Auning Varmeværk 2019
12 MW anlæg
Skorstenen har en højde, som sikrer, at der
ikke sker nedslag af røgen.

Auning Fjernvarme anvender
ca. 10-11.000 ton halm om året,
hvilket genererer ca. 16-19
arbejdspladser - fortrinsvis lokalt.

Varmen pumpes ud til forbrugerne
gennem fjernvarmenettet.

Kedelhallen er hjertet i anlægget, hvor
brændslet omdannes til fjernvarme.

Halmlageret indeholder halm til
ca. 7 døgns forbrug.
Halmen som anvendes er overskudshalm,
der ikke benyttes til dyrefoder.

A u n in g

Transmission

Aske

Askesystem

Posefilter

Kedlen

Indskubber

Halmopriver

Halmlager

Brovægt

Fjernvarmen fra det nye
værk ledes via en transmissionsledning til det
gamle værk. Her kobles
varmen på det eksisterende
ledningsnet og akkumuleringstanken. Transmissionsledningen er dimensioneret
til at kunne tage effekten fra
et kommende solfanggeranlæg eller anden udvidelse.

Asken indeholder
brændslets uforbrændte
bestanddele, herunder
en række næringsstoffer
som kalium, magnesium
og fosfor. Asken tilbageføres derfor til marken,
hvor den indgår i næste
vækstsæson.

Asken transporteres fra
kedlen og frem til
to askecontainere.
Askecontainerne transporteres på skift ud til
landmanden,
som anvender asken
som gødning på
markerne.

Før røgen føres
frem til værkets
skorsten, renses
røgen i et posefilter. Røgen er
derfor renset for
skadelige sodpartikler. Den grå
røgfane fra skorstenen er primært
vanddampe.

Kedlen forbrænder seks
halmballer i timen, når
den kører max last.
Halmen afbrændes på
en rist, hvor der tilføres
luft, så der sker en
optimal forbrænding.
Efter forbrændingen
sørger risten for at
asken transporteres
ud af kedlen.

Efter halmen er findelt,
transporteres den ind i
kedlen via en indskubber.

Anlæggets robotkran
henter og anbringer
halmballerne i anlæggets halmopriver, som
findeler halmen før den
skubbes ind i kedlen.

Lageret til opbevaring
af halm har en størrelse
som muliggør fuld drift
af kedlen i en periode på
ca. 7 døgn.

Her indvejes den
ankomne halm, og der
foretages stikprøver
på vandprocenten, før
halmen stilles på plads i
lagerhallen ved hjælp af
værkets truck.

Den udledte CO2 bindes på ny i kornet, der senere
bliver andvendt som brændsel i værket.

