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Abstract

Termoelektrisk lagring i system med fjärrvärmeproduktion

Thermoelectric Energy Storage in Distric Heating
Systems

Emelie Blomqvist

With increased deployment of 
intermittent renewable energy, such as 
wind and solar power, energy storage 
becomes necessary to help reduce 
production peaks. Thermoelectric Energy 
Storage is a method still in research 
phase, which stores electricity in hot 
water at a temperature of 120 ° C. This 
thesis aims to examine whether the 
Thermoelectric Energy Storage would be 
possible to integrate into existing 
power generation such as a combined heat 
and power plant, and how the technology 
potentially could function in the 
electricity market. Thermoelectric 
Energy Storage consists of a charging 
process and a discharging process, both 
operating by the working fluid CO2. To 
increase the efficiency of the 
Thermoelectric Energy Storage, waste 
heat from the district heating network 
is integrated. 
A model of the Thermoelectric Energy 
Storage has been developed and it was 
calculated by thermodynamic properties 
of the working fluid, CO2, in the 
various process steps. Results of the 
model consist of a coefficient of 
performance (COP) of the charging 
process and an efficiency of the 
discharge process. A total roundtrip 
efficiency of the system was also 
calculated. Two cooling alternatives 
were examined in the model, an open 
cycle and a closed cycle. The results 
show that the most effective system 
option includes waste heat in both the 
charging and discharging process. On 
average, the mentioned system option 
resulted in an overall efficiency of 
about 98 per cent for an open cycle and 
83 per cent for a closed cycle. 

ISSN: 1650-8319, UPTEC STS 14016
Examinator: Elísabet Andrésdóttir
Ämnesgranskare: Mikael Höök
Handledare: Björn Widarsson



Sammanfattning 

Energilagring är ett intressant forskningsområde med avsikt att kunna minska effekttoppar 

och på så sätt jämna ut flödet i elnätet. Med en ökad implementering av förnybar 

energiproduktion, såsom vind- och solkraft, är energilagring nästan nödvändig. Detta på 

grund av att dessa typer av energiproduktion i vissa fall genererar el när den egentligen inte 

behövs och om det då var möjligt att istället lagra energin, vore det positivt för att öka 

effektiviteten i elnätet. En typ av energilagring, dock inte kommersiell ännu, är 

termoelektrisk lagring. Detta examensarbete syftar till att undersöka om tekniken med 

termoelektrisk lagring skulle vara möjlig att kombinera med befintlig elproduktion, vilket i 

detta fall innebär ett kraftvärmeverk, samt hur tekniken potentiellt skulle fungera på 

elmarknaden.  

Kraftvärmeverk producerar både el och värme och i sammanhanget skulle därför vara 

fördelaktigt att kunna lagra el. Den termoelektriska lagringen består av laddningsprocess 

där elen lagras och en urladdningsprocess där elen genereras ut till elnätet igen. 

Laddningsprocessen består av en cykel där ett arbetsmedium (CO2) till en början 

komprimeras och därmed ökar i temperatur, med hjälp av en elmotordriven kompressor. 

Sedan sker en värmeväxling och arbetsmediet värmer vatten som sedan lagras i 

ackumulatortankar med en temperatur på 120 °C. Efter värmeväxlingen expanderas 

arbetsmediet och till slut förångas det och cykeln börjar om. Urladdningsprocessen är den 

omvända mot laddningsprocessen, där arbetsmediet först pumpas för att höja trycket. Sedan 

värms det av det lagrade hetvattnet för att ledas vidare genom en turbin, kopplad till en 

generator, som genererar elektricitet och slutligen förångas arbetsmediet. För att öka 

verkningsgraden för den termoelektriska lagringen används annars outnyttjad spillvärme i 

form av returvatten från fjärrvärmenätet. Spillvärmen håller i modellen en temperatur på 45 

°C. 

För att undersöka hur termoelektrisk lagring skulle fungera i kombination med 

fjärrvärmeproduktion i termer av verkningsgrader har en modell utvecklats. Modellen består 

av en laddningsprocess och en urladdningsprocess som beräknats genom termodynamiska 

egenskaper hos arbetsmediet, CO2, i de olika processtegen. Resultatet från modelleringarna 

består av en värmefaktor som talar om hur effektiv laddningsprocessen är och en 

verkningsgrad för urladdningsprocessen. En total verkningsgrad för systemet beräknades 

också för att se procentuellt hur mycket el som kan utvinnas från urladdningen i förhållande 

till laddningen. Flera olika systemalternativ modellerades och jämfördes mot varandra samt 

mot referensartiklar. Modellen utvecklades med hjälp av Excel, där processpunkterna 

beräknades genom linjärprogrammering.  

Studien resulterade i att det mest effektiva systemalternativet tillförde spillvärme både 

under laddnings- och urladdningsprocessen. I medeltal gav det nämnda systemalternativet 

en totalverkningsgrad på ungefär 98 procent för en öppen cykel och 83 procent för en sluten 

cykel. Dock diskuteras huruvida den svenska elmarknaden är mogen för en termoelektrisk 

lagring, då elpriserna inte är tillräckligt fluktuerande för att det ska vara ekonomiskt 

lönsamt för producenterna att lagra el. 
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1 Inledning 

Energiförsörjningen i framtiden är ett ständigt debatterat område och ett scenario skulle 

kunna vara ett ”elsamhälle”. Det är fördelaktigt genom att el många gånger bidrar till 

energieffektivisering. Dock finns en efterfrågan på flexibilitet genom exempelvis 

lagring, vilket i sin tur kan hjälpa till att jämna ut de dygnsvariationer som uppstår. 

Lagring av el är även efterfrågansvärt med en ökad elproduktion från förnybara 

energikällor, då dessa är intermittenta och inte alltid möter tillgång med efterfrågan 

(Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 2009). Flexibilitet i elnätet är därför viktig för 

att kunna möta efterfrågan, vilket blir än mer viktigt med en politisk målsättning i form 

av ökad förnybar elproduktion. För att elproducenter ska få incitament att följa 

efterfrågan och variera produktionen måste det finnas en variation hos elpriserna. 

Annars är det mest fördelaktiga för producenterna att hålla en så jämn produktion som 

möjligt för att hålla nere förluster i form av exempelvis verkningsgrader (Elforsk, 

2013). 

Energilagring är en stor del i framtidens elnät och det finns många exempel på tekniker, 

bland andra batterier och pumplösningar (Energimarknadsinspektionen, 2010). En 

variant på energilagring, som fortfarande befinner sig i forskningsstadiet, är 

termoelektrisk lagring. Tekniken lagrar elektricitet i upp till ett dygn, med hjälp av en 

laddningsprocess och en urladdningsprocess. Laddningsprocessen fungerar som en 

värmepump, där ett arbetsmedium värms genom kompression och i sin tur värmer 

vatten som lagras med en temperatur på 120 °C i ackumulatortankar. 

Urladdningsprocessen är enkelt sett den reversibla av laddningsprocessen och fungerar 

som en värmemotor. Arbetsmediet värms då istället av det lagrade hetvattnet och tas 

sedan ut genom en turbin som genererar elektricitet (Hemrle et al., 2011).  

I försök att öka effektiviteten hos termoelektrisk lagring har olika systemalternativ 

undersökts och däribland överhettning av arbetsmediet samt olika kylcykler (Morandin 

et al., 2013). För att överhetta arbetsmediet krävs en värmekälla, vilken skulle kunna 

vara exempelvis spillvärme från fjärrvärmeproduktion. Spillvärmen i detta sammanhang 

antas vara returvatten från fjärrvärmenästet som håller en temperatur på 45 °C. 

Kraftvärmeproduktion, det vill säga kombinerad fjärrvärme- och elproduktion, blir 

därför i kombination med termoelektrisk lagring intressant att studera. Att kunna lagra 

el under tidpunkter med låg efterfrågan och leverera lagrad el för att jämna ut 

effekttoppar skulle öka flexibiliteten i elnätet. Att därtill kunna använda annars 

outnyttjad spillvärme från fjärrvärmeproduktion ger ytterligare fördelar ur ett 

resursperspektiv.  

1.1 Syfte och problemformulering 

Problemet med energilagring är att det ofta är ineffektivt och kostsamt, vilket gör det 

intressant att undersöka nya tekniker. I denna studie undersöks huruvida en 

termoelektrisk lagring i kombination med fjärrvärmeproduktion skulle vara lönsamt i 

termer av lagringsförluster. Detta görs genom utveckling av en modell av termoelektrisk 
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lagring som består av en laddningsprocess och en urladdningsprocess. Modellen 

utvärderas sedan både för sig och ur ett större systemperspektiv. 

Fokus ligger då kring om det fungerar att lagra energi från elproduktion, med hjälp av 

fjärrvärmeproduktion, när behovet är litet och därmed priset lågt och sedan kunna 

använda den lagrade energin för spetsproduktion. Detta skulle i så fall innebära ett 

högre försäljningspris per tillverkad energienhet samt en miljövänlig och energimässigt 

smart lösning för att täcka energiförbrukningstopparna. Syftet med detta examensarbete 

blir således att undersöka faktum om en implementering av termoelektrisk lagring i ett 

system med fjärrvärmeproduktion kan vara fördelaktigt ur ett energilagringsperspektiv. 

1.2 Avgränsningar  

Studien avser att utveckla en förenklad modell för att kunna utvärdera hur 

termoelektrisk lagring kan fungera i ett system med kraftvärmeproduktion samt hur 

elmarknaden kan se ut för en sådan teknik. Detta examensarbete har således avgränsats 

från beräkningar av mekaniska verkningsgrader hos komponenterna i systemet samt att 

arbetsmediets massflöden har antagits vara lika med 1 i alla modelleringsfall. Modellen 

har endast beräknats utefter isentropverkningsgrader, vilket är ett antagande för att 

förenkla beräkningarna av de olika punkterna i cyklerna. Spillvärme från 

kraftvärmeproduktion kan utnyttjas på olika sätt, bland annat genom 

rökgaskondensering, vilket studien avgränsas från och detta exkluderas därför ur den 

utvecklade modellen.  Däremot inkluderas spillvärme i form av returvatten från 

fjärrvärmenätet.  

Eftersom tekniken kring termoelektrisk lagring fortfarande befinner sig i en 

utvecklingsfas avgränsas studien från att exempelvis komponenter som kompressorer 

inte finns utvecklade för så höga tryck som är aktuella i sammanhanget. Många av 

komponenterna har antagits fungera idealt, vilket vidare beskrivs i avsnitt 3.1.2. 

Bakgrunden kring termoelektrisk lagring, som hittas i avsnitt 2.4, är mestadels baserad 

på artiklar skrivna av samma författare. Detta beror främst på att mest relevant 

information kunde hittas i dessa samt att tekniken kring termoelektrisk lagring ännu inte 

är kommersiell. Dock hittades även en annan artikel som beskriver likvärdig teknik och 

likvärdiga beräkningar av Howes (2012). Termoelektrisk lagring som en sluten cykel 

innebär att ett islager behövs för att kondensera arbetsmediet, vilket är en separat 

process. Denna studie kommer inte undersöka islagerprocessen, men 

kondenseringstemperaturen för en sluten cykel modelleras med avseende på ett islager. 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras grundläggande teoretiska begrepp kring värmelära samt 

egenskaper hos koldioxid som arbetsmedium eftersom gasen är av betydande roll i 

denna rapport. Värmeläran är väsentlig att behandla som en bakgrund till studien 

eftersom de termoelektriska lagringsprocesserna och dess termodynamiska egenskaper 

är beräknade och modellerade med grund i värmelära.  

Vidare presenteras även en bakgrund till studien, det vill säga bakgrund till fjärrvärme, 

en systembeskrivning om hur fjärrvärme fungerar i stort, värme- och lagringsbehov 

samt begreppet flexibilitet. Vidare presenteras tekniken för termoelektrisk lagring, 

TEES, hur processerna teoretiskt fungerar och olika systemalternativ. Slutligen beskrivs 

elnätet i termer av marknad, lagringsbehov och prissättning. 

2.1 Värmelära 

Nedan tas olika grundläggande begrepp kring värmelära och termodynamik upp. Om 

läsaren sedan tidigare är bekant med värmelära samt termodynamiska egenskaper hos 

CO2 kan avsnitt 2.1 och 2.2 bortses från. Fortsätt istället läsa avsnitt 2.3. 

2.1.1 Entalpi 

Entalpi definieras som ekvation (1): 

            (1) 

där   är systemets inre energi,   är trycket och   är volymen. Detta bygger på 

termodynamiken första huvudsats som säger att summan av ändring i den inre energin 

är den tillförda värmemängden, vilket leder till följande uttryck: 

               (2) 

Ekvation (2) beskriver värmemängden   som tillförs ett slutet system och entalpin hos 

arbetsmediet ökas enligt detta och ett tekniskt arbete,   , utförs mellan tillstånd 1 och 2. 

Oftast beräknas dock entalpin med hjälp av ett medelvärde av den specifika 

värmekapaciteten   , mellan temperaturerna   och   . Angivet per massenhet fås 

ekvation (3): 

                    (3) 

Sammanfattningsvis är   och    energimängder som under tillståndsändring passerar 

systemgränsen, vilket inte gäller för den inre energin   samt entalpin   (Alvarez, 1990).  

2.1.2 Entropi 

Entropi       kan definieras genom följande uttryck: 

    
  

 
 
   

     (4) 
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Ekvation (4) anger en reversibel process av ändringen i entropi,   , där    är ändringen 

i värmemängd och   är temperaturen för arbetsmediet. Processer där temperaturen hos 

arbetsmediet förändras med ändringen i värmemängden behöver ekvation (4) integreras 

enligt ekvation (5): 

        
  

 
 
   

 

 
     (5) 

På detta sätt kan ändringen i entropi   beräknas. Entropi är liksom entalpi en 

tillståndsstorhet och entropiändringen är densamma mellan två givna tillstånd (Alvarez, 

1990). 

2.1.3 Värmemängd 

En värmemängd   är betydelsefull i termer av termodynamik, då den passerar gränsen 

mellan två system. Värmemängden ändrar då energiinnehållet i båda systemen genom 

att tillföra eller avge värme, där också ett eventuellt arbete utförs. Värmemängd är inte 

en tillståndsstorhet, vilket innebär att ändringen som sker hos en värmemängd mellan 

två tillstånd i en process är beroende av hur tillståndsändringen sker (Alvarez, 1990).  

Enligt Alvarez (1990) är det väsentligt för en värmemängd är även korrelationen med 

specifik värmekapacitet. Ett ämnes specifika värmekapacitet   är värmemängden som 

behöver tillföras massenheten för att ämnets temperatur ska öka en grad. Den specifika 

värmekapaciteten en funktion av temperatur. Detta beskrivs i ekvation (6), där   är 

massflödet för ämnet och    är temperaturändringen: 

              (6) 

2.1.4 Processer 

En process kan vara både reversibel och irreversibel, vilket innebär att processen är 

omvändbar respektive icke-omvändbar. Om en process är reversibel innebär detta att 

processen i ett system kan gå tillbaka till begynnelsetillståndet utan förändring av 

omgivande faktorer. Om så inte är fallet är processen irreversibel (Alvarez, 1990). 

Reversibla processer existerar egentligen inte i verkligheten då det krävs att dessa är 

friktionsfria och att systemet befinner sig i ett jämviktstillstånd. Trots att en reversibel 

process endast existerar i teorin har de en betydande roll i termer av 

jämförelseprocesser. Detta eftersom de presenterar minimala förluster samt höga 

verkningsgrader. Dock brukar detta bortses från och en förenkling är således att se alla 

processer som reversibla. Reversibla processer är allmängiltiga vid praktiska 

beräkningar, men tar hänsyn till irreversibiliteten och en korrektionsfaktor införs 

(Alvarez, 1990). 

Kretsprocesser definieras av processer där arbetsmediet återgår till utgångsläget efter 

utför process och det vill säga att systemets tillståndstorheter har samma värde vid både 

början och slut. Detta innebär således att ett diagram över en kretsprocess bildar en 

sluten kurva. Volymändringsarbetet och det tekniska arbetet i en kretsprocess är lika 
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stora (Alvarez, 1990). Nedan beskrivs två typer av kretsprocesser, en värmepump och 

en värmemotor. 

2.1.4.1 Värmemotor 

Syftet med en värmemotor är att den omvandlar energi i form av värme till mekanisk 

energi. Eftersom värmemotorn levererar arbete   illustreras detta som att 

kretsprocessen går medurs, se figur 1. I ett såkallat p-v-diagram beskrivs hur 

volymändringsarbetet i processen fungerar. Arbetsmediet i form av gas ökar i volym för 

att sedan komprimeras till sin ursprungliga volym igen. Detta sker med hjälp av ett 

mekaniskt arbete (Alvarez, 1990).  

 

Figur 1. Visar ett p-h-diagram över en värmemotorprocess (källa: Alvarez, 1990, egen bearbetning). 

2.1.4.2 Värmepump 

En värmepump arbetar omvänt mot en värmemotor genom att transportera värme till en 

högre temperaturnivå från en lägre. Detta sker genom att energi i form av exempelvis 

arbete tillförs processen (Alvarez, 1990).  

 

Figur 2. Visar ett p-h-diagram över en värmepumpprocess (källa: Alvarez, 1990, egen bearbetning). 

Kretsprocessen för en värmepump sker moturs, se figur 2, vilket innebär att processen 

efter ett varv förbrukat arbetet  . Arbetet är nödvändigt för att arbetsmediet ska kunna 

ta upp värmemängden från lägre temperaturer för att sedan lämna ifrån sig 

värmemängden igen vid en högre nivå. Här innefattas även det tillförda arbetet. Genom 

denna process levereras alltså värme (Alvarez, 1990). 
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2.2 CO2 som arbetsmedium 

Ett effektivt arbetsmedium i samband med värmepumpar är CO2, men föreningen för 

även med sig utmaningar. Exempelvis måste komponenterna i systemet konstrueras för 

en högre trycksättning, ofta runt 150 bar. Den kritiska temperaturen för CO2 är 31,1 ºC, 

vilket innebär att vid högre eller lägre temperaturer i systemet krävs en transkritisk drift 

(Nekså, 2002). Transkritisk drift innebär att en process arbetar runt den kritiska punkten 

för arbetsmediet. För CO2 är det kritiska trycket är 71 bar och under processen kommer 

arbetsmediet inte befinna sig i den kritiska punkten. För kylning befinner sig 

arbetsmediet under det kritiska trycket och för överhettning befinner sig arbetsmediet 

över detta tryck (Hemsida: Industrial Heat Pumps, 2014). CO2 har även goda 

egenskaper för värmeväxling (Nekså, 2002).  

2.2.1 Egenskaper 

CO2 har egenskaper av att vara ett naturligt kylmedium som är icke brandfarligt. 

Värmeöverföring med CO2 är inte möjligt så länge temperaturen och trycket inte 

överstiger den kritiska punkten eftersom dessa är relativt låga. För att uppnå tillräckligt 

höga temperaturer för värmeöverföring måste kylmediet överhettas genom kompression 

till gasform, vilket resulterar i en transkritisk cykel (Kim et al., 2004). I figur 3 visas ett 

fasdiagram över CO2, det vill säga i vilket tillstånd ämnet befinner sig i förhållande till 

tryck och temperatur. 

 

Figur 3. Fasdiagram för CO2 enligt Kim et al. (2004), egen bearbetning. 

Värmefaktorn, eller COP (Coefficient of Performance) anger ett förhållande mellan 

uppvärmning eller kylning som tillhandahålls från ett elektriskt arbete, se ekvation (7). 

För CO2 i transkritisk drift är COP ofta begränsad av temperaturerna i cykeln, det vill 

säga hur mycket kylning som kan uppnås efter upphettning. En tumregel är att 

begränsningen ligger i den lägsta temperaturen som uppnåtts och detta måste genomsyra 

konstruktionen för hela systemet (Nekså, 2002).  
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2.3 Fjärrvärme 

Fjärrvärme har funnits etablerat i Sverige sedan 1940-talet, där möjligheterna med 

kombinerad värme- och elproduktion tog överhanden som energilösning. I dagsläget har 

fjärrvärmen vuxit sig stark på värmemarknaden och motsvarar ungefär hälften av all 

uppvärmning av byggnader i Sverige (Svensk Fjärrvärme, 2009). 

2.3.1 Systembeskrivning 

Ett fjärrvärmenät behöver huvudsakligen bestå av tre delar, en värmekälla, värmebehov 

samt ett rörsystem. Dessa kan sedan samverka i olika konstellationer vilka strategiskt 

valda för lokala resurser för värme och bränsle. Bland annat finns det en metod som tar 

tillvara på spillvärme från värmeproduktionen och utifrån detta producerar elektricitet, 

vilket kallas kraftvärmeteknik (Fredriksen & Werner, 2013). Kraftvärme är en effektiv 

metod att ta tillvara på annars outnyttjad energi eftersom såkallad spillvärme från 

värmeproduktionen används för elproduktion. Verkningsgraden för värmekraftverket 

blir således högre och värmeinnehållet i bränslet kan tillgodogöras upp till 70-95 

procent i motsats till ren kraftproduktion där endast 25-45 procent av bränslet utnyttjas 

(Fredriksen & Werner, 1993). Något som måste tas hänsyn till är att värme, till skillnad 

från elektricitet, inte kan transporteras långa sträckor utan för stora värmeförluster. 

Detta leder till att produktionen av värme måste finnas i närheten av slutanvändarna 

(Pagliarini & Rainieri, 2010).  

2.3.2 Värmebehov 

Värmebehovet varierar under året av den enkla anledningen att mer värme behövs under 

de kalla vintermånaderna än under de varmare sommarmånaderna. Den perioden då 

värmelasten ökar kallas för uppvärmningssäsong och sträcker sig från tidig höst till sen 

vår. Värmelasten kan även variera under dygnsbasis, vilket då beror på 

utomhustemperaturen. Dygnsvariationen är inte helt enkel att planera för, då det är svårt 

att förutsäga väder och temperaturer och detta leder till korta tidsmarginaler för 

exempelvis köldtoppar under vinterdagar (Frederiksen & Werner, 2013). 

Värmelasten under dygnsbasis kan variera kraftigt på grund av den mänskliga faktorn 

såsom användande av tappvarmvatten och ventilation. Dygnsvariationen kan delas upp i 

fyra olika säsonger för uppvärmning, vilka är vinter, tidig vår/sen höst, sen vår/tidig 

höst och sommar. Vintersäsongen sträcker sig december till februari och under denna 

period ter sig värmelasten större under dagen, men med tendenser till minskad 

värmelast mot eftermiddagen för att sedan vara som minst under natten. Under tidig 

vår/sen höst, som räknas till månaderna mars-april och oktober-november, står solen för 

delar av uppvärmningen och dubbelpikar under dagen är inte ovanligt. Dessa 

uppkommer på morgonen och mot tidig kväll. Perioden sen vår/tidig höst motsvarar 

månaderna maj och september och här förekommer värmebehovstoppar endast på 

morgonen och nästan ingen variation förekommer under helgerna. Värmelasten under 

sommarmånaderna juni-augusti är relativt jämn och nästan inga dagliga variationer 

förekommer (Frederiksen & Werner, 2013). 
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2.3.3 Lagringsbehov och flexibilitet 

Inom fjärrvärmeproduktion finns ibland behov av att lagra energi eftersom värmelasten 

inte är konstant över hela dygnet. En metod för att täcka upp värmebehovet är att 

implementera ett korttidslager av värme. På detta sätt lagras värme under dygnet då 

behovet är lägre för att sedan användas när värmelasten är som högst. Ett annat syfte 

med korttidslager är att även kunna täcka upp värme- eller kyllast som uppkommer 

plötsligt (Frederiksen & Werner, 2013). 

Ett begrepp som ökar i betydelse är flexibilitet. Detta i termer av ökad betydelse för 

distribution av förnybara energikällor, vilket inte alltid stämmer överens med utbud och 

efterfrågan. Alltså kräver de förnybara energikällorna flexibilitet när det kommer till 

utbudet. Flexibilitet i nätet kan exempelvis uppnås genom att kunna lagra energi vid låg 

efterfrågan och sedan utnyttja den lagrade energin vi hög efterfrågan (Nuytten et al., 

2013). 

Speciellt lämpligt är implementering av energilager vid kraftvärmeverk, det vill säga 

kombinerad el- och värmeproduktion. Detta eftersom systemet redan är relativt flexibelt 

och skulle kunna väga upp för produktionstoppar med en energilagringsimplementering. 

En fallstudie, som syftade till att undersöka lönsamheten med att implementera ett 

termolager i kraftvärmeproduktion, visade att de ekonomiska fördelarna var upp till 15 

procent besparingar i form av de årliga viktade genomsnittspriserna på elektricitet 

(Nuytten et al., 2013). 

Under vintersäsongen minskar flexibiliteten avsevärt till liten eller nästan inte 

existerande. Detta beror på att kraftvärmeproduktionen är relativt konstant under denna 

årstid, då både värme- och elbehovet är högt. Sommarhalvåret är mindre belastat med 

värmeproduktion och flexibiliteten ökar igen (Nuytten et al., 2013). 

2.4 Termoelektrisk lagring 

TEES är en förkortning av Thermoelectric Energy Storage, vilket är en teknik som är 

baserad på en transkritisk CO2-cykel som dels har en uppladdningsfas och dels en 

urladdningsfas. Tekniken är främst utvecklad för att öka stabiliteten från intermittenta 

energikällor och går ut på att kunna lagra elektricitet i upp till ett dygn i 

varmvattenförråd för att sedan omvandlas till elektricitet igen (Hemrle et al., 2011).  

2.4.1 Grundläggande systembeskrivning 

Ett system med termoelektrisk lagring består i teorin av en värmepump för 

laddningsprocessen och en värmemotor för urladdningsprocessen, båda med CO2 som 

arbetsmedium. Sedan krävs ett värmelager i form av vatten samt ett islager eller 

liknande för kylning. Anledningen till att värmelagret lämpligtvis besår av vatten är att 

det har goda termodynamiska egenskaper samt att det är miljövänligt och till en låg 

kostnad (Hemrle et al., 2011). 
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Laddningsprocessen, se figur 4, utnyttjar elektrisk energi för att utvinna värme från 

omgivande kyllager. I första steget i processen för laddning komprimeras arbetsmediet i 

en kompressor, vilket resulterar i en hög temperatur samt ett hög tryck hos arbetsmediet. 

Arbetsmediet leds sedan vidare till en gaskylare där värme från arbetsmediet förflyttas 

till värmelagret. Värmelagret håller vanligtvis en temperatur på 120ºC (Hemrle et al., 

2011). 

 

Figur 4. Schematisk bild över laddningsprocessen, egen bearbetning. 

Urladdningsprocessen, se figur 5, är idealt den reversibla mot uppladdningsprocessen, 

det vill säga arbetsmediets tryck ökas genom en pumpaktivitet och sedan värms det upp 

med hjälp av varmvattenlagret i en värmeväxlare. Arbetsmediet expanderar i en turbin 

och således utvinns elektricitet. Slutligen kondenseras och kyls arbetsmediet då detta 

leds genom en kondensor ansluten till ett islager (Hemrle et al., 2011). 

 

Figur 5. Schematisk bild över urladdningsprocessen, egen bearbetning. 

Alternativ cykel 

Ett alternativ till ursprungssystemet för termoelektrisk lagring är en öppen cykel där 

spillvärme från processen återvinns. Detta resulterar i en högre total verkningsgrad för 

systemet eftersom uppladdningsprocessen reduceras. Spillvärmen lagras allt eftersom 

den finns tillgänglig och används lämpligtvis för att täcka topproduktion av elektricitet 

eller liknande (Hemrle et al., 2011). Hänsyn behöver dock tas till att när systemets 

verkningsgrad och temperaturen för spillvärmen ökar, minskar den lagrade elektriska 
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energin eftersom det elektriska intaget i systemet också minskar. Detta på grund av 

minskad pumpaktivitet i uppladdningscykeln (Mercangöz et al., 2012). 

En öppen cykel skulle även innebära att ett islager inte skulle vara nödvändigt i cykeln 

om andra kylmetoder finns att tillgå. Detta kan vara exempelvis tillgång till en 

närliggande sjö eller liknande, där temperaturen är 15 ºC eller lägre. En sådan kylning 

kan vara ett alternativ för lägre kostnader för systemet (Hemrle et al., 2011). Fördelen 

med ett islager är att anläggningen inte blir platsberoende, utan kan placeras på platser 

utan naturlig kylning. Islagret skulle dock innebära att elektrisk energi behöver tillsättas 

för att kylcykeln ska fungera. Idealt fryses islagret under laddningsprocessen och under 

kondensering i urladdningsprocessen smälts isen, men för att detta ska fungera krävs en 

separat process för islagret (Mercangöz et al., 2012). 

2.4.2 Laddnings- och urladdningsprocess 

Enligt Hemrle et al. (2011) antas värmepumpen i TEES-cykeln för uppladdning verka 

genom värmefaktorn (Coefficient of Performance) i ekvation (7): 

    
  

         
 

  

     

 

   
               (7) 

Värmefaktorn anges här för en ideal Carnot-cykel som verkar mellan temperaturerna    

och   . Den ideala, det vill säga den reversibla värmefaktorn vägs upp av    för att 

bättre efterlikna verkligheten. Här räknas även irreversibla exergiförluster in, vilket 

betecknas    . Med detta formulerat kan således den omvända cykeln, eller den 

såkallade urladdningsprocessen beräknas genom ekvation (8): 

   
           

  
 

     

  
                    (8) 

En hel cykel inkluderar laddning och urladdning och dess totala verkningsgrad för 

systemet (Round Trip Efficiency) beräknas enligt ekvation (9) med hjälp av föregående 

presenterade ekvationer (7) och (8): 

     
           

         
                                    (9) 

För att uppnå en hög total verkningsgrad för systemet är det viktigt att anpassa 

temperaturerna optimalt för CO2 respektive vatten i de olika värmeväxlarna (Hemrle et 

al., 2011). 

2.4.3 Arbetsmedium och lagringsmedium 

CO2 som arbetsmedium verkar i kombination med vatten som lagringsmedium fungera 

bra för transkritiska cykler och de temperaturer som krävs för processen. Med anledning 

av de goda termodynamiska egenskaperna hos CO2, det vill säga en låg kritisk punkt 

och hög effekttäthet, är CO2 populärt som arbetsmedium i kombination med vatten som 

lagringsmedium. Detta eftersom dessa blir väldigt kompatibla och en hög verkningsgrad 

kan uppnås. Trycket hos arbetsmediet blir dock högt med CO2, men är ändå bland det 
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lägsta i termer av superkritiska temperaturer hos andra arbetsmedium (Mercangöz et al., 

2012). 

Vatten som lagringsmedium lämpar sig väl eftersom det har hög värmekapacitet. Detta 

resulterar i att både volymen och massan även får en hög energidensitet. Liksom CO2 är 

vatten lämpligt att använda ur en miljösynpunkt då det bland annat är en tillgänglig 

resurs utan gifter. Med hjälp av trycksättnig av vattnet kan högre temperaturer än 

kokpunkten på 100 °C nås (Mercangöz et al., 2012). 

2.4.4 Olika systemalternativ 

Morandin et al. (2013) har i sin artikel undersökt olika modeller för termoelektrisk 

lagring, baserade på samma teori Hemrle et al. (2011) beskriver. Resultatet från den 

förstnämnda artikeln kommer att användas som grund för systemet i denna rapport. Tre 

olika systemalternativ undersöks i artikeln, bland annat med ammoniakkylning och 

överhettning genom rökgasrening. 

Systemalternativen är uppbyggda utifrån baskonfigurationen, som består av en cykel 

med en värmepump och en med värmemotor. Värmepumpcyklen både expanderar och 

komprimerar arbetsmediet samt innehåller en superkritisk kylning. Värmemotorcykeln 

innefattar en pumpaktivitet, superkritisk upphettning, expansion av arbetsmediet samt 

avkylning och kondensering. Baskonfigurationen är skild från storleken på 

hetvattenlager, kallvattenlager samt värmeväxlare. Det kan vara problematiskt att 

beräkna storlek och omfattning för både lager och värmeväxlare och genom 

baskonfigurationen kan detta bortses från. I och med denna metod kan olika parametrar 

såsom temperaturer och tryck optimeras utan hänsyn till begränsningar för befintliga 

systemkomponenter (Morandin et al., 2013). 

2.4.5 Liknande och alternativa metoder för energilagring 

Det finns även liknade eller alternativa sätt att lagra elektricitet på, bland annat olika, 

liksom TEES-tekniken, typer av pumpbaserade lagringsmöjligheter. Sedan finns även 

batterilösningar för lagring av elektricitet. Några av teknikerna presenteras i avsnitt 

Elektrisk lagring och Batterilagring. 

Elektrisk lagring 

White et al. (2013) har i sin artikel undersökt metoder för att klara av en växande 

integrering av förnybar elproduktion i elnätet. De anser att det behövs en kombination 

av reservkapacitet och styrning av efterfrågan, men framförallt ökade energilager. 

Energilager finns i olika form, bland annat tekniker som CAES (Compressed Air 

Energy Storage), SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) och TES 

(Thermal Energy Storage). Dock beskriver artikeln tekniken PTES (Pumped Thermal 

Electricity Storage) närmre, där grundprincipen likt TEES går ut på två cykler varav en 

laddningscykel och en urladdningscykel. Skillnaden mellan teknikerna är egentligen 

arbetsmediet som i detta fall är gasen argon. 
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Återkommande bland energilagringsteknikerna är dock TEES, men olika varianter av 

den undersöks. En variant av tekniken kallas Pumped Heat Electricity Storage Device 

och beskrivs som reversibel omvandling av värme och arbete, baserad på en cykel med 

en värmemotor (Howes, 2012). Grundfallet med TEES bygger på en transkritisk CO2-

cykel, där beräkningarna är baserade på isentropa verkningsgrader. I ett annat fall 

baseras beräkningarna istället på isoterma verkningsgrader, vilket resulterar i högre 

verkningsgrader för systemet. Detta beror på att arbetet blir mindre när förhållandet 

mellan uträttat arbete och effektuttag beräknas (Kim et al., 2013).  

Batterilagring 

Ytterligare alternativ för lagring av elektricitet är BESS (Battery Energy Storage 

Systems), där syftet är detsamma som med övriga tekniker, att få ett jämnare flöde i 

elnätet (Leadbetter & Swan, 2012a). Tekniken för batterilagring varierar, men det har 

visat sig att batterier uppfyller ett brett span med efterfrågad lagringskapacitet och 

effekt. Dock behövs olika tekniker av batterilagring beroende på vad som efterfrågas 

såsom kort eller lång varaktighet (Leadbetter & Swan, 2012b). I dagsläget ser framtiden 

för batterilagring ljus ut, främst i kombination med vindkraft. Batterilagring skulle öka 

värdet med vindkraft eftersom den då kan lagras vid låg efterfrågan för att sedan 

användas vid hög efterfrågan. Dock finns nackdelar med batterilagring, det vill säga att 

tekniken är relativt dyr (Divya & Østergaard, 2009). 

2.5 Elnätet 

Eftersom syftet delvis med detta examensarbete är att undersöka en implementering av 

termoelektrisk lagring i fjärrvärmeproduktion blir det väsentligt att grundläggande 

förstå hur det elektriska nätet fungerar. Detta innebär exempelvis prissättning på el samt 

tillgång och efterfrågan. 

2.5.1 Marknadsstruktur och prissättning 

Nord Pool agerar elbörs för merparten av de nordiska länderna samt ett par baltiska 

länder. Likaså erhåller Nord Pool en spotmarknad, Elspot, vilken är en handelsplats för 

el med priser för nästföljande dag. Kontrakt mellan köpare och säljare upprättas 

innehållande pris och vilken effekt som ska levereras. Köparen beställer el för att möta 

efterfrågan nästföljande dag och lägger ett bud, vilket besvaras av säljaren. Sista 

tidpunkten för elhandeln för nästföljande dag är klockan 12:00. Därefter beräknas med 

hjälp av en avancerad algoritm ett elpris som är baserat på tillgång och efterfrågan från 

säljare och köpare. Priserna presenteras sedan ungefär en timme senare och de affärer 

som pågått tidigare går igenom. Från midnatt levereras sedan elen timme för timme 

(Nord Pool Spot, 2014). 
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Sverige är uppdelat i fyra elområden, se figur 2, från norr till söder och i fall då 

handelskapaciteten mellan områdena understiger effektflödena beräknas specifika 

elpriser för respektive område. Detta leder till att i ett område med överskott av 

effektflöde och därmed högre pris kommer mer handel ske genom mindre försäljning 

och fler köp in till området (Nord Pool Spot, 2014).  

Tvärtom kommer ett underskott av effektflöde i ett område leda till ett lägre pris och 

mer handel sker genom ökad försäljning ut från området och färre köp in till området. 

För att kapaciteten i elnätet mellan hög- och lågprisområdena ska kunna utnyttjas 

optimalt, itereras beräkningen av områdespriset och flödet går generellt sett alltid från 

det lägre prisområdet till det högre. Spotmarknadens huvudsyfte med ett marknadspris 

är att kunna skapa jämvikt mellan tillgång och efterfrågan, vilket i fallet med elhandel är 

viktigt eftersom kostnaderna blir höga vid misslyckande av en leverans samt att lagring 

av el i dagsläget i princip inte existerar (Nord Pool Spot, 2014). 

2.5.2 Utveckling av elnätet 

För att kunna utveckla elnätet och elproduktionstekniker krävs ett stabilt och 

välfungerande nät med distribution och överföring. En trygg elförsörjning bygger även 

på en elmarknad som fungerar på ett bra sätt. Produktionsvariationer, men även 

variation av elanvändning, ökar behovet av flexibilitet i elnätet och omkringgivande 

systemet (Energimyndigheten, 2014). Något som gör flexibilitet möjligt är de 

intelligenta, eller smarta elnäten, vilka innebär bland annat energilager samt att det är en 

”tvåvägskommunikation” mellan producenter och konsumenter. Detta sker genom att 

elpriserna blir billigare vid låg konsumtion och incitament ska finnas för konsumenterna 

att använda elen vid det tillfället. Kort beskrivet är tanken att elkunderna ska bli mer 

aktiva och hjälpa till att reducera effekttoppar i elproduktionen samt att skapa 

Figur 6. Karta över Sveriges elprisområden, visar i vilka områden det är över- och underskott på el 

(källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2014-05-12). 
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förutsättningar för en ökad implementering av förnybara energikällor 

(Energimarknadsinspektionen, 2010).   

2.5.3 Sverige och globalt 

I Sverige finns i nuläget inte stor flexibilitet när det kommer till slutkundsmarknaden, 

något som är vanligare runt om i Europa och främst Tyskland. De nordiska länderna har 

dock fördelen att ha tillgång till en stor andel vattenkraft, vilken är väldigt flexibel, men 

variationerna är kostsamma både i termer av verkningsgrad och slitage på 

anläggningarna. Dessa kostnader för regleringen visar sig på sportmarknaden som 

prisvariationer (Elforsk, 2013).  

 

Figur 7. Prisvariationer på el i Sverige (blå), den mindre varierande kurvan, och Tyskland (röd) som 

representeras av den mer varierande kurvan (källa: Elforsk, 2013). 

I figur 7 kan ses att prisvariationerna i Sverige blir relativt små eftersom övrig 

elproduktion, frånsett vattenkraft, är relativt stabil.  Frågan är om även framtidens 

elproduktion kommer se ut på samma sätt eller om större prisvariationer över dygnet 

kommer uppstå. En av anledningarna till att detta skulle kunna bli fallet är ökad 

utbyggnad av intermittent elproduktion. Ökad produktion från intermittent 

kraftgenerering leder till att produktionen av reglerbar energi måste täcka upp för både 

variationerna i förbrukning och den intermittenta produktionen. Det går även att reglera 

variationerna med hjälp av värmekraft, vilket dock är mycket dyrare än vattenkraft, och 

prisvariationerna blir mer märkbara (Elforsk, 2013).  

I en rapport av Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott (2013) beskrivs att i 

många EU-länder består elproduktionen med hjälp av fossila bränslen, vilken så 

småningom är tänkt att ersättas av förnybar elproduktion i form av vind- och solkraft. 

Ersättandet av fossil elproduktion mot förnybar elproduktion skapar större fluktuationer 

i elnätet eftersom både sol- och vindkraft räknas till intermittenta energikällor (Kungl. 

Vetenskapsakademiens Energiutskott, 2013). De intermittenta energikällorna varierar 

dessutom i termer av verkningsgrader. Solceller finns i många typer, bland andra 

tunnfilmsceller och kiselceller, där verkningsgraden varierar mellan ungefär 10-37 
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procent med ett medel på ungefär 12-13 procent (Green at al., 2013). Jämförelsevis har 

vindkraftverk en maximal teoretisk verkningsgrad på ungefär 59 procent (Vardar & 

Eker, 2006) Detta kommer till en början kunna täckas upp av kvarvarande fossil 

elproduktion, men efter hand ökar behovet av reglerkraft i elnätet. I Sverige är 

nuvarande elsystem relativt stabilt, men med en överdriven utbyggnad av vindkraft i 

landet eller av överföringskapaciteten mellan andra länder kan detta påverka 

konsumenter i Sverige i termer av försörjningstrygghet och högre priser på el. Detta kan 

komma att ske på grund av svenska kommuners planer på en vindkraftsutbyggnad som 

är långt större tillsammans än Sveriges totala effektbehov (Kungl. 

Vetenskapsakademiens Energiutskott, 2013). 

Sverige har som tidigare nämnt en handlingsplan för att utveckla smarta elnät. Andra 

länder i världen som också arbetar mot intelligenta nät är Storbritannien, Tyskland, 

Frankrike, Kina, Danmark med flera. Även Europeiska unionen arbetar mot detta mål, 

där standardisering har varit huvudfokus för att få tillförlitliga tekniklösningar som 

dessutom är kostnadseffektiva (Energimarknadsinspektionen, 2010).  

2.5.4 Elprispåverkan med lagring av el 

Nyamdash & Denny (2013) diskuterar, med utgångspunkt på Irland, i sin artikel 

huruvida elpriserna påverkas med en implementering av lagringsmöjligheter för 

elektricitet. Europeiska unionen har som mål att reducera växthusgaser genom att öka 

den förnybara energiproduktionen till år 2020. Många länder inom EU har därför valt att 

implementera en större del vindkraft, då det anses vara den mest ekonomiska lösningen 

jämfört med annan förnybar energiproduktion. Som tidigare nämnt kräver dock denna 

typ av energiproduktionsslag en ökad regler- och reservkapacitet (Nyamdash & Denny, 

2013). 

Enligt simuleringar resulterade i att en implementering av ett lagringssystem för el 

medförde en ökad generering av baskraft och nettoimport under låg belastning och tvärt 

om under hög belastning. Detta ledde även till en minskning av produktionskostnader. 

Trots en minskad produktionskostnad för elen minskade inte elpriset för 

konsumenterna. De verkliga resultaten pekade på att generering av el från 

lagringssystemet resulterade i högre elpriser för producenterna (Nyamdash & Denny, 

2013). 
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3 Modellering 

För att få en klarhet i hur tekniker med termoelektrisk lagring fungerar samlades till en 

början en mängd artiklar med relevant innehåll in. Dessa bearbetades sedan för att 

kunna ringa in syftet med detta examensarbete. Vidare söktes även artiklar och 

läroböcker generellt kring fjärrvärme och elnätet för att få en helhetsbild över systemet. 

Något som också har undersökts är CO2 som arbetsmedium i sammanhang av 

värmepumpar, då detta visat sig vara en effektiv cykel i kombination med 

termoelektrisk lagring, TEES. Nedan presenteras hur studien har utförts, vilka metoder, 

beräkningar och programvaror som använts. 

3.1 Utgångspunkter för modellering 

Till en början undersöktes tidigare studier inom ämnet för att få en bild av vad som 

redan gjorts. Detta resulterade i en rad artiklar kring modellering av energilagring och 

transkritiska CO2-cykler. Bland annat användes en artikelserie om två artiklar av 

Morandin et al. (2012), där linjärprogrammering används för att komma fram till vilka 

temperaturer och tryck som är mest lämpliga att använda i cyklerna för att uppnå den 

högsta verkningsgraden för hela systemet. I artikeln beskrivs avgränsningar samt 

antaganden kring modellen, vilka tas i beaktande i detta examensarbete. Några av 

antagandena från artikeln anges i tabell 1. 

Tabell 1. Isentropverkningsgrader för komponenter i systemet samt energiåtgång och minsta 

temperaturskillnad (källa: Morandin et al., 2012). 

Typ Värde 

Värmemotor energiåtgång 50 MJ 

Minsta temp.skillnad  Tmin=4°C 

Isentropverkningsgrad för turbin η=0,88 

Isentropverkningsgrad för värmepump η=0,85 

Isentropverkningsgrad för expander η=0,85 

Isentropverkningsgrad för kompressor η=0,86 

 

Dessa värden användes som stöd för att göra antaganden om systemet för 

modelleringen, såsom isentropverkningsgrader och minsta temperaturskillnad. Det ger 

en bild av vad som kan antas vara ett rimligt närmande av värden och egenskaper i 

systemet. Vidare anges även avgränsningar för tryck och temperaturer i artikeln skriven 

av Morandin et al. (2012), vilka presenteras i tabell 2.  

Tabell 2. Beskriver avgränsningar för tryck och temperaturer i olika punkter i systemet (källa: Morandin et 

al, 2012). 

Cykel och mätpunkt Undre gräns Övre gräns 

Värmepump, lågt tryck 17 [bar] 33 [bar] 

Värmepump, högt tryck 100 [bar] 200 [bar] 

Värmepump, sluttemperatur kondensor 0,85 [°C] 26,85 [°C] 

Värmemotor, lågt tryck 20 [bar] 37 [bar] 

Värmemotor, högt tryck 100 [bar] 200 [bar] 

Värmemotor, sluttemperatur förångare 99,85 [°C] 176,85 [°C] 
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Avgränsningarna för tryck och temperaturer från tabell 2 användes till modelleringen av 

systemet med termoelektrisk lagring på så sätt att avgöra om de kvalificerade gissningar 

som gjorts är inom rimlig gräns.  

3.1.1 Programvara 

Flera programvaror har används för att bygga modellen för systemet med termoelektrisk 

lagring. Till en början användes programvaran CoolPack, vilken innehåller 

simuleringsverktyg för kylmedium, för att undersöka de termodynamiska egenskaperna 

hos CO2. Sedan användes Microsoft Office Excel för att börja bygga modellen, såsom 

att utföra beräkningar samt ställa upp matriser och tabeller med värden från CoolPack.   

Excel 

För att bygga hela modellen för systemet med termoelektrisk lagring har Microsoft 

Office Excel använts. Programmet har valts då det är relativt enkla men många 

beräkningar som utförts och Excel ger en bra överskådlighet för både beräkningar och 

tabeller. Utifrån tabeller har funktioner byggts upp för beräkningar som sedan använts 

för modellen över systemet med termoelektrisk lagring.  

CoolPack 

Simuleringsverktygen som finns inbyggda i CoolPack utgörs bland annat av 

cykelanalyser, komponentberäkningar samt beräkningar kring kylmedium. Dels har 

programvaran använts för att ta fram mättnadskurvor för CO2 som kylmedium och dels 

för att hitta punkter i processen för cykeln. Programvaran innehåller även en kalkylator 

för köldmedium. Denna har använts för att ställa upp tabeller i Excel med utgångspunkt 

i tryck eller temperatur. Tabellerna som skapats utifrån CoolPack i Excel har använts för 

beräkningar genom funktioner i Excel. Resultaten av beräkningarna har validerats mot 

värden erhållna från CoolPack. 

3.1.2 Antaganden  

Systemet antas vara förenklat för att kunna börja bygga upp en första modell. Detta 

förenklade system innebär en laddningsprocess och en urladdningsprocess med följande 

komponenter: 

 Laddningsprocess – Kompressor, gaskylare, expander, förångare 

 Urladdningsprocess – Pump, gasvärmare, turbin, kondensor 

Beräkningar kring komponenterna innefattar endast verkningsgrader av isentrop 

karaktär eftersom detta examensarbete är avgränsat till att undersöka systemet i stort 

och inte på komponentnivå. Egenskaper hos komponenterna kommer även dessa att 

bortses från och det är bara cykelns funktion som tas hänsyn till i beräkningarna. Vid 

gaskylning och gasvärmning antas att inget tryckfall sker i ledningarna och därmed 

förenklas processen ytterligare genom att trycket blir konstant under dessa moment. 

Processerna som presenteras ovan kommer att kallas för basfallet, vilket sedan kommer 

att utvecklas för optimering. 
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Processerna i basfallet modelleras för både öppen och sluten cykel för att utreda 

skillnaden. En öppen cykel innebär att de två processerna inte är lika beroende av 

varandra. Detta kan vara att förångningstemperaturen för laddningsprocessen kan väljas 

till en specifik temperatur utan att behöva ta hänsyn till kondenseringstemperaturen i 

urladdningsprocessen. I en sluten cykel skulle denna temperaturskillnad vara begränsad. 

Detta ger en ökad flexibilitet för systemet i stort och fler variationsmöjligheter kan 

undersökas. För att utreda skillnaden mellan slutna och öppna cykler kommer även 

modellen analyseras utifrån en sluten cykel. Det finns fördelar med båda typer av cykler 

och därför är det intressant att modellera för båda alternativen. En öppen cykel har 

fördelen att den är mer flexibel när det kommer till kylningsalternativ såsom sjövatten, 

men detta gör också att dessa förutsättningar måste finnas. Den slutna cykeln kan 

implementeras även om det inte finns exempelvis sjövatten eftersom den då innefattar 

ett islager som kylning. 

3.1.2.1 Mättnadskurva CO2 

Mättnadskurvan för CO2 i ett p-h-diagram som använts för att utveckla modellen för 

systemet med termoelektrisk lagring kan som utgångsläge antas vara baserad på ett 

andragradspolynom, se figur 8. 

 

Figur 8. Mättnadskurva i form av p-h-diagram för CO2, skapat i CoolPack. 

Punkter från denna mättnadskurva infördes som tabell i Excel och en 

andragradspolynom skapades utifrån tabellen. Andragradspolynomet skapades genom 

funktionen ”trendlinje” i Excel där polynomanpassning och vilken grad polynomet ska 

ha kan ställas in. Dock blev inte anpassningen till de verkliga punkterna bra, vilket 

ledde till en ny gissning om att kurvan är baserad på ett tredjegradspolynom, se figur 9.  
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Figur 9. Mättnadskurva skapad i Excel utifrån tabellvärden, samt polynomanpassningar och R2-värden.  

Tredjegradspolynomet undersöktes på samma sätt som tidigare och resulterade i en 

bättre anpassning. Anpassningen mättes med hjälp av ett R
2
-värde, som anger hur hög 

förklaringsgrad anpassningen har. Förklaringsgraden finns också som en inbyggd 

funktion i Excel. I figur 9 kan utläsas att anpassningen med andragradspolynomet har en 

hög förklaringsgrad på ungefär 87 procent, medan anpassningen med 

tredjegradspolynomet har en ännu högre förklaringsgrad på ungefär 98 procent. Den 

senare anpassningen anses därför som den bättre och alltså är alla funktioner i modellen 

som innehåller funktioner från mättnadskurvan baserade på tredjegradspolynom. 

3.2 Utförande och beräkningsmetoder  

Tryck, temperaturer och verkningsgrader i systemet har bestämts med stöd i artikeln av 

Morandin et al. (2012). Intervallen och verkningsgraderna som presenteras i artikeln, 

vilka delvis finns presenterade i tabell 1 och 2, har tagits i beaktande och kvalificerade 

gissningar har gjorts utifrån dessa. I basfallet som beskrivs nedan har ingen hänsyn till 

massflöden tagits. 

I tabell 3 beskrivs basfallet för laddningsprocessen, vilken börjar med en 

förångningstemperatur. I basfallet är denna satt till 10 °C, vilket är en relativt hög 

temperatur jämförelsevis med de som använts i modeller presenterade i artiklar inom 

ämnet. Dock ger en öppen cykel färre begränsningar och förångningstemperaturen kan 

varieras för att hitta den högsta totala verkningsgraden för cykeln. Vidare i processen 

anges ett kondenseringstryck som satts till 170 bar. För att komma upp i tillräckligt hög 

temperatur för arbetsmediet CO2 utan att förlora för mycket energiinnehåll, krävs ett 

högt tryck. Trycket varierades för att optimera processerna, men trycket presenterat i 

tabell 3 är en utgångsgissning. Isentropverkningsgraden för kompressorn har 

uppskattats till 86 procent, med hänvisning till tabell 1 och artikeln av Morandin et al. 

y = -0.0026x2 + 1.6406x - 186.82 

R² = 0.87 

y = -1E-05x3 + 0.0092x2 - 1.7516x + 121.16 

R² = 0.98 
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(2012). Vidare leds arbetsmediet genom en gaskylare där värmen från detta överförs till 

vatten som sedan lagras. Gasen kyls och får en sluttemperatur på 40 °C. Slutligen 

expanderas arbetsmediet och återgår till det fuktiga området innanför mättnadskurvan 

och når sin sluttemperatur på 10 °C åter igen. 

Tabell 3. Beskriver basfallet och dess värden av utgångsgissningar för laddningsprocessen. 

 

 

Tabell 4 beskriver urladdningscykeln för basfallet, vilken inleds med en 

kondenseringstemperatur på 5 °C. Denna temperatur har valts utifrån en öppen cykel 

och möjligheten till exempelvis sjövatten, som kan antas hålla en medeltemperatur på 5 

°C under uppvärmningssäsongen. Nästa värde som är angivet i tabell 4 är det slutliga 

trycket som fås genom pumpning av arbetsmediet. Detta tryck är satt till 100 bar, vilket 

i modellen motsvarar en temperatur på ungefär 10 °C. Pumpen antas ha en 

isentropverkningsgrad på 60 procent. Detta eftersom arbetsmediet genom pumpen 

börjar som en vätska för att med ökande tryck omvandlas till gasform, vilket leder till 

att pumpningen blir mindre effektiv. Därefter går arbetsmediet genom en värmeväxlare, 

där det lagrade varmvattnet värmer arbetsmediet till 120 °C. Slutligen leds arbetsmediet 

genom turbinen, som antas ha en isentropverkningsgrad på 88 procent. 

Tabell 4. Beskriver basfallet och dess värden av utgångsgissningar för urladdningsprocessen. 

Urladdningscykel   

Processteg  Värde 

Kondenseringstemperatur 5 °C 

Sluttryck för pump 100 bar 

Isentropverkningsgrad pump 60 % 

Värmeväxlare sluttemperatur 120 °C 

Isentropverkningsgrad turbin 88 % 

 

Tabellerna för processerna har tagits fram genom CoolPack, där det finns en funktion 

som anger tryck, temperatur, volymitet, entalpi och entropi för mättad gas och vätska 

samt ren gasform. För att kunna hitta de viktiga stegen i processerna har områden valts 

ut i ett p-h-diagram för CO2 (se figur 8), där exempelvis temperaturen eller trycket varit 

utgångspunkt. Områdena valdes utifrån kvalificerade gissningar, det vill säga trycket 

eller temperaturen antogs befinna sig inom ett intervall och sedan skapades funktioner 

utifrån dessa tabeller. Funktionerna skapades, som tidigare nämnt, i Excel genom att 

använda tabellerna som matriser för att skapa ett linjärprogrammeringsproblem. Det vill 

Laddningscykel   

Processteg Värde 

Förångningstemperatur 10 °C 

Kondenseringstryck 170 bar 

Isentropverkningsgrad kompressor 86 % 

Gaskylarens sluttemperatur 40 °C 

Isentropverkningsgrad expander 85 % 
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säga konstanterna tillhörande variablerna hittas på detta vis och kan sedan användas för 

att beräkna önskade värden på exempelvis tryck eller temperatur. Tabell 5 nedan 

beskriver värden för tryck, temperatur, entalpi samt entropi för mättad vätska för 

arbetsmediet CO2. 

Tabell 5. Motsvarande tryck (p), temperatur (T), entalpi (h) och entropi (s) för mättnadskurvan fram till den 

kritiska punkten i vätskeform för CO2. 

p T h s 

22,9 -15 165,8 875,9 

26,5 -10 176,9 917,0 

30,5 -5 188,2 958,2 

34,9 0 200,0 1000,0 

39,7 5 212,3 1042,8 

45,0 10 225,5 1087,5 

50,8 15 239,7 1134,8 

57,2 20 255,5 1186,6 

64,3 25 274,6 1247,7 

72,1 30 306,2 1348,9 

73,8 31,1 351,5 1496,9 

 

Från tabell 5 kan många funktioner beräknas, men för att exemplifiera visas beräkningar 

av p(T). Till att börja med ställdes en matris upp i Excel, vilken visas i tabell 6. 

Tabell 6. Matrisen M som använts för beräkningar baserade på mättnadskurvan för vätska för CO2. A är en 

kolonn med konstanter, T, T2 och T3 är temperaturen och p är trycket. 

M  
 

A T T
2 

T
3  p 

1 -15 225 -3375  22,9 

1 -10 100 -1000  26,5 

1 -5 250 -125  30,5 

1 0 0 0  34,9 

1 5 25 125  39,7 

1 10 100 1000  45,0 

1 15 225 3375  50,8 

1 20 400 8000  57,2 

1 25 625 15625  64,3 

1 30 900 27000  72,1 

1 31,1 967,2 30080  73,8 

 

Kolonnerna A-T
3
 i matrisen M i tabell 6 består av dels konstanter i kolonnen A och dels 

av multipler av temperaturen T. Temperaturen består av den från vätskeområdet på 

mättnadskurvan för CO2. Eftersom mättnadskurvan för CO2 var bäst anpassad enligt ett 

tredjegradspolynom, se avsnitt 3.1.2, beräknas koefficienterna till variabeln som i detta 
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fall är temperaturen som en tredjegradsfunktion. Kolonnen p i tabell 6 består av 

motsvarande tryck för samma område. Som utgångspunkt ställdes alltså ett 

tredjegradspolynom upp enligt ekvation (10): 

                     (10) 

För att så småningom kunna beräkna koefficienterna a-d i Excel ställdes följande 

matrisfunktion, bestående av ekvation (11) upp: 
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För att lösa ut matrisen med koefficienterna multiplicerades till en början båda led med 

transponatet,     för att dimensionerna på matriserna skulle stämma överens. Slutligen 

multiplicerades båda led med         och resultatet blev ekvation (12): 
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Resultatet av beräkningen av koefficienterna a-d från ekvation (12), i detta fall trycket 

som funktion av temperaturen, presenteras i tabell 7.  

Tabell 7. Visar resultatet, det vill säga koefficienterna a-d, från matrisberäkningen. 

p(T) för vätska 

a 34,86 

b 0,92 

c 0,0089 

d 5,99E-05 

 

Den slutliga funktionen för beräkningarna av p(T) för mättnadskurvan för CO2 i 

vätskeform blev som följer: 

                                       

Resultatet validerades sedan mot de verkliga värdena genom att sätta in T i funktionen 

för varje p i tabellen. Värdena stämmer inte exakt, vilket kan ses i tabell 8, men de är 

tillräckligt exakta för att beräkningen ska gälla. För att skatta felet i beräkningarna 

användes ekvation (13): 

             
 

 
           

  
        (13) 

Beräkningen utfördes i Excel och resulterade för trycket som funktion av temperaturen i 

en felskattning av storleksordningen         . Alltså kan beräkningarna betraktas som 

att de har en relativt hög noggrannhetsordning. 
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Tabell 8. Verkliga värden i kolumnen p och beräknade värden p(T). 

p p(T) 

22,93 22,91 

26,50 26,52 

30,47 30,49 

34,86 34,86 

39,69 39,68 

45,01 44,99 

50,84 50,83 

57,24 57,26 

64,27 64,31 

72,07 72,04 

73,83 73,83 

 

Alla beräkningar som utförts på samma sätt som ekvation (12) beskriver har även 

validerats på samma sätt. Dessa beräkningar, precis som i det presenterade fallet, 

stämmer inte exakt. Dock antas även dessa beräknade värden tillräckligt nära för att 

vara godtagbara att använda för modellen. 

3.2.1 Beräkning av punkter i processerna 

De båda processerna har beräknats enligt 4 punkter i ett p-h-diagram för kylmediet CO2. 

Laddningsprocessen flyter moturs i diagrammet och urladdningsprocessen flyter 

medurs. Två av punkterna i både laddnings- och urladdningsprocessen har beräknats 

enligt ideala förhållanden, det vill säga att entropin s är konstant mellan två punkter. 

Laddningsprocessen 

Laddningsprocessen i basfallet består av kretsen enligt figur 10. Siffrorna i figur 10 står 

för de olika processtegen som presenteras senare i detta avsnitt. Kretsen består av en 

kompressor, gaskylare, expander samt en förångare.  

 

Figur 10. Schematisk bild över laddningsprocessen. Arbetsmediet leds genom en förångare, vidare genom en 

kompressor (K) och sedan genom en gaskylare. Slutligen går arbetsmediet genom en expander (E) och tillbaka 

genom förångaren. 
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Arbetsmediet, CO2, går runt enligt siffrorna 1-4 moturs. Figur 11 föreställande ett p-h-

diagram härleder, grovt sett, tryck mot entalpi i och mellan de olika punkterna i 

processen. 

Laddningsprocessen modellerades med början i punkt 1 i figur 10, där 

förångningstemperaturen är känd på mättnadskurvan i gasform. Entalpi, entropi och 

tryck i punkt 1 beräknades som funktioner av temperaturen genom tabeller enligt 

samma princip som tidigare beskrivet under avsnitt 3.2. Punkt 2 beräknades genom att 

ansätta en punkt 2s, som håller en konstant entropi från punkt 1. Konstant entropi 

innebär att det aktuella steget sker idealt och i laddningsprocessen skulle kompressorn 

ha en verkningsgrad på 100 procent. Punkten 2s, den streckade linjen i figur 11, har ett 

känt tryck från tabell 3 och entropin är densamma som i punkt 1. Entalpin i punkt 2s 

beräknas enligt tabeller över höga tryck och temperaturer. För att få en mer 

verklighetsbaserad komprimering användes verkningsgraden för kompressorn från 

tabell 3 och följande beräkning enligt ekvation (14) användes:  

      
      

  
      (14) 

Enligt ekvation (14) beräknas entalpin i punkt 2 (h2) med hjälp av entalpin i punkt 1 (h1) 

och punkt 2s (h2s). Isentropverkningsgraden för kompressorn utgörs av ηs. Vidare 

beräknades temperaturen i punkt 2 genom en funktion av tryck och entalpi. 

 

Figur 11. Laddningsprocess med utmärkta punkter för den termoelektriska lagringen. 

Från punkt 2 till punkt 3 går arbetsmediet genom gaskylaren, vilket innebär att 

temperaturen sjunker. Sluttemperaturen är enligt tabell 3 känd, liksom trycket som är 

detsamma som i punkt 2. Både entropi och entalpi beräknades som funktioner av 

temperatur och tryck. För att komma till punkt 4 behövdes återigen en isentrop punkt, 

4s. Entropin i denna punkt är alltså densamma som i punkt 3. Dock har arbetsmediet i 

punkt 4s passerat in i området för vätska, och en ånghalt x kan bestämmas genom 

ekvation (15): 

  
        

       
      (15) 

Ånghalten ges alltså av skillnaden i entropin i punkten 4s och entropin på 

mättnadskurvan för vätska, vilket divideras med skillnaden mellan entropin i punkten 1 
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och entropin på mättnadskurvan för vätska. I punkten 4s beräknades även entalpin hliq 

för mättnadskurvan för vätska, för en känd temperatur enligt punkt 1. För att uppskatta 

vilken entalpi som punkten 4s slutar i användes ekvation (16): 

                      (16) 

Ånghalten x som tidigare beräknats användes för att hitta var punkten 4s hamnar 

innanför mättnadskurvan. Dessa beräkningar användes för att ta fram punkt 4, på 

samma sätt som för att uppskatta punkten 2. Mellan punkt 3 och 4 leds arbetsmediet 

genom en expander med en verkningsgrad enligt tabell 3. Entalpin i punkt 4 hittades 

således genom ekvation (17): 

                     (17) 

I denna formel är isentropverkningsgraden för expandern ηs, entalpin i punkt 3 h3 och 

entalpin i punkt 4s h4s. Temperaturen i punkt 4 är känd och är densamma som i punkt 1. 

Från punkt 4 till punkt 1 är både temperaturen och trycket konstant och cykeln börjar 

om. 

Urladdningsprocessen 

Urladdningsprocessen i basfallet består av kretsen enligt figur 12. Liksom i föregående 

avsnitt står siffrorna i figur 12 för de olika processtegen som presenteras senare i detta 

avsnitt. Kretsen består av en pump, gasvärmare, turbin samt en kondensor. 

Arbetsmediet, CO2, går runt enligt siffrorna 1-4, men i urladdningsfallet medurs. Figur 

13 föreställande ett p-h-diagram härleder, även detta grovt sett, tryck mot entalpi i och 

mellan de olika punkterna i processen. 

 

Figur 12. Schematisk bild över urladdningsprocessen. Arbetsmediet leds genom en kondensor, vidare genom 

en pump (P) och sedan genom en gasvärmare. Slutligen går arbetsmediet genom en turbin (T), som genererar 

elektricitet, och tillbaka genom kondensorn igen. 

Urladdningsprocessen går åt motsatt riktning mot laddningsprocessen. Punkt 1 i figur 4 

återfinns på mättnadskurvan för CO2 i området för vätska. Temperaturen i denna punkt, 

kondenseringstemperaturen, är känd enligt tabell 4. Trycket i punkt 1 beräknades som 

funktion av kondenseringstemperaturen genom ekvationerna för mättnadskurvan. 
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Entalpi och entropi i punkt 1 beräknades även enligt tabeller från mättnadskurvan. 

Vidare till punkt 2, behövdes återigen en punkt 2s. Som i föregående avsnitt 3.2.1.1, 

hålls entropin konstant mellan punkterna 1 och 2s. Trycket i punkt 2s är känt enligt 

tabell 4, vilket användes för att ta fram entalpin i punkten. För att hitta punkt 2 användes 

ekvation (18): 

      
      

  
     (18) 

Mellan punkt 1 och 2 pumpas arbetsmediet upp till ett känt tryck, detsamma som i 

punkt 2s. Isentropverkningsgraden, ηs, som antagits för pumpen finns angiven i tabell 4. 

Temperaturen i punkt 2 beräknades som funktion av trycket.  

 

Figur 13. Urladdningsprocess med utmärkta punkter för den termoelektriska lagringen. 

Mellan punkt 2 och 3 leds arbetsmediet genom en värmeväxlare och det lagrade 

varmvattnet värmer arbetsmediet till en temperatur angiven i tabell 4. Trycket är även 

konstant mellan dessa punkter. Både entalpin och entropin i punkt 3 hittades som 

funktion av temperaturen och trycket.  

Punkt 4 hittades liksom punkt 2 genom en punkt 4s, vilken har samma tryck och 

temperatur som punkt 1. För att uppskatta var inom mättnadskurvan punkt 4s bör hamna 

beräknades ett x, det vill säga vilken ånghalt arbetsmediet har. Ånghalten x beräknades 

enligt ekvation (19): 

  
      

       
      (19) 

Differensen mellan entropin i punkt 4s, s4s, och entropin från mättnadskurvan i området 

för vätska, s1, dividerades med differensen mellan entropin från mättnadskurvan i 

området för gas, sgas, och återigen entropin s1. Beräkningen av entalpin i samma punkt, 

4s, krävde dock två villkor. Detta eftersom ånghalten x är lika med 1 precis på 

mättnadskurvan och innanför mättnadskurvan är den mindre än 1. När trycket 

varierades i modelleringen varierades även ånghalten och entalpin i punkt 4s hamnade 

ibland utanför mättnadskurvan. Två villkor formulerades därför, ett som gäller för 

    och ett för    . Utifrån ånghalten     beräknades entalpin i punkten genom 

ekvation (20): 

                      (20) 
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Entalpin h1 kommer från mättnadskurvan i området för vätska och på samma sätt 

kommer hgas från mättnadskurvan i området för gas. För     beräknades entalpin i 

punkten 4s som funktion av trycket och entropin i samma punkt. Vidare till punkt 4 

beräknades till en början entalpin enligt ekvation (21): 

                     (21) 

Formeln är densamma som för laddningsprocessen. Skillnaden i detta fall är att ηs står 

för isentropverkningsgraden för turbinen, vilken finns presenterad i tabell 4. Slutligen 

sluts cykeln med konstant kondenseringstemperatur och tryck mellan punkt 4 och 1, se 

figur 13. 

Överhettning och förvärmning av arbetsmediet  

Utöver basfallet undersöktes även processer med överhettning av arbetsmediet. För 

laddningsprocessen innebär det att en värmeväxlare placeras innan kompressorn. Denna 

värmeväxlare används för att värma arbetsmediet innan det komprimeras, vilket leder 

till att en mindre mängd arbete krävs för kompressionen. Överhettningen sker med 

exempelvis spillvärme från fjärrvärmeproduktion, det vill säga returvatten från 

fjärrvärmenätet som generellt håller en temperatur på 45 °C. Figur 14 är en förenklad 

schematisk bild över laddningsprocessen med en inkluderad överhettning. 

 

Figur 14. Schematisk bild över laddningsprocessen. Arbetsmediet leds genom en förångare, vidare genom en 

värmeväxlare (ÖH) som överhettar arbetsmediet för att sedan ledas genom enkompressor (K). Efter 

kompressorna leds arbetsmediet vidare genom en gaskylare och slutligen går arbetsmediet genom en expander 

(E) och tillbaka genom förångaren. 

Överhettningen i laddningsprocessen har modellerats genom att en punkt lagts till, från 

basfallet sett, mellan punkt 1 och 2. Det vill säga, punkt 2 blir punkt 3 och vidare runt 

cykeln. I punkt 1 lämnar arbetsmediet mättnadskurvan och vidare till punkt 2, där det 

värms till temperaturen för returvattnet från fjärrvärmenätet. De nya parametrarna som 

modellerats finns presenterade i tabell 9 nedan. 
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Tabell 9. Beskriver modelleringsvärden och utgångsgissningar för laddningsprocessen med överhettning. 

Laddningscykel         

Processteg   Värde Enhet Punkt 

Förångningstemperatur 10 °C 4-1  

Sluttemperatur överhettning 45 °C 2 

Sluttryck kompressor 105 bar 3 

Isentropverkningsgrad kompressor 86 % 2-3 

Sluttemperatur gaskylare 40 °C 4 

Isentropverkningsgrad expander 85 % 4-5 
 

Punkt 1 är alltså densamma som tidigare och har tagits fram på samma sätt som i 

basfallet för laddningsprocessen. Trycket i punkt 2 är detsamma som i föregående punkt 

och sluttemperaturen för överhettningen följer från tabell 9. Entalpin och entropin i 

punkten beräknades som funktioner av trycket och temperaturen. Vidare till punkt 3s 

och 3, vilken beräknades på samma sätt som punkt 2s och 2 i basfallet. Skillnaden är 

endast den att utgångspunkten är 2 istället för 1. Detta kan tydligt ses i figur 15, där 

punkterna är märkta med respektive siffra, något som även ses i tabell 9. 

 

Figur 15. Laddningsprocess med överhettning inkluderad, punkter i processen för den termoelektriska 

lagringen är utmärka med siffrorna 1-5 samt 3s och 5s. 

Trycket i punkt 3 är en ny utgångsgissning, se tabell 9, vilket är lägre än förut. Detta 

beror på att överhettningen av arbetsmediet ger en lägre arbetsbelastning för 

kompressorn. Nästföljande punkter har också beräknats som i basfallet, men med 

förskjutning så punkt 3 blir punkt 4 och så vidare. Processen kan även utläsas i p-h-

diagrammet i figur 15. Mellan punkt 1 och 2 överhettas arbetsmediet och vidare 

komprimeras det mellan punkt 2 och 3. Värmeväxling sker mellan punkt 3 och 4 och 

arbetsmediet expanderas mellan punkt 4 och 5. Förångning sker slutligen mellan punkt 

1 och punkt 5. Dessa punkter i figur 15 motsvaras av punkterna i den schematiska 

översikten av processen i figur 14. 

Urladdningsprocessen undersöktes också, utöver basfallet, med alternativet 

förvärmning. Förvärmningen av arbetsmediet i urladdningsprocessen placerades efter 

pumpen, se figur 16.  
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Figur 16. Schematisk bild över urladdningsprocessen. Arbetsmediet leds till en början genom en kondensor, 

vidare genom en pump (P) och sedan genom en värmeväxlare (FV) som överhettar arbetsmediet. Slutligen går 

arbetsmediet genom en gasvärmare för att sedan ledas vidare till en turbin (T), som genererar elektricitet, och 

tillbaka genom kondensorn igen. 

Kondenseringstemperaturen är känd enligt tabell 10 och likaså trycket efter pumpningen 

av arbetsmediet. Dessa punkter, 1 och 2, har samma värden som motsvarande punkter i 

basfallet. Vid punkt 3 blir det däremot annorlunda från basfallet, då en värmeväxlare 

överhettar arbetsmediet, likt laddningsprocessen. Även här används med fördel 

spillvärme i form av returvatten från fjärrvärmenätet. Sluttemperaturen för 

överhettningen är känd enligt utgångsgissningen i tabell 10. Trycket i punkt tre är även 

detsamma som i punkt 2. Entropin och entalpin i punkt 3 är båda beräknade som 

funktioner av temperaturen och trycket. 

Tabell 10. Beskriver modelleringsvärden och utgångsgissningar för urladdningsprocessen med överhettning. 

Urladdningscykel        

Processteg  Värde Enhet Punkt 

Kondenseringstemperatur 5 °C 5-1 

Isentropverkningsgrad pump 60 % 1-2 

Sluttryck för pump 100 bar 2 

Sluttemperatur överhettning 45 °C 3 

Sluttemperatur gasvärmare 120 °C 4 

Isentropverkningsgrad turbin 88 % 4-5 
 

De resterade punkterna i processen är beräknade enligt samma procedur som i basfallet 

för urladdningscykeln, med skillnaden att punkt 3 motsvaras av punkt 4 och punkt 4 

motsvaras av punkt 5.   
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Figur 17. Urladdningsprocess med överhettning inkluderad, punkter i processen för den termoelektriska 

lagringen är utmärka med siffrorna 1-5 samt 2s och 5s. 

I figur 17 kan punkterna utläsas i ett p-h-diagram, som beskriver trycket i förhållande 

till entalpin. Mellan punkterna 1 och två utförs ett pumparbete och vidare sker en 

förvärmning av arbetsmediet mellan punkt 2 och 3. Därefter sker en värmeväxling 

under antaget konstant tryck i punkt 3 till 4 och ett effektuttag med hjälp av en turbin 

mellan punkterna 4 och 5. Slutligen kondenseras arbetsmediet mellan punkt 5 och punkt 

1. Punkterna 1-5 i figur 17 motsvaras av samma punkter i figur 10. 

3.2.2 Resultatberäkning 

För resultatberäkningarna användes en rad formler och de för studien intressanta 

beräkningarna består av arbetet som utförs mellan olika punkter. För fallen med 

överhettning och förvärmning gäller samma beräkningar, men indexsiffran är förskjuten 

ett steg i exempelvis kompressorarbetet. 

Laddningscykel 

För laddningscykeln beräknades först arbetet på den kalla sidan, värmesänkan. Sedan 

beräknades kompressorarbetet och vidare expanderarbetet och arbetet på den varma 

sidan. Slutligen beräknades det tillförda arbetet och värmefaktorn, COP. Alla formler 

som beräkningarna baserades på presenteras i tabell 11. 

Tabell 11. Ekvationer som använts för resultatberäkningar för laddningsprocessen. 

Ekvation Nr. 

                 1 

                          2 

                3 

                        4 

                      5 

    
         

               
 6 
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Eftersom tekniken kring termoelektrisk lagring ännu inte är kommersiell och det är 

svårt att få en uppfattning om huruvida resultaten är rimliga har referenser kring 

värmefaktor, COP, i samband med industriella värmepumpar undersökts.  I en rapport 

från Värmeforsk anges en värmefaktor på 3,3-3,6 för en koldioxidprocess i 2 steg, det 

vill säga en kompression och en gaskylare. Liknande verkningsgrader och temperaturer 

som modellen i detta examensarbete anges i rapporten, kompressorverkningsgraden 

anges som 80 procent och sluttemperaturen för gaskylaren är 50 °C. Trycksättningen är 

dock lägre med 120-130 bar (Värmeforsk, 2004). Vidare påträffades information om 

värmepumpar med okänd verkningsgrad för kompressorn, men med sluttemperatur för 

gaskylare på 50 °C och en förångningstemperatur på 0 °C. Med dessa förutsättningar 

och en elektrisk kompression angiven presenteras en värmefaktor på 3-8 för industriella 

värmepumpar (Heat Pump Centre, 2014). 

Urladdningscykel 

För urladdningscykeln är beräkningen för den kalla sidan, det vill säga värmesänkan 

densamma som för laddningscykeln, se ekvation 2 i tabell 12. Beräkningarna för 

urladdningscykeln består av ett pumparbete, ett turbinarbete samt arbetet för den varma 

sidan. Den varma sidan beräknas i detta fall tvärtom från fallet med laddningscykeln 

eftersom processen går åt motsatt håll. Vidare beräknades ett uttaget arbete och utifrån 

det även en verkningsgrad för cykeln. Slutligen beräknades en total verkningsgrad för 

systemet, ηRTE. Alla formler som beräkningarna baserades på presenteras i tabell 12. 

Tabell 12. Ekvationer som använts för resultatberäkningar för urladdningsprocessen. 

Ekvation Nr. 

                    1 

                2 

                      3 

                     4 

         
              

         
 5 

                  6 

 

För att validera verkningsgraden för urladdningsprocessen beräknades även en 

carnotverkningsgrad. Enligt Alvarez (1990) är carnotverkningsgraden för en 

värmemotor som arbetar mellan två givna temperaturer,       och      , i en 

kretsprocess den högsta verkningsgrad som kan uppnås. Carnotverkningsgraden ηcarnot 

ges av ekvation (22): 

          
     

     
      (22) 

Carnotverkningsgraden jämfördes med resultaten för verkningsgraden för processen, 

där de högsta och de lägsta temperaturerna användes i beräkningen. 
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3.2.3 Sluten cykel 

På samma premisser som för fallet med en öppen cykel modellerades även ett fall med 

en sluten cykel. Alla beräkningar i detta fall är utförda på exakt samma sätt som med 

den öppna cykeln. Det som skiljer fallen åt är att den minsta temperaturskillnaden 

mellan förångningstemperaturen och kondenseringstemperaturen är 4°C. Detta i enlighet 

med temperaturdifferensen som använts i artikeln av Morandin et al. (2012). 

Tabell 13. Presenterar begynnelsevärden för laddningsprocessen för den slutna cykeln.  

Laddningscykel      

Processteg   Värde Enhet 

Förångningstemperatur 2 °C 

Kondenseringstryck 
 

151 bar 

Isentropverkningsgrad kompressor 86% 
 Gaskylarens sluttemperatur 40 °C 

Isentropverkningsgrad expander 85% 
 Sluttemperatur FV 45 °C 

Sluttryck kompressor FV 167 bar 

 

I urladdningsprocessen överhettas dock inte arbetsmediet, utan det förvärms innan det 

leds genom gasvärmaren. Detta eftersom arbetsmediet i urladdningscykeln redan 

befinner sig i det överkritiska området vid förvärmningen, det vill säga över den kritiska 

punkten. Antaganden har gjorts om att i den öppna cykeln förvärms arbetsmediet genom 

värmeväxling och i den slutna cykeln förvärms arbetsmediet mot omgivande luft. 

Tabell 14. Presenterar begynnelsevärden för urladdningsprocessen för den slutna cykeln.  

Urladdningscykel      

Processteg Värde Enhet 

Kondenseringstemperatur -2 °C 

Sluttryck för pump 150 bar 

Isentropverkningsgrad värmepump 60% 
 Värmeväxlare sluttemperatur 120 °C 

Isentropverkningsgrad turbin 88% 
 FV efter pump 20 °C 

Sluttryck pump FV 100 bar 
 

Sedan varierades förångnings- och kondenseringstemperaturen tillsammans med 

förvärmnings- och överhettningstemperaturen samt sluttemperaturen för gaskylaren för 

att kunna jämföra olika resultat. Trycket varierades utefter behov i laddningsprocessen, 

då sluttemperaturen efter komprimeringen antogs vara 120 °C. I vissa fall behövdes ett 

lägre tryck och i andra fall behövdes ett högra tryck. I denna rapport presenteras fem av 

dessa modelleringar, vilka kan ses i bilaga 2 för den slutna cykeln. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av de olika modelleringarna. Ett flertal olika 

modeller har skapats för att kunna jämför resultaten från de olika alternativen. Basfallet 

har modellerats enligt en laddningsprocess samt en urladdningsprocess, vilka är väldigt 

förenklade. Inga massflöden har räknats in i modellen varken för basfallet eller för 

överhettnings- och förvärmningsfallen.  

Till en början modellerades överhettning innan kompressorn i laddningscykeln. Sedan 

modellerades även förvärmning efter pumparbetet i urladdningscykeln. För alla 

modellerings resultat, se bilaga 1 och bilaga 2. 

Tabell 15. Varierade inparametrar, såsom temperaturer och tryck i de fem olika modelleringsfallen. 

Cykel Process Processteg  Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet 

Öppen 

Laddning 

Förångningstemp. 5 10 15 10 10 °C 

Kondenseringstryck 157 168 184 168 168 bar 

Gaskylarens sluttemp. 40 35 35 35 40 °C 

Sluttemp. ÖH 45 45 40 45 45 °C 

Tryck kompressor ÖH 89 103 127 103 103 bar 

Urladdning 
Kondenseringstemp. 5 2 7 5 5 °C 

ÖH efter pump 45 45 40 45 45 °C 

Sluten 

Laddning 

Förångningstemp. 2 2 2 4 4 °C 

Kondenseringstryck 151 151 151 154 154 bar 

Gaskylarens sluttemp. 35 40 40 40 35 °C 

Sluttemp. ÖH 45 45 40 45 45 °C 

Tryck kompressor ÖH 81 81 87 93 86 bar 

Urladdning 
Kondenseringstemp. -2 -2 -2 0 0 °C 

FV efter pump 15 20 20 15 20 °C 

 

Tabell 15 visar de temperaturer och tryck som varierades under modelleringarna för de 

olika fallen. För modellens samtliga inparametrar, se bilaga 1 för öppen cykel och 

bilaga 2 för sluten cykel.  

4.1 Laddningsprocessen 

Laddningsprocessen modellerades enligt avsnitt 3.2.1 för den öppna cykeln och enlige 

avsnitt 3.2.3 för den slutna cykeln. En sammanställning av resultatet presenteras i tabell 

16. För mer detaljerade resultat, se bilaga 1 för öppen cykel och bilaga 2 för sluten 

cykel. 
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Tabell 16. Resultat från modellering av laddningsprocess för basfallet (BF) och överhettning (ÖH), summering 

av arbete och COP för både öppen och sluten cykel. De högsta resultatsiffrorna är markerade med fet stil. 

 
 

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 

Cykel 
Typ av arbete 

[kJ/kg] 
BF ÖH BF ÖH BF ÖH BF ÖH BF ÖH 

Öppen 

Kall sida 161,0 179,1 174,5 195,1 170,4 193,8 174,5 195,1 160,2 180,8 

Kompressorarbete 67,7 52,8 63,4 50,7 59,8 51,8 63,4 50,7 63,4 50,7 

Expanderarbete -14,6 -11,0 -13,2 -8,8 -13,8 -9,1 -13,2 -8,8 -14,4 -10,0 

Varm sida 214,1 220,9 224,7 237,0 216,5 236,4 224,7 237,0 209,3 221,6 

Tillfört arbete 53,0 41,8 50,2 41,9 46,1 42,7 50,2 41,9 49,1 40,8 

COP 4,0 5,3 4,5 5,7 4,7 5,5 4,5 5,7 4,3 5,4 

Sluten 

Kall sida 174,3 129,5 160,4 115,6 160,4 120,9 160,6 124,7 174,5 132,7 

Kompressorarbete 70,2 54,0 70,2 54,0 70,2 56,3 68,1 58,1 68,1 53,0 

Expanderarbete -13,4 -10,5 -14,9 -12,0 -14,9 -12,1 -14,7 -11,5 -13,2 -9,9 

Varm sida 231,0 234,6 215,7 219,2 215,7 220,1 214,0 230,7 229,4 235,3 

Tillfört arbete 56,8 43,6 55,3 42,1 55,3 44,2 53,4 46,5 54,8 43,1 

COP 4,1 5,4 3,9 5,2 3,9 5,0 4,0 5,0 4,2 5,5 

 

Tabell 16 visar resultat från fem fall som modellerats, vilka återfinns lodrätt i tabellen. 

Vågrätt i samma tabell presenteras processtegen, det vill säga vilken beräkning som 

gjorts beroende på vilken typ av arbete som utförts. 

 

Figur 18. Visar tydligt skillnaden mellan COP för de fem olika fallen och de fyra olika systemalternativen. 

En sammanfattning av resultaten för COP visas i figur 18 där staplarna visar 

laddningsprocessens värde på COP för basfallet och fallet med överhettning för öppen 

(ÖC) och sluten cykel (SC). 

4.2 Urladdningsprocessen 

Urladdningsprocessen modellerades enligt avsnitt 3.2.1.2 samt avsnitt 3.2.1.3 för den 

öppna cykeln och avsnitt 3.2.3 för den slutna cykeln. En sammanställning av resultatet 
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presenteras i tabell 17. För mer detaljerade resultat, se bilaga 1 för öppen cykel och 

bilaga 2 för sluten cykel. 

Tabell 17. Resultat från modellering av urladdningsprocess för basfallet (BF) och förvärmning (FV). 

Summering av arbete, verkningsgrad och carnotverkningsgrad för både öppen och sluten cykel. De högsta 

resultatsiffrorna är markerade med fet stil. 

 

 

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 

Cykel Typ av arbete 

[kJ/kg] 
BF FV BF FV BF FV BF FV BF FV 

Öppen 

Kall sida 278,0 278,0 281,1 281,1 275,6 275,6 278,0 278,0 278,0 278,0 

Pump -10,5 -10,5 -10,3 -10,3 -10,5 -10,5 -10,5 -10,5 -10,5 -10,5 

Turbin 50,4 50,4 52,7 52,7 49,1 49,1 50,4 50,4 50,4 50,4 

Varm sida 318,0 224,5 323,5 224,5 314,1 238,6 318,0 224,5 318,0 224,5 

Uttaget arbete 39,9 39,9 42,4 42,4 38,5 38,5 39,9 39,9 39,9 39,9 

η [%] 12,6 17,8 13,1 18,9 12,3 16,1 12,6 17,8 12,6 17,8 

ηcarnot [%] 29,2 30,0 28,7 29,2 29,2 

 
 

BF FV BF FV BF FV BF FV BF FV 

Sluten 

Kall sida 242,1 284,7 242,1 284,7 242,1 284,7 240,3 282,9 240,3 282,9 

Pump -19,6 -9,9 -19,6 -9,9 -19,6 -9,9 -19,8 -10,1 -19,8 -10,1 

Turbin 57,9 56,2 57,9 56,2 57,9 56,2 56,2 54,4 56,2 54,4 

Varm sida 280,5 294,9 280,5 278,4 280,5 278,4 276,7 294,9 276,7 278,4 

Uttaget arbete 38,3 46,2 38,3 46,2 38,3 46,2 36,4 44,3 36,4 44,3 

η [%] 13,7 15,7 13,7 16,6 13,7 16,6 13,1 15,0 13,1 15,9 

ηcarnot [%] 31,0 31,0 31,0 30,5 30,5 

 

Tabell 17 visar resultat från fem fall som modellerats, vilka återfinns lodrätt i tabellen. 

Vågrätt i samma tabell presenteras processtegen, det vill säga vilken beräkning som 

gjorts beroende på vilken typ av arbete som utförts.  

 

Figur 19. Visar tydligt skillnaden mellan verkningsgraden för de fem olika fallen och de fyra olika 

systemalternativen. 
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En sammanställning av verkningsgraden, η, presenteras i figur 19 där staplarna visar 

urladdningsprocessens värde på verkningsgraden för basfallet och fallet med 

överhettning för öppen (ÖC) och sluten cykel (SC). 

4.3 Totalverkningsgrad för systemet 

Utifrån COP och verkningsgrad beräknades en total verkningsgrad för systemet, vilken 

presenteras för de fem fallen i tabell 18. Den totala verkningsgraden för systemet (RTE) 

presenteras för både öppen och sluten cykel för basfallet respektive överhettning och 

förvärmning. 

Tabell 18. Visar den totala verkningsgraden för systemet (RTE) med och utan överhettning/förvärmning för 

både öppen och sluten cykel. De högsta resultatsiffrorna är markerade med fet stil. 

   RTE [%] 

Cykel Modelltyp Process Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 

Öppen 

Basfallet Båda 50,7 58,7 57,7 56,2 53,6 

Överhettning  Laddning 66,3 74,1 68,0 71,0 68,3 

Överhettning  Urladdning 71,8 84,5 75,9 79,6 75,9 

Överhettning/förvärmning Båda 94,0 106,8 89,5 100,6 96,7 

Sluten 

Basfallet Båda 55,6 53,3 53,3 52,6 55,0 

Överhettning  Laddning 73,6 71,3 68,1 65,1 71,7 

Förvärmning  Urladdning 63,8 64,8 64,8 60,1 66,5 

Överhettning/förvärmning  Båda 84,4 86,6 82,7 74,4 86,7 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring resultaten från modelleringen och huruvida dessa 

är rimliga i förhållande till referenser. Utöver modellen diskuteras även hur en 

termoelektrisk lagring potentiellt skulle fungera på elmarknaden både i Sverige och i 

andra Europeiska länder. 

5.1 Processerna 

De olika fallen som modellerats har alla liknade resultat för den totala verkningsgraden 

som från referensartikeln av Morandin et al. (2012), vilket tyder på att resultaten är 

inom rimlig gräns. Detta gäller resultaten för den slutna cykeln eftersom 

modelleringarna i referensartikeln är baserade på slutna cykler. De högsta resultaten för 

laddningsprocessen utgörs med avseende på COP, vilket kan ses i tabell 16. För den 

öppna cykeln resulterade fall 2 och 4 med överhettning i de högsta värdena på COP och 

för den slutna cykeln erhölls det högsta resultatet i fall 5 med överhettning. Varför de 

högsta värdena är intressanta är eftersom COP är ett mått på förhållandet mellan 

tillgänglig värme och tillförd energi, alltså ju högre värde desto mer värme kan erhållas 

från processen. Det absolut högsta värdet 5,7 på COP vilket erhölls från den öppna 

cykeln med överhettning i fall 2 och 4. Referensvärden för värmefaktorn hos en 

värmepump hittas i avsnitt 3.2.2.1. Värdena på COP varierar i ett spann på 3-8 och det 

kan konstateras att resultaten för modellen i detta examensarbete ligger inom spannet. 

Dock har inte faktorer såsom mekaniska verkningsgrader räknats med i modellen och 

om detta togs i beaktande skulle värmefaktorn förmodligen bli lägre. 

Den högre värmefaktorn tyder på att överhettningen bidrar positivt till att öka 

effektiviteten i laddningsprocessen. Att överhetta arbetsmediet innan det leds igenom 

kompressorn innebär att mindre arbete går åt för kompressionen eftersom temperaturen 

hos arbetsmediet blir högre innan kompressorsteget. Överhettningen av arbetsmediet 

sker genom en värmeväxlare som exempelvis värms med hjälp av spillvärme från 

fjärrvärmeproduktion, vilket är en miljömässigt smart lösning. Spillvärmen finns där 

oavsett om den används eller inte och att öka effektiviteten för laddningsprocessen är 

väl motiverad.  

För att jämföra alla fall 1-5 i termer av basfallet mot processen med överhettning, kan 

konstateras att överhettningen ger en värmefaktor som är ungefär en enhet högre än i 

basfallet, beroende på överhettningstemperaturen. I tabell 15 visas att fall 3 överhettas 

arbetsmediet endast till 40 °C, jämfört med 45 °C i övriga fall, vilket ger en något 

mindre skillnad i COP för basfallet och överhettningsfallet. Alltså är överhettning att 

föredra i samtliga fall då det ger ett högre COP, vilket kan ses i tabell 16. Något som 

även tycks ha stor betydelse är sluttemperaturen för gaskylaren, vilken i den öppna 

cykeln för fall 2 och 4 är 35 °C, se tabell 15. För fall 5 i den slutna cykeln är 

sluttemperaturen liksom för fallen i den öppna cykeln 35 °C. Utifrån detta kan 

konstateras att ju lägre temperaturen är efter gaskylningen, desto mindre arbete går åt i 

nästföljande expandersteg, se tabell 16, och den tillgängliga värmen ökar.  
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Urladdningsprocessen för sig själv bedöms utifrån dess verkningsgrad. I tabell 17 

presenteras resultatet av de fem fallen från modelleringen. För den öppna cykeln är det 

entydigt fall 2 med förvärmning där den högsta verkningsgraden fås och för den slutna 

cykeln erhålls den högsta verkningsgraden i fall 2 och 3 med förvärmning. Fall 2 för 

den öppna cykeln har en kondenseringstemperatur på 2 °C och en 

förvärmningstemperatur på 45 °C, vilket kan ses i tabell 15. Liksom i laddningscykeln 

verkar en lägre sluttemperatur för gaskylaren att påverka processen positivt i termer av 

en högre verkningsgrad. I den öppna cykeln verkar det generellt om en lägre 

kondenseringstemperatur, högre förvärmningstemperatur samt en lägre sluttemperatur 

för gaskylningen ger en högre verkningsgrad.  

För den slutna cykeln hade fall 2 och 3 med förvärmning samma resultat, vilket beror på 

att inparametrarna var identiska. Det verkar även i dessa fall vara så att en lägre 

kondenseringstemperatur och en högre förvärmningstemperatur som är mest effektivt 

för att uppnå en högre verkningsgrad för processen. Förvärmningen bidrar till att inte 

lika mycket energi går at till att värma arbetsmediet med det lagrade hetvattnet genom 

värmeväxling och därmed kan verkningsgraden stiga, enligt ekvation 5 i tabell 12. 

Pumparbetet tycks påverkas positivt av den lägre kondenseringstemperaturen, då arbetet 

blir mindre ju lägre kondenseringstemperaturen är. Detta påverkar i sin tur det uttagna 

arbetet då det är skillnaden mellan turbin- och pumparbete. 

Resultaten för verkningsgraderna för de olika fallen och processerna validerades mot 

carnotverkningsgraden. I tabell 17 kan verkningsgraden för urladdningsprocessen samt 

carnotverkningsgraden utläsas mot varandra och ingen av de modellerande 

verkningsgraderna överstiger carnotverkningsgraden i respektive fall. Detta tas med i 

rimlighetsbedömningen av modellen och det kan konstateras att resultaten är rimliga. 

5.2 Systemet 

När det kommer till systemets totala verkningsgrad (RTE) för den öppna cykeln har fall 

2 de högsta modelleringsresultaten, för alla olika systemalternativ. Med tanke på att fall 

2 hade högst resultat för både värmefaktorn och verkningsgraden för processen med 

överhettning och förvärmning för den öppna cykeln faller det sig naturligt att även 

totalverkningsgraden för detta fall blir högst. Dock resulterade överhettning och 

förvärmning för både laddnings- och urladdningsprocess i en totalverkningsgrad över 

100 procent. Detta kan förklaras genom att de båda processerna i sig är väldigt 

gynnsamma med överhettning och förvärmning inkluderat. Den öppna cykeln är inte 

heller lika begränsad i termer av exempelvis kylning som den slutna cykeln och 

processerna behöver inte anpassas på samma sätt till varandra. 

Något som måste beaktas vid utvärdering av resultaten är att dessa är något 

missvisande. Modellen är endast baserad på isentropverkningsgrader och inga 

mekaniska verkningsgrader, tryckfall eller värmeförluster, vilket gör att endast cyklerna 

i sig själva kan utvärderas. Något som talar emot fall 2 är inparametrarna, såsom den 

låga förångningstemperaturen. För en öppen cykel är kondenseringstemperaturen på 2 
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°C nästan omöjlig i Sveriges klimat eftersom tanken är att kylning ska ske genom 

omgivande luft eller sjövatten. Då är det svårt att åstadkomma en så pass låg temperatur, 

men fall 2 visar då att kondenseringstemperaturen är en kritisk parameter för en så hög 

totalverkningsgrad som möjligt.  

För att kunna undersöka vilka parametrar som påverkar processerna mest kritiskt var det 

väsentligt att modellera flera olika fall. Dock kan fall 3 med överhettning anses vara det 

mest rimliga fallet i termer av temperaturer. Kondenseringstrycket i laddningsprocessen 

för basfallet är något högt på 184 bar, vilket beror på att förångningstemperaturen är 

högre i detta fall än i de andra fallen. Entalpin blir då lägre i kompressorsteget och ett 

högre tryck krävs för att nå den önskade sluttemperaturen på 120 °C. Med överhettning 

i laddningsprocessen kan kondenseringstrycket sänkas eftersom arbetsmediet överhettas 

innan kompressorsteget, vilket ökar entalpin med temperaturen. Kompressionen startar 

då med en högre entalpi än i basfallet och det krävs inte lika högt tryck för att uppnå 

120 °C. Arbetsmediet i både laddnings- och urladdningsprocessen överhettas i detta fall 

endast till 40 °C, vilket kan vara mer rimligt i termer av förluster då returvattnet från 

fjärrvärmenätet håller en temperatur på ungefär 45 °C. I fall 3 har gaskylaren en 

sluttemperatur på 35 °C, vilket verkar ha en positiv effekt på cykeln, eftersom även fall 

2 och 4 har samma egenskaper och uppnår då de högsta resultaten för COP. 

Kondenseringstemperaturen i urladdningsprocessen är högre i fall 3 än de andra fallen, 

något som också kan anses som mer rimligt då även denna kylnig sker mot omgivande 

luft eller sjövatten. Fall 3 för den öppna cykeln har i basfallet det näst högsta resultatet 

för den totala verkningsgraden, men i övriga överhettningsfall är resultaten bland de 

lägre. Även om dessa resultat är lägre är de inte låga, utan kan antas rimliga utifrån de 

tidigare nämnda referensartiklarna av Morandin et al. (2012), Mercangöz et al. (2012) 

och Hemrle et al. (2011).  

Fall 4 har också fullt rimliga inparametrar där förångningstemperaturen är 10 °C och 

kondenseringstemperaturen är 5 °C. I basfallet är trycket högt på 168 bar, men inte lika 

högs som i fall 3. Detta beror på att entalpin för arbetsmediet är högre vid 10 °C och 

mindre kompressorarbete behövs för att uppnå den önskade temperaturen. Arbetsmediet 

överhettas även till 45 °C samt att sluttemperaturen för gaskylningen är 35 °C, två 

parametrar som visat sig vara kritiska i sammanhanget. Fall 4, liksom fall 2, erhåller i 

överhettningsfallet för laddningscykeln en hög värmefaktor, COP = 5,7. Överhettning 

och förvärmning i både laddnings- och urladdningsprocessen för fall 4 resulterade 

precis som fall 2 i en totalverkningsgrad på över 100 procent.  

Med tanke på de höga resultaten för totalverkningsgraden i fallen med överhettning och 

förvärmning kan konstateras att det är mycket fördelaktigt om möjligheterna för detta 

finns. Om termoelektrisk lagring implementeras i en kraftvärmeproduktion finns det 

tillgång på spillvärme och kanske i vissa fall rökgaskondensering, vilket i så fall bör 

utnyttjas för att uppnå en högre verkningsgrad för systemet. Något som talar emot en 

sluten cykel är att ett islager behöver ingå i systemet för kylning. Islagret kräver enligt 

avsnitt 2.4.1.1 en separat process, vilket gissningsvis kan öka kostnaderna för systemet i 

stort. Islagerprocessen kräver även elektrisk energi, men eftersom en så låg 
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kondenseringstemperatur som möjligt ökar verkningsgraden för urladdningsprocessen, 

kan energin går åt till att ladda islagret vinnas igen i ökad verkningsgrad för 

urladdningen. 

5.3 Marknaden 

Så som elmarknaden är uppbyggd finns det absolut incitament att en teknik som 

termoelektrisk lagring skulle kunna implementeras. Vid topplaster skulle det vara 

effektivt att kunna skjuta till lagrad elektricitet för att jämna ut belastningen och även 

vid låg belastning i elnätet kunna fylla upp lagren. Med tanke på Sveriges 

elprisområden skulle lagringsmöjligheter kunna gynna ett område som exempelvis har 

underskott på el och detta kunde kanske bidra till att elpriserna i de olika områdena 

jämnas ut. 

Termoelektrisk lagring skulle även kunna innebära en ökad implementering av 

intermittenta och förnybara energikällor såsom vindkraft. Detta genom att dels kunna 

finnas i direkt anslutning till exempelvis en vindkraftspark. Díaz-González et al. (2012) 

menar att den oförutsedda kraftgenerationen förbättras och det blir en mer stabil 

integrering av vindkraft i elnätet med en elektrisk lagring i systemet. Alltså är det 

fördelaktigt att kombinera vindkraft med lagring. Detta är även något som Bathurst & 

Strbac (2003) tar upp i sin artikel, att en elektrisk lagring tillför flexiblitet till systemet 

och på så vis kan en balans tillföras elproduktion genom vindkraft. En lösning med 

ellagring skulle jämna ut elpriserna eftersom lagringen kan laddas ur när det finns 

efterfrågan. 

Ett annat alternativ skulle däremot vara att, vilket detta examensarbete undersökt, att 

kombinera termoelektrisk lagring med kraftvärmeproduktion. En sådan lösning skulle 

kunna innebära att när det finns god tillgång på intermittent energi kan 

kraftvärmeproduktionen fortgå och elektriciteten från denna lagras. Tidsrymden för 

lagringsmöjligheterna med termoelektrisk lagring är som i avsnitt 2.4 beskrivet 

begränsad till ungefär ett dygn, men mycket vind under natten då efterfrågan är låg 

innebär lagringsmöjligheter för dagens efterfråganstoppar. Det vill säga att den energi 

som finns för stunden används. Inom kraftvärmeproduktion finns även goda 

integreringsmöjligheter med tillgång till bland annat spillvärme och eventuella 

ackumulatortankar.  

Ett hinder med termoelektrisk lagring i Sverige är prissättningen. Elpriserna är inte 

särskilt fluktuerande jämförelsevis med andra länder i Europa som exempelvis 

Tyskland. Brunner (2014) anser att Tysklands situation med förnybara energikällor 

kräver att flexibiliteten i systemet måste öka och att den ökade utbyggnaden av 

förnybara energikällor kommer att kräva en omstrukturering av spotpriserna på 

elmarknaden. Detta genom att balansera utbudet och tillföra lagring som används vid 

ökad last. Vid ökad flexibilitet i systemet leder till mer priselasticitet i efterfrågan. Det 

kan därför bli svårt att motivera att lagra elektricitet i Sverige om det inte finns 

tillräckliga ekonomiska incitament ännu. Enligt avsnitt 2.5.4 och Nyamdash & Denny 
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(2013) modellerades elprispåverkan med lagring av el och resultaten pekade på att 

produktionskostnaderna skulle minska, men att de verkliga resultaten pekade på det 

direkt motsatta.  
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6 Slutsatser 

Modellen som utvecklats i detta examensarbete är inte komplett för att kunna bedömas 

helt utifrån beräkningarna, men den visar många intressanta resultat, bland annat vilka 

parametrar som påverkar värmefaktor och verkningsgrader positivt samt att 

termoelektrisk lagring i system med fjärrvärmeproduktion definitivt är intressant att 

undersöka närmre. Att utnyttja spillvärme till en temperatur av 45 °C i form av 

returvatten från fjärrvärmenätet visade sig vara mycket effektivt för att öka prestandan i 

processerna. Både värmefaktorn och verkningsgrader antog högre värden när 

spillvärmen utnyttjades för att överhetta eller förvärma arbetsmediet. Alltså bör 

spillvärme, om det finns att tillgå, inkluderas i processerna. 

Resultaten för den totala verkningsgraden för systemet blev högre, ungefär 10-20 

procentenheter, med en öppen cykel än med en sluten cykel i många av de modellerade 

fallen. Värmefaktorn påverkades positivt av en öppen cykel, då temperaturerna kunde 

varieras i större utsträckning, vilket även gynnade verkningsgraden för 

urladdningsprocessen. Utifrån dessa resultat verkar en öppen cykel att föredra, vilken 

även är mer anpassningsbar i termer av implementering i befintliga system såsom 

kraftvärmeproduktion. Urladdningsprocessen kan i termer av verkningsgrad jämföras 

med exempelvis solceller, där genereringen av el procentuellt är likvärdig. Något som 

även talar för en öppen cykel om det finns förutsättningar för en sådan är att kylning 

mot islager är beroende av elektrisk energi för att kunna fungera samt att 

investeringskostnaderna för ett islager troligen blir högre.  

Elmarknaden i Sverige antas inte mogen för kommersiell energilagring ännu eftersom 

den förnybara energiproduktionen inte är tillräckligt utbyggd. Incitamenten för lagring i 

Sverige är för få och för dåliga, då elpriserna inte fluktuerar i stor utsträckning. Dock 

kommer energilagring att vara nödvändig allteftersom smarta elnät introduceras. 

Termoelektrisklagring verkar i det avseendet vara konkurrenskraftigt eftersom den 

totala verkningsgraden för exempelvis den öppna cykeln är relativt hög. Dessutom är 

både lagringsmediet och arbetsmediet miljömässigt försvarbara. I länder som Tyskland, 

där både elpriserna och prisvariationerna på el är större är kanske en implementering av 

termoelektrisk lagring närmre i tiden. Tyskland har även en större andel förnybar 

elproduktion än Sverige och kanske därför ett större behov. Alltså kan en termoelektrisk 

lagring kanske i ett första skede bli aktuell i länder med en stor andel förnybar 

energiproduktion, såsom Tyskland. Sverige ser dock ut att utvecklas åt samma håll med 

ökad andel vind- och solkraft och i framtiden kan en termoelektrisk lagring bli aktuell, 

men i dagsläget är marknaden inte mogen.  

6.1 Förslag till vidare studier 

Tekniken kring termoelektrisk lagring är långt ifrån utvecklad för kommersiellt bruk 

och det finns många intressanta områden för vidare studier. Dels skulle vidare studier 

vara en lönsamhetsanalys, något som detta examensarbete avgränsats från. Det skulle 

vara intressant både i termer av investeringskostnader och av produktionsvinster. För att 
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få en noggrann lönsamhetsanalys skulle exempelvis mekaniska verkningsgrader för 

komponenter, tryckfall under värmeväxling samt arbetsmediets massflöden räknas in i 

modellen.  

Vidare studier kan även vara att göra ytterligare modelleringar i kombination med 

fjärrvärmeproduktion. Det finns många olika konstellationer som skulle vara intressanta 

att undersöka. En överhettning eller förvärmning med hjälp av rökgaskondensering är 

ett alternativ, där temperaturerna är högre än för returvattnet från fjärrvärmenätet. 

Lagring av el direkt från värmeproduktion är ett annat alternativ, där temperaturen på 

fjärrvärmen som skickas ut i ledningarna är densamma som lagringsmediet för 

termoelektrisk lagring. Även för denna typ av modelleringar skulle det vara intressant 

med en lönsamhetsanalys, något liknande examensarbetet av Jönsson & Parrow (2012). 
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Bilagor 

Bilaga 1: Modelleringsresultat, öppen cykel 

Laddningscykel öppen         

Processteg   Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall5 Enhet 

Förångningstemperatur 5 10 15 10 10 °C 

Kondenseringstryck 
 

157 168 184 168 168 bar 

Isentropverkningsgrad kompressor 86% 86% 86% 86% 86% 
 

Gaskylarens sluttemperatur 40 35 35 35 40 °C 

Isentropverkningsgrad expander 85% 85% 85% 85% 85% 
 

Sluttemperatur överhettning 45 45 40 45 45 °C 

Sluttryck kompressor öh 89 103 127 103 103 bar 

 

 

 

 

 

 

 

Fall 1 

Laddningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 5 39.68 429.13 1821.73 1 
  2s 

 
157 487.34 1821.73 

   2 120.81 157 496.81 
    3 40 157 282.72 1234.33 

   4s 5 39.68 265.50 1234.33 0.25 1036.79 210.48 

4 5 
 

268.09 
    Resultat 

 
      

 
Kall sida, värmekälla 161.0 

   
 

Kompressorarbete 67.7 

   
 

Expanderarbete -14.6 

   
 

Varm sida 214.1 

   
 

Tillfört arbete 53.0 

    COP 4.0    

 

Urladdningscykel öppen         

Processteg   Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall5 Enhet 

Kondenseringstemperatur 5 2 7 5 5 °C 

Sluttryck för pump 
 

100 100 100 100 100 bar 

Isentropisk verkningsgrad värmepump 60% 60% 60% 60% 60% 
 

Värmeväxlare sluttemperatur 120 120 120 120 120 °C 

Isentropisk verkningsgrad turbin 88% 88% 88% 88% 88% 
 

Överhettning efter pump 45 45 40 45 45 °C 

Sluttryck för pump öh 100 100 100 100 100 bar 
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Laddningsprocess, överhettning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 5 39.68 429.13 1821.73 1 
  1b 45 39.68 487.57 2019.52 

   2s 
 

89 533.02 2019.52 
   2 120.49 89 540.42 

    3 40 89 319.54 1381.67 
   4s 5 39.68 306.55 1381.67 0.44 1036.79 210.48 

4 5 39.68 308.50 
    Resultat 

       

 

Kall sida, värmekälla 179.1 
   

 

Kompressorarbete 52.8 
   

 

Expanderarbete -11.0 
   

 

Varm sida 220.9 
   

 

Tillfört arbete 41.8 
   

 

COP öh 5.3 
    

Urladdningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 5 39.68 
  

1 1036.79 210.48 
  2s 

 
100 216.76 1036.79 

     2 9.81 100 220.94 
      3 120 100 538.92 2011.26 

     4s 5 39.68 481.65 2011.26 1.24 
  

1821.73 429.13 

4 5 39.68 488.52 
      Resultat 

       

 

Kall sida, värmesänka 278.0 
   

 

Pumparbete -10.5 
   

 

Turbinarbete 50.4 
   

 

Varm sida 318.0 
   

 

Uttaget arbete 39.9 
   

 

Verkningsgrad cykel 0.126 
   

 

Round Trip Efficiency utan öh  0.507 
   

 

Round Trip Efficiency med öh  0.663 
    

Urladdningsprocess, förvärmning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 5 39.68 
  

1 1036.79 210.48 
  2s 

 
100 216.76 1036.79 

     2 9.81 100 220.94 
      2b 45 100 314.42 1358.04 

     3 120 100 538.92 2011.26 
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4s 
 

39.68 481.65 2011.26 1.24 
  

1821.73 429.13 

4 
 

39.68 488.52 
      Resultat 

       

 

Kall sida, värmesänka 278.0 
   

 

Pumparbete -10.5 
   

 

Turbinarbete 50.4 
   

 

Varm sida 224.5 
   

 

Uttaget arbete  39.9 
   

 

Verkningsgrad 0.178 
   

 

Round Trip Efficiency fv 0.718 
   

 

Round Trip Efficiency fv båda 0.940 
    

Fall 2 

Laddningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 10 44.99 426.10 1795.19 1 
  2s 

 
168 480.66 1795.19 

   2 120.51 168 489.54 
    3 35 168 264.85 1172.53 

   4s 10 44.99 249.28 1172.53 0.14 1072.35 220.84 

4 10 
 

251.62 
    Resultat 

     

 
Kall sida, värmekälla 174.5 

   

 
Kompressorarbete 63.4 

   

 
Expanderarbete -13.2 

   

 
Varm sida 224.7 

   

 
Tillfört arbete 50.2 

   

 
COP 4.5 

    

Laddningsprocess, överhettning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 10 44.99 426.10 1795.19 1 
  1b 45 44.99 479.82 1975.25 

   2s 
 

103 523.44 1975.25 
   2 120.15 103 530.54 

    3 35 103 293.58 1291.99 
   4s 10 44.99 283.21 1291.99 0.30 1072.35 220.84 

4 10 44.99 284.76 
    Resultat 

     

 
Kall sida, värmekälla 195.1 

   

 
Kompressorarbete 50.7 

   

 
Expanderarbete -8.8 
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Varm sida 237.0 

   

 
Tillfört arbete 41.9 

   

 
COP 5.7 

    

Urladdningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 2 36.73 
  

1 1017.96 205.15 
  2s 

 
100 211.32 1017.96 

     2 7.08 100 215.43 
      3 120 100 538.92 2011.26 

     4s 2 36.73 479.05 2011.26 1.22 
  

1835.00 429.95 

4 2 36.73 486.23 
      Resultat 

       

 

Kall sida, värmesänka 281.1 
   

 

Pumparbete -10.3 
   

 

Turbinarbete 52.7 
   

 

Varm sida 323.5 
   

 

Uttaget arbete 42.4 
   

 

Verkningsgrad cykel 0.131 
   

 

Round Trip Efficiency utan fv 0.587 
   

 

Round Trip Efficiency med fv 0.741 
    

Urladdningsprocess, förvärmning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 2 36.73 
  

1 1017.96 205.15 
  2s 

 
100 211.32 1017.96 

     2 7.08 100 215.43 
      2b 45 100 314.42 1358.04 

     3 120 100 538.92 2011.26 
     4s 

 
36.73 479.05 2011.26 1.22 

  
1835.00 429.95 

4 
 

36.73 486.23 
      Resultat 

       

 

Kall sida, värmesänka 281.1 
   

 

Pumparbete -10.3 
   

 

Turbinarbete 52.7 
   

 

Varm sida 224.5 
   

 

Uttaget arbete  42.4 
   

 

Verkningsgrad 0.189 
   

 

Round Trip Efficiency fv 0.845 
   

 

Round Trip Efficiency fv båda 1.068 
    

Fall 3 
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Laddningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 15 50.83 419.61 1758.70 1 
  2s 

 
184 471.05 1758.70 

   2 120.21 184 479.42 
    3 35 184 262.93 1160.18 

   4s 15 50.83 246.76 1160.18 0.06 1119.43 234.99 

4 15 
 

249.18 
    Resultat 

     

 
Kall sida, värmekälla 170.4 

   

 
Kompressorarbete 59.8 

   

 
Expanderarbete -13.8 

   

 
Varm sida 216.5 

   

 

Tillfört arbete 46.1 
   

 

COP 4.7 
    

Laddningsprocess, överhettning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 15 50.83 419.61 1758.70 1 
  1b 40 50.83 463.73 1906.16 

   2s 
 

127 508.26 1906.16 
   2 120.63 127 515.51 

    3 35 127 279.06 1234.93 
   4s 15 50.83 268.35 1234.93 0.18 1119.43 234.99 

4 15 50.83 269.95 
    Resultat 

     

 
Kall sida, värmekälla 193.8 

   

 
Kompressorarbete 51.8 

   

 
Expanderarbete -9.1 

   

 
Varm sida 236.4 

   

 

Tillfört arbete 42.7 
   

 

COP öh 5.5 
    

Urladdningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 7 41.74 
  

1 1050.10 214.31 
  2s 

 
100 220.62 1050.10 

     2 11.72 100 224.83 
      3 120 100 538.92 2011.26 

     4s 7 41.74 483.18 2011.26 1.26 
  

1811.99 428.23 

4 7 41.74 489.87 
      Resultat 

     

 
Kall sida, värmesänka 275.6 
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Pumparbete -10.5 

   

 
Turbinarbete 49.1 

   

 
Varm sida 314.1 

   

 

Uttaget arbete 38.5 

   

 

Verkningsgrad cykel 0.123 
   

 

Round Trip Efficiency utan öh  0.577 
   

 

Round Trip Efficiency med öh  0.680 
    

Urladdningsprocess, förvärmning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 7 41.74 
  

1 1050.10 214.31 
  2s 

 
100 220.62 1050.10 

     2 11.72 100 224.83 
      2b 40 100 300.32 1320.14 

     3 120 100 538.92 2011.26 
     4s 

 
41.74 483.18 2011.26 1.26 

  
1811.99 428.23 

4 
 

41.74 489.87 
      Resultat 

     

 
Kall sida, värmesänka 275.6 

   

 
Pumparbete -10.5 

   

 
Turbinarbete 49.1 

   

 
Varm sida 238.6 

   

 

Uttaget arbete  38.5 
   

 

Verkningsgrad 0.161 
   

 

Round Trip Efficiency fv 0.759 
   

 

Round Trip Efficiency fv båda 0.895 
    

Fall 4 

Laddningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 10 44.99 426.10 1795.19 1 
  2s 

 
168 480.66 1795.19 

   2 120.51 168 489.54 
    3 35 168 264.85 1172.53 

   4s 10 44.99 249.28 1172.53 0.14 1072.35 220.84 

4 10 
 

251.62 
    Resultat 

     

 
Kall sida, värmekälla 174.5 

   

 
Kompressorarbete 63.4 

   

 
Expanderarbete -13.2 

   

 
Varm sida 224.7 

   

 
Tillfört arbete 50.2 

   

 
COP 4.5 
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Laddningsprocess, överhettning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 10 44.99 426.10 1795.19 1 
  1b 45 44.99 479.82 1975.25 

   2s 
 

103 523.44 1975.25 
   2 120.15 103 530.54 

    3 35 103 293.58 1291.99 
   4s 10 44.99 283.21 1291.99 0.30 1072.35 220.84 

4 10 44.99 284.76 
    Resultat 

     

 
Kall sida, värmekälla 195.1 

   

 
Kompressorarbete 50.7 

   

 
Expanderarbete -8.8 

   

 
Varm sida 237.0 

   

 
Tillfört arbete 41.9 

   

 
COP öh 5.7 

    

Urladdningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 5 39.68 
  

1 1036.79 210.48 
  2s 

 
100 216.76 1036.79 

     2 9.81 100 220.94 
      3 120 100 538.92 2011.26 

     4s 5 39.68 481.65 2011.26 1.24 
  

1821.73 429.13 

4 5 39.68 488.52 
      Resultat 

     

 
Kall sida, värmesänka 278.0 

   

 
Pumparbete -10.5 

   

 
Turbinarbete 50.4 

   

 
Varm sida 318.0 

   

 
Uttaget arbete 39.9 

   

 
Verkningsgrad cykel 0.126 

   

 
Round Trip Efficiency utan öh  0.562 

   

 
Round Trip Efficiency med öh  0.710 

    

Urladdningsprocess, förvärmning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 5 39.68 
  

1 1036.79 210.48 
  2s 

 
100 216.76 1036.79 

     2 9.81 100 220.94 
      2b 45 100 314.42 1358.04 

     3 120 100 538.92 2011.26 
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4s 
 

39.68 481.65 2011.26 1.24 
  

1821.73 429.13 

4 
 

39.68 488.52 
      Resultat 

     

 
Kall sida, värmesänka 278.0 

   

 
Pumparbete -10.5 

   

 
Turbinarbete 50.4 

   

 
Varm sida 224.5 

   

 
Uttaget arbete  39.9 

   

 
Verkningsgrad 0.178 

   

 
Round Trip Efficiency fv 0.796 

   

 
Round Trip Efficiency fv båda 1.006 

    

Fall 5 

Laddningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 10 44.99 426.10 1795.19 1 
  2s 

 
168 480.66 1795.19 

   2 120.51 168 489.54 
    3 40 168 280.22 1221.93 

   4s 10 44.99 263.31 1221.93 0.21 1072.35 220.84 

4 10 
 

265.85 
    Resultat 

     

 
Kall sida, värmekälla 160.2 

   

 
Kompressorarbete 63.4 

   

 
Expanderarbete -14.4 

   

 
Varm sida 209.3 

   

 
Tillfört arbete 49.1 

   

 
COP 4.3 

    

Laddningsprocess, överhettning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 10 44.99 426.10 1795.19 1 
  1b 45 44.99 479.82 1975.25 

   2s 
 

103 523.44 1975.25 
   2 120.15 103 530.54 

    3 40 103 308.95 1341.39 
   4s 10 44.99 297.23 1341.39 0.37 1072.35 220.84 

4 10 44.99 298.99 
    Resultat 

     

 
Kall sida, värmekälla 180.8 

   

 
Kompressorarbete 50.7 

   

 
Expanderarbete -10.0 

   

 
Varm sida 221.6 
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Tillfört arbete 40.8 

   

 
COP öh 5.4 

    

Urladdningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 5 39.68 
  

1 1036.79 210.48 
  2s 

 
100 216.76 1036.79 

     2 9.81 100 220.94 
      3 120 100 538.92 2011.26 

     4s 5 39.68 481.65 2011.26 1.24 
  

1821.73 429.13 

4 5 39.68 488.52 
      Resultat 

     

 
Kall sida, värmesänka 278.0 

   

 
Pumparbete -10.5 

   

 
Turbinarbete 50.4 

   

 
Varm sida 318.0 

   

 
Uttaget arbete 39.9 

   

 
Verkningsgrad cykel 0.126 

   

 
Round Trip Efficiency utan öh  0.536 

   

 
Round Trip Efficiency med öh  0.683 

    

Urladdningsprocess, förvärmning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 5 39.68 
  

1 1036.79 210.48 
  2s 

 
100 216.76 1036.79 

     2 9.81 100 220.94 
      2b 45 100 314.42 1358.04 

     3 120 100 538.92 2011.26 
     4s 

 
39.68 481.65 2011.26 1.24 

  
1821.73 429.13 

4 
 

39.68 488.52 
      Resultat 

     

 
Kall sida, värmesänka 278.0 

   

 
Pumparbete -10.5 

   

 
Turbinarbete 50.4 

   

 
Varm sida 224.5 

   

 
Uttaget arbete  39.9 

   

 
Verkningsgrad 0.178 

   

 
Round Trip Efficiency öh urladd 0.759 

   

 
Round Trip Efficiency öh båda 0.967 
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Bilaga 2: Modelleringsresultat, sluten cykel 

Laddningscykel sluten           

Processteg   Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet Punkt 

Förångningstemperatur 2 2 2 4 4 °C 
 

Kondenseringstryck 
 

151 151 151 154 154 bar(a) 
 

Isentropverkningsgrad kompressor 86% 86% 86% 86% 86% 
  

Gaskylarens sluttemperatur 35 40 40 40 35 °C 
 

Isentropverkningsgrad expander 85% 85% 85% 85% 85% 
  

Sluttemperatur överhettning 45 45 40 45 45 °C 
 

Sluttryck kompressor öh 81 81 87 93 86 bar(a) 
 

 

Urladdningscykel sluten           

Processteg   Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Enhet Punkt 

Kondenseringstemperatur -2 -2 -2 0 0 °C 
 

Sluttryck för pump 
 

150 150 150 150 150 bar(a) 
 

Isentropverkningsgrad värmepump 60% 60% 60% 60% 60% 
  

Värmeväxlare sluttemperatur 120 120 120 120 120 °C 
 

Isentropverkningsgrad turbin 88% 88% 88% 88% 88% 
  

Förvärmning efter pump 15 20 20 15 20 °C 
 

Sluttryck för pump öh 100 100 100 100 100 bar(a) 
 

 

Fall 1 

Laddningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 2 36.73 429.95 1835.00 1 
  2s 

 
151 490.32 1835.00 

   2 120.58 151 500.14 
    3 35 151 269.12 1193.04 

   4s 2 36.73 253.32 1193.04 0.21 1017.96 205.15 

4 2 36.73 255.69 
    Resultat 

     

 
Kall sida, värmekälla 174.3 

   

 
Kompressorarbete 70.2 

   

 
Expanderarbete -13.4 

   

 
Varm sida 231.0 

   

 
Tillfört arbete 56.8 

   

 
COP 4.1 

    

Laddningsprocess, överhettning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 2 36.73 429.95 1835.00 1 
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1b 45 36.73 491.48 2044.19 
   2s 

 
81 537.95 2044.19 

   2 120.27 81 545.51 
    3 35 81 310.92 1357.60 

   4s 2 36.73 298.60 1357.60 0.42 1017.96 205.15 

4 2 36.73 300.45 
    Resultat 

     

 

Kall sida, värmekälla 129.5 
   

 

Kompressorarbete 54.0 
   

 

Expanderarbete -10.5 
   

 

Varm sida 234.6 
   

 

Tillfört arbete 43.6 
   

 

COP öh 5.4 
    

Urladdningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 -2 33.06 
  

1 992.52 198.08 
  2s 

 
150 209.85 992.52 

     2 10.82 150 217.69 
      3 120 150 498.17 1857.83 

     4s -2 33.06 432.33 1857.83 1.01 
  

1851.86 430.58 

4 -2 33.06 440.23 
      Resultat 

     

 

Kall sida, värmesänka 242.1 
   

 

Pumparbete -19.6 
   

 

Turbinarbete 57.9 
   

 

Varm sida 280.5 
   

 

Uttaget arbete 38.3 
   

 

Verkningsgrad cykel 0.137 
   

 

Round Trip Efficiency utan öh  0.556 
   

 

Round Trip Efficiency med öh  0.736 
    

Urladdningsprocess, förvärmning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 -2 33.06 
  

1 992.52 198.08 
  2s 

 
100 204.04 992.52 

     2 0 100 208.01 
      2b 15 100 244.05 1199.03 

     3 120 100 538.92 2011.26 
     4s 

 
33.06 475.11 2011.26 1.19 

  
1851.86 430.58 

4 
 

33.06 482.77 
      Resultat 

     

 

Kall sida, värmesänka 284.7 
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Pumparbete -9.9 
   

 

Turbinarbete 56.2 
   

 

Varm sida 294.9 
   

 

Uttaget arbete  46.2 
   

 

Verkningsgrad 0.157 
   

 

Round Trip Efficiency fv 0.638 
   

 

Round Trip Efficiency fv båda 0.844 
    

Fall 2 

Laddningsprocess, basfall 

Punkt m t p h s x s_liq h_liq 

1 
 

2 36.73 429.95 1835.00 1 
  2s 

  
151 490.32 1835.00 

   2 
 

120.58 151 500.14 
    3 

 
40 151 284.49 1242.44 

   4s 
 

2 36.73 266.91 1242.44 0.27 1017.96 205.15 

4 
 

2 36.73 269.55 
    Resultat 

      

 

Kall sida, värmekälla 160.4 
    

 

Kompressorarbete 70.2 
    

 

Expanderarbete -14.9 
    

 

Varm sida 215.7 
    

 

Tillfört arbete 55.3 
    

 

COP 3.9 
     

Laddningsprocess, överhettning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 2 36.73 429.95 1835.00 1 
  1b 45 36.73 491.48 2044.19 

   2s 
 

81 537.95 2044.19 
   2 120.27 81 545.51 

    3 40 81 326.29 1407.00 
   4s 2 36.73 312.19 1407.00 0.48 1017.96 205.15 

4 2 36.73 314.31 
    Resultat 

     

 

Kall sida, värmekälla 115.6 
   

 

Kompressorarbete 54.0 
   

 

Expanderarbete -12.0 
   

 

Varm sida 219.2 
   

 

Tillfört arbete 42.1 
   

 

COP öh 5.2 
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Urladdningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 -2 33.06 
  

1 992.52 198.08 
  2s 

 
150 209.85 992.52 

     2 10.82 150 217.69 
      3 120 150 498.17 1857.83 

     4s -2 33.06 432.33 1857.83 1.01 
  

1851.86 430.58 

4 -2 33.06 440.23 
      Resultat 

     

 

Kall sida, värmesänka 242.1 
   

 

Pumparbete -19.6 
   

 

Turbinarbete 57.9 
   

 

Varm sida 280.5 
   

 

Uttaget arbete 38.3 
   

 

Verkningsgrad cykel 0.137 
   

 

Round Trip Efficiency utan öh  0.533 
   

 

Round Trip Efficiency med öh  0.713 
    

Urladdningsprocess, förvärmning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 -2 33.06 
  

1 992.52 198.08 
  2s 

 
100 204.04 992.52 

     2 0 100 208.01 
      2b 20 100 260.53 1250.21 

     3 120 100 538.92 2011.26 
     4s 

 
33.06 475.11 2011.26 1.19 

  
1851.86 430.58 

4 
 

33.06 482.77 
      Resultat 

     

 

Kall sida, värmesänka 284.7 
   

 

Pumparbete -9.9 
   

 

Turbinarbete 56.2 
   

 

Varm sida 278.4 
   

 

Uttaget arbete  46.2 
   

 

Verkningsgrad 0.166 
   

 

Round Trip Efficiency fv 0.648 
   

 

Round Trip Efficiency fv båda 0.866 
    

Fall 3 

Laddningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 2 36.73 429.95 1835.00 1 
  2s 

 
151 490.32 1835.00 

   2 120.58 151 500.14 
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3 40 151 284.49 1242.44 
   4s 2 36.73 266.91 1242.44 0.27 1017.96 205.15 

4 2 36.73 269.55 
    Resultat 

     

 

Kall sida, värmekälla 160.4 
    Kompressorarbete 70.2    

 Expanderarbete -14.9    

 Varm sida 215.7    

 Tillfört arbete 55.3    

 COP 3.9    

 

Laddningsprocess, överhettning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 2 36.73 429.95 1835.00 1 
  1b 40 36.73 484.97 2023.56 

   2s 
 

87 533.41 2023.56 
   2 120.16 87 541.29 

    3 40 87 321.18 1387.85 
   4s 2 36.73 306.92 1387.85 0.45 1017.96 205.15 

4 2 36.73 309.06 
    Resultat 

     

 

Kall sida, värmekälla 120.9 
    Kompressorarbete 56.3    

 Expanderarbete -12.1    

 Varm sida 220.1    

 Tillfört arbete 44.2    

 COP öh 5.0    

 Effektuttag 12.1    

 

Urladdningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 -2 33.06 
  

1 992.52 198.08 
  2s 

 
150 209.85 992.52 

     2 10.82 150 217.69 
      3 120 150 498.17 1857.83 

     4s -2 33.06 432.33 1857.83 1.01 
  

1851.86 430.58 

4 -2 33.06 440.23 
      Resultat 

     

 

Kall sida, värmesänka 242.1 
   

 

Pumparbete -19.6 
    Turbinarbete 57.9    

 Varm sida 280.5    

 Uttaget arbete 38.3    
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 Verkningsgrad cykel 0.137    

 Round Trip Efficiency utan öh ladd 0.533    

 Round Trip Efficiency med öh ladd 0.681    

 

 

Urladdningsprocess, förvärmning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 -2 33.06 
  

1 992.52 198.08 
  2s 

 
100 204.04 992.52 

     2 0 100 208.01 
      2b 20 100 260.53 1250.21 

     3 120 100 538.92 2011.26 
     4s 

 
33.06 475.11 2011.26 1.19 

  
1851.86 430.58 

4 
 

33.06 482.77 
      Resultat 

     

 
Kall sida, värmesänka 284.7 

    Pumparbete -9.9    

 Turbinarbete 56.2    

 Varm sida 278.4    

 Uttaget arbete  46.2    

 Verkningsgrad 0.166    

 Round Trip Efficiency fv  0.648    

 Round Trip Efficiency fv båda 0.827    

 

Fall 4 

Laddningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 4 38.68 429.46 1826.29 1 
  2s 

 
154 488.02 1826.29 

   2 120.16 154 497.55 
    3 40 154 283.57 1238.27 

   4s 4 38.68 266.33 1238.27 0.26 1030.42 208.66 

4 4 38.68 268.91 
    Resultat 

     

 

Kall sida, värmekälla 160.6 
    Kompressorarbete 68.1    

 Expanderarbete -14.7    

 Varm sida 214.0    

 Tillfört arbete 53.4    

 COP 4.0    
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Laddningsprocess, överhettning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 4 38.68 429.46 1826.29 1 
  1b 45 38.68 488.93 2027.89 

   2s 
 

93 538.88 2027.89 
   2 127.08 93 547.01 

    3 40 93 316.35 1369.64 
   4s 4 38.68 302.77 1369.64 0.43 1030.42 208.66 

4 4 38.68 304.81 
    Resultat 

     

 

Kall sida, värmekälla 124.7 
    Kompressorarbete 58.1    

 Expanderarbete -11.5    

 Varm sida 230.7    

 Tillfört arbete 46.5    

 COP öh 5.0    

 

Urladdningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 0 34.86 
  

1 1005.48 201.67 
  2s 

 
150 213.54 1005.48 

     2 12.68 150 221.46 
      3 120 150 498.17 1857.83 

     4s 0 34.86 434.36 1857.83 1.02 
  

1843.41 430.29 

4 0 34.86 442.02 
      Resultat 

     

 

Kall sida, värmesänka 240.3 
    Pumparbete -19.8    

 Turbinarbete 56.2    

 Varm sida 276.7    

 Uttaget arbete 36.4    

 Verkningsgrad cykel 0.131    

 Round Trip Efficiency utan öh  0.526    

 Round Trip Efficiency med öh  0.651    

 

Urladdningsprocess, förvärmning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 0 34.86 
  

1 1005.48 201.67 
  2s 

 
100 207.74 1005.48 

     2 0 100 211.78 
      2b 15 100 244.05 1199.03 

     3 120 100 538.92 2011.26 
     4s 

 
34.86 477.14 2011.26 1.20 

  
1843.41 430.29 
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4 
 

34.86 484.55 
      Resultat 

     

 

Kall sida, värmesänka 282.9 
   

 

Pumparbete -10.1 
    Turbinarbete 54.4    

 Varm sida 294.9    

 Uttaget arbete  44.3    

 Verkningsgrad 0.150    

 Round Trip Efficiency fv 0.601    

 Round Trip Efficiency fv båda 0.744    

 

Fall 5 

Laddningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 4 38.68 429.46 1826.29 1 
  2s 

 
154 488.02 1826.29 

   2 120.16 154 497.55 
    3 35 154 268.20 1188.86 

   4s 4 38.68 252.62 1188.86 0.20 1030.42 208.66 

4 4 38.68 254.96 
    Resultat 

     

 

Kall sida, värmekälla 174.5 
    Kompressorarbete 68.1    

 Expanderarbete -13.2    

 Varm sida 229.4    

 Tillfört arbete 54.8    

 COP 4.2    

 

Laddningsprocess, överhettning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq 

1 4 38.68 429.46 1826.29 1 
  1b 45 38.68 488.93 2027.89 

   2s 
 

86 534.54 2027.89 
   2 120.15 86 541.96 

    3 35 86 306.64 1341.57 
   4s 4 38.68 294.98 1341.57 0.39 1030.42 208.66 

4 4 38.68 296.73 
    Resultat 

     

 

Kall sida, värmekälla 132.7 
    Kompressorarbete 53.0    

 Expanderarbete -9.9    

 Varm sida 235.3    

 Tillfört arbete 43.1    
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 COP öh 5.5    

 

Urladdningsprocess, basfall 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 0 34.86 
  

1 1005.48 201.67 
  2s 

 
150 213.54 1005.48 

     2 12.68 150 221.46 
      3 120 150 498.17 1857.83 

     4s 0 34.86 434.36 1857.83 1.02 
  

1843.41 430.29 

4 0 34.86 442.02 
      Resultat 

     

 

Kall sida, värmesänka 240.3 
    Pumparbete -19.8    

 Turbinarbete 56.2    

 Varm sida 276.7    

 Uttaget arbete 36.4    

 Verkningsgrad cykel 0.131    

 Round Trip Efficiency utan öh ladd 0.550    

 Round Trip Efficiency med öh ladd 0.717    

 

Urladdningsprocess, förvärmning 

Punkt t p h s x s_liq h_liq s_gas h_gas 

1 0 34.86 
  

1 1005.48 201.67 
  2s 

 
100 207.74 1005.48 

     2 0 100 211.78 
      2b 20 100 260.53 1250.21 

     3 120 100 538.92 2011.26 
     4s 

 
34.86 477.14 2011.26 1.20 

  
1843.41 430.29 

4 
 

34.86 484.55 
      Resultat 

     

 

Kall sida, värmesänka 282.9 
    Pumparbete -10.1    

 Turbinarbete 54.4    

 Varm sida 278.4    

 Uttaget arbete  44.3    

 Verkningsgrad 0.159    

 Round Trip Efficiency öh urladd 0.665    

 Round Trip Efficiency öh båda 0.867    

 

 


