
Energieffektiv opbevaring af vævsprøver på
Odense Universitetshospital
Odense Universitetshospital (OUH) er et af tre universitetshospitaler i Danmark.
I dag er OUH et af de største og mest specialiserede uddannelses- og træningscentre i
Region Syddanmark. Hospitalet uddanner årligt 2.500 mennesker som en del af deres
grund- eller videreuddannelse. Af forskningshensyn opbevarer Odense
Universitetshospital derfor talrige vævs- og blodprøver.

352m² til opbevaring af
vævsprøver

Brug af de naturlige kølemidler
ammoniak R717 og etan R170

Energibesparelser på ca.
4,5 mio. DKK (- EUR) pr. år, når
frysehuset er helt fyldt og har
erstattet 262 kummefrysere

Johnson Controls har designet
og udviklet det største
-80°C frysehus i Europa
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Opbevaringen af vævsprøver er af afgørende betydning
for forskning og uddannelse. Takket være Johnson
Controls har vi nu et 352m² stort frysehus med et unikt
og innovativt design, som kan varetage
langtidsopbevaring for et stort antal forskningsprojekter.
Odense Universitetshospital er klart til en bæredygtig,
sikker og kold fremtid
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Opbevaring af prøver

OUH plejede at opbevare prøverne i 262 forskellige -80°C
kummefrysere på hospitalets forskellige afdelinger. Det
forårsagede et rstort energiforbrug og gjorde det sværere for
forskerne at finde de prøver, de havde brug for. OUH
henvendte sig til Johnson Controls for at få designet og
udviklet et nyt og unikt frysehus. Heri vil alle nedfrosne
vævsprøver fra OUH og andre hospitaler i Region Syddanmark
blive opbevaret centralt og registreret i en database.
Bygningen vil ligeledes varetage langtidsopbevaring for et
stort antal forskningsprojekter. Johnson Controls har designet
og installeret et -80°C frysehus, som er det første og største
af sin slags i Europa. Den nye løsning reducerer udgifterne til
energiforbrug med ca. 4,5 mio. DKK pr. år, når frysehuset er
fyldt helt op og har erstattet 262 kummefrysere.

352m² Stort frysehus  

Eftersom frysehuset er det første af sin slags i Europa, var det
nødvendigt, at Johnson Controls fandt på en innovativ løsning.
De ekstreme kuldeforhold gav specifikke udfordringer og
spørgsmål, som skulle løses i projektfasen. For eksempel:
Er det sikkert at arbejde under disse temperaturer, hvilken
slags beskyttelsespåklædning skal dem der arbejder i rummet
have på, hvilken slags lys skal der bruges, hvordan skal
rummet indrettes osv. I tæt samarbejde med hospitalet løste
Johnson Controls alle udfordringer og påbegyndte
anlæggelsen af -80°C frysehuset på 352m². Endvidere blev
en forgang med -5 °C anlagt til udveksling af vævsprøver.

Installationen består bl.a.  af et kølesystem, der bruger
SABROE skrue-kompressorer, en elektrisk installation, et
kontrolsystem, et specialbygget fryserrum, lys, isolerede
døre osv. 

Innovative, miljøvenlige løsninger
til ekstreme kuldeforhold

Der blev lagt stor omhu i designet af selve frysehuset,
eftersom der kan være en temperaturforskel på 110°C
mellem de indre og de ydre vægpaneler. Johnson Controls
specialdesignede frysehusets stålpaneler til modstå disse
forskelle og undgå, at de bøjes. Gulvet er også konstrueret af
specialpaneler, således at hele rummet fungerer som en
”kasse”, hvor alle sider arbejder sammen, når rummet køles. 

Johnson Controls byggede frysehusets køleanlæg som et
indirekte kaskadesystem med de naturlige og miljøvenlige
kølemidler ammoniak R717 og etan R170. Disse naturlige
kølemidler nedbryder ikke ozonlaget og bidrager stort set ikke
(eller slet ikke) til den globale opvarmning. Ydermere
medfører naturlige kølemidler generelt lavere
driftsomkostninger pga. mindre udsivning, færre
vedligeholdelseskrav og en bedre energieffektivitet. Varmen,
der udvikles af kølesystemet, bruges i bygningens
gulvvarmesystem til at forebygge dannelse af permafrost
under frysehuset. 

Årtiers værdifulde forskningsmateriale -opbevares i frysehuset
og det er derfor vigtigt at sikre, at frysehusets temperatur på
-80°C konstant overholdes. Det samlede kølesystem er
udstyret med højteknologiske overvågningssystemer, som
automatisk overvåger hele anlæggets drift og hjælper til at
undgå afvigelser i driften. Derudover har anlægget en
nødgenerator og et backupbatteri, som aktiveres, hvis
strømforsyningen skulle svigte, og et nødkølingssystem, som
bruger nitrogen som kølemiddel. Således ødelægges prøver
ikke ved utilsigtede nedlukninger, som kan forårsage
temperaturstigninger. 

Energi- og sikkerhedshensyn

Johnson Controls valgte at bruge LED-lys til det indre lys.
LED-lys har et mindre strømforbrug og udvikler ikke så megen
varme som glødelamper. LED-lamperne blev anbragt i en
konstruktion, der ligner et lysstofrør, og monteret således, at
de let kan afmonteres med handsker på. 

Johnson Control arbejdede sammen med Afdelingen for
Sikkerhed og Arbejdsmiljø på OUH samt Slædepatruljen Sirius
for at løse den sikkerhedsproblematik, der er forbundet med
at arbejde i -80°C. Enhver der arbejder i frysehuset skal bære
to huer, fire lag tøj (uld, termotøj, mellemtøj og en polardragt)
og to par sokker i termostøvler for at kunne udholde de
ekstreme kuldeforhold. Derudover er det ikke tilladt for nogen
af opholde sig i frysehuset i mere end ti minutter ad gangen.

Centraliseret, energieffektiv opbevaring 

Med frysehuset har forskere lettere adgang til prøver og kan
bedre holde styr på dem, eftersom alle vævs- og
forskerprøver opbevares et centralt sted. Ved at bruge et
frysehus med plads til 328 bure i stedet for 262 separate
kummefrysere opnås en årlig energibesparelse på omkring
4,5 mio. DKK eller 600,000 EUR når frysehuset er helt fyldt
og har erstattet alle 262 kummefrysere. Udskiftningen af
kummefrysere på afdelingerne har også betydet, at
hospitalsafdelingerne kan bruge pladsen til andre aktiviteter.  


