under processen frigörs köldmedieånga och blir 

koncentrerad lösning. Ångan överförs sedan till kondensatorn där den kondenseras. Detta är 

en exoterm process som avger värme till omgivningen och kyls bort (Qk). Mellan kondensator 

och förångare sitter en expansionsventil som sänker trycket. Samtidigt som trycket sänks till 

förångare så tillför man värme (Qa) från fjärrkylakretsen. Temperaturerna är varierande men 

vanligaste är kylning från 12 °C till 7 °C. Efter förångare förs mediet till absorbator kyls av 

och blandas med den koncentrerade lösningen genom en värmeväxlare från generatorn. Det 

utspädda mediet förs då tillbaka till generator och kretsen börjar om, en principbild kan ses i 

Bild 10. (Martin & Udomsri, 2013) 

Verkningsgraden för processen betecknas som COP (från engelska Coefficient of 

Performance) och kan beräknas med Ekvation 5.  

Dagens absorptionsteknik är anpassad till enskild drift med betydligt högre temperaturer än 

vad geotermi anläggningen producerar. Trots förutsättningar som inte är gynnsamma är det 

fullt möjligt att installera kylmaskiner till lägre temperaturer. En studie från KTH undersöker 

om det går att ansluta absorptionskyla till fjärrvärmenät. Resultatet för studien visar att det är 

fullt möjligt att köra kylmaskiner med framledningstemperatur lägre än 70 °C med en 

avkylning på värmebäraren med 10 grader, dvs. ned till 60 °C. Ett COP-värde på över 0,6 kan 

då bibehållas. (Martin & Udomsri, 2013) 

Den vanligaste tekniken som används för lägre temperaturer är enkel-effekt maskiner se Bild 

11, dvs. med en generator och kondensator. De flesta aggregat som är på marknaden är 

anpassade till 90-95 °C framledningstemperatur som kyls ned till 80-85 °C. Den termiska 

verkningsgraden (COP) är varierande beroende på flera faktorer. Kylarvattnets temperatur 

som för bort värmen i absorbatorn och kondensatorn, temperatur i fjärrkylakretsen vid 

förångaren och framledningstemperatur på varmvattensida har lika stora betydelse för den 

termiska verkningsgraden. (Martin & Udomsri, 2013)  
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Bild 11 - Principbild över en enkellyft system i absorptionskylmaskiner 

Med dubbel-effekt system menas att det finns två stycken generatorer och kondensatorer, se 

Bild 12. Från början var dessa aggregat anpassade för drift med varm ånga som sedan 

anpassades för varmt vatten med temperaturer under 100 °C. Tack vare två stegs sänkning på 

drivvärmen höjs temperaturskillnaden från den normala 95/85 °C till 95/55 °C. Största 

tillverkaren som projektgruppen hittade är LG som har flera modeller med olika kyleffekter. 

Den termiska verkningsgraden är något lägre (≈0,62) än enstegs maskiner som bevisar att 

anpassningen inte är fullständigt för låga drivtemperaturer. (Martin & Udomsri, 2013) 

 

Bild 12 - Principbild över ett dubbellyft system i absorptionskylmaskiner 

4 Genomförande 
I denna rapport redovisar en beräkning på hur kapacitetsfaktorn för det geotermiska 

värmeverket kan ökas med alternativa värmelasterna, spannmålstorkning och absorptionskyla. 

Analysen utgår ifrån dagens värmeproduktion från värmeverket. Problemet är att Pannergy 

och GeoWendung har framtida planer att höja värmelasten för värmeverket. Dessa 

utbyggnader kommer ge en ökad kapacitetsfaktor vilket måste tas i beaktning när analysen av 

de alternativa lasterna genomförs. Om framtida planer genomförs när spannmålstorkar och 



  
 

24 
 

absorptionskylmaskiner har installerats får inte den maximala effekten 60 MW överskridas. 

För att det inte ska ske måste en analys av planerade värmelasten under sommaren 

genomföras.     

4.1 Teknisk data för värmeverket 
 

Borrhål Djup (m) Temperatur (°C) Flöde (l/min) Återflöde (l/min) 

MAL-PE-01 produktionshål 2305 105 6600-9000    

MAL-PE-02 produktionshål 1514 95 8000   

KIS-PE-01 injekteringshål 1737     1600 

KIS-PE-01B injekteringshål 1093     5600 

KIS-PE-02 injekteringshål 1058     7000 
Tabell 1 – Produktions- och injekteringsdata för geotermiska värmeverket i Miskolc. Källa: (Pannergy, 2014) 

Framledningstemperaturen och flöde i primärkretsen från produktionskällorna är kända vilket 

kan ses i Tabell 1. Den lägsta returtemperaturen systemet får ha är 40 °C. (Recskó, 2014) 

Utifrån det kan den maximala effekten från detta värmeverk beräknas med Ekvation 1.  

Med parametrarna att temperaturskillnaden får vara högst 60 °C, förluster i ledningar och 

värmeväxlare ligger toppeffekten mellan 50 till 60 MW. I denna rapport kommer analysen 

göras på toppeffekten 60 MW och med Ekvation 3 kan verkningsgraden tas fram, se tabellen 

nedan.  

Teknisk data 

Värmeeffekt från MAL-PE-01 (kW) 40 950 

Värmeeffekt från MAL-PE-01 (kW) 30 800 

Totalt utan förluster (MW) 71,75 

  

Värmeeffekt med förluster (MW) 60 

Verkningsgrad 84 % 
Tabell 2 - Teknisk data för geotermiska värmeverket i Miskolc, se bilaga 2. 

För att ta reda på kapacitetsfaktorn beräknas den maximala årliga värmeproduktionen när 

värmeverket körs på full effekt under hela året. I dagsläget säljer Pannergy ungefär 400 TJ 

årligen och när de här två parametrarna är kända kan kapacitetsfaktorn beräknas med 

Ekvation 4, se tabellen nedan. (Recskó, 2014) 

 

Maximala värmeproduktionen (MWh/år) 525 600 

    

Årliga värmeförsäljningen i dagsläget (TJ) 400 

                                                           (MWh) 111 111 

    

Kapacitetsfaktor  21,1 % 
Tabell 3 – Värmeproduktion och kapacitetsfaktor för det geotermiska värmeverket i Miskolc, se bilaga 2. 



  
 

25 
 

Under sommarhalvåret när värmelasten är låg fås en ännu lägre kapacitetsfaktor. Värmelasten 

består endast av värmeenergi till tappvarmvatten och industrier. Effekten under sommaren 

ligger mellan 5 till 8 MW, i denna rapport kommer beräkningar grundas på 8 MW. (Pannergy, 

2014) I Miskolc varar den låga värmelasten under 4080 timmar av året och med Ekvation 4 

kan kapacitetsfaktorn under denna period beräknas. (Kórózs, 2014) 

Effekt under sommaren (MW) 8 

Sommartimmar 4080 

Produktion under sommaren (MWh) 32 640 

    

Maximala produktionen under sommaren 

(MWh) 

244 800 

Kapacitetsfaktor under sommaren 13,3 % 
Tabell 4 - Teknisk data för värmeverket under sommaren, se bilaga 2. 

Som nämndes innan finns det tre olika projekt för att utöka produktionen för värmeverket till 

293 GWh. I tabellen nedan visas framtida värmelaster och kapacitetsfaktorn har tagits fram 

med Ekvation 4.  

Planerad värmeproduktion  

Avas med utbyggnad (TJ) 780 

Kistokaj (TJ) 156 

Växthus (TJ) 120 

  

Totalt (TJ) 1056 

Totalt (MWh) 293 291 

  

Kapacitetsfaktor  55,80 % 
Tabell 5 – Planerad årliga värmeproduktion från värmeverket i Miskolc, se bilaga 2. 

Eftersom dessa projekt inte är utförda än finns i nuläget ingen exakt data för värmelasten, 

uppgifterna är teoretiskt beräknade.  För projekten Kistokaj och växthus fick projektgruppen 

en uppskattad värmelast under sommaren. Planerna att sammankoppla Avas fjärrvärmenät 

med universitetsområde och centrum kunde inte värmelasten ges ut på grund av sekretess. 

Effekten under sommaren beräknas fram genom att se hur stor del som går till varmvatten av 

den totala mängden värmeförsäljning för alla fjärrvärmesystem i Ungern. Det genomsnittliga 

förhållandet kan sedan implementeras för Miskolc fjärrvärmesystem. Värmeförsäljningen för 

alla fjärrvärmesystem i Ungern år 2012 var 5055 GWh och av den delen gick 1570 GWh till 

varmvatten. (Hungarian energy office, 2012) 

           
      

 
     

    
      

Av den totala värmen som levereras går 31 % till varmvatten, vilket är ett genomsnitt för hela 

Ungerns fjärrvärmesystem. Värmebehovet till Avas, centrum och universitetsområdet är känt 

289 438 MWh, vilket ger att värmebehovet till varmvatten är: (Uniflexys, 2011) 
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Beräknas om till effekt om varmvattenbehovet är konstant under året.  

  
     

    
          

Den totala värmelasten under sommaren för det geotermiska värmeverket i framtiden kan ses i 

Tabell 6.  

Värmelast under sommaren  

Kistokaj (MW) 3 

Miskolc med utbyggnad (MW) 10,24 

Växthus (MW) 1,5 

  

Totalt (MW) 14,74 
Tabell 6 - Värmelast under sommaren för det geotermiska värmeverket i Miskolc, se bilaga 2. 

Det betyder att effekten för spannmålstorkarna och absorptionskyla inte får överstiga 45 MW, 

det skulle ge en större maxeffekt än vad värmeverket klarar av.  

4.2 Data för spannmålstork 
Första alternativa värmelasten som analyserades var spannmålstork. Som nämnts innan 

undersöks två olika spannmålstorkar från företagen Akron och Cimbria, data om torkarna kan 

ses i diagrammet nedan.  

Typ  Volym 

(m
3
) 

Torkningstemperatur 

(°C) 

Kg H2O/h Effekt 

(kW) 

Svegma 8118 (Akron) 110,7 80 2100 2600 

Cimbria EMG 38R 407 85 9996 15265 

Tabell 7 - Teknisk information om spannmålstorkarna, se bilaga 3 och 4. 

För att koppla in spannmålstorkarna mot fjärrvärmenätet används värmebatteri som 

värmeväxlare för att överföra värme från vatten till luft.  För att få anpassade värmebatterier 

till systemet kontaktades företaget Aircoil. Det är ett svenskt företag som har stor erfarenheter 

av värmebatterier efter 40 år inom branschen. Företaget har tagit fram ett beräkningsprogram 

som tar fram optimalt värmebatteri efter givna förutsättningar för ett system. För akron torken 

ska ett värmebatteri som kan ses i bilaga 1 användas.   

Om det är flera spannmålstorkar som installeras kommer värmebatterierna att parallellkopplas 

vilket leder till att varje värmebatteri kommer att ha samma massflöde i primär sidan. För 

Cimbria typ EMG 38R är effekten för stor för ett enskilt värmebatteri. För att lösa problemet 

kan sex st av föregående värmeväxlare parallellkopplas. 

Parametrar effekt och temperaturdifferans används i Ekvation 1 för att beräkna luftflödet till 

varje tork.  

Den angivna effekten från tillverkarna är vid uteluftstemperaturen 15 °C men under 

torkningsperioden i Ungern är medeltemperaturen 20 °C. (OMSZ, 2014). Det ger ett lägre 
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effektbehov till torkarna för temperaturdifferansen minskas med 5 °C. Effektbehovet för 

spannmålstorkarna beräknas med Ekvation 1 och resultaten kan ses i Tabell 8.  

 Akron kontinuerlig varmlufttork 

8118 

Cimbria EMG 

38R 

Effekt (kW) 2600 15265 

Cp (kJ/(kg*K)) 1 1 

Densitet (kg/m
3
) 1,24 1,24 

𝛥t 65 70 

   

m (kg/s) 40 218 

Luftflöde (m
3
/h) 116129 632571 

   

Returtemperatur (°C) 20 20 

𝛥t 60 65 

Värmeeffekt (kW) 2400 14163 
Tabell 8 – Luftflödet och nya effekten för spannmålstorkarna, se bilaga 3 och 4. 

Vattenhalten vid veteskörd i Ungern kan som nämnts innan variera mellan 15 % till 20 % och 

denna rapport utför analysen när vattenhalten är 20 %. För att vattenhalten i vetet ska sänkas 

till 13 % måste 88 kg vatten torkas bort för varje ton torrt spannmål. (Jonsson, 2006) 

 I tabellen nedan ges ett exempel på torkningskapaciteten för en Cimbria och en akron tork.  

Den maximala torkningstiden är 14 timmar per dag i 21 dagar vilket ger en total 

torkningsperiod på 294 timmar. I ekvationen nedan visar hur den stor mängd vete som färdig 

produkt fås ut per säsong.   

 
                         (

  

 
)       

    
  

   
 

                     
   

      
   

 

Kommunens totala veteskörd är angivet vid 20 % vattenhalt och för att kunna jämföra hur stor 

andel som torkas omräknas torkningskapacitet till mängden vete som förs in i torken vid 

skörd.  
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Torkningskapacitet 

Kapacitet för torkarna (kg/h) 12 096 

Torkningsdagar 21 

Torkningstimmar per dag 14 

Totalt torkningstimmar 294 

Mängd vatten som kan torkas bort (ton) 3556 

Vattenhalt vid skörd 20 % 

Vattenhalt efter torkning 13 % 

Borttorkad mängd vatten per ton spannmål (kg) 88 

    

Färdigtorkat vete (ton) 40 412 

Mängd nyskördat vete som torkas 43 453 

Skördat vete i kommunen (ton) 292 068 

Andel som torkas 14,88 % 
Tabell 9 - Torkningskapacitet för en Akron tork och en Cimbria tork, se bilaga 5. 

I dagsläget kommer värmeenergin till spannmålstorkarna från naturgas och om en övergång 

skulle ske till geotermi beräknas nedan minskningen av koldioxidutsläpp. Analysen utförs på 

samma spannmålstorkar, Akron och Cimbria som har istället för värmebatteri, en 

naturgaspanna med verkningsgraden 90 %.  (Energimyndigheten, 2012) Den tillförda effekten 

till pannan beräknas med Ekvation 3. Från utvinning till förbränning släpper naturgas ut 234 

g/KWh koldioxid. Tillförda effekten är känd och koldioxidutsläppen kan beräknas fram. (Gas 

in focus, 2005) I tabellen nedan visas minskade koldioxidutsläpp för en Cimbria och en Akron 

tork.  

Spannmålstorkning med naturgas  

Värmevärde (kWh/m
3
) 10,8 

Verkningsgrad 0,9 

  

Mängd naturgas (m
3
) 496 

Koldioxidutsläpp (g/kWh) 234 

Minskade koldioxidutsläpp (ton) 1253 
Tabell 10- Koldioxidutsläpp för en Akron och en Cimbria tork, se bilaga 5. 

4.3 Data för absorptionskyla 
En analys av olika kylmaskiner med absorptionstekniken har undersökts. Syftet är att se hur 

kapacitetsfaktorn ökas för geotermianläggningen i Miskolc. Marknadsundersökningen 

fokuserades på absorptionskylmaskiner som drivs med relativt låga temperaturer på grund av 

högsta framledningstemperaturen från geotermiska värmeverket är 95 °C. Utbudet för dessa 

maskiner är brett och på dagens marknad finns två olika teknikprinciper som används 

Skillnaden ligger på värmetillförs sidan, där teknikerna enkel eller dubbel-effekt system 

används som nämnts innan.  

Efter den grundliga sökningen efter absorptionskylmaskiner valdes maskiner från fem olika 

tillverkare över hela världen. Enheterna för samtliga maskiner omvandlades till SI systemet. 



  
 

29 
 

Med samma enheter sammanställdes alla 17 maskiner i Microsoft Excel 2010. För bästa 

resultat valdes maskiner med bred variation på kyleffekten och teknik de arbetar med. 

Av de 17 framtagna kylmaskiner är det 14 som fungerar med enkellyft tekniken och vilka 

dessa är kan ses i tabellen nedan. För specifik data för samtliga maskiner, se bilaga 6. 

 

 

Tabell 11 - Absorptionskylmaskiner med enkellyftsystem, se bilaga 6. 

De tre valda maskiner som arbetar med dubbellyft teknik är från tillverkaren LG. Den 

termiska verkningsgraden är något lägre (≈0,62) än enstegs maskiner som bevisar att 

anpassningen är inte fullständigt för låga drivtemperaturer.  

 

Dubbel-effekt kylmaskin LG WM-T016  LG LWM-T034 LG LWM-T098 

Kyleffekt (kW) 532 1195 3344 

Varmvatten-in 95 95 95 

Varmvatten-retur 55 55 55 

COP 0,623 0,625 0,619 
Tabell 12 - Maskiner med dubbellyft system, se bilaga 6. 

Kyleffektintervallet ligger mellan 64 kW till 4650 kW, i grafen nedan visas kyleffekterna för 

framtagna absorptionskylmaskiner. 

Enkel-effekt kylmaskin
Thermax 

Model LT 2

Homsys AR-

D30L2

Thermax 

Model LT 6

Shuangliang 

99H2

Thermax 

Model LT 14 C

Carrier 16JL 

021B

Thermax 

Model LT 21 C

Kyleffekt (kW) 64 98 200 350 472 492 697

COP 0,637 0,705 0,669 0,807 0,716 0,669 0,563

Enkel-effekt kylmaskin
Shuangliang 

265H2

Carrier 16JL 

052B

Thermax 

Model 5G6MC

Thermax 

Model 5G8NC
Baxter L1300H

Baxter 

2AA1300

Shuangliang 

1323H2

Kyleffekt (kW) 930 1160 2435 4460 4571 4571 4650

COP 0,810 0,664 0,756 0,756 0,797 0,402 0,812
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Bild 13 - Kyleffekt för valda absorptionskylmaskiner, se bilaga 6. 

Jämförelsen mellan de olika maskinerna lägger mest fokus på verkningsgraden, COP-värdet. 

Med ett högre COP värde kan för varje kWh tillförd värmeenergi till absorptionskylmaskinen 

fås ut en större andel kyleffekt. Det genomsnittliga COP värdet för samtliga maskiner ligger 

på 0,68 men det finns betydande avvikelse från medelvärdet. Största differensen från 

medelvärdet har Baxter maskinen 2AA1300 som har den sämsta COP värdet på 0,40 och 

Shuangliang 1323H2 maskiner som har högsta värdet på 0,81.  

Alla maskiner är anpassade till en framledningstemperatur på fjärrvärmeflödet till 90°C till 

95°C förutom Baxter 2AA1300 som drivs med 70 °C fjärrvärmesidan.  

 

Bild 14 - COP värden för utvalda absorptionskylmaskiner, se bilaga 6. 
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Drivvärmens inverkan på COP speglas på Baxter 2AA1300 maskinen, där. COP värdet endast 

är 0,402. Detta bevisar att tekniken för lågtempererad drivvärme fortfarande inte är anpassad 

även om det är mindre förändringar som krävs för att klara en COP på 0,6. (Martin & 

Udomsri, 2013) 

Temperatursänkan på fjärrkyla sidan har också stor betydelse för den termiska 

verkningsgraden. Tillverkaren Shuangliang anger kyleffekten för deras anläggningar med 

temperatursänkan på fjärrkyla kretsen 15/10 °C, dessa maskiner har ett COP medelvärde på 

0,81. Jämfört med absorptionskylmaskiner med 12/7 °C temperaturlyft har COP värdet 

genomsnittligt minskat med 20 % 

En beräkningsmall i Microsoft Excel 2010 där alla kylmaskiner implementerades togs fram. 

Huvudsyftet är att ha en överblick på de viktigaste uppgifter för samtliga kylmaskiner. I 

beräkningarna användes följande ekvationer: 1, 2, 5. 

I beräkningsmallen är de gula rutorna valbara och kan anpassa utnyttjningstimmarna för 

framtida behov och modellen som ska användas. Med dessa indata visas vald maskinen 

specifikationer och beräknar ut levererad kyla.  Värmebehovet från geotermi värmeverket 

beräknas också fram och ökningen av kapacitetsfaktorn för hela året och under 

sommarhalvåret tas fram.  

 

Kalkylator: 

Modell: Shuangliang 1323H2 

Utnyttjningstimmar: (h) 2000 

Kyleffekten: (kW) 4650 

Kylkrets flöde: (m3/h) 800 

Levererad Kyla: (MWh/år) 9300 

Effektbehov från fjärvärme: 
(kW) 5740 

Fjärrvärmeflöde: (m3/h) 492 

COP: 0,8115 

Värmebehov (MWh/år) 11480 

Ökning av kapacitetsfaktor 2,18 % 

Ökning av kapacitetsfaktor 
under sommaren 

4,69 % 

 

Tabell 13 - Beräkningsmall för absorptionskylmaskiner 

Vidare beräkningar för anslutning till geotermiska värmeverket valdes Shuangliang 1323H2 

maskinen. Valet baseras på att översikten av alla maskiner visar att Shuangliang tillverkaren 

har högst COP värde. 
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5 Resultat 

5.1 Spannmålstork 
Grafen nedan visar hur kapacitetsfaktorn för värmeverket ökar när ett visst antal Svegma 

kontinuerlig varmlufttork typ 8118 från Akron som har effekten 2400 kW kopplas in. 

Utgångspunkten för grafen börjar vid dagens årliga kapacitetsfaktor för det geotermiska 

värmeverket som är 21,1 % och under sommarhalvåret 13,3 %. Varje tork höjer denna faktor 

med 0,13 % respektive 0,29 %. Maximala antalet torkar som kan kopplas in till värmeverket 

är 18 stycken begränsat av den framtida värmelasten under sommaren.   

 

Bild 15 – Ökning av kapacitetsfaktorn för det geotermiska värmeverket i Miskolc med Akron torkar, se bilaga 7. 

Nästa graf visar hur kapacitetsfaktorn ökar när ett visst antal Cimbria typ EMG 38R 

spannmålstorkar som har effekten 14 163 kW kopplas in till värmeverket. Varje tork höjer 

den årliga kapacitetsfaktorn med 0,79 % och under sommaren med 1,7 %.  Antalet torkar som 

maximalt kan kopplas in är tre st.  
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Bild 16 – Ökning av kapacitetsfaktorn för det geotermiska värmeverket i Miskolc med Cimbria torkar, se bilaga 7. 

Diagrammet nedan visar hur kapacitetsfaktorn ökar om maximala antalet torkar installeras. 

Kombinationer mellan Akron och Cimbria torkar undersöks också. En högsta kapacitetsfaktor 

på 23,7 % kan fås vilket ger en ökning av det årliga värdet med 2,6 %. Skillnaden i 

kapacitetsfaktor är ytterst liten mellan kombinationer av torkar utan syftet är att se hur 

torkningskapaciteten skiljer sig vilket redovisas senare.  

 

Bild 17 – Hur mycket kapacitetsfaktorn kan ökas för det geotermiska värmeverket i Miskolc, se bilaga 7 och 8.  

Nästa diagram nedan visar torkningskapaciteten för de olika kombinationer av 

spannmålstorkar som nämnts innan. Färdigtorkad vetemängd för de olika alternativen varierar 

mellan 100 188 ton till 126 216 ton.  
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Bild 18 – Färdigtorkad mängd vete i ton, torkningskapaciteten, se bilaga 7 och 8. 

Grafen nedan visar hur utsläppen av koldioxid minskar om en övergång sker från 

naturgaspannor till geotermi för spannmålstorkarna.  Utsläppen minskas med mellan 3216 till 

3417 ton koldioxid.  

 

Bild 19 - Minskade koldioxidutsläpp i ton för spannmålstorkarna om en övergång sker till geotermi, se bilaga 7 och 8. 
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5.2 Absorptionskyla  
COP värdet är väldigt varierande för utvalda absorptionskylmaskinerna. För att kunna ge en 

klarare bild sammanställdes alla maskiner i samma diagram där graferna visar hur COP värdet 

och kyleffekterna varierar för olika maskiner. 

 

Bild 20 - COP och kyleffekt vid märkdrift för utvalda absorptionskylmaskiner, se bilaga 6. 

I grafen nedan har åtta absorptionskylmaskiner valts ut. En jämförelse visar hur maskinerna 

påverkar kapacitetsfaktorn för värmeverket när utnyttjningstid ökar.  Kapacitetsfaktorn kan 

ökas med från 0,04 % till 4,3 % vid 2000 drifttid för Thermax Model LT 2 respektive Baxter 

2AA1300.  
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Bild 21 - Hur kapacitetsfaktorn ökar för åtta utvalda absorptionskylmaskiner, se bilaga 10. 

Även om kapacitetsfaktorn höjs måste COP värdet tas hänsyn till.  I Nedanstående tabell 

jämförs förhållandet mellan kapacitetsfaktor och levererad kyla för maskinen med sämst COP 

värde, Baxter 2AA1300 och bäst Shuangliang 1323H2. 

 

Bild 22 - Förhållandet mellan levererad kyleffekt och kapacitetsfaktor för två utvalda absorptionskylmaskiner. 
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5.3 Drifttid 
Vid den största möjliga effekt för torkarna analyseras i grafen nedan hur kapacitetsfaktorn 

förändras om torkningstiden ökar. Varje tork kan köras 14 timmar dagligen och under 

sommartiden kan utnyttjningstiden ökas från 294 timmar till ungefär 2000 timmar. Den 

högsta kapacitetsfaktorn som kan uppnås är 38,3 % vilket ger en ökning med 17,2 %. En ökad 

drifttid för en Akron eller en Cimbria tork undersöks också. Absorptionskylmaskiner drifttid 

beror på framtida kylbehov men för att få en uppfattning om hur utnyttjningstiden påverkar 

sätts drifttiden här också till 2000 timmar.   

 

 

Bild 23 – Kapacitetsfaktorn för det geotermiska värmeverket i Miskolc vid ökad drifttid för de alternativa 

värmelasterna, se bilaga 9 

Även kapacitetsfaktorn under sommarhalvåret undersöks. 
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Bild 24 - Kapacitetsfaktorn för det geotermiska värmeverket i Miskolc under sommaren vid ökad drifttid för de 

alternativa värmelasterna, se bilaga 9. 
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6 Diskussion 
Ungerns regering har satt ett mål på 14,65 % för andelen förnyelsebar energi, ett mål som ska 

uppnås till år 2020 och det målet är högre än vad EU har definierat för landet. Det ligger ändå 

under EU:s gemensamma mål till år 2020 som är 20 %. Målet kan vara lägre för att i länder 

som Sverige är andelen förnyelsebar energi runt 50 % på grund av gynnsamma förutsättningar 

för vattenkraft. Det som kan diskuteras är varför målet för förnyelsebar energi är lägre än 20 

% i Ungern när det finns gynnsamma förutsättningar för geotermi. 

 I Ungern har alltid den största delen av den primära energitillförseln kommit från billig 

naturgas. Det har inte funnits någon anledning tidigare att övergå till en annan energikälla. 

Under 2000-talet när förnyelsebar energi kom upp på agendan samt problemen med importen 

av naturgas från Ryssland blev den direkta konsekvensen att Ungern började undersöka 

energialternativ. Att Ungern gick med i EU år 2004 ställdes även nya krav på landet för att 

utöka andelen förnyelsebar energi. 

Mellan åren 2003 till 2010 mer än fördubblade Ungern sin andel förnyelsebar energi, en av de 

högsta ökningarna inom EU. För att Ungern ska nå sitt mål för förnyelsebar energi till 2020 

måste ökningen fortsätta i samma takt. Investeringar måste göras i nya förnyelsebara 

anläggningar men också uppgradera de redan befintliga systemen.  

Att det finns goda förutsättningar för geotermi har länge varit känt då termalbad har funnits 

under en lång tid i Ungern. När omställningen till förnyelsebar energi började har stora 

investeringar gjorts inom geotermi vilket bland annat ledde till det geotermiska värmeverket i 

Miskolc. Men utökningen har gått långsamt på grund av komplicerade tillståndsansökningar 

och regler inom landet. 

Ändå ska den geotermiska energiproduktionen utökas till 4,6 TWh till år 2020 vilket ger den 

högsta ökningen av alla förnyelsebara energikällor från året 2010. Detta visar att Ungern har 

stora visioner att utöka den geotermiska energiproduktionen.  

Problemet för Miskolc fjärrvärmesystem var att spillvärmen försvann och en övergång till 

naturgas skedde. Fjärrvärmepriset höjdes och koldioxidutsläppen ökade. Situationen kan 

inträffa i andra fjärrvärmesystem över hela världen. När spillvärmen försvinner väljs ofta det 

första billigaste alternativet vilket i många fall blir fossila energikällor. 

Det geotermiska värmeverket i Miskolc har en kapacitetsfaktor på 21,1 %. En jämförelse kan 

göras mellan värmeverket och den genomsnittliga kapacitetsfaktorn på 16 % för alla 

fjärrvärmesystem i Ungern. Även om värdet är högre än genomsnittet önskas en högre 

kapacitetsfaktor för att kunna utöka produktionen av förnyelsebar energi. 

Det maximala kapacitetsfaktorn som vetetorkning kan öka för det geotermiska värmeverket i 

Miskolc är 2,52 %. Skillnaden i kapacitetfaktorn mellan de olika fall genom kombinationer av 

spannmålstorkar för maxeffekt är väldigt liten, den skiljer som mest 0,14 %. Det som är 

intressant är torkningskapaciteten. Resultat visar att Akrons spannmålstorkar använder mindre 

energi för varje ton färdigtorkad vete. Om byggnadsytan är begränsad är dock Cimbrias tork 
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det bättre alternativet. Varje Cimbria tork motsvarar ungefär fem Akron spannmålstorkar om 

deras torkningseffekt jämförs. 

För att få en hög värmeproduktion behövs en hög effekt men också en hög utnyttjningstid av 

anläggningen, enligt Ekvation 2. En effekt upp till 45 MW för spannmålstorkarna kan 

installeras. Problemet är att beräkningarna baseras bara på vetetorkning vilket leder till en låg 

torkningstid. I Ungern är torkningstiden för vete 294 timmar av de 4080 sommartimmarna. 

Spannmålstorkar från Cimbria kan torka upp till 17 olika sädesslag.  Dessa sädesslag kan ha 

olika skördetider och därmed utöka torkningstiden. När drifttiden höjs ökar värmebehovet 

vilket leder till en ännu högre kapacitetsfaktor för värmeverket.    

Absorptionskylmaskiner är en bra alternativ värmelast som kan implementeras för bland annat 

geotermiska värmeverk. Kylbehovet under sommaren inträffar när värmebehovet är lågt. Med 

optimal installation av absorptionskylmaskiner kan värmelasten höjas under sommarhalvåret.   

Som underlag har projektgruppen undersökt det planerade växthuset i Kistokaj och kommit 

fram till slutsatsen att växthuset kommer behöva ett kylrum för att förvara den stora mängden 

grönsaker efter nedplockningen. Absorptionskylmaskiner kan då vara ett alternativ för att 

leverera kyla till detta kyllager. Det framtida kylbehovet är okänt och därför har 

absorptionskylmaskiner med  olika effekter undersökts från 96 kW till nästan 1,9 MW. 

Som det bevisas i analysen för Baxter maskinen är tekniken fortfarande inte anpassad för 

lägre framledningstemperatur än 70 °C. COP värdet för maskiner är endast 0,40 vilket är den 

klart lägsta för alla analyserade absorptionskylmaskiner i denna rapport. För att få en hög 

kyleffekt från maskinen höjs fjärrvärmevattnets flöde. Det ökade flödet ger upphov till större 

pumpar med dubbelt så mycket elbehov jämfört med maskiner i samma effektklass. I 

dagsläget strävar fjärrvärmedistributörer efter en sänkt framledningstemperatur för att kunna 

utnyttja spillvärme från flera processer. Absorptionskylmaskiner måste anpassa sig därefter. 

Därför görs studier i dagsläget om hur COP värdet kan höjas när framledningstemperaturen 

ligger runt 70°C eller lägre.  

Den höga verkningsgraden för absorptionskylmaskinerna från tillverkaren Shuangliang är 

missvisande på sättet de anger kyleffekten. Skillnaden är att temperatursänkan på 

fjärrvärmesidan är 15-10 °C istället för 12-7 °C som alla andra utvalda maskiner i denna 

rapport har. Dessa Shuangliang maskiner kan vara lämpliga för system där temperaturen 

endast behöver sänkas ner till 10°C. 

Osäkerheten kring denna rapport är att ingen exakt data över värmelasten för det geotermiska 

värmeverket kunde ges ut på grund av sekretess. Det ger en viss osäkerhet kring hur mycket 

värmelasten kan utökas under sommaren. 

Denna rapport har antagit att vattenhalten är 20 % vid skörden men denna parameter kan 

variera mellan 15 till 20 %. Det ger en viss osäkerhet kring hur stor torkningskapaciteten kan 

vara.  

Beräkningarna för utsläpp av koldioxid i denna rapport speglar bara om Akron och Cimbria 

torken används, inte spannmålstorkarna som finns i dagsläget i Ungern. Ingen databas över 



  
 

41 
 

befintliga spannmålstorkar kunde hittas vilket ledde till att denna väg valdes istället. Det är 

stor sannolikhet att koldioxidutsläppen är högre då äldre typer av spannmålstorkar används i 

dagsläget som har en lägre verkningsgrad.  De utvalda torkarna använder moderna tekniker 

som till exempel värmeåtervinning.  Beräkningarna ska ge en uppfattning i vilken utstäckning 

koldioxid utsläppen minskas.  

För att få en jämförelse om vilken värmelast som utökar kapacitetsfaktorn till högst grad 

begränsades drifttiden till 2000 timmar. Det betyder inte att absorptionskylmaskinernas 

drifttid kan vara högre än detta värde men möjligheten finns. 

7 Slutsats 

7.1 Ungerns energisitution  
(Hur ser Ungerns energisitution ut och vilket är fönyelsebara energimålet till år 2020?) 

I dagsläget är energisystemet i Ungern baserat på fossila energikällor där naturgas är den 

dominerande energikällan. Förnyelsebara energikällor står bara för 7,4 % av den totala 

energianvändningen i Ungern.   

År 2020 ska 14,65 % av den totala energianvändningen komma från förnyelsebara 

energikällor. Under de senaste tio åren har produktionen från förnyelsebar energi i Ungern 

ökat kraftigt och om samma takt hålls kommer målen att nås. Enligt planerna satt av Ungerns 

regering ska geotermisk energi vara den förnyelsebara energikällan som ska öka sin andel 

mest från år 2010 till år 2020. 

7.2 Geotermisk energi 

(Vilken potential har geotermisk energi i Ungern och hur skiljer det sig från Sverige?) 

Den geotermiska potentialen inom Ungern är hög på grund av en gynnsam berggrund. Den 

genomsnittliga temperaturgradienten för landet ligger på 45 °C/km vilket är högre än 

medelvärdet för världen och ungefär tre gånger högre än Sveriges genomsnitt. Permeabiliteten 

är hög. Ändå producerades det bara 1,2 TWh året 2010 från geotermi i Ungern, jämfört med 

Sverige som har flest småskalig bergvärme per person med en kristallin berggrund som har en 

låg temperaturgradient.   

Att den geotermiska energiproduktionen är låg fast det finns bra förutsättningar i Ungern 

beror på komplicerade ansökstillstånd och extra avgifter på geotermisk energi.  

7.3 Kapacitetsfaktorn 
(Hur kan värmelasten under sommaren utökas för det geotermiska värmeverket i Miskolc och 

i vilken utsträckning påverkar detta kapacitetsfaktorn?) 

Värmelasten under sommaren för det geotermiska värmeverket i Miskolc Ungern kan utökas 

med de alternativa värmelasterna, spannmålstorkning och absorptionskylmaskiner. Som 

resultatet i denna rapport bevisar, kan den befintliga kapacitetsfaktorn för värmeverket ökas 

mellan 0,13 % till 2,6 % med vetetorkning.   
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För utvalda absorptionskylmaskiner varierar COP värdet från 0,402 till 0,812 med ett 

genomsnittligt värde på 0,68.   

Den andra värmelasten, absorptionskylmaskiner kan utöka kapacitetsfaktorn för värmeverket 

mellan 0,04 % till 4,3 % när drifttiden är 2000 timmar.  Den maximala kylenergin som kan 

produceras är 9,3 GWh med absorptionskylmaskinen som har högst COP värde vilket är 

Shuangliang 1323 H2.  

7.4 Fortsatta studier 
Fortsatta studier som kan utföras för detta examensarbete är att undersöka hur drifttiden för 

spannmålstorkarna kan utökas genom att torka flera sädesslag än vete. En utökad drifttid leder 

till en ökad värmeenergi till torkarna från värmeverket som ger en högre kapacitetsfaktor. Om 

drifttiden kan ökas till 2000 timmar, kan en ökning med 17,2 % av kapacitetsfaktorn ske för 

det geotermiska värmeverket i Miskolc.  

En annan fördel av detta är att kapacitetsfaktorn för spannmålstorkarna har utökat vilket leder 

till en högre ekonomisk inkomst för ägarna av torkarna. För att locka till sig företag inom 

spannmålstorkning och absorptionskylmaskiner kan framtida studier undersöka de 

ekonomiska aspekterna.  

För absorptionskylmaskiner kan en undersökning göras av hur marknaden för fjärrkyla ser ut 

för Miskolc i framtiden. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Värmebatteri från Aircoil. 

AIRCOIL AB 
BOX 50 
672 22 ÅRJÄNG Date: 10/04/14 
Tel.  : 0573 711045 
Fax.  : 0573 711811 DATA SHEET 1700(-1,3-22-120) 

FACO COILS 

CUSTOMER: Ref: 

Standard L THERMODYNAMIC DATA

 SV/1/4/204/0101 

F I N   S I D E 

Fluid: air 

 
Reqrd Calcul. T U B E   S I D E 

Fluid: WATER 

 
Reqrd Calcul. 

Quantity m3/s 33,33 33,33 Quantity l/s  19,76 

Dry air kg/s  40,16 Inlet temp. °C 90 90,0 

Specific gravity kg/m3 1,205 1,2050 Outlet temp. °C 60 60,0 

Inlet temp. °C 20 20,0 Specific mass kg/dm3  0,975 

Outlet temp. °C 80 80,0 Specific heat kJ/kg°C  4,190 

Face velocity m/sec  2,9 Thermal conduct. W/m°C  0,667 

Pressure drop Pa  297 Viscosity mPa s  0,373 

Capacity kW  2420,97 Velocity m/s  0,85 

    Pressure drop kPa 20 22,4 

C O I L   D A T A 

Finned length mm 4800 4800 Tube diameter mm  16,50 

Finned heigth mm 2400 2400 Tube thickness mm  0,40 

Row number   11,15 Fin thickness mm  0,40 

Est.td empty mass kg  2270 Surface m2  2157,2 

Fluid content dm3  760,7     
COIL MODEL: P40-16 AC 12R-60T-4800A-4,0Pa Cu/Al CERTIF 
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Bilaga 2 – Data för geotermiska värmeverket i Miskolc 
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Bilaga 3 – Specifikationer för Svegma kontinuerlig varmlufttork 8118 från Akron 

 

Värmeeffekt (kW) 2600

Framledningstemperatur (°C) 80

Returledningstemperatur (°C) 15

Mängd vete som torkas (ton/h) 52,5

Borttorkat mängd vatten (kg/h) 2100

cp (kJ/(kg*K)) 1

Densitet (kg/m3) 1,24

m (kg/s) 40

Luftflöde (m
3
/h) 116129

Returtemperatur (°C) 20

Värmeeffekt (kW) 2400

Antal spannmålstorkar 1

Värmeeffekt (kW) 2400

Framledningstemperatur (°C) 90

Returledningstemperatur (°C) 60

Flöde (kg/s) 19,05

cp (kJ/(kg*K)) 4,2

Värmeenergi (kW) 2400

Framledningstemperatur (°C) 80

Returledningstemperatur (°C) 20

Luftflöde (m3/h) 116129

cp (kJ/(kg*K)) 1

Värmebehovet (kW) 2400

Framledningstemperatur (°C) 90

Returledningstemperatur (°C) 60

Flöde (kg/s) 19,05

Energi (MWh) 706

Värmeväxlaren vid sekundärsidan

Värmeväxlaren vid primärsidan

Akron kontinuerlig varmlufttork 8118

Totalt
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Bilaga 4 – Specifikationer för Cimbria typ EMG 38R 

 

Värmebehov (kWh) 15252

Effekt till motor (kW) 354

Mängd vete (ton/h) 204

Framledningstemperatur (°C) 85

Returledningstemperatur (°C) 15

Vattenhalt före 19,00%

Vattenhalt efter 15,00%

Vattenmängd (kg/ton) 49

Borttorkat mängd vatten (kg/h) 9996

cp (kJ/(kg*K)) 1

Densitet (kg/m3) 1,24

m (kg/s) 218

Luftflöde (m
3
/h) 632571

Returledningstemperatur (°C) 20

Värmeeffekt (kW) 14163

Antal 1

Värmeenergi (kW) 15252

Framledningstemperatur (°C) 90

Returledningstemperatur (°C) 40

Flöde (kg/s) 72,63

cp (kJ/(kg*K)) 4,2

Värmeenergi (kW) 14163

Framledningstemperatur (°C) 85

Returledningstemperatur (°C) 20

Luftflöde (m3/h) 632571

cp (kJ/(kg*K)) 1

Värmeeffekten (kW) 14163

Framledningstemperatur (°C) 90

Returledningstemperatur (°C) 40

Flöde (kg/s) 67,44

Energi (MWh) 4164

Cimbria EMG 38R

Värmeväxlaren vid primärsidan

Värmeväxlaren vid sekundärsidan

Totalt
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Bilaga 5 – Beräkningsmall för torkningskapacitet och naturgas 

 

  

Kapacitet för torkarna (kg/h) 2100

Torkningsdagar 21

Torkningstimmar per dag 14

Totalt torkningstimmar 294

Mängd vatten som kan torkas bort (ton) 617

Vattenhalt vid skörd 20%

Vattenhalt efter torkning 13%

Borttorkad mängd vatten per ton spannmål (kg) 88

Färdigtorkat vete (ton) 7016

Mängd nyskördat vete som torkas 7544

Mängden vete som skördas   (ton) 292068

Andel som torkas 2,58%

Värmevärde naturgas (kWh/m
3
) 10,8

Verkningsgrad 0,9

Mängd naturgas (m3) 71867

Koldioxidutsläpp (g/kWh) 234

Koldioxidutsläpp (ton) 182

Naturgas

Torkningskapacitet
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Bilaga 6 – Specifikationer för utvalda absorptionskylmaskinerna 
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Bilaga 7 – Beräkningar för Akron och Cimbria torkarna 
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Bilaga 8 – Beräkningar för kombinationerna mellan Cimbria och Akron torkarna 
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Bilaga 9 – Beräkningar utförda vid ökad drifttid för alternativa värmelasterna 
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Bilaga 10 – Beräkningar för utökad drifttid för utvalda absorptionskylmaskinerna 
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