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1 Inngangur
Tilgangur skýrslunnar er að varpa ljósi á mögulega nýtingu glatvarma um borð í fiskiskipum
sem má nýta annars vegar til raforkuframleiðslu og hins vegar til kælingar eða frystingar.
Orkusjóður styrkir þessa athugun.
Þær athuganir sem gerðar eru í skýrslunni skal skoða sem vísbendingar um mögulega
glatvarmanýtingu en varast skal að draga of víðtækar ályktanir út frá þeim þar sem fiskiskip
eru fjölbreytileg að aldri og gerð.
Til að kanna glatvarmann og mögulega nýtingu hans eru gerðar athuganir í vélhermi og þær
færðar í þann búning að athugunin endurspegli eins og mögulegt er það sem búast má við
um borð í fiskiskipi. Einnig er stuðst við gögn frá frystitogaranum Brimnesi RE sem er í eigu
Brims hf.
Rétt er að geta þess að í skipum er glatvarmi frá vélum nú þegar nýttur á ýmsan hátt, t.d til
upphitunar á íbúðum og neysluvatni og til að knýja eimara til ferskvatnsframleiðslu. Einnig
er glatvarmi nýttur til hitunar á svartolíu á þeim skipum sem nota hana sem eldsneyti.
Í ljósi hækkandi olíuverðs er ljóst að nýtingaraðferðir á glatvarma til kælingar, frystingar og
raforkuframleiðslu, sem hafa verið óhagkvæmar fram til þessa, geta verið fýsilegar nú.
Einnig getur losun CO2 verið áhrifaþáttur þar sem fiskiskip losa nokkurn hluta þess magns
CO2 sem losað er á Íslandi.
Skýrslan er fyrst og fremst skrifuð fyrir þá sem kunnugir eru vélbúnaði skipa en reynt er að
haga málfari þannig að það sé sem skiljanlegast öllum.
Höfundar þakka eftirtöldum aðilum fyrir veittar upplýsingar og aðstoð við þessa athugun:
Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA) fyrir aðgang að vélarrúmshermi, Vilhjálmi G.
Kristjánssyni, vélfræðingi og kennara við VMA, Braga Ragnarssyni hjá Brim, Hallgrími
yfirvélstjóra á Brimnesi og Guðfinni G. Johnsen, tæknifræðingi hjá LÍÚ

2 Eldsneyti
2.1 Þróun olíuverðs
Olíuverð hefur hækkað til íslenskra fiskiskipa bæði vegna gengisbreytinga og einnig vegna
hækkunar á heimsmarkaðsverði. Líkur eru á að sú þróun haldi áfram vegna aukinnar
velmegunar í mannmörgum löndum eins og Kína og Indlandi ásamt því að gjöful
vinnslusvæði ganga til þurrðar og taka þarf til vinnslu ný og erfiðari svæði með tilheyrandi
kostnaði sem endurspeglast í olíuverði.
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Mynd 11. Verðþróun
n gasolíu ISK
K/lítra 1.

Mynd 22. Verðþróun
n gas‐ og svaartolíu USD//tonn2

1
2

Mynd ffengin af heim
masíðu LÍÚ, www.liu.is
Mynd ffengin af heim
masíðu LÍÚ, www.liu.is
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2.2 Olíunotkun, aldur og vélarafl fiskiskipaflotans
Íslensk fiskiskip notuðu árið 2009 189.000 tonn af olíu3 og er næststærsti flokkurinn á eftir
bílum og tækjum

Skipting olíunotkunar árið 2009

Bílar og tæki
Innlend fiskiskip
Önnur skip
Flugvélar
Iðnaður
Annað

Mynd 3. Skipting olíunotkunar 20094.

Þróun olíunotkunar fiskiskipa í þúsundum tonna
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Mynd 4. Þróun olíunotkunar fiskiskipa 1997–2009.
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2.2.1 A
Aldurssam
msetning to
ogaraflotan
ns
Togarafflotinn er saamsettur af skipum á ý
ýmsum aldrri miðað við
ð smíðaár en
n reikna má
á með að
í einhveerjum tilfellu
um hafi verrið gerðar e ndurbætur,, t.d skipt um aðalvélarr og slíkt5.

aflotans.
Mynd 55. Aldursskipting togaraf

Meðalalldur og með
ðalvélarafl togaraflotan
t
ns6 er sýndu
ur í töflu 1.
Tafla 1.. Meðalaldurr og meðalvéélarafl togaraf
aflotans.
2009
9

Toga
arar

Fjöld
di skipa

58
8

Heildarafl aðalvééla kW
Með
ðalaldur

5

Heimild
d Hagstofan
n

6

Heimild
d Hagstofan
n

1166
686
25
5

Með
ðalafl aðalvé la kW

201
12

Með
ðalafl aðalvé la ha

273
33
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2.2.2 E
Eyðslustuð
ðlar
Eyðslusstuðull er seettur fram sem
s
g/kWh
h, þ.e.a.s grö
ömm af olíu
u á hverja kkílóvattstun
nd ásafls
og hefu
ur sú tala læ
ækkað með
ð árunum v
vegna ýmisssa framfara
a í hönnun
n og smíði vélanna.
v
Einnig h
hefur eining
gin grömm á hestaflstím
ma (g/hat)v
verið notuð..

Mynd 66. Eyðslusttuðlar eftir árgerðum vvéla grömm/h
hestaflstíma (g/hat) (Guuðbergur Rú
únarsson,
22001).

Með víssan í aldurssdreifingu togaraflotan
t
ns er áhuga
avert að skoða eldsneyytisstuðla véla
v
sem
samsvarra aldri tveg
ggja stærstu
u flokkannaa 20–29 ára og 30–39 árra
Til að g
gefa mynd af þeim ey
yðslustuðli ssem gæti verið
v
í 20–29
9 ára gömlu
lum vélum gæti t.d
eyðslustuðull vélarr frá 1985 verið 140–1775 g/hat, eða
a um það biil 190– 237 gg/kWh. Þettta er all‐
breitt biil en sé tekið
ð meðaltal þessara
þ
taln
na gefur það
ð 213,5 g/kW
Wh.
Til að varpa upp sö
ömu mynd fyrir vélar sem væru af
a árgerð 1975, eða þar um bil, gæ
ætu sömu
gildi verið 185–1899 g/hat, eða 251–256 g/k
kWh. Meðaltal gefur 25
53,5 g/kWh
h.
Eyðslusstuðull í ný
ýlegum véllum er læg
gri og gefu
ur t.d vélaframleiðand
dinn Wärtssilä upp
eyðslustuðul fyrir vél ætlaða til notkunaar á sjó (Ma
arine), Wärttsilä 6L26, 1185 g/kWh við 1000
ga á mínútu
u og 2040 kW
W7.
snúning
Önnur v
vél sem Wäärtsilä fram
mleiðir til sö
ömu nota er 6L32, eyð
ðslustuðull 176 g/kWh
h við 750
8
snúning
ga/mín. og 3840
3
kW .
Þess skal getið að við þennan samanbu
urð er ekki tekið tillit til mismun
nandi eldsn
neytis og
v
mæld
dar við stað
ðalaðstæðu
ur í verksm
miðju en töllur fyrir elldri skip
einnig eeru nýjar vélar
væntanlega fengnaar með mællingum um borð í skipu
um.

7

http://w
wartsila.com//en/engines/m
medium‐speeed‐engines/W
Wartsila26 (2
24.2.2011)

8

http://w
wartsila.com//en/engines/m
medium‐speeed‐engines/W
Wartsila32 (2
24.2.2011)
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Einnig eer vert að benda
b
á þá
á staðreynd
d að eyðslustuðullinn breytist
b
efti
tir álagi véllar og er
hærri þeegar álag err lítið.

2.2.3 E
Eldsneyti
Eldsney
yti sem notaað er um bo
orð í fiskiskiipum er að mestu svok
kölluð flotaaolía (marin
ne diesel)
en færst hefur í vö
öxt að notuð sé svarto
olía þar sem
m hún er ód
dýrari í innkkaupum. Sv
vartolíu‐
brennslu
u fylgir að
ð hita þarf olíuna í geeymslutönk
kum fyrir notkun
n
og krefst það umtals‐
verðrar varmaorku
u og er til þess nýtturr varmi frá afgasi aðalvélar. Flottaolía er hin
ns vegar
hituð fy
yrir skiljun en
e það krefsst mun min
nni orku.

3 Orrkunýtn
ni dísilv
véla
Til að g
gera grein fy
yrir orkuný
ýtni dísilvélla er metið hlutfall
h
ásafls sem hlu
utfall af því afli sem
sett er iinn í formi eldsneytis. Þannig er n
nýtni dísilv
vélar frá 40–
–50% af heiildarafli sem
m sett er
inn í véélina á form
mi eldsneytiis. Það afl ssem ekki ferr út á drifás er varmi sem fer í kælivatn,
k
afgas, ssmurolíu og
o hitageisllun. Til að sýna þettta á myndrrænan háttt er oft no
otast við
svoköllu
uð Sankey‐línurit til að sýna d
deilingu afflsins milli þessara þ
þátta. Til að
a tákna
brunagiildi eldsney
ytis er notuð einingin k
kJ/kg. Brun
nagildi eldsneytis er tvvennskonar; efra og
neðra brunagildi. Þegar
Þ
talað er um efra brunagildi er talin me
eð sú orka ssem fer í að breyta í
gufu þv
ví vatni sem
m er í eldsn
neytinu og vatni sem myndast við brunann
n. Við neðra
a bruna‐
gildið eer þessi orkaa dregin frá
á og er þettta gildi oftast notað þar sem orkan
n í vatnsgu
ufunni er
ekki taliin nýtanleg
g.
Eins og sést á mynd 7 er umta
alsverð orkaa sem er óný
ýtt í afgasi og
o kælivatn
ni.

Heildara
afl

Kæliv
vatn
Smuro
olía

Afgas
A
Ásafl

Geislun
s
skiptin
ngu þess afls sem sett er
e inn í vélinna í formi eldsneytis
e
Mynd 77. Sankey‐llínurit sem sýnir
((Knak, 1987a, bls. 21).
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3.1 Afgasvarmi
Skipavélar eru flestar með afgastúrbínu sem nýtir afgasið til að snúa forþjöppu sem þjappar
lofti inn á brunahólf til að auka afköst vélarinnar. Sú orka sem hægt er að nýta úr afgasi er
háð hitastigi afgassins eftir túrbínu sem getur verið á bilinu 300–500°C eftir vélargerðum en
algengt er að hitinn sé á bilinu 300–400°C. þetta háa hitastig gefur möguleika á nýtingu í
varmaferlum, t.d. í ORC9 kerfum, ísogsfrysti eða ásogskælikerfum. Talið er óhætt að kæla
afgasið niður í 180°C en sé farið neðar en það getur farið að falla út brennisteinssýra í skor‐
steininum sem veldur óðatæringu (Knak, 1987b). Mögulega má fara enn neðar ef eldsneytið
inniheldur lítinn sem engan brennistein, eða skorsteinninn gerður úr málmum sem ekki
tærast. Afgasvarminn er nýttur með svokölluðum afgaskatli sem komið er fyrir í skorsteini
skipsins. Afgasketillinn er í raun loftvökvavarmaskiptir sem oft er með brennara til að
skerpa á ef afgasvarminn dugar ekki til, t.d á litlu álagi á aðalvél. Vökvamegin getur verið
hitaolía (thermal oil) eða vatn sem er jafnvel hitað í mettaða gufu eða yfirhitaða gufu eftir
aðstæðum. Orkan er síðan notuð til hitunar á t.d olíugeymum þar sem þess er þörf og einnig
eru dæmi um að í mjög stórum skipum sé framleidd raforka með gufutúrbínu.

3.2 Kælivatn
Kælivatn frá aðalvél er á bilinu 75–90°C og er það kælt með sjó í varmaskipti. Möguleg
nýting kælivatnsins er t.d upphitun en í sumum skipum er notast við rafmagn til þeirra
hluta. Einnig er kælivatnið nýtt til eimingar á ferskvatni til notkunar um borð og er þá
notaður þeysi (jektor) til að skapa undirþrýsting til að lækka suðumarkið þannig að eimun
geti átt sér stað. Möguleg nýting gæti falið í sér þurrkun á t.d afgangsafurðum um borð í
vinnsluskipum sem nú eru frystar og fluttar að landi og þurrkaðar þar. En þar sem þurrkarar
eru yfirleitt plássfrek tæki má ætla að erfitt reynist að koma þeim fyrir í núverandi skipum.
Þó gæti þetta verið áhugaverður möguleiki í nýsmíði ef fjárhagslegar forsendur eru fyrir
hendi að öðru leyti. Einnig gæti kælivatnið nýst í millihiturum í ORC‐kerfum, ísogsfrysti eða
öðrum kælikerfum.

ORC=Organic Rankine Cycle er varmahringrás til raforkuframleiðslu, nánar til umræðu síðar í
þessari skýrslu.

9
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4 Atthugun í vélarrú
úmsherm
mi Verk
kmennta
askólan
ns á Aku
ureyri
4.1 V
Vélarrúmshermir Verkmen
V
nntaskólans
Til að ááætla það magn
m
glatva
arma sem m
mögulegt err að nýta fé
ékkst aðgan
ngur að véllarrúms‐
hermi sem er í Vélstjórnardeilld Verkmen
nntaskólanss á Akureyrri þar sem h
hann er notaður við
kennslu
u. Hermirin
nn býður upp á að keeyra stafrænt líkan af togara sem
m nefnist Goldfish.
G
Hermiriinn er með aðalvél af gerðinni
g
Maak 8M32C með
m 3840 kW
W ástimplaðð ásafl.
100 og er af ge
Hermiriinn er framleiddur af Kongsberg
K
erðinni ERS M_11.

Mynd 88. Upplýsinggaskjár um Goldfish.
G

kipið á ýmssa vegu í heerminum og
g breyta um
mhverfisþátttum, t.d loffthita og
Hægt err að lesta sk
sjávarhiita ásamt veðri.
v
Þar sem þessi h
hermir er ætlaður
æ
til kennslu
k
eru
u ekki allarr stærðir
mælanleegar.
Á næstu
u síðum eru
u sýndar sk
kjámyndir ú
úr vélarrúm
mshermi til skýringar. Tekið skal fram að
myndirn
nar endurspegla ekki þá athugun
n sem gerð var og geta
a mæligildii verið ólík því sem
eru í ath
huguninni.
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Mynd 99. Stjórnborðð aðalvélar.

Mak 8M
M32C er 8 sttrokka línuv
vél með afg
gastúrbínu og tvískiptu
u kælikerfi,, þ.e.a.s kællikerfinu
er skipt upp í háhittakerfi (HT) og lághitaakerfi (LT), hér
h eftir köllluð HT‐ ogg LT‐kerfi. Einnig
E
er
á
til ra
afmagnsfram
mleiðslu en
n einnig eru um borð þ
þrjár ljósavéllar.
tengdurr við hana ásrafall

magnsframleiiðslukerfi.
Mynd 110. Skolloftskerfi og rafm

‐ 17 ‐

Mynd 111. Kælikerfi
fi aðalvélar.

Mynd 112. Ferskvatnseimari.
nefnt, skiptt upp í HT‐ og LT‐kerfii. Þetta er gert
o áður var n
g til að
Kælikerrfi vélarinnaar er, eins og
auka m
möguleika á varmanýtin
ngu kælivattns. Hitastig
g frá HT‐ke
erfi er um 885–90°C en LT‐kerfi
C. Til HT‐k
kerfis telst strokkakæli
s
ing og heita
ari hluti skolloftskæliss. Til LT‐ke
erfis telst
um 40°C
seinni h
hluti skollo
oftskælis og
o smurolíu
ukælir ásam
mt öðrum smákælum
m, t.d fyrirr gír og
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stjórnkeerfi ásamt stefnisröri.
s
Í eldri véllum eru sk
kolloftskælirr og smuroolíukælir offtast sjó‐
kældir ssem þýðir að
a ekki er hægt
h
að nýtta þann varrma um borrð. Til fram
mleiðslu á fe
erskvatni
um borð
ð er svokalllaður eimarri sem nýtirr kælivatn frrá HT‐kerfi til að eimaa ferskvatn úr
ú sjó og
er það gert með því
þ að búa
a til undirþ
þrýsting meeð þeysi (je
ektor) til aðð lækka su
uðumark
vatnsinss.

4.1.1 A
Afgas
Afgas ffrá aðalvél er leitt í ge
egnum afgaasketil sem
m nýttur er til gufufram
mleiðslu. Einnig
E
er
olíuketiill sem hæg
gt er að no
ota ef afgassið dugar ekki
e
fyrir gufuþörf
g
skkipsins. Um
m borð í
Goldfish
h er gufa no
otuð til að hita
h upp svaartolíugeym
ma og til upphitunar á íbúðum og vatni til
þrifa og
g neyslu.

g afgaskatli.
Mynd 113. Gufukerffi með olíu og
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4.1.2 B
Birgðageym
mar olíu
Goldfish
h er útbúiinn til svarrtolíukeyrsllu og birgð
ðageymar (botngeymaar,) sem erru fjórir
talsins, eru hitaðirr með gufu
u frá afgas‐‐ eða olíuk
katli eftir aðstæðum. H
Hitastig olíunnar í
þessum
m geymum er
e samkvæm
mt hermi 622–65°C. Fyriirkomulag sést
s á skjám
mynd.

Mynd 114. Birgðageeymar svartoolíu (botngeyymar) ásamt hitunarkerfi.
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4.1.3 S
Setgeymarr svartolíu
Olíunnii er dælt frá birgðagey
ymum að ssetgeymum (Settling Tanks).
T
Þar er vatnið í olíunni
látið skiilja sig frá olíunni
o
og setjast og þ
því síðan ta
appað unda
an. Geymarn
nir eru hita
aðir með
gufu fráá gufukerfi og er hitasttig um 65°C
C.

Mynd 115. Setgeymar svartolíu.
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4.1.4 D
Daggeymaar
Olían err skilin í skiilvindu ( HF
FO Purifierr) frá setgey
ymum á dag
ggeymi þar sem einnig
g er hægt
að tapp
pa vatni un
ndan. Dagge
eymar eru tveir, anna
ars vegar sv
vartolíugeym
mir (HFO) og hins
vegar fllotaolíugey
ymir (MDO). Einnig s ést birgðag
geymir flota
aolíu á myyndinni og er olían
skilin m
með skilvin
ndu (DO pu
urifier) af b
birgðageym
mi á daggey
ymi. Einnigg er hægt á báðum
daggeym
mum að hrringrása inn
nihaldi dagg
geymis geg
gnum skilviindu. Frá d
daggeymi fe
er olía til
olíukerffis.

mar svartolíu
u og flotaolíu
u.
Mynd 116. Daggeym
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4.1.5 O
Olíukerfi við
v aðalvél
Frá dag
ggeymum err olían leidd
d að milligeeymi (vent tank) gegnu
um hitara s em hitaðir eru með
gufu fráá gufukerfi og þaðan in
nn á aðalvéll.

fi við aðalvél.
Mynd 117. Olíukerfi
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4.2 Framkvæmd athugunar
Goldfish er með svartolíukerfi og er það væntanlega lík útfærsla og það sem almennt þekkist
í fiskiskipum.
Tilgangur athugunarinnar er ekki síst að fá fram aflþörf svartolíukerfis og upphitunar íbúða
ásamt aflþörf til ferskvatnsframleiðslu í eimara.
Til að reikna það varmaafl sem fer til hitunar á olíu, íbúðum og vatni til neyslu og þrifa var
reiknað varmaafl gufu til notenda reiknað út frá hitamismun milli gufu frá katli og
þéttigeymis og tekið tillit til þéttivarma gufunnar11.
Til útreikninga á nýtanlegu afli í afgasi var notast við massastraum ásamt hita eftir
afgastúrbínu og hitastig eftir afgasketil sett á 180°C til að forðast tæringarhættu eins og fram
hefur komið. Rétt er að geta þess að hitastig afgass í umhverfi var sett á 80°C þar sem ekki
reyndist unnt að finna viðmiðunarhitastig á neðra brunagildi þegar það er mælt í svo‐
kölluðum varmamæli (bomb caloriemeter) en eðlilegast er að það sé hitastigið sem miðað er
við. Þetta hefur ekki áhrif á útreikninga á nýtanlegu afli þar sem neðra hitastigið er fastsett
þar.
Afl í kælivatni HT‐kerfis er reiknað út frá massastraum og hitamismun yfir strokkakælingu
og HT‐hluta skolloftskælis.
Afl í LT‐kerfi er reiknað út frá massastraum og hitamismun yfir LT‐hluta skolloftskælis og
smurolíukæli.
Hermir gefur upp 40963,98 kJ/kg inn á aðalvél sem er þá neðra brunagildi við 145°C. Neðra
brunagildi er sá varmi (J) sem er í eldsneyti að frádregnum þeim varma sem fer í að breyta
því vatni sem er í eldsneyti og myndast við brunann í gufu. Efra brunagildi inniheldur hins
vegar heildarvarmann í eldsneytinu að vatnsgufunni meðtalinni.
Lofthiti (ambient temperature) var stilltur á 5°C og sjóhiti á 5°C.
Geislun og önnur töp voru reiknuð sem afgangsstærð þegar ásafl, afl í afgasi og kælivatni
höfðu verið dregin frá því afli sem sett er inn á vélina í formi eldsneytis.

11

Aage Bredahl Eriksen og fl. (2004)
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Fyrsta sskref var að
ð setja upp
p hlutfallsleegan varma
ajöfnuð véla
arinnar þar sem varm
majöfnuð‐
urinn err sýndur viið breytileg
gt álag. Ekk
ki var farið út í að fram
mreikna ferrlana heldu
ur aðeins
ns. Glatvarrminn er fólginn í affgasi, kæliv
notast v
við mæling
gar við gerrð línuritsin
vatni og
geislun..
Eins og sést á línurritinu á myn
nd 18 breytaast hlutföll ásafls og gllatvarma viið breytilegtt álag og
breytast inn
nbyrðis hlutföll glatvarm
einnig b
mans.

Mynd 118. Varmajöffnuður eftir álagi.
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4.3 Greining á glatvarma
Nýtanlegur glatvarmi um borð í skipi er fyrst og fremst fólginn í afgasi og HT‐hluta
kælikerfis en hitastig LT‐kerfis er lágt, um 40°C eftir vél, og því ekki nýtanlegt nema mögu‐
lega sem einhvers konar forhitun eða slíkt. Því er ekki tekið tillit til LT‐hluta kælikerfisins.
Þar sem Goldfish er útbúinn til svartolíukeyrslu er glatvarmi frá afgasi nýttur til upphitunar
á olíu í geymum og er gufa nýtt sem orkumiðill. Ennig er hægt að keyra olíuketil ef afgas‐
ketillinn annar ekki orkuþörfinni. Hitastig afgass eftir túrbínu er frá 282–422°C.
Hitastig kælivatns er frá 83–89°C og er það nýtt til að eima ferskvatn. Í þessu tilfelli eru
eimaðir 600 l af ferskvatni á klukkutíma.
Hlutfallsleg nýting glatvarmans á svartolíukeyrslu með breytilegu álagi sést á mynd 19.

Hlutfallsleg nýting glatvarma
Svartolíubrennsla
Afgas og kælivatn HT
Breytilegt álag
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Hlutfallsleg nýting afgas

96% 89% 80% 77% 73% 67% 45% 36% 35%
62% 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hlutfallsleg nýting Kælivatn HT 35% 40% 44% 45% 47% 49% 54% 56% 56%
Hlutfallsleg heildarnýting

66% 69% 71% 72% 72% 72% 70% 69% 68%

Hlutfall olíuketils af upphitun

0%

0%

0%

1%

1%

10% 25% 27% 25%

Mynd 19. Hlutfallsleg nýting glatvarma við svartolíubrennslu.(Sjá frekari skýringar hér á eftir.)

Hlutfallsleg nýting afgass er hlutfallið milli nýtanlegs hluta afgass og þess sem nýtt er til
gufuframleiðslu. Afgasið getur talist fullnýtt þar sem nýtingarmörk eru talin 180°C en þó er
ekki loku fyrir það skotið að með bættri nýtingu afgasvarmans væri möguleiki á að nýta
hann til annarra hluta. Einnig gæti verið skynsamlegt að nýta kælivatnið frekar til
upphitunar íbúða og vatns til þrifa og neyslu og nýta afgasvarmann þar sem hann kemur að
meira gagni.
Hlutfallsleg nýting kælivatns HT er hlutfallið milli heildarvarmaaflsins í kælikerfi HT og
þess sem nýtt er til eimingar á neysluvatni um borð.
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Hlutfalllsleg heildaarnýting er hlutfallið m
milli afls sem
m sett er in
nn í aðalvéll formi olíu og þess
hreyfi ((ásafls) og varmaafls sem er n
notað um borð.
b
Varm
maaflið sem
m nýtt er fe
elst þá í
framleið
ðslu gufu tiil hitunar og
g eimingu á neysluvatn
ni.
Hlutfalll olíuketils af upphitun
n.Eins og séést á myndiinni kemur olíuketill in
nn þegar afgasketill
nær ekk
ki að anna varmaeftirsp
v
purn hitunaarkerfa sem
m eru tengd honum. Þettta má rekja
a til þess
að stjórrnkerfi Gold
dfish gerir ráð fyrir að
ð fullur hitti sé á öllum
m botngeym
mum. Þarn
na mætti
væntanlega spara olíu
o um borrð og er fulll ástæða fyrir vélstjóra
a skipa að ggæta að þesssu atriði
og hafa þá t.d ekki fullan hita á öllum gey
ymum.

4.3.1 A
Aðalvél, 38840 kW, sv
vartolíubreennsla. Va
armaafl og nýting
Mynd 220 sýnir að gufukerfi
g
notar
n
nánastt allan afgassvarmann við
v um 80%
% álag á aða
alvél. Þar
sem græ
æna súlan, sem
s
táknar afgangsafl afgass, fer niður
n
fyrir 0 er það í raauninni það
ð afl sem
olíubren
nnarinn þarrf að bæta við
v til að hittakerfi fái það
þ afl sem þau þurfa. Benda má á það að
ef hitun
n íbúða og vatns
v
væri á kælivatnin
inu ætti afgasið að stan
nda undir n
nánast allri hitunar‐
þörf olíu
ukerfis.

W aðalvél. Svaartolíubrenn
nsla. Varmaaffl og nýting.
Mynd 220. 3840 kW
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4.3.2 A
Aðalvél, 38840 kW, flotaolíubreennsla. Varmaafl og nýting
Mynd 221 sýnir sam
ma sama skiip Goldfish
h sem brenn
nir flotaolíu (MDO) og því er upp
phitunar‐
þörf olíu
unnar mun
n minni þar sem ekki þ
þarf t.d að hita
h botntan
nka skipsinss. Aðrar stæ
ærðir eru
óbreyttaar og brunaagildi olíu er óbreytt en
n það skal tekið fram að
a neðra bru
unagildi flotaolíu er
að jafnaaði hærra og
g er um 42.7
700 kJ/kg12.
Hitunaarþörf olíun
nnar er áætlluð 50 kW o
og er það teekið af kæliivatni. Hitu
un íbúða og
g neyslu‐
vatns err tekin af kæ
ælivatni ása
amt eimara þ
þannig að mögulegt
m
err að nýta vaarmaafl afga
assins til
annars.

Mynd 221. 3840 kW
W aðalvél. Flootaolíubrennssla. Varmaaffl og nýting.

12

Gildi ffengið úr vélh
hermi C0050
06 DO heat v
value storage tank.
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4.4 S
Skip með 6000 kW
W aðalvél
Til að k
kanna áhrif stærri aðalv
vélar á glattvarmann var
v varmajöfnuðurinn ú
úr athugun
n í hermi
einingarreiknuð, þaað er að segjja stillt upp
p sem kWva
arma/ kWásafl og afl gllatvarma re
eiknað út
frá 60000 kW aðalv
vél. Aflþörrf til hitunaar olíukerfiis var áætlluð 1000 kkW við alla
ar álags‐
mæling
gar en aðrar stærðir óbrreyttar.

4.4.1 A
Aðalvél, 60000 kW, sv
vartolíubreennsla. Va
armaafl og nýting
Eins og sést á mynd 22 dugar afgasið til h
hitunar niðu
ur undir 70%
% álag. Þar sem græna
a súlan,
sem ták
knar afgangsafl afgass, fer niður fy
yrir 0 er það
ð í rauninni það afl sem
m olíubrenn
narinn
þarf að bæta við till að hitakerffi fái það afl
fl sem þau þurfa.
þ
Benda má á það að ef hitun íbúða
og vatns væri á kæ
ælivatninu ætti
æ afgasið aað standa undir
u
nánast allri hitun
narþörf olíuk
kerfis.

Mynd 222. 6000 kW
W aðalvél. Svaartolíubrenn
nsla. Varmaaffl og nýting.
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4.4.2 A
Aðalvél, 60000 kW, flotaolíubreennsla. Varmaafl og nýting
Mynd 223 sýnir sam
ma skip og á mynd 22 sem brenn
nir flotaolíu (MDO) og því er upp
phitunar‐
þörf olíu
unnar mun
n minni þar sem ekki þ
þarf t.d að hita
h botntan
nka skipsinss. Aðrar stæ
ærðir eru
óbreyttaar og brunaagildi olíu er óbreytt en
n það skal tekið fram að
a neðra bru
unagildi flotaolíu er
að jafnaaði hærra og
g er um 427
700 kJ/kg.13
Hitunaarþörf olíun
nnar er áætlu
uð 100 kW og er það tekið
t
af kælivatni. Hitu
un íbúða og
g neyslu‐
vatns err tekin af kæ
ælivatni ása
amt eimara þ
þannig að mögulegt
m
err að nýta vaarmaafl afga
assins til
annars.

Mynd 223. 6000 kW
W aðalvél. Flootaolíubrennssla. Varmaaffl og nýting.

13

Gildi ffengið úr vélh
hermi C0050
06 DO heat v
value storage tank
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4.5 Eyðslustuðull vélar við breytilegt álag
Á mynd 24 má sjá samhengi eyðslustuðuls og álags. Eins og sést fer stuðullinn hækkandi
með minnkuðu álagi, enda best að keyra vélina á yfir 50% álagi.

Olíunotkun pr.kWh ásafl
Breytilegt álag
g/kWh

300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

96

89

80

77

73

67

45

36

35

Olíunotkun pr.kWst g/kWh 184,95 179,76 180,11 180,90 183,68 187,21 227,05 258,64 263,01

Mynd 24. Eyðslustuðull vélar við breytilegt álag.

4.6 Helstu niðurstöður athugunar í vélarrúmshermi
4.6.1 Almennt
Þar sem álagsmynstur aðalvéla er mismunandi eftir t.d. veiðiaðgerðum og veðri er erfitt að
gera grein fyrir þeirri orku sem vinnanleg væri úr glatvarma en athugunin sýnir að eftir
einhverju gæti verið að slægjast.
Einnig væri áhugavert að kanna hvort lækka mætti nýtingarmörk á hita eftir afgasketil þar
sem umtalsverð orka fer út í umhverfið þar.

4.6.2 Svartolíubrennsla
Þessar niðurstöður sýna að glatvarmanýting á svartolíubrennslu er frekar góð og er einna
helst sóknarfæri í því að minnka notkun hitakerfa með því að nýta frekar kælivatn til
upphitunar á íbúðum og vatni til neyslu og þrifa. Einnig er möguleiki á því að nýta afgas
betur til upphitunar botngeyma svo olíubrennari sé ekki í gangi að óþörfu. Möguleiki væri
að vinna raforku úr kælivatni með lághitavél en það veltur á álagsmynstri og kostnaði við
búnað hvort slíkt geti talist hagkvæmt. Einnig er mögulegt að nýta það sem hitagjafa í ísogs‐
eða ásogskerfi (absorption eða adsorption) en hitastig kælivatnsins setur nokkrar skorður við
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þá kælingu sem mögulegt er að fá út úr þeim kerfum. Einnig veltur það á álagsmynstri og
kostnaði við slíkan búnað hvort það getur talist hagkvæmt.

4.6.3 Flotaolíubrennsla
Athugunin sýnir að miðað við þær forsendur sem gefnar voru í athuguninni þá er það afl
sem telst til afgangsafls í afgasi það mikið og hitastig það hátt að fýsilegt er að nýta það t.d til
raforkuvinnslu í lághitavél eða sem hitagjafa í ísogs‐ eða ásogsfrystikerfi en það veltur á
álagsmynstri og kostnaði við búnað hvort slíkt getur talist hagkvæmt.

4.6.4 Eldri skip með einföldu kælikerfi
Eldri vélar sem eru með sjókælda skollofts‐ og smurolíukæla gefa aðra mynd af varma‐
nýtingu þar sem aflið sem fékkst úr HT‐hluta kælikerfisins í skolloftskæli samkvæmt
athugun í vélhermi er ekki í boði. Smurolíukælir í athuguninni er á LT‐kerfi sem er ekki talið
nýtanlegt. Reikna má með að nýtni þessara eldri véla sé verri sem gefur þá meiri glatvarma í
strokkakælingu og afgasi. Erfitt er að leggja mat á þessar stærðir nema með mælingum um
borð í viðkomandi skipum en mögulega getur prufuplan viðkomandi vélar gefið vísbend‐
ingar um glatvarmann.

4.6.5 Eyðslustuðull
Óhagkvæmt er að keyra vél undir 50% álagi með tilliti til eyðslustuðuls samkvæmt niður‐
stöðum athugunarinnar.

5 Nýting glatvarma
Glatvarma fiskiskipa má nýta annars vegar til raforkuframleiðslu og hins vegar til kælingar.
Niðurstaða athugunar í vélarrúmshermi, sem hér hefur verið greint frá, gefur vísbendingar
um að þar megi nálgast glatvarma á þeim hitastigum sem heppileg eru til raforkuframleiðslu
með tvenndarvélum og einnig til kælingar eða jafnvel frystingar með ísogs‐ eða ásogs‐
varmadælum. Hér á eftir er gert grein fyrir nokkrum þeirra tæknilegu lausna sem til eru og
mætti nýta um borð í fiskiskipum.

6 Raforkuframleiðsla
Raforka er unnin úr varma með milligöngu gufu (t.d. vatnsgufu ef hár hiti er til staðar) eða
annars vökva eða gufu sem nýta má til að knýja hverfil til raforkuframleiðslunnar. Ásrafall
frá aðalvél sinnir yfirleitt raforkuþörfinni um borð í skipum en einnig ljósavélar. Glatvarmi
frá aðalvél er best nýttur með svokölluðum ORC‐vélum (Organic Rankine Cycle í binary‐ eða
tvenndarvélum) þar sem vinnsluvökvi í lokaðri hringrás gufar upp, snýr rafli og þéttist svo
aftur til að loka hringrásinni. Uppgufunin krefst varma en þéttingin þarf kælingu. Á skipi
kemur varminn frá meginvél (glatvarmi) og kæling ýmist úr lofti eða sjó.
Nýting glatvarma úr iðnaði til raforkuframleiðslu er umfangsmikil víða erlendis þar sem
raforkuverð er hátt og viðkomandi ríki styðja „græna“ orkunýtingu. Sem dæmi þá hefur
ítalska fyrirtækið Turboden sett upp 165 MW rafafl frá ORC‐tvenndarstöðvum í 155 orku‐
verum í 14 löndum. Yfirleitt eru slíkar stöðvar nokkur hundruð kW, og flestar um og yfir
500 kW, vegna þess kostnaðar sem felst í lagnakerfum, varmaskiptum, hverfli og öðrum
vélrænum búnaði sem gerir minni uppsetningar óhagkvæmar. Þó eru minni stöðvar til á
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Mynd 225. Útlitsteeikning af ORC‐vél
O
sem
m er í þróun
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M
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með því að valda hitabreytingu) og erfitt er að viðhalda varmahringrás með mjög hárri
hitasveiflu. Að lokum eru takmörk á hitaþolmörkum efna og hefðbundið eldsneyti gefur rétt
yfir 2000°C við bestu skilyrði.
Þegar varminn sem nýta skal kemur frá hitauppsprettu sem er yfir um 200°C er algengt að
vatnsgufa sé nýtt á hverfla, enda er vatn náttúrulegt efni, alls staðar fáanlegt og brennur
ekki.

7 Frysting
Frysting og kæling afla um borð í fiskiskipum krefst notkunar kælivéla sem knúnar eru með
raforku framleiddri með olíu í rafli (ljósavél eða ásrafall). Skipsvélin brennir einnig olíu og í
báðum tilvikum myndast umtalsverður glatvarmi. Þennan varma má nýta til að knýja
kælivélar um borð í skipum. Þetta kann að hljóma einkennilega en varma (í þessu tilviki
glatvarma) má nýta til að knýja hringrás vinnslumiðils í lokuðu kerfi þannig að vinnslu‐
miðilinn færi varma frá einum stað til annars, hvort heldur sem er til hitunar eða kælingar.
Þessar varmaflutningsvélar eru þá varmadælur sem eru keyrðar áfram með varma (hér
glatvarma) í stað raforku. Nýtni dísilvélar til raforkuframleiðslu er ekki yfir 50% og því er
tækifæri til umtalsverðs olíusparnaðar ef hægt er að nýta varmaknúna hringrás til kælingar í
stað rafknúinnar hringrásar.
Tvær gerðir kælivéla koma til greina þegar nýta skal varma til kælingar og kallast þær ísogs
(absorption) og ásogs (adsorption) varmadælur.
Nú þegar hefur fýsileiki þess að frysta með ísogsvarmadælum verið kannaður út frá
mælingum á glatvarma um borð í fiskiskipi (Fernández‐Seara o.fl., 1998) og einnig kæling
með ásogsvarmadælum (sjá yfirlit í t.d. Wang og Wang, 2005). Einnig eru til heimildir frá
1951 um ísogsfrysti um borð í fiskiskipi (Popular Mechanics, júní 1951).

7.1 Ísogsvarmadælur (absorption)
Ísogsvarmadælur hafa vökvablöndu í innri hringrás, t.d. ammoníak blandað vatni.
Ammoníakið er knúið úr lausninni með varma (hér glatvarma) og þéttist síðan við kælingu
(sjókælingu). Kalda ammoníakið dregur þá í sig varma við uppgufun sem dugar til að kæla
frystigeymslur skipanna. Ammoníakið blandast svo aftur upp í vatni og hringrásin lokast
(sjá mynd 26).
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Mynd 226. Ísogsvarrmadæla (kæ
ælivél) sem ddregur í sig varma í eim
mara (1) við uppgufun á fljótandi
aammoníaki. Ammoníakiið blandast svo vatni í ísogara. Við blönduninna leysist úrr læðingi
vvarmi sem loosna þarf viðð með sjókællingu (2). Hitari
H
(á myn
ndinni táknaaður með gassloga en í
þþessari skýrsslu er átt viðð glatvarma skipsvéla) loosar ammonííakið aftur úrr vatnslausn
ninni sem
þþéttist svo í varmaskiptii við sjókælin
ngu (3). Hreeint ammoníak á vökvafo
formi fer svoo aftur til
eeimara í gegn
num þenslulloka (4). Skýýringarmyndin fékkst á veefsíðu heatpuumcentre.org
g.

h
vel til frystingaar og fræðillega mætti frysta niðu
ur í um ‐60
0°C með
Ísogsvaarmadæla hentar
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a
í
ísogsvarrmadælum en frystir ekki
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niður ffyrir ‐50°C í einu þrepi (með fleirri þrepum, þ.e.
þ með
raðteng
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eiri kæling) . Slíkt hitasstig dugar á frystiskipu
um þar sem krafa er
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u með samssetningu he
efðbund‐
innar k
kæliþjöppu og ísogsva
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arhita (í
eimara)) við ólíkt hiitastig varm
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ma) sést á mynd
m
27.
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Mynd 227. Samhenggi uppgufun
narhitastigs oog hitastigs varmagjafa og kælivatnns í ammóníaaks/vatns
íísogsvarmaddælum (mynd
d frá Colibri b.v., www.ccolibri‐bv.com
m).

7.2 Á
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o hið fasta
a efni sem m
metanólið sest
s
á er
fínkornó
ótt kolefni (activated carbon). A
Almennt heefur fasta efnið
e
þann eiginleika að vera
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dir með alka
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ga þegar
gleypa þarf vatn eða
e ammon
níak. Veikir rafkraftar halda
h
gaseffninu að yfiirborði. Varrmaorka
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úr læðingi þegar
þ
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Mynd 228. Teikningg vinstra meegin af einnii af fjölmörg
gum gerðum zeólíta sem sýnir samteengd hol‐
rrými sem gaas með svip
pað þvermál og vídd opaanna getur sveimað um
m. Myndin fékkst
f
frá
N
NASA Galleeries, Marsh
hall Image Exxchange (MIIX), http://m
mix.msfc.nasaa.gov/. Hæg
gra megin
eer pakki meðð Silica‐geli sem
s er mjög aalgengt þurrrkefni, framleeitt úr kísilsýýru.

Ásogsfeerlið í varm
madæluhrin
ngrás er ekk
ki samfellt því að fyrsst þarf gasiið að loða við yfir‐
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að færaa þurrkefnið
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gs og uppg
gufunarklefa
a eða með fleiri en ein
num þurrk
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stýra vaarmastreym
minu með lo
okum (sjá m
mynd 29 til skýringar).
s
Yfirleitt eru
u ásogsvarm
madælur
kælivélaar sem útveega kalt vattn, til neysllu eða í iðn
naði. Tæknillega er þó h
hægt að fry
ysta með
ásogsferrlinu líkt og
g gert er með
m ísogsvarrmadælum og hægt err að kaupa ásogsfrystii sem fer
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Mynd 229. Ásogskæ
æliferlið útskkýrt (vatn/zeóólítar). Vatn
n gufar upp við
v lágan hitta og undirþ
þrýsting í
eeimara (1) þar
þ sem varrmi er tekinn
n úr kælivaatni, sem þá kólnar ennn frekar. Ásoog vatns‐
ggufunnar ferr einnig fram
m í undirþrýýstum klefa (2)
( þar sem ásogsvarmi
á
lleysist út í volgt vatn
oog kraninn ofan
o
við er þáá lokaður á m
meðan. Í þurrrkklefa (3) gufar
g
vatn uppp frá þurrkeefninu og
eer það ferli knúið
k
áfram af varmaupppsprettu (t.d
d. glatvarmii). Í eimsvalaa þéttist vatnið og er
ddælt aftur í eimara.
e
Þegaar stöðu lokan
nna er víxlaðð (opinn/lokaaður) gufar vvatnið upp í klefanum
vvinstra megiin þegar heitta vatninu eer hleypt á hann og hægrra megin heffst þá ásogsfferlið með
vvolgu vatnssstreymi (útfæ
ærsla AQSO
OA® varmadæ
ælu frá Mitsu
ubishi Plasticcs).

8 Ollíunotku
un við raforkuf
r
framleið
ðslu og frysting
gu
Olíunottkun fiskisk
kipaflota Ísslands er u
um 30% af heildarolíu
unotkun lan
ndsmanna. Flotinn
olíu, nánasst alfarið gasolíu (dísiil). Þar af fara um
notar u
um 260 millljónir lítra árlega af o
35 milljó
ónir lítra í raforkufram
r
mleiðslu.

8.1 M
Mögulegu
ur ávinniingur bæ
ættrar varm
manýting
gar
Þar sem
m olíueyðslutölur frá frystitogaraanum Brim
mnesi RE 27
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hugun á
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ningu glatvarma þar um
u borð og voru til þeess notaðar meðaltalstöölur varmajjöfnuðar
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gun í vélarrrúmshermi. Meðaltöl v
voru tekin frá
f 97%–65%
% álagi að bbáðum álag
gsgildun‐
um með
ðtöldum.
Þar sem
m Brimnes brennir
b
flota
aolíu (MDO
O) er neðra brunagildi
b
sett
s 42.700 kkJ/kg
Notaðarr voru meðaaltalsolíuey
yðslutölur frrá árinu 200
09.
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Tafla 2. Yfirlit olíunotkunar og varmadreifingar á dag á Brimnesi árið 2009.

Olíunotkun að meðaltali 2009
Olíunotkun að meðaltali 2009
Eðlismassi olíu
neðra brunagildi
Heildarorka á dag í eldsneyti
Heildarorka á dag í eldsneyti

l/dag
kg/dag
g/l
kJ/kg
kJ/dag
kWh
Meðaltal varmajöfnuðar

Kælivatn HT strokkakæling
Kælivatn HT skolloftskæling
Kælivatn LT
Afgas Heild
Afgas nýtanlegt
Ásafl
Geislun og önnur töp
Samtals

11,7%
7,0%
4,7%
26,2%
15,8%
48,1%
2,3%
100,0%

14012
11490
0,82
42700
490633217
136287
kwh Pr.dag
15977
9585
6471
35669
21543
65515
3071
136287

Tekin voru saman dagsmeðaltöl afls og orku fyrir glatvarma og núverandi nýtingu14 ásamt
ásafli
Tafla 3. Dagsmeðaltöl afls og orku á Brimnesi árið 2009.

Afl og orka

KW meðalafl pr.dag

kWh pr. dag

Hitun ofl
Eimari
Afgangs afl og orka Kælivatn HT
afgangs afl og orka Afgas nýtanlegt
Ásafl

218
511
337
898
2730

5220
12254
8087
21543
65515

Mat á þremur mögulegum óháðum nýtingarleiðum eru sýnd í töflu 4. Athugið að orkan sem
gefin er upp fyrir ísogs‐ eða ásogskerfi er varmaflutningsorka en ekki raforka. Gert er ráð
fyrir 95% nýtni í varmakerfum.
Tafla 4. Mat á mögulegum nýtingarleiðum.
Möguleg nýting afgangsglatvarma
afgangs afl og orka Afgas nýtanlegt
afgangs afl og orka Afgas nýtanlegt
Kælivatn HT
Töp
Nýtni varmakerfa

Nýtingarleið
Ísogs eða ásogskerfi
ORC kerfi
ORC kerfi

COP

Meðalafl
0,5
0,1
0,07

kWh pr.dag
426
85
22

10233
2047
538

Nýtni
0,95

Þar sem nýtnistuðull frystipressukerfa (COP15) getur verið mismunandi er valið að setja þrjú
tilfelli fyrir mögulegan olíusparnað vegna ísogs‐ eða ásogskerfa (sjá töflu 5). Einnig er lagt
mat á mögulegan olíusparnað ORC‐kerfis á afgasi og kælivatni.

14

Tölur fyrir hitun og eimara eru meðaltalstölur úr athugun í vélhermi.
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Tafla 5. Sparnaður vegna ísogs‐ eða ásogskerfis.
Ísogs eða ásogskerfi
Rafafl pressukerfis sem sparast
Rafafl pressukerfis sem sparast
Rafafl pressukerfis sem sparast
Olíunotkun g/kWh
ORC kerfi
afgangs afl og orka Afgas nýtanlegt
Kælivatn HT

COP pressukerfis

KW meðalafl /dag
2
2,5
3
182

Kwh/dag
2047
538

kWh/dag
213
171
142

olíusparnaður kg/dag
5116
4093
3411

Lítrar/dag
931
745
621

1136
908
757

olíusparnaður kg/dag Lítrar/dag
372
454
98
119

Samantekt sparnaðarleiða er í töflu 6.
Tafla 6. Samantekt á mögulegum leiðum til olíusparnaðar.

Heildaroliusparnaður 1 ár
Ísogs eða ásogskerfi
Rafafl pressukerfis sem sparast
Rafafl pressukerfis sem sparast
Rafafl pressukerfis sem sparast
ORC kerfi
afgangs afl og orka Afgas nýtanlegt
Kælivatn HT
Heildarolíunotkun 2009

Úthaldsdagar 2009
COP

330
Lítrar pr. ár
2
2,5
3

374.747
299.798
249.832
149.899
39.390

4.624.121 Lítrar

Í töflu 6 má sjá að mesti sparnaðurinn næst með ísogs‐ eða ásogskerfi til nota við frystingu.
Þó skal hafa þann varnagla að ekki er víst að fari saman framboð á glatvarma til frystingar
og frystiþörf en gæti þó ávallt nýst að hluta með núverandi pressukerfi. Einnig er ljóst að
þessi kerfi eru allnokkuð stór um sig og því gæti verið erfiðleikum bundið að koma þeim
fyrir í eldri skipum.
ORC‐kerfi til að nýta afgasvarmann er kostur sem er þess virði að kanna betur þar sem
sumar útfærslur sem eru í boði eru breyttar skrúfupressur sem eru þá notaðar sem aflgjafi og
ætti þá umfangið að vera svipað og á sambærilegri frystipressu, þ.e.a.s með svipuðu
mótorafli. ORC‐kerfi á kælivatni er sísti kosturinn þar sem reikna má með svipuðu
innkaupsverði og á ORC‐kerfi fyrir afgas en mun verri nýtingu.
Afli Brimness á árinu 2009 var 787416 tonn af frosnum afurðum sem gerir um 24 tonn á dag.
Samkvæmt athugun sem Emil Ragnarsson (2006) gerði um borð í vinnsluskipum Granda hf.
var meðalraforkunotkun frystikerfis 242 kWh á fryst tonn. Í töflu 5 kemur fram að raforku‐
notkun pressukerfis á Brimnesi miðað við COP=2 er 5116 kWh/dag.
Til að setja þessar stærðir í samhengi mundi þurfa 5774 kWh af raforku á dag til að frysta
24 tonn á dag sem var meðalaflinn á dag árið 2009. Af þessu má áætla að ísogskerfi gæti að
jafnaði uppfyllt frystiþörf skipa á stærð við Brimnes.
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Til að setja þessa stærð í samhengi við olíunotkun gæti mögulegur eyðslustuðull verið
182 g/kWh17 sem myndi þá gera 44,044 kg af olíu pr. tonn af frosnum afurðum eða 0,044 kg
olíu pr. kg af frosnum afurðum. Olíunotkun vinnsluskipa er talin vera 0,432 kg olíu pr. kg
fisk (Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2009, tafla 4‐30, bls. 116).

9 Niðurstöður og staðan í dag
Tæknilega er mögulegt að nýta glatvarma í fiskiskipum til kælingar, frystingar eða
rafmagnsframleiðslu. Tæknin er þekkt og margreynd þótt lítið hafi farið fyrir notkun ORC‐
kerfa og ísogs‐ og ásogskerfa um borð í skipum hefur áhugi útgerða um allan heim á þessum
möguleikum aukist og eru t.d Kínverjar framarlega í þróun ásogskerfa til notkunar um borð í
fiskiskipum til ísframleiðslu og kælingar. Fyrirtækið GEA Grenco hefur unnið að þróun
ísogskerfa fyrir skip og hafa gert einn samning um uppsetningu á slíku kerfi en vegna
gjaldþrots skipasmíðastöðvarinnar stöðvaðist það verkefni. Áætlaður olíusparnaður vegna
frystikerfisins er sagður um 200.000 lítrar18 og minnka raforkunotkun um um 80%. Einnig
hefur fyrirtækið Thermalfrost19 í Kanada verið að þróa ásogskerfi fyrir fiskiskip í samvinnu
við aðila þar í landi.
Varðandi ORC‐kerfin þá er einhvers að vænta af samstarfi Turboden og Wärtsilä eins og
áður hefur verið nefnt. Nýlega hefur sænska fyrirtækið Opcon undirritað samstarfsamning
við MAN Diesel sem er stór vélaframleiðandi20. Einnig hefur verið nokkur þróun í framboði
á forsmíðuðum ORC‐einingum frá ýmsum aðilum þar sem vélbúnaður kemur samansettur
og tengist við hitagjafa og kælingu og er boðið upp á einingar í nokkrum stærðarflokkum.
Helsta vandamál varðandi glatvarmanýtingu um borð í fiskiskipum er það að framboð
glatvarmans er óreglulegt, þ.e.a.s það er háð álagi á aðalvél sem fylgir veiðiaðgerðum og
veðri. Einnig eru skipin mismunandi að aldri og misvel í stakk búin til að bæta nýtingu
glatvarma. Hins vegar fer olíuverð hækkandi og stærri framleiðendur vélbúnaðar eru nú
þegar farnir að þróa aðferðir til bættrar varmanýtingar.
Besta leiðin er væntanlega að mæla þann varma sem er nýtanlegur um borð í skipunum yfir
eitthvert tímabil, t.d 1 ár, og meta hagkvæmni bættrar nýtingar út frá þeim mælingum.
Möguleg nýting glatvarma er sett fram á myndrænan hátt fyrir 6000 kW aðalvél á mynd 30.
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Mynd 330. Mögulegg nýting á glatvarma 60000 kW aðalvéélar með brey
ytilegt álag (f
(flotaolía).
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milli nýting
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ðslu. Nýting
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