
Højtemperaturanvendelser af kølemidler i pladevarmevekslere 
 
En højtemperaturs-teststand til pladevarmevekslere med faseskift opføres på DTU 
Mekanik, for at kunne beregne den optimale energieffektivitet og driftsøkonomi i to 
frembrydende bæredygtige energiteknologier.  
 
Pladevarmevekslere er igennem de sidste årtier blevet benyttet stadigt oftere i industrielle 
processer, og dækker i dag et bredt udvalg af anvendelser. Pladevarmeveksleren er 
interessant, idet den typisk kan karakteriseres som værende billig og kompakt, uden at 
kompromittere det samlede anlægs effektivitet.  
 
Traditionelt har pladevarmevekslere været anvendt til at overføre sensibel varme, men er 
igennem den sidste tid stadigt oftere anvendt til anlæg, hvor også den latente varme 
udnyttes (f.eks. køle- eller dampanlæg). For at kunne udnytte og dimensionere 
pladevarmeveksleren optimalt er det nødvendigt med pålidelige og nøjagtige korrelationer 
for varmetransmission og tryktab. Til denne type korrelationer benyttes eksperimentelle 
data for at validere og tilrette de nødvendige koefficienter således at nøjagtigheden er høj i 
et stort anvendelsesområde. I de tilfælde hvor driften er udenfor det validerede 
anvendelsesområde, hvor der derfor ikke er opnået nøjagtige korrelationer, er det ikke 
muligt at beregne den optimale konfiguration i forhold til både energieffektivitet og 
driftsøkonomi. To af de teknologier, for hvilke der ikke eksisterer validerede korrelationer, 
er henholdsvis højtemperaturs-varmepumper og lavtemperaturs-elproduktion. 
 
Begge teknologier er foreslået som bidragsydere til et energisystem med lavere CO2-
udledning. Teknologierne beskæftiger sig med klassiske arbejdsmedier kendt fra 
køleteknik, men ved højere temperaturer og tryk, og derfor betydeligt uden for de typisk 
anvendte korrelationers anvendelsesområde. Pålideligheden af de validerede 
varmetransmissionskorrelationer falder sandsynligvis signifikant, når de anvendes uden for 
de forhold, der er typiske for køleteknik. Dermed vil driftsøkonomi og energieffektivitet ikke 
kunne bestemmes for denne type varmeveksler, hvilket reducerer konkurrenceevnen af de 
to nye teknologier, i forhold til traditionelle teknologier, hvor optimum er etableret.  
 
Med forsøgsopstillingen bliver det muligt at opdatere koefficienter, og at undersøge om 
nye korrelationer er nødvendige for at kunne beskrive de fysiske processer der foregår ved 
de forhøjede temperaturniveauer.  
 
COWIfondens støtte dækker hoveddelen af det måleudstyr, som er nødvendigt for at 
kunne beskrive de fænomener, i forhold til den måleusikkerhed der forventes i 
videnskabelige tidsskrifter. Forsøgsopstillingen opbygges fra ultimo 2013 til medio 2014 på 
DTU Mekanik i Lyngby.   
 

 


