10. årgang
Nummer 45
September 2013

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Robust biogasanlæg til flydende og fast biomasse

I Bogense varmer de husene op med haveaffald

Affaldsraffinaderi klar til markedet

O

BioPress
& 8617 8507
www.biopress.dk

ve
r
pr sigt
oj o
ek ve
i b ter r af
lad ba slu
et ger tte
st de

Bilindustrien har fået kig på metanol

Indhold

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Artikler

Biobrændstoffer • side 4

3.

Frederikshavn på vej til at få et bioraffinaderi til marinediesel

4.

Selskab bag halmolie er klar med nyt anlæg

6.

Fra flis til biobrændstof på få timer

6.

Isobutanol kan blive det nye biobrændstof

7.

Aarhus Universitet får platform til bioraffinering

7.

Ammongas leverer opgraderingsanlæg til Norge

8.

Robust biogasanlæg til flydende og fast biomasse

Foto: Torben Skøtt/BioPress

11. Dybstrøelse hører hjemme i biogasanlæg
14. Affaldsraffinaderi er klar til markedet
16. I Bogense varmer de husene op med haveaffald
19. Bilindustrien har fået kig på metanol
Biogas • side 8

20. BASF's farvel til brændselsceller giver nye kunder
til dansk konkurrent
21. Brændselsceller overhaler forbrændingsmotoren

Foto: Torben Skøtt/BioPress

21. SOFC-brændselsceller skal gøres mere driftsikre
22. Svensk gårdbiogas skal opgraderes til naturgas
23. Nyt grønt testcenter i Frederiksværk

Forbrænding • side 16

Afsluttede projekter
24 Fastoxidbrændselsceller til lavere temperaturer

Foto: DTU Energikonvertering

25 Konsortium sætter skub i udviklingen af brændselsceller
26 Kommercielt gennembrud for HT-PEM brændselsceller
26 Bedre brændselsceller til mikrokraftvarme
27 Biogaspotentialer i husdyrgødning
27 Enkelt gårdbiogasanlæg til dybstrøelse og restprodukter
Afsluttede projekter • side 24

Elektronisk nyhedsbrev
Få flere og hurtigere nyheder
om forskning i bioenergi, brint
og brændselsceller. Den trykte
udgave af FiB bliver suppleret af
et elektronisk nyhedsbrev. Klik
ind på www.biopress.dk og få et
gratis abonnement.
www.biopress.dk

2 FiB nr. 45 • september 2013

28 REKA er parat til at producere Stirling-motorer

Biobrændstoffer

Frederikshavn på vej til at få et
bioraffinaderi til marinediesel
Et kig ind i testanlægget på Aalborg
Universitet, hvor biomasse varmes
op til 400 °C og udsættes for et tryk
på 300 bar.

Frederikshavn Havn skal i fremtiden kunne tilbyde skibe svovlfrit brændstof, produceret på
basis af træaffald. Det er resultatet af et forskningssamarbejde
mellem Aalborg Universitet og
udviklingsvirksomheden Steeper
Energy.
Af Torben Skøtt
Det er ikke mange måneder siden,
Aalborg Universitet indviede et nyt
testanlæg til fremstilling af bioolie,
og resultaterne herfra er så positive,
at Frederikshavn Havn, Steeper
Energy samt Aalborg Universitet nu
har indgået partnerskab med henblik på at etablere et fuldskalaanlæg
i Frederikshavn. De tre partnere er
overbeviste om, at projektet er bæredygtigt og kan realiseres, men de
endelige aftaler med investorerne er
endnu ikke på plads, ligesom der
også er søgt om midler fra både offentlige og private fonde.
Anlægget skal levere svovlfrit biobrændstof til de mange tusinde skibe, der årligt passerer havnen. Nye
lovkrav vil fra næste år tvinge skibe i
Østersøen, Nordsøen og langs den
californiske kyst til at bruge svovlfrit
brændstof, så partnerskabet ser gode muligheder for at afsætte den
miljøvenlige bioolie.

Patentanmeldt teknologi
Produktionen baseres på Steeper
Energys patentanmeldte Hydrofactionteknologi, der er i stand til at omdanne biomasse til forskellige former
for olieprodukter. Det sker ved et
tryk på ikke mindre end 300 bar og
en temperatur på omkring 400 °C.
I første omgang skal olien produceres på basis af affaldstræ, men
på sigt er det planen, at man vil benytte en bred palette af forskellige
biomasser, der findes i lokalområdet.
– Vi har gode erfaringer med at
bruge træ i processen, og i starten
vil vi gerne basere produktionen på
et enkelt koncept, siger Lasse Ro-

sendahl, der er professor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet, og som har været med til
at udvikle teknologien.
Anlægget i Frederikshavn vil få en
kapacitet på 50-150.000 tons olie
om året. Det vil kræve tilførsel af to
til tre gange så meget træ, men da
træ er en international handelsvare,
bliver det næppe noget problem.
Træ kan fortsat købes til attraktive
priser i lande som for eksempel
Rusland, Baltikum, Sverige, Finland
og endda Canada.
Når konsortiet bag anlægget i første omgang har valgt at satse på
marinediesel, skyldes det ikke
mindst, at kravene til brændstoffet
er knap så skrappe som til den dieselolie, vi hælder i bilerne.
– Vi har lidt større frihed, når det
handler om marinediesel. Det må
naturligvis ikke indeholde svovl, men
på andre punkter, som eksempelvis
brændværdi, kan vi godt afvige fra
fossil diesel, forklarer Lasse Rosendahl.
Han finder det naturligt, at man i
starten blander bioolien op med fossil olie, ligesom det i dag sker med
biodiesel. Markedet for marinediesel
i Frederikshavn er på omkring
900.000 tons om året, så bioolien
vil under alle omstændigheder kun
kunne dække en mindre del af forbruget.
Læs mere om teknologien bag
bioraffinaderiet i FiB nr. 44, juni
2013. Artiklen kan downloades
fra www.biopress.dk.

Fra indvielsen af testanlægget på
Aalborg Universitet den 25. maj i år.
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Selskab bag halmolie
er klar med nyt anlæg
Efter fem års udviklingsarbejde satser Organic Fuel Technology på, at det
nu vil lykkes at opnå en stabil produktion på deres anlæg til fremstilling
af bioolie. Et nyt demonstrationsanlæg nord for Aarhus skal bane
vejen for et produktionsanlæg i 2015.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Den 14. september i år er det fire
år siden, Organic Fuel Technology
indviede det første pilotanlæg, hvor
man ved hjælp af mikrobølger kunne omdanne halm og andre former
for biomasse til olie og gas. Selskabet havde oprindelig bestilt et komplet anlæg hos en tysk leverandør,
men endte med selv at bygge anlægget, da leverandøren kom i økonomiske vanskeligheder.
Ifølge den tyske leverandør var
processen testet i et forsøgsanlæg,
og på den baggrund forventede Organic Fuel Technology, at man inden for en forholdsvis kort årrække
kunne etablere de første fuldskalaanlæg.
I dag, fire år senere, erkender selskabets økonomidirektør Anders

Hjortshøj, at processen har været
væsentligt længere, end man oprindeligt havde forestillet sig:
– Jeg har selv været overrasket
over, hvor lang tid det tager. Vi mente, vi havde købt en proces, der var
færdigudviklet, men det gik hurtigt
op for os, at så enkelt var det ikke.
Det var svært at styre temperaturen
i anlægget, oliekvaliteten varierede,
og vi kunne ikke få processen til at
fungere kontinuerligt, fortæller Anders Hjortshøj.

Nye folk på banen
I 2011 kommer der nye aktionærer
til Organic Fuel Technology, selskabet får kontakt til en række forskere
på universiteter, man kommer med i
et stort EU-projekt, og EUDP bevilger et tilskud på 10 millioner kroner
til opførelse af et et test- og demonstrationsanlæg.
Opbygningen af det nye anlæg
påbegyndes hos Maskinfabrikken
REKA med bistand af medarbejdere
fra blandt andet Verdo, der på det
tidspunkt var gået aktivt ind i projektet. Hos REKA bliver der lavet flere
forsøgsopstillinger, hvorefter der bli-

Til venstre: Demonstrationsanlæg er
etableret i to skibscontainere.
Til højre: Et kig ind i den øverste
container, hvor olien skilles ud fra
gassen.
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ver etableret et mindre, kontinuert
anlæg hos Verdo I Randers. Det
skal være forløber for etableringen
af et fuldskala-demonstrationsanlæg
med en kapacitet på 100 liter olie i
timen.
Anlægget hos Verdo blev testet i
oktober/november 2012. Kerneprocessen med mikrobølgerne fungerede tilfredsstillende, men der var problemer med at få skilt olien ud fra
processen.
I 2013 blev anlægget, med en
kapacitet på 18 liter olie i timen,
flyttet til Erik Poulsens ejendom i
Ødum, der også husede det første
pilotanlæg. Nye medarbejdere med
speciale i kemi kom til, anlægget
blev bygget om, og i løbet af efteråret skal den nye version stå sin
prøve. Målet er, at man sidst på
året kan gå i gang med at opskalere

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Af Torben Skøtt
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Anders Hjortshøj ved det nye demonstrationsanlægget i Ødum, der
skal testes i løbet af efteråret.

Afkøling af gassen med vand
voldte tidligere en del problemer,
men i dag har man udviklet et nyt
system med luftkøling, som ser
langt mere lovende ud.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Olien

anlægget til 100 liter olie i timen,
og at man i slutningen af 2014 kan
påbegynde opførelsen af det første
fuldskalaanlæg.

eksporteres til alle de egne af verden, hvor man har store mængder
biologisk affald, men mangler olie,
siger Anders Hjortshøj.

Råolie af billige råvarer

Teknik

Selskabet bag pilotanlægget nord
for Århus blev oprindeligt stiftet i
2007 under navnet Halmenergi
Aarhus, men ændrede senere navn
til Organic Fuel Technology A/S. Det
er én af forklaringerne på, hvorfor
man i første omgang har valgt at
satse på halm som råvare.
For i princippet kan man bruge
enhver form for biomasse, og selskabet bag anlægget er da heller ikke i tvivl om, at de helt store perspektiver i teknologien er at kunne
omdanne billige råvarer som fibergødning og organisk affald til et højværdiprodukt som råolie, der kan
raffineres og bruges i blandt andet
transportsektoren.
– Den her teknologi rummer
enorme perspektiver. Teknikken kan
integreres i en skibscontainer og

Erfaringerne fra anlægget hos Verdo
viste, at reaktoren i anlægget, hvor
halmen omdannes til en olieholdig
gas, fungerer, som den skal. Den er
i princippet opbygget som en stor
mikrobølgeovn, hvor halmpiller varmes op til omkring 300 °C, samtidig
med at der tilsættes en katalysator.
Derved sker der en forgasning af
biomassen, og ved hjælp af et katalysatorpulver bliver halmmolekylerne
populært sagt klippet i stykker og får
form som molekylerne i råolie.
Efter reaktoren skal gassen køles
ned, hvorved olieindholdet i gassen
kondenserer ved henholdsvis 150 °C
og 75 °C. Målet er, at 3,3 tons
halm kan omsættes til 1 tons olie.
Resten består af vand, brændbar
gas og en restfraktion, der kan bruges til gødningsformål.

Når det nye anlæg starter op i løbet
af de kommende måneder, bliver
næste fase at få analyseret olien.
Det sker i et særskilt projekt med
deltagelse af danske og udenlandske universiteter og med et EUtilskud på 14 millioner kroner.
Resultaterne af disse analyser kan
blive helt afgørende for, om teknologien vil være bæredygtig på sigt. Viser det sig, at en væsentlig del af
olien kan raffineres til for eksempel
dieselolie, og man ikke har væsentlige problemer med restprodukterne,
kan det blive en særdeles indbringende forretning for Organic Fuel
Technology. I et oplæg til aktionærerne vurderer selskabet således, at
salg af 20 anlæg i perioden 2015 –
2020 vil give selskabet en bruttoindtægt på over 150 millioner kroner.
Men viser det sig, at olien ikke
kan bruges til ret meget andet end
at blive brændt af på et kraftværk,
skal teknologien sammenlignes med
et indfødningsanlæg til biomasse,
og det vil næppe kunne danne baggrund for en sund forretning.
Sådan er teknologiudvikling, og
det er selvfølgelig derfor, at EU har
valgt at støtte projektet med 14
millioner kroner, og EUDP har givet
10 millioner kroner til et test- og
demonstrationsanlæg. Derudover
hjalp Fødevarestyrelsen til med 1,4
millioner kroner til det første anlæg i
Ødum, og i 2012 bevilgede Region
Midt to millioner kroner til et projekt, der skal klarlægge, hvordan
restprodukterne bedst kan anvendes
til gødningsformål.
Læs mere på
www.organicfueltechnology.com.
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Fra flis til biobrændstof på få timer

Det nye enzym kan blive et vigtigt
led i bestræbelserne på at fremstille
biobrændstoffer uden at drive rovdrift på fødevareressourcer. Det skriver gemini.no, der løbende bringer
nyt om forskningen på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU) og SINTEF, der er Skandinaviens største uafhængige forskningsinstitution.
Superenzymet blev opdaget for år
tilbage af en gruppe forskere ved
Norges Universitet for Life Sciences.
Dengang blev opdagelsen præsenteret i det prestigefyldte tidsskrift
Science, og i 2011 købte danske
Novozymes patentet af det norske
universitet.
Der viste sig dog hurtigt et behov
for at få en større forståelse af,
hvordan enzymet fungerer, og det er

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Et nyt superenzym, der skyder
hul på træets overflade, kan i løbet af få timer omdanne flis til
biobrændstof. Hidtil har processen taget flere uger, og det har
gjort det vanskeligt at få økonomi i anlæggene.

Et nyt superenzym skal gøre det rentabelt at omdanne flis til brændstof.
nu lykkedes for biotekforsker Finn
Lillelund Aachmann fra NTNU. Ved
hjælp af NMR-teknologi, der giver
mulighed for at studere hver kerne i
et molekyle i detaljer, kunne forskeren se, at superenzymet opfører
sig som en lille flismaskine. Det river op i træets overflade, så andre
enzymer kan komme til og nedbryde
den hårde overflade af sukkeret, så

det kan fermenteres til sprit i en traditionel gæringsproces.
– Den nye molekylære forståelse
af superenzymet, som NMR-teknologien giver, betyder, at vi kan udnytte enzymet endnu bedre. Det har
stor betydning for at skabe en rentabel og effektiv proces for industrien, siger Finn Lillelund Aachmann til
gemini.no.
TS

Isobutanol kan blive det nye biobrændstof

De amerikanske forskere mener
selv, at 30 procent af den amerikanske benzinproduktion kan erstattes med isobutanol. Det vil kræve
en milliard tons restprodukter fra
det amerikanske landbrug om året.
– Man kan bruge stort set enhver
form for landbrugsaffald som råvare.
Investeringen vil være lavere og
mere rentabel end til anlæg, der
producerer bioethanol, forklarer en
af forskerne fra Michigan University,
kemiker Xiaoxia Lin.
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Amerikanske forskere har fundet en
ny metode til at fremstille isobutanol ud fra restbiomasse fra land- og
skovbrug.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Ved at kombinere to forskellige
typer mikroorganismer er det lykkedes for amerikanske forskere
at fremstille isobutanol ud fra
restprodukter fra landbruget. Isobutanol bliver af mange betegnet
som fremtidens biobrændstof,
fordi det har flere lighedspunkter
med benzin end bioethanol.

Han pointerer, at 62 procent af
energiindholdet i biomassen kan
omdannes til isobutanol, der har
samme energitæthed som benzin
og derfor matcher den langt bedre
end bioethanol.
Andre forskere som svenske Rickard Lundin, der har udarbejdet en
undersøgelse af biobrændstoffer på
vegne af Det Kongelige Svenske Videnskabernes Akademi, er langt fra
overbevist om, at de amerikanske

forskere har fundet den rette formel
for fremstilling af biobrændstoffer.
– At få 60 procent af energiindholdet omsat til biobrændstof virker
meget usandsynligt. Når man omdanner biomasse til så tunge molekyler som isobutanol, går meget af
energien tabt under processen, siger Rickard Lundin til Sveriges Televison.
De amerikanske forskeres undersøgelse er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of
National Academy of Sciences.
Kilde: www.svt.se.

Foto: Torben Skøtt/BioPress
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Aarhus Universitet får platform til bioraffinering
En slags rugekasse til udvikling
og afprøvning af nyt inden for
bioraffinering etableres for tiden
på Institut for Ingeniørvidenskab
ved Aarhus Universitet. COWIfonden støtter opbygningen af den
nye platform.
Aarhus Universitet og Alfa Laval Copenhagen A/S er gået i gang med at
etablere en platform til undervisning
og forskningsprojekter inden for biomasse og affald. Det sker med støtte fra COWIfonden, og arbejdet forventes færdigt inden for et år.
Souschef Morten Dam Rasmussen fra Aarhus Universitet glæder
sig over de muligheder, som det nye
multifunktionelle udstyr giver:
– Danmark har brug for forskning, veluddannede ingeniører og

et stærkt samarbejde mellem universiteter og industrien. For at understøtte dette skal der investeres
i teknologiske platforme. Det er vigtigt for en samfundsmæssig bæredygtig økonomisk og miljømæssig
udvikling at investere i raffinering af
biomasse og frembringelse af nye
værdikæder fra bioaffald, siger han.

En rugekasse for ny teknologi
Platformen vil have flere funktioner og kan på den måde fungere
som en rugekasse for ny teknologi.
Den vil fungere som et integreret
bioraffineringssystem, der kan konvertere et bredt spektrum af biomasse og fremstille forskellige produkter lige fra foder til biobrændsel.
Forarbejdningssystemet skal kunne udføre biokonvertering, bioreak-

tion, destillation, ekstraktion, krystallisering og andre processer på
grundlag af faste eller flydende biomasser, og der skal kunne reguleres
på en lang række parametre som
tryk, temperatur og vakuum.
Platformen skal endvidere fungere som et uddannelsesværktøj,
der forbinder teori med praksis for
studerende.
Endnu en funktion bliver at uddanne unge, talentfulde forskere
ved at udvikle en platform til afprøvning af ideer eller udførelse af arbejdsopgaver. Desuden vil platformen give mulighed for yderligere
samarbejde mellem Aarhus Universitet og industrien, specielt med
små og mellemstore virksomheder.
Kilde: www.dca.au.dk.

Ammongas leverer opgraderingsanlæg til Norge
Danske Ammongas har leveret
det første anlæg til opgradering
af biogas til Fredrikstad Kommune i Norge. Udvikling af teknologien er sket med støtte fra
ForskEL-programmet.
Som tidligere optalt her i bladet har
Energinet.dk via ForskEL-programmet
støttet udviklingen af et dansk opgraderingskoncept til biogas, designet af Glostrupfirmaet Ammongas.
I 2011 blev et demonstrationsanlæg taget i brug hos Hashøj Biogas,

og resultaterne herfra var så positive, at AMMONGAS efterfølgende
vandt en licitation på en komplet
opgraderingslinje på 600 m3 gas i
timen til Fredrikstad Kommune i
Norge. Anlægget er nu indviet og
kan både opgradere, komprimere,
tørre og måle gassens kvalitet. Miljøpåvirkningen er minimal, da metantabet til omgivelserne er på under 0,1 procent.
Bag anlægget i Fredrikstad står et
kommunalt ejet forsyningsselskab,
der med det nye anlæg er i stand til

at omdanne kommunens våde affald til komprimeret bionaturgas,
som kommunens biler kan køre på.
Anlægget drives ved hjælp af spildvarme fra forbrænding af den del af
dagrenovationen, som ikke kan forgasses.
I løbet af efteråret vil der blive
arrangeret et besøg på anlægget.
Interesserede kan henvende sig til
Ammongas, tlf. 4363 6300, e-mail
amg@ammongas.dk.
Læs mere på www.ammongas.dk.
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Biogas

Robust biogasanlæg
til flydende og fast
biomasse
To mælkeproducenter i Syddanmark har opskriften på, hvordan man kan få
biogas ud af såvel gylle som dybstrøelse og andre restprodukter. Flere naboejendomme leverer i dag råvarer til anlægget, og de lokale beboere glæder sig over en lav varmepris, og at der ikke længere lugter af gylle.
Af Torben Skøtt
Det er på mange måder et usædvanligt biogasanlæg, de to mælkeproducenter Anders Rosenkvist og
Henrik Hansen har investeret i.
Navnet er Holbæk BioEnergi I/S,
men det ligger ikke, som man skulle
tro, på Sjælland, men derimod på
Holbækvej ved Skærbæk, mellem
Ribe og Tønder. Det er Danmarks
største gårdanlæg, det kan håndtere
både flydende og fast biomasse, og
gasproduktionen kan reguleres i takt
med varmebehovet hos det nærliggende Frifelt-Roager Kraftvarmeværk, der aftager cirka 85 procent
af gassen. Resten bruges på biogasanlæggets eget kraftvarmeværk.
På værket i Frifelt-Roager har
man været i stand til at reducere
fjernvarmeprisen for et standardhus
med omkring 1.000 kroner om året,
efter at man har fået grøn gas i
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rørene. Før biogasanlægget blev
etableret, var der planer om at forhøje varmeprisen med 6.300 kroner
om året, så de lokale beboere er
blevet rigtigt glade for anlægget.
Både på grund af den lavere varmepris, men også fordi det ikke læn-

Holbæk BioEnergi I/S
Tilført biomasse/år:
• 30.000 m3 gylle
• 6.000 tons dybstrøelse
• 7.000 tons majs
• 500 tons græs
• 200-2.000 tons anden
biomasse (korn m.v.)
Produktion/år:
• 1,4 millioner m3 metangas afsættes til Frifelt-Roager Kraftvarmeværk
• 2-300.000 m3 metangas anvendes på eget kraftvarmeværk.

gere lugter, når der køres gylle ud
på markerne.

Lugter lidt af spagnum
– Vi har den holdning, at det kun er
en succes, hvis alle parter får noget
ud af det. Derfor vil vi heller ikke
bruge slagteriaffald eller andet affald, der kan give lugtgener, siger
Anders Rosenkvist, der står for den
daglige drift af biogasanlægget,
mens Henrik Hansen koncentrerer
sig om mælkeproduktionen.
Naboerne kender nemlig alt for
godt til lugtgener fra biogasanlæg.
Tidligere var der et stort gårdanlæg i
området, som fik tilført slagteriaffald
og andet industriaffald, og det lugtede i følge Anders Rosenkvist værre
end en destrukstionsanstalt.
– Vi vil gerne have et godt forhold
til naboerne, og derfor gjorde vi meget ud af at informere dem om vores planer, inden vi gik i gang med

Foto: Torben Skøtt/BioPress
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Biogas

Gaskøleren reducerer temperaturen på biogassen til
godt 7 °C. Det sker for at undgå kondens i den to kilometer lange gasledning fra biogasanlægget til FrifeltRoager Kraftvarmeværk.
at bygge anlægget, fortæller Anders
Rosenkvist.
I dag køres den afgassede gylle
ud til markerne i lukkede tankbiler,
og hvis gyllen har en temperatur
på under 20 °C, kan man i følge
Anders Rosenkvist stort set ikke
lugte den. Den lugter allerhøjst
som lidt spagnum.

Tilpasses fjernvarmeforbruget
Frifelt/Roager Kraftvarmeværk er et
lille værk med cirka 250 forbrugere,
og det har været lidt af en udfordring at få gasproduktionen afstemt
efter forbruget. Anders Rosenkvist
har vænnet sig til at studere vejrudsigten grundigt, så han ved,
hvornår der skal skrues op og ned
for produktionen. Værket kan ganske vist supplere op med naturgas,
hvis det kniber, men jo større en del
der kan dækkes med biogas, jo

Teknikrum med pumpe og ventiler. I dag klares alt pumpearbejde med en kraftig knivpumpe, men Anders Rosenkvist har planer om at montere et par mindre pumper for at reducere elforbruget.

større overskud er der til de to mælkeproducenter.
Det er især majsensilage, der
bruges til at sætte fut i gasproduktionen, fordi det hurtigt kan omsættes til gas i forhold til for eksempel
halmstrå, der har en udrådningstid
på flere måneder.
Et gaslager på omkring 7.000 m3
hjælper også til med at kunne tilpasse produktionen til forbruget.
Lageret består dels af fleksible tankoverdækninger, dels af en efterafgasningstank der kan fyldes helt op
med gas eller med en kombination
af gas og gylle afhængigt af, hvad
der er mest brug for.

Enkel opbygning
Det er Lundsby Bioenergi, der har leveret anlægget, som er bygget ud fra
princippet: “keep it simple”. Hvorfor
investere i kompliceret og kostbar

teknik, hvis de naturlige bakterier i
anlægget kan klare opgaven?
To store reaktortanke og to efterafgasningstanke sikrer en opholdstid
på ikke mindre end tre måneder.
Det er markant længere end på
mange fællesanlæg, hvor opholdstiden typisk er på få uger, og det er
med til at give en optimal udnyttelse
af gaspotentialet – selv når der anvendes tungt omsætteligt biomasse.
– Vi gjorde det klart for Lundsby,
at anlægget skulle være i stand til
at behandle alle de restprodukter,
som et moderne landbrug ligger inde med, understreger Anders Rosenkvist, der langt hen ad vejen har
været med til at designe anlægget.
Indfødning af dybstrøelse, græs,
majs og hvad der i øvrigt kan håndteres med en gummiged, sker gennem en specialbygget “foderblander” på 80 m3. Her bliver biomas-

Dybstrøelse,
majs m.v.
Doseringsanlæg
Miksertank
320 m3

Reaktortank
4.600 m3

Reaktortank
4.600 m3

Macerator
Gårdens
kraftvarmeværk

Knivpumpe

Gylle
Fortank

Frifelt-Roager
kraftvarmeværk

Efterafgasningstank
3
4.600 m

Efterafgasning/gaslager
4.600 m3

Afgasset gylle
til lagertanke

Principskitse af biogasanlægget, der kan håndtere såvel fast som flydende biomasse. Dybstrøelse, majs, græs
m.v. tilføres gennem et doseringsanlæg og blandes med gylle i en miksertank.
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Biogas

Anders Rosenkvist har sit eget kraftvarmeværk, der leverer el til nettet
samt varme til biogasanlægget og
ejendommen. Omkring 85 procent
af gasproduktionen bliver dog brugt
til at dække forbruget hos FrifeltRoager Kraftvarmeværk, der har
omkring 250 forbrugere.

gangen, får “metanbakterierne ondt
i hovedet”. Når de får dybstrøelse
virker det lidt som Panodil. Ensidig
”fodring” af et biogasanlæg giver en
enstrenget bakteriekultur, og så bliver processen alt for sårbar. Det er
lige som med mennesker: Hvis man
spiser for ensidigt, bliver man lettere
syg. Det er helt banal biologi, fastslår Anders Rosenkvist.
Foto: Torben Skøtt/BioPress

Et lille fællesanlæg



sen blandet, inden det falder ned i
en miksertank, hvor der tilsættes
gylle og andet pumpbart materiale.
Tanken er udformet, så sten og andre fremmedlegemer bundfældes,
og den skal tømmes for bundfald
cirka en gang om året.
Efter miksertanken er der monteret en knivpumpe og en macerator, der findeler biomassen, inden
den pumpes ind i de to reaktortanke.
På den måde undgår man at få klumper af biomasse med ind i reaktortankene, som det kan være svært for
metanbakterierne at nedbryde.

Som at fodre en ko
Men ét er teknik, noget andet er,
hvordan man “fodrer” et biogasanlæg, så man får mest mulig gas ud
af sine anstrengelser.
– Jeg har arbejdet meget med
køer, og ved hvordan man laver en
god foderblanding. En ko har en
vom på omkring 200 liter og fungerer i store træk som et biogasanlæg. Får koen ikke det rigtige foder,
yder den for lidt, og det samme
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gælder for et biogasanlæg, forklarer
Anders Rosenkvist.
Han har erfaret, at der skal 6 m3
gylle til et ton majs, hvis det skal
kunne håndteres i anlægget. En anden tommelfingerregel er, at dybstrøelse og græs højst må udgøre 20
procent af den samlede mængde biomasse. For store mængder dybstrøelse kan hæmme processen, da dybstrøelse indeholder cirka fire gange
mere kvælstof end rågylle per ton.
– Vi har for lidt rågylle til at kunne
håndtere den faste biomasse. Derfor recirkulerer vi cirka 80 procent af
gyllen, så vi får et fornuftigt forhold
mellem fast og flydende biomasse,
forklarer Anders Rosenkvist.
Han bruger for tiden en opskrift,
der består af 22 m3 afgasset gylle,
8 m3 rågylle samt et ton dybstrøelse, som fødes ind i anlægget hver
anden time døgnet rundt. I takt med
at varmebehovet stiger, tilføres der
andre typer biomasse, herunder ikke
mindst majs.
– Hvis biogasanlægget får tilført
for store mængder majs tilført ad

Oprindeligt var biogasanlægget dimensioneret til at udnytte de 5.000
m3 gylle og 3.000 tons dybstrøelse
om året, som de to mælkeproducenter selv råder over. Derudover
skulle der efter planen tilføres
12.000 tons majs om året for at
kunne dække gasforbruget på kraftvarmeværket i vinterhalvåret.
– Vi fandt hurtigt ud af, at vi havde rigeligt med varme til at kunne
håndtere langt mere gylle. I dag får
vi gylle fra fire naboejendomme, så
på årsbasis pumpes der omkring
30.000 m3 gylle igennem anlægget.
Derudover kan landmændene levere
dybstrøelse, foderrester, ensilage af
dårlig kvalitet, kornafrens og hvad de
ellers har af restprodukter, som kan
være med til at booste gasproduktionen, siger Anders Rosenkvist.
Ud over landmænd i nærområdet
leverer kommunen i dag græs fra
boldbaner og parker samt grøde fra
åer og vandløb i området.
Der er ingen skriftlige aftaler og
ingen penge mellem Anders Rosenkvist og de landmænd, der leverer
biomasse til anlægget. Det hele
bygger på tillid. Gødningsregnskaberne styres ud fra antallet af dyreenheder, så man har helt styr på,
hvor meget der ryger ind i anlægget,
og hvad der kommer ud af næringsstoffer på landbrugsjorden.
¢

Biogas

Dybstrøelse hører
hjemme i biogasanlæg
Biogasanlæggene kan opnå en væsentlig forbedring af økonomien ved
at investere i udstyr til håndtering af dybstrøelse. Dertil kommer en
række miljømæssige og landbrugsmæssige fordele, idet afgasset
dybstrøelse er lettere at håndtere og medfører en bedre
udnyttelse af næringsstofferne.
Af Henrik B. Møller og
Peter Jacob Jørgensen

Store variationer
Dybstrøelse kan variere temmelig
meget i sammensætning og indhold
af næringsstoffer og dermed også i
forhold til, hvordan det bedst kan

udnyttes i et biogasanlæg. Derudover skal man være opmærksom
på, at dybstrøelse kan have været
opbevaret i stalden eller udenfor i
kortere eller længere tid, og kan
dermed være mere eller mindre omsat, når det tilføres biogasreaktoren.
De største mængder dybstrøelse
produceres i malkebesætninger.
Omkring 10-12 procent af al husdyrgødning håndteres som dybstrøelse, men omkring 35 procent af
tørstoffet findes i dybstrøelse, da
det indeholder store mængder halm.
Dybstrøelse består imidlertid ikke
altid kun af dyrenes efterladenskaber og halm. Det vil ofte indeholde
urenheder som sten, betondele,
værktøj, bindegarn og meget andet,
som er tabt i stalden, indsamlet
med halmen eller samlet op af
gummigeden under håndteringen.
Det betyder naturligvis, at de
valgte systemer til håndtering af

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Det er velkendt, at biogasfællesanlæg ikke kan præstere en tilstrækkelig god økonomi ved behandling
af gylle alene. Af gylle kan udvindes
15-25 m3 biogas afhængigt af kvaliteten, og som en tommelfingerregel
skal et anlæg præstere en gennemsnitlig gasproduktion på 35-45 m3
biogas per ton behandlet biomasse
for at være rentabelt.
I anlæggenes barndom lå løsningen lige for: Fødevareindustrien havde store problemer med at bortskaffe deres organiske affald, som indeholdt et betydeligt gaspotentiale, og
det var nemt og attraktivt for biogasanlæggene at modtage affaldet.
Gaspotentialet var markant højere
end for gylle, og i starten fik flere af
anlæggene oven i købet et modtagergebyr.

I dag er organisk industriaffald
en mangelvare, og nye anlæg bliver
nødt til at finde alternativer. Her
kan dybstrøelse og energiafgrøder
være en oplagt løsning. Allerede i
dag er der dog grænser for, hvor
store mængder energiafgrøder anlæggene må aftage, og de krav bliver formentlig skærpet på sigt. Dybstrøelse er derimod et restprodukt,
som bør udnyttes i biogasanlæg af
både miljømæssige og landbrugsøkonomiske årsager, og med den
rette teknologi vil det også være
økonomisk attraktivt. Det fremgår af
en undersøgelse, som PlanEnergi
har udført for Energistyrelsens Biogas Taskforce.

Mobil hammermølle fra AB Skovservice til neddeling af dybstrøelse.
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Biogas

Teknologi

Kædeknuser

Ekstruder

Hammermølle

Opblanding

Forhandler

Mewa

Lehmann

AB skov

Landia

Installeret effekt

55-75

50

441

18,5

40 m3 CH4/ton

40 m3 CH4/ton

40 m3 CH4/ton

40 m3 CH4/ton

Kapacitet

3,5 m3/time

5 m3/time

20 m3/time

151 m3/time

Elforbrug

8-11 kWh/ton

10 kWh/ton

18 kWh/ton

1 kWh/ton

20-70 %

20-100 %

20-75 %

0-50 %

Investering

1.600.000 kr.

1.300.000 kr.

ukendt

60.000 kr.

Behandlet mængde

15.100 ton/år

21.600 ton/år

86.400 ton/år

64.800 ton/år

105 kr./ton

60 kr./ton

–

0,9 kr./ton

50 kr./ton/år

50 kr./ton/år

–

50 kr./ton/år

23,4 kr./ton

16,5 kr./ton

–

7,6 kr./ton

2,4 kr./ton

20 kr./ton

–

1 kr./ton

32,10 kr./ton

44,20 kr./ton

100,00 kr./ton

8,60 kr./ton

15 %

15 %

5%

5%

Værdi ekstra gasudbytte

28,8 kr./ton

28,8 kr./ton

9,6 kr./ton

9,6 kr./ton

Samlet gevinst

189 kr./ton

177 kr./ton

102 kr./ton

193 kr./ton

Gasudbytte

Tørstofinterval

Investering i forbehandling
Investering i infrastruktur
Afskrivning, forrentning
Driftsudgifter
Behandlingspris
Ekstra gasudbytte

Tabel 1. Tekniske og økonomiske beregninger ved behandling af kvægdybstrøelse med 25 procent tørstof. Ved behandlet mængde biomasse og investering i forbehandling er det antaget, at halvdelen af anlæggets kapacitet udnyttes.
Forskellen fremgår indirekte af
udnyttelseskravene, hvor der stilles
krav om 70-75 procent udnyttelse
af kvælstoffet i gylle, men kun 45
procent når det drejer sig om dybstrøelse. For afgasset gylle kan den
faktiske udnyttelsesprocent blive
endnu højere, så på landsplan kan
der spares betydelige mængder
kvælstof ved at gå fra dybstrøelse til
afgasset gylle.

dybstrøelse skal være robuste. De
skal langt hen ad vejen kunne håndtere fremmedlegemer i større eller
mindre omfang.

Besværlig gødning
Landmændene er ikke specielt interesserede i at anvende dybstrøelse som gødning. Det er både dyrt
og besværligt, og medfører en langt
dårligere udnyttelse af kvælstoffet
end gylle.
Det mest rationelle er, hvis landmanden kan læsse gødningen på
en gødningsspreder og sprede den
direkte ud på marken, men det kan
normalt kun lade sig gøre om foråret på bar jord inden såning, hvor
gødningen hurtigt kan blive nedmuldet. Gødningen kan ikke anvendes på for eksempel en græsmark,
og på mange tidspunkter af året vil
det være nødvendigt at lagre den
udendørs, hvilket i dag kræver overdækning.
Gylle kan udbringes på flere tidspunkter af året med slæbeslanger
eller nedfældes, og afgasset gylle
har ydermere den fordel, at kvælstoffet findes på ammoniumform,
som planterne lettere kan optage.
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Jordens kulstofpulje
Det har været diskuteret, om anvendelse af husdyrgødning til produktion af biogas kan være med til at
reducere jordens indhold af kulstof

Foto: Lemvig Biogasanlæg



og humus. I biogasprocessen omdannes 40-50 procent af kulstoffet
til metan og kuldioxid, men det er
værd at bemærke, at det er den letnedbrydelige del, der fjernes, mens
den svært nedbrydelige del i form af
blandt andet lignin bliver tilbage.
En tysk undersøgelse peger da
også på, at afgasset gylle faktisk har
en opbyggende, positiv effekt på jordens kulstofpulje. I følge undersøgelsen er biogasgylle ved lige store
mængder tørstof væsentligt bedre
for humusreproduktionen end især
almindelig svinegylle. I forhold til
frisk staldgødning er biogasgylle lige
så god, og den er kun ringere end
komposteret staldgødning. Biogasgylle er endda bedre end nedmuldning af såvel halm som grønt, igen i
forhold til de udbragte mængder tørstof.

Husdyrgødning består ikke altid kun
af dyrenes efterladenskaber og
halm. Billedet viser et udsnit af de
fremmedlegemer medarbejdere ved
Lemvig Biogasanlæg fandt efter at
have tømt en fortank.

Til fællesanlæggene vil det normalt
kunne svare sig at investere i lidt
mere avanceret forbehandlingsudstyr som trykkogning, kædeknuser,
ekstruder eller hammermølle. Derved bliver materialet lettere at håndtere, energiforbruget til omrøring reduceres, risikoen for tilstopning af
varmevekslere mindskes, og gasproduktionen øges.
Ved trykkogning blandes den faste
biomasse med gylle, samtidig med at
der tilsættes kalk. Derefter varmes
blandingen op til minimum 134 ºC
under et tryk på tre bar i 20 minutter. Som integreret del af processen
fjernes kvælstof fra biomassen.
Kædeknuseren kendes især fra
tyske biogasanlæg og minder om en
stor blender blot med den forskel,
at knivene er skiftet ud med kæder,
der er i stand til at smadre stort set
alt. Maskinen kan anvendes til et
bredt udvalg af biomasser, men kan
ikke behandle tør halm alene.
Ekstruderen er ligeledes udbredt i
Tyskland, og herhjemme har AU
Foulum haft gode erfaringer med teknologien til forbehandling af blandt
andet enggræs. Teknikken går ud
på, at to snegle presser biomassen
sammen under højt tryk, hvorved
der udvikles varme. Når biomassen
forlader maskinen, lettes trykket,
hvilket er med til at sprænge plantecellerne, så biomassen “åbnes” og
får en større overflade.

Økonomi
Det kan være vanskeligt at sammenligne de forskellige metoder til
håndtering af dybstrøelse, og det er
ikke muligt at udpege en bestemt
“vinderteknologi”. Valget må i høj
grad afhænge af, hvordan det konkrete biogasanlæg er udformet, herunder ikke mindst hvor lang opholdstiden er i reaktorerne.
I tabel 1 er vist nøgletal for fire
af de mest udbredte teknologier.
Tallene viser, at den samlede nettogevinst varierer fra 102-193 kroner/
ton før aflønning af personalet. Hos
AU-Foulum, der anvender ekstruder,
anslås lønudgifterne til 30-50 kroner/ton, så her er der et pænt overskud til anlægget.
Den decentrale løsning med en
mobil hammermølle giver det laveste overskud, mens der ikke er den
helt store forskel på de tre andre
teknologier.
En meget vigtig faktor i forhold til
økonomien er det ekstra gasudbytte, der forventes. Her er der indregnet 15 procent for kædeknuser og
ekstruder, mens der kun er indregnet 5 procent for hammermølle og
den simple løsning med opblanding.
Ved opholdstider på få uger vil
ekstruder og kædeknuser kunne give et væsentligt højere merudbytte
end 15 procent, mens der ved anlæg med opholdstider på langt over
en måned kun kan påregnes et
mindre merudbytte. I disse tilfælde
vil den simple løsning være den billigste teknologi, ligesom det vil være
et oplagt valg til gårdanlæg.
Henrik B. Møller er projektleder
hos PlanEnergi og seniorforsker
ved Aarhus Universitet, e-mail
henrikb.moller@agrsci.dk.
Peter Jacob Jørgensen er projektleder hos PlanEnergi, e-mail
pjj@planenergi.dk

Anlæg til ekstrudering af dybstrøelse
ved AU Foulum.

Foto: www.bio-qz.de

Fællesanlæg

Hammermøller findes i mange
udformninger, men teknikken er
endnu ikke udbredt til håndtering af
dybstrøelse. AB skovservice i Skave
ved Holstebro har dog ombygget en
mobil hammermølle, der oprindelig
var beregnet til have/parkaffald, men
som nu bruges til forbehandling af
dybstrøelse til Maabjerg Bioenergy.

Kædeknuseren er især udbredt i
Tyskland.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

I tidens løb er der udviklet forskellige teknikker, som gør det muligt at
bruge dybstrøelse i biogasanlæg.
Mest kendt er trykkogning, men forskellige systemer til findeling af biomassen er på vej, herunder ekstrudering, som man har opnået lovende resultater med på AU Foulum.
Den billigste og mest simple metode går ud på at blande dybstrøelse op i gylle. Der kan ske i en fortank eller i en særskilt miksertank,
hvorefter en knivpumpe sørger for at
findele blandingen, inden den pumpes ind i reaktoren. I visse tilfælde
kombineres knivpumpen med en
macerator for at sikre en ekstra god
findeling af materialet (se artiklen
på side 10).

Knivpumpe fra Landia monteret på
et biogasanlæg fra Combigas.

Foto: Henrik B. Møller

Mange teknikker

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Biogas

Miksertank til opblanding af dybstrøelse i gylle.
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Affaldsraffinaderi er
klar til markedet
Folkene bag den såkaldte REnescience-teknologi er nu klar til at etablere det
første fuldskalaanlæg. Med teknologien kan man få langt mere biogas ud af
affaldet end ved kildesortering, næringsstofferne kan føres tilbage til landbrugsjorden, og en betydelig del af den faste fraktion kan genanvendes.
Af Torben Skøtt
REnescience-teknologien går populært sagt ud på at opdele husholdningsaffald i en fraktion til biogasanlæg, en fraktion til genbrug og en
mindre fraktion til fast brændsel.
Udviklingen er nu nået til et punkt,
hvor man er meget tæt på at kunne
opføre et fuldskalaanlæg til minimum ti tons affald i timen. Hvor
det helt præcist kommer til at ligge, er endnu uafklaret, men DONG
Energy, der har udviklet teknologien
med støtte fra EUDP og ForskELprogrammet, forhandler med flere
potentielle anlægsværter.
– Herhjemme er der især fokus
på trekantområdet, men også Maabjerg ved Holstebro har vist stor
interesse for teknologien. På eksportmarkederne er ikke mindst HolREnescience-anlægget ved Amagerforbrænding, der har været i kontinuerlig drift gennem en årrække.

Foto: Torben Skøtt/BioPress
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land interessant, men vi har også en
del kontakter i England og satser
sammen med Inbicon på at komme
i gang i Kina, siger Michael Skov
Johansen, projektleder for REnescience, der er et datterselskab under
DONG Energy.
Den første udgave af det moderne affaldsraffinaderi blev testet hos
Amagerforbrænding i 2008, og efterfølgende blev der etableret et
kontinuert anlæg, som blev indviet
umiddelbart før COP 15 i december
2009. Anlægget har været i stabil
drift gennem flere år, hvor det har
behandlet husholdningsaffald fra københavnske husstande.
– I efteråret 2012 ombyggede vi
anlægget, og ikke mindst erfaringerne herfra gør, at vi nu er parate
til at etablere fuldskalaanlæg, lyder
det fra projektlederen.

4-5 gange mere biogas
REnescience-processen er inspireret
af DONG Energys erfaringer med for-

Foto: REnescience

behandling af halm og går ud på, at
affaldet varmes op og behandles
med enzymer, hvorved den biologiske del udskilles i en flydende fraktion. En af fordelene ved den metode er, at man kan få 4-5 gange så
meget biogas ud af affaldet, som
hvis borgerne selv havde sorteret
det.
– Kildesortering har nogle fordele,
når det handler om at genbruge eksempelvis flasker og rent papir, men
når det drejer sig om at få optimeret
mængden af organisk affald, er det
ikke optimalt. Vi kan få alle de madrester med, der sidder i halvtomme
flasker og andet emballage, ligesom
der også kommer en del papiraffald
med i vores organiske fraktion, forklarer Michael Skov Johansen.
Beregninger viser, at ud af ét ton
husholdningsaffald vil man ved kildesortering kunne udvinde 15-20
m3 metan, men hele 90-95 m3 hvis
affaldet i stedet behandles i et REnescience-anlæg.

Affald • Biogas

Konkurrencedygtig
Anlægget hos Amagerforbrænding
kan behandle 1 tons usorteret husholdningsaffald i timen. Næste anlæg er designet til at kunne håndtere 10 tons affald i timen. Skal kapaciteten øges yderligere, som det
for eksempel er på tale i Holland,
bliver det i form af flere enheder til
hver 10 tons/timen.
REnescience oplyser ikke konkrete tal for økonomien i deres anlæg,
men i følge Michael Skov Johansen
er teknologien fuldt ud konkurrencedygtig med affaldsforbrænding. Det
skyldes ikke mindst, at der i bund
og grund er tale om et meget enkelt
koncept, hvor affaldet blot varmes
op og behandles med enzymer, hvorefter den biologiske del kan udskilles i en flydende fraktion.
Enzymerne er selvfølgelig en udgift i forhold til affaldsforbrænding,
men der kan anvendes kommercielle enzymer, som kan købes over alt
i verden.

Gas er bedst
Når folkene bag REnescience-teknologien har haft fokus på gasproduktion, er det, fordi gas har en langt
højere værdi, end hvis man blot
brænder affaldet af på forbrændingsanlæg, som det sker i dag.
– Med REnescience-teknologien
er der mulighed for at genanvende
næringsstofferne, det tungtomsættelige kulstof kan føres tilbage til
landbrugsjorden, og vi kan genbruge
en stor del af restprodukterne. Dertil
kommer, at gassen har en lang
række anvendelsesmuligheder: Den
kan omsættes til kraftvarme med en
høj elvirkningsgrad, den kan bruges

Fordele ved REnescience
+ 95 procent af biomassen kan
udnyttes til biogas

+ Gassen har en lang række anvendelsesmuligheder og kan
lagres i naturgasnettet
+ Næringsstoffer og den tungtomsættelige del af kulstoffet
kan føres tilbage til landbrugsjorden
+ En del af restfraktionen kan
genbruges, mens en mindre del
kan bruges som fast brændsel.
+ Systemet er mere brugervenligt
og billigere end kildesortering.
til transport, og vi får mulighed for
at udnytte et kæmpe energilager i
naturgasnettet, pointerer Michael
Skov Johansen.

Miljøfremmede stoffer
I det første REnescience-anlæg blev
affaldet varmet op til cirka 85 °C,
inden der blev tilsat enzymer, men i
dag har man fundet frem til, at man
kan nøjes med at varme det op til
50-60 °C. Det sparer energi, og
man reducerer risikoen for at få miljøfremmede stoffer ud i den flydende fraktion.
Det viser en række forsøg, som
er udført ved AU-Foulum. Den første
forsøgsperiode strakte sig fra november 2010 til marts 2012. Her
var gasproduktionen stabil gennem
hele forløbet, men i flere tilfælde var
det vanskeligt at overholde grænseværdierne for plastblødgørere i det
afgassede materiale. Efter ombygning af anlægget i efteråret 2012 er
der udført nye forsøg, og de foreløbi-

ge resultater tyder på, at man nu er i
stand til at overholde grænseværdierne, så den afgassede biomasse
kan bringes ud på landbrugsjorden.
Forsøgene viser endvidere, at
gasudbyttet fra biovæsken er næsten dobbelt så højt som fra kvæggylle, målt per kg organisk tørstof.

Vaskemaskinen blev skrottet
I tilknytning til demonstrationsanlægget på Amagerforbrænding blev
der for år tilbage udviklet en “vaskemaskine” til den faste fraktion af affaldet. Maskinen var tænkt som det
første led i en proces, der skulle
gøre det lettere at genanvende de
forskellige restprodukter.
I dag er man gået bort fra den idé
og bruger i stedet en såkaldt ballistisk separator, der er kendt fra affaldsbranchen. Den er i stand til at
opdele affaldet i en 2D- og en 3Dfraktion. Til den første gruppe hører
for eksempel plastposer, mens 3Dfraktionen typisk består af plastbeholdere og anden emballage.
– Der findes en lang række kendte teknologier, som kan bruges til
den videre behandling af 2D- og
3D-fraktionerne, så det er ikke et
område, vi vil gå ind i. Vi har primært fokus på at kunne udskille
den organiske fraktion, lyder det fra
projektlederen.
Læs mere på www.renescience.dk

Til ventre: 2D-fraktion til genbrug.
I midten: 3D-fraktion til genbrug.
Til højre: Biovæske til biogasanlæg.

Foto: REnescience
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Forgasning • Forbrænding

I Bogense varmer de
husene op med haveaffald
Hos Bogense Forsyningsselskab kan man efter at have investeret i en
nyudviklet biomasseovn bruge flis fremstillet af haveaffald, hegn og
rødder som brændsel. I dag arter anlægget sig som det skal, men
indkøringsperioden har været både lang og opslidende.
Af Torben Skøtt
Det så alt sammen meget lovende
ud, da Bogense Forsyningsselskab i
2010 indgik en kontrakt med Weiss
om en ny biomassekedel. Værket
havde gennem længere tid haft en
udvidelse af produktionskapaciteten
på ønskelisten, og med en nyudviklet biomasseovn ville man i stedet
for bioolie og naturgas kunne bruge
flis produceret af haveaffald, rødder
og hegn som brændsel.
Siden slutningen af april i år har
ovnen fungeret som den skal, og i
den seneste fyringssæson var den i
stand til at dække 90 procent af
fjernvarmeforbruget. Men inden da
har værket været igennem en lang
og opslidende indkøringsperiode,
eller som værkets forsyningschef,
Peter Lind, udtrykker det:
– Vi troede, vi købte et demonstrationsanlæg, men reelt har der
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været tale om et udviklingsprojekt.
Det har været meget op ad bakke,
og det er kun fordi, vi er nogle seje
fynboer, at vi er ved at være ved
vejs ende. I dag fungerer ovnen heldigvis, som den skal, og hvis den
kommende fyringssæson forløber til-

fredsstillende, så kan det blive en
succes på den lange bane.

Prisbelønnet ovn
Den centrale del af det nye biomasseanlæg hos Bogense Forsyningsselskab er en prisbelønnet multi-

Princippet i en multibrændselsovn
I en multibrændselsovn sker der
en forgasning af brændslet i bunden af ovnen på samme måde
som i en modstrømsforgasser.
Gasserne siver op gennem brændselslaget og bliver antændt midt i
ovnen, hvor der tilsættes sekundærluft. Afbrænding af gasserne er
med til at tørre brændslet, der føres
ind gennem siden i ovnen. Tegningen er fra det oprindelige koncept,
udviklet af Dall Energy i samarbejde med SEM Stålindustri.

Kontrakt i 2010
I foråret 2010 blev der indgået en
kontrakt om opførelse af anlægget,
men det blev ikke SEM stålindustri,
der kom til at stå for den samlede
leverance. De producerede ganske
vist ovnen efter specifikationer fra
Dall Energy, men det blev Weiss,
der kom til at stå for det overordnede projekt med at integrere ovnen i
et komplet biomasseanlæg med tilhørende kedel, røggasrensning,
brændselshåndtering med videre.
Weiss garanterede, at hvis ovnen
ikke levede op til forventningerne, ville den blive udskiftet med en traditionel ristefyret ovn uden beregning.
Værkets risiko ville således være begrænset til at dække driftstabet under indkøringen og i forbindelse med
en eventuel ombytning af ovnen.

Op ad bakke
Efter planen skulle anlægget have
været startet op sidst på året 2010,

Et kig ind i maskinhallen med det
nederste af ovnen til venstre på billedet. Bagerst til højre ses kedlen.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

men det var først sidst på fyringssæsonen 2010/2011, at man for
alvor fik gang i ovnen.
– Problemerne startede fra dag
1. Princippet med først at forgasse
brændslet og efterfølgende brænde
gasserne af virker måske fint i teorien, men i praksis var det svært at få
et ensartet glødelag nederst i ovnen
og få asken ud i bunden, forklarer
Peter Lind og fortsætter:
– Brændslet begyndte med det
samme at danne slagger, som skulle fjernes manuelt med jernstænger.
Derudover kom der huller i glødelaget, så det væltede op med uforbrændt brændsel, hvilket gav anledning til en masse skidt i kondensatet. Ovnen fungerede ganske enkelt
ikke som en forgasser – det har
været ét af de centrale problemer.
Et andet problem har været dysesystemet, der bruges til at sikre
et bestemt fugtindhold i brændslet
og holde temperaturen på under
1.000 °C. for at begrænse mængden af NOx i røggassen. Når vandet
fra dyserne ramte brændslet, blev
asken klæbrig og kunne ikke trækkes ud med sneglene, og derudover
gav vandet anledning til tæringer i
kedlen.
Ifølge Peter Lind kunne Weiss ikke blive enige med Dall Energy om,
hvordan problemerne skulle løses,
så der skete ikke noget helt frem til
november 2011.
– Jeg havde troet, de ville lægge
sig i selen for at få løst problemerne, men det gjorde de ikke. Hele
den første fyringssæson kæmpede
vi bravt med at få ovnen til at brænde korrekt, og i maj 2012 sprang
kedlen læk på grund af tæringer.
Alene det kostede os tre måneders
udetid, lyder det fra en frustreret
driftschef.
Han vurderer, at værket har haft
et samlet driftstab på 5-7 millioner
kroner, og derudover har man brugt
et par millioner på ombygninger af
anlægget. Opgaver, som leverandøren egentlig skulle have stået for,
men hvor værket selv tog affære for
at undgå for store driftsstab.
– Vi har haft en del uoverensstemmelser med Weiss, som har
haft uoverensstemmelser med Dall
Energy. Det har været et kompli-

En del af det brændsel, der bruges
på værket i Bogense, er flis fremstillet
af haveaffald. I princippet kan værket
bruge enhver form for biomasse, blot
det har samme struktur som flis.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

brændselsovn, udviklet af Dall Energy med støtte fra EUDP. Ved at kombinere de bedste egenskaber fra forgasning og forbrænding er det lykkedes for Dall Energy at konstruere
en ovn, der er meget fleksibel, hvad
angår brændselsvalg. Derudover er
udslippet af miljøskadelige stoffer
lavere end fra et traditionelt ristefyret anlæg, og ovnen har en høj
virkningsgrad selv ved lav belastning, så et fjernvarmeværk kan spare
investeringen i en “sommerkedel”.
Peter Lind fik lejlighed til at se en
prototype af ovnen i december 2009,
som SEM stålindustri havde bygget i
samarbejdet med Dall Energy. Han
var på udkig efter en ovn med stor
brændselsfleksibilitet, da Nordfyns
Kommune havde store mængder
haveaffald, som man gerne ville udnytte lokalt i stedet for at sende det
til Tyskland.
– Det så alt sammen meget lovende ud. Ovnen var både miljøvenlig og meget fleksibel, og med SEM
stålindustri i Søndersø som leverandør ville der både være tale om lokale arbejdspladser og udnyttelse af
lokale brændsler, fortæller Peter
Lind, der ydermere blev fristet af, at
EUDP ville støtte projektet med fem
millioner kroner.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Forgasning • Forbrænding

Driftschef Peter Lind foran den nye
multibrændselsovn, der er opført
med støtte fra EUDP.

FiB nr. 45 • september 2013 17

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Forgasning • Forbrænding

Et udsnit af de forskellige former for biomasse, der kan bruges som brændsel i Bogense Forsyningsselskabs nye bioovn, og som har været med til at reducere varmeprisen for en typisk husstand med knap ti procent. Anlægget kan
håndtere brændsler med et vandindhold på 20-60 procent. Haveaffald, hegn, rødder og andre restprodukter skal
først forbehandles. Det skal have en struktur, der minder om flis, og det må ikke indeholde jord og andre urenheder.



ceret forløb, og det er ikke en konstruktion, jeg kan anbefale. Det tager flere år at udvikle et nyt koncept, og hvis leverandør/udvikler ikke er klar til sådan en opgave, bør
man ikke involvere et fjernvarmeværk i det, pointerer Peter Lind.

Stor brændselsfleksibilitet
På plussiden tæller, at Bogense Forsyningsselskab fik anlægget et par
millioner kroner billigere end et traditionelt flisanlæg, og man sparer omkring en million kroner om året ved
at fyre med flis fra haveaffald, rødder
og hegn. Hvis anlægget fremover arter sig som det skal, kan det således
blive en god forretning – ikke blot i
Bogense, men også for andre fjernvarmeselskaber, der står over for at
investere i nye fyringsanlæg.

Den store brændselsfleksibilitet
skyldes ikke mindst et nyt styringssystem, som fjernvarmeselskabet
har fået udviklet i samarbejde med
Skatek A/S.
– Ovnen kan helt automatisk indstille sig til forskellige brændsler
med en fugtighed på mellem 20 og
60 procent. Derved kan vi i princippet bruge enhver form for biomasse
– blot det har en struktur, der minder om flis. Det kan et traditionelt
flisfyret varmeværk ikke klare, siger
Peter Lind.
Han ser brændselsfleksibiliteten
som anlæggets helt store force –
ikke mindst på sigt, hvor der bliver
rift om de letomsættelige brændsler
som flis og træpiller.
– Måske kan vi også få lavere afgifter ved at reducere udslippet af

NOx, men vi har ikke som ventet
kunnet undgå at rense kondensatet.
Det har reelt være mere besværligt
end på et traditionelt flisanlæg, lyder det fra driftschefen.

Stor interesse
Siden opstarten i 2011 har der
været cirka 25 henvendelser fra
grupper og enkeltpersoner, der gerne vil studere teknikken i Bogense
nærmere, og den 5. juni i år havde
man besøg af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen.
– På et tidspunkt vil vi gerne vise
anlægget frem, så andre kan få glæde af vores erfaringer, men vi er ikke
klar endnu. Det skal kunne køre problemfrit gennem en hel fyringssæson, før vi tør anbefale konceptet til
andre værker, slutter Peter Lind. ¢

Dall Energy leverer nyt anlæg til Sønderborg
Sønderborg Fjernvarme har indgået aftale med COWI og Dall
Energy om forberedelse af et 9
MW Dall Energy biomasseanlæg.
Dall Energy forventer, at anlægget løser en række af de udfordringer, som øvrige teknologier
har. Anlægget vil således have en
høj brændselsfleksibilitet, lave
vedligeholdelsesomkostninger,
stor regulerbarhed, lave emissioner og en virkningsgrad på over
110 procent.
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– Sønderborg Fjernvarme vil gerne gå forrest og tage ansvar for et
bedre miljø. Derfor er vi også glade
for at være med til at opføre det
nye varmeværk i Sønderborg, der
bliver et af Danmarks grønneste.
Sønderborg anlægget er helt i tråd
med den grønne omstilling til 100
procent vedvarende energi, vi har i
Sønderborg, siger direktør for Sønderborg fjernvarme Steffen Moe i
en pressemeddelelse.
Det nye anlæg, der er støttet af
Markedsmodningsfonden, skal de-

monstrere samspillet mellem Dall
Energys multibrændselsovn og en
række komponenter, som selskabet har udviklet gennem de senere
år. Det drejer sig blandt andet om:
– en kompakt røggaskøler
– en røggaskøler, der trækker 3540 procent energi ud af røgen
– et keramisk filter til rensning af
røggaskondensat.
Kilde: Dall Energy og Markedsmodningsfonden.

Brændselsceller

Bilindustrien har fået kig på metanol

Af Torben Skøtt
– Vi har langt om længe fået gang
i en dialog med nogle af de store
spillere inden for bilindustrien, fortæller Mads Friis Jensen, kommerciel manager hos Serenergy. Firmaet producerer blandt andet et 5 kW
brændselscellesystem, der drives af
metanol, og som kan forlænge elbilers rækkevidde fra typisk 100 kilometer til 6-700 kilometer.
Ifølge Mads Friis Jensen er der
blandt andet projekter i Tyskland,
hvor man vil udstyre en Audi A1 og
en Daimler Smart med brændselsceller og en tank til metanol. Metanol kan konverteres til brint i bilen,
og ved at anvende en højtemperatur
polymerbrændselscelle (HT-PEM) kan
man skaffe tilstrækkelig med energi
til elmotoren uden at skulle investere
i en kostbar infrastruktur til brint.
Metanol, også kaldes træsprit,
kan købes overalt i verden til priser
på niveau med, hvad benzin koster,
og det kan fremstilles af blandt andet biomasse og brint. OK har som
det første danske energiselskab besluttet, at man fremover vil tilbyde

Med et 5 kW brændselscellemodul kan en elbil
få samme rækkevidde
som en almindelig benzinbil.

Foto: Serenergy

Bilindustrien bruger enorme
ressourcer på at udvikle brændselscellebiler til brint, men på
det seneste er man også begyndt at se på metanol, som en
mulig løsning. Det vækker glæde hos danske Serenergy, der
er langt fremme med metanoldrevne brændselsceller til biler.

biometanol på flere af selskabet
tankstationer, og den danske elbil
QBEAK er ved at blive testet med et
5 kW metanoldrevet brændselscellemodul fra Serenergy. Den slags
løsninger, hvor batterier kombineres
med brændselsceller, kommer vi
formentlig til at se mere til i de
kommende år.

Svært at skifte strategi
Bilindustrien har i årenes løb satset
enorme summer på at udvikle biler
med brint i tanken, så der skal meget til, før de skifter strategi.
– Men alene det at vi er i dialog
med dem, og de er parate til at teste andre brændstoffer end brint, er
et vigtigt skridt på vejen, pointerer
Mads Friis Jensen.
Fordelen ved den rene brintløsning er, at teknologien er baseret på
LT-PEM brændselsceller, der har været kendt siden 1960'erne. Levetiden
er på titusindvis af timer, og der er
en veludviklet industri, som bilfabrikanterne kan læne sig op ad.
HT-PEM kom først på markedet
omkring år 2000, og udbuddet af
leverandører er fortsat begrænset.

Brændselscellen er dog ikke nær så
følsom over for urenheder i brændslet som LT-PEM, og det giver mulighed for at anvende metanol, der
konverteres til brint i en reformer.
– Når det handler om levetider, er
HT-PEM bagud på point, men vi har
dokumenteret, at cellerne kan klare
5.000 timers drift i laboratoriet. Kører man med en gennemsnitsfart på
70 kilometer i timen, svarer det til
350.000 kilometer, siger Mads Friis
Jensen. Han er helt på det rene
med, at anlæggene selvfølgelig skal
testes under mere realistiske forhold, men han ser ikke levetiden
som noget problem:
– Levetiden forbedres løbende –
det er ligesom med alt andet teknologiudvikling. Det afgørende er, at vi
har et distributionssystem til brændstoffet og en teknologi, der kan indpasses i såvel små som store elbiler, siger Mads Friis Jensen.
Udviklingen af Serenergys brændselscellesystem er støttet af EUDP,
der også støtter OK's etablering af et
distributionssystem til biometanol.
Læs mere på www.serenergy.com.

Dansk elbil til brændselsceller
Danmark er tæt på at få en selvstændig produktion af
elbiler. Virksomheden Ecomove har med støtte fra
blandt andet Markedsmodningsfonden udviklet den lille
elbil QBEAK, der henter energien fra enten batterier eller et metanoldrevet brændselscellemodul.
QBEAK målrettes i første omgang professionelle kunder. Horsens og Hedensted Kommuner har underskrevet hensigtserklæringer på i alt otte biler, og derudover
er der 25 reservationer fra private og virksomheder.
Læs mere på www.ecomove.dk
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Brændselsceller

BASF's farvel til brændselsceller
giver nye kunder til dansk konkurrent

Af Kasper Haagen Skovse
Den verdensomspændende tyske
koncern BASF valgte den 1. august
at lukke deres division for brændselsceller, BASF Fuel Cell Inc. og en
tilhørende fabrik i New Jersey, USA.
BASF fortsætter dog som underleverandør til andre i branchen.
DTU Energikonvertering har forsket i HT-PEM brændselsceller siden
1996, og koordinatoren for DTU’s
forskning inden for området, Jens
Oluf Jensen, er overrasket over
BASF’s beslutning – ikke mindst fordi selskabet i en pressemeddelelse
selv forventer øget vækst på markedet for brændselsceller.
– Selvfølgelig skaber det lidt uro,
når en stor spiller som BASF vælger
at lukke en fabrik, men det er værd
at bemærke, at det er en forretningsmæssig beslutning for BASF.
Forskning i brændselsceller er en
langsigtet investering, hvor man ikke
får de store afkast af sin forskning
med det samme, og der har BASF
så åbenbart valgt at satse på andre
forretningsområder inden for deres
vidtforgrenede koncern, siger Jens
Oluf Jensen.
Han mener ikke, at BASF’s bratte
farvel påvirker tiltroen til brændselscelleteknologier hverken i Danmark
eller i resten af verden. For selv om
verden lige nu oplever stagnerende
energipriser på grund af den amerikanske produktion af skifergas, vil
der fortsat være brug for alternative
teknologier, der på sigt kan levere
billig og mere CO2-venlig energi.
– Alle teknologier, der skal erstatte kul, olie og naturgas, er per definition dyrere end de fossile brænds-
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Tyske BASF lukker deres division for brændselsceller og en
tilhørende fabrik i USA. Danske
virksomheder og forskere står
på spring til at overtage et marked for energiteknologier, der
er i vækst.

Fremstilling af HT-PEM brændselsceller hos Danish Power Systems. Firmaet, der arbejder tæt sammen med DTU Energikonvertering, har fået betragtelig flere kunder, efter at BASF har lukket deres division for brændselsceller.
ler, men alle ved også, at energi bliver dyrere i fremtiden. Og hvis man
ikke forsker i alternativer, så ender
vi i sidste ende med både et forsyningsproblem og alvorlige klimaproblemer, siger Jens Oluf Jensen.

Flere kunder til Danmark
Regeringen har besluttet, at Danmark
skal være fossilfrit i 2050, og derfor
støtter blandt andet Højteknologifonden, Fornyelsesfonden, EUDP, Energinet.dk og Det Strategiske Forskningsråd en række forskningsprojek-

To millioner kilometer
på brændselsceller
Clean Energy Partnership's flåde
af brændselscellebiler har nu kørt
to millioner kilometer tilsammen.
Flåden består af 100 brændselscellebiler fra forskellige fabrikanter, som startede kørslen tilbage i 2005. De to millioner kilometer er tilbagelagt uden store
vanskeligheder, og brugerne har
været tilfredse med kørslen og
bilernes pålidelighed.
Blandt fabrikanterne af de 100
biler er Toyota, Hyundai, VW,
Honda, Mercedes, Ford og Audi.
Kilde: www.hydrogennet.dk

ter, der skal gøre Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer.
Det betyder, at danske forskere
og virksomheder i årevis har indhentet værdifuld viden, sat standarder
for branchen og taget mange patenter. Danmark har også fået ry for at
kunne levere varen. Det mærkes nu.
DTU Energikonvertering har i årevis samarbejdet med det danske firma Danish Power Systems – ét af
de kun fem firmaer på verdensplan,
der ud over BASF producerer HTPEM brændselsceller. Både DTUforskeren og direktør Hans Aage Hjuler fra Danish Power Systems ser
nye muligheder efter BASF’s farvel.
– Ændringerne hos BASF betyder,
at vi allerede nu har fået betragteligt
flere kunder, siger Hans Aage Hjuler
og peger på det gode danske renommé inden for energiforskning
som en af hovedårsagerne.
– Danmark har et rigtigt godt renommé, der nu kommer os til gode, når nye markedsandele fordeles. Så det er i virkeligheden ikke
så slemt, at BASF lukker deres fabrik. Det betyder bare flere danske
arbejdspladser.
Kasper Haagen Skovse er kommunikationsmedarbejder hos DTU Energikonvertering.

Brændselsceller

Brændselsceller overhaler forbrændingsmotoren
For første gang nogensinde bliver
der nu solgt flere mikrokraftvarmeanlæg baseret på brændselsceller end på forbrændingsmotorer.
Frem til 2012 var markedet for mikrokraftvarme domineret af forbrændingsmotorer, men i følge analyseinstituttet Delta-ee sidder der i dag
brændselsceller i 64 procent af alle
solgte mikrokraftvarmeanlæg. Det er
en fordobling i forhold til 2011.
Selv om den økonomiske krise
endnu ikke er ovre, blev 2012 et
godt år for branchen med en betydelig vækst i den samlede omsætning. Væksten er især sket i Japan
og i mindre grad Tyskland, der tilsammen tegner sig for mere end
90 procent af det årlige salg. I begge lande støtter man en bevægelse
fra central til decentral energiforsyning, og det giver gode rammebetingelser for etablering af mikrokraftvarme.

Solgte mikrokraftvarmeanlæg på verdensplan
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Det globale salg af mikrokraftvarmeanlæg i perioden 2005-2012.
Individuelle anlæg til kombineret
el- og varmeproduktion kan være et
effektivt middel til at reducere udslippet af drivhusgasser, og de kan
være med til at skabe balance i

energisystemet. Det kan ske ved at
fjernstyre elproduktionen gennem et
såkaldt “smart grid”.
TS
Kilde: www.prnewswire.com

SOFC-brændselsceller skal gøres mere driftsikre
Udviklingen af SOFC-brændselsceller er i dag så moden, at man
kan producere stakke af brændselsceller i stor skala. Men der
er stadig udfordringer med holdbarheden og at få anlæggene
ned i et fornuftigt prisleje.
Det skal det treårige EU-støttede
projekt PROSOFC råde bod på. Projektet er en videreudbygning af det
mangeårige samarbejde mellem
Topsøe Fuel Cells og DTU Energikonvertering om udvikling af SOFC –
nu med række internationale forskningsinstitutioner og virksomheder.
Det nye i projektet består i at kombinere teoretiske metoder til et prisoptimeret og driftsikkert design med
den faktiske optimering af produktionen. Feltforsøg har nemlig vist, at
der kan være stor forskel mellem
reelle driftsforhold og forsøgsopstillinger i laboratorierne.
– I laboratoriet har vi ovne med
de helt rigtige termiske forhold, hvil-

ket sikrer en ensartet temperaturfordeling. I marken bliver stakkene isoleret, så SOFC-stakke er koldere ved
kanten i marken sammenlignet med
laboratoriet, fortæller seniorforsker
Henrik Lund Frandsen, der leder
DTU Energikonverterings bidrag til
PROSOFC.
Når den kemiske proces er i gang,
bliver der op til 800 grader varmt inde i midten, hvilket får materialet til
at udvide sig. Men hvis de yderste
dele af brændselscellerne er koldere,
udvider de sig ikke så meget. I stedet opstår der trækspændinger, og
det kan i værste fald få de svageste
celler i stakken til at slå revner, hvilket forringer ydeevnen og i sidste ende kan ødelægge hele stakken.
Det skal PROSOFC-projektet rette
op på ved at koble produktionen op
mod slutproduktet via matematiske
modeller og på den måde sikre
driftssikre og holdbare SOFC-stakke.
En af metoderne er modellering
af stakkene helt ned til de mindste

detaljer. Ved brug af avancerede
computerprogrammer kan man teste eksempelvis 300 stakke på én
gang ved at ændre og teste de forskellige parametre, hvorefter man
kan gentage forsøget i virkeligheden, når man har fundet de rette
betingelser.
For at sikre at testresultaterne
bliver bedst mulige, har PROSOFC
inddraget østrigske AVL, der blandt
andet bruges af de europæiske bilfirmaer, når teknikken i nye motorer
skal testes under realistiske forhold.
– Det er for tidligt at sige, om vi
opnår den ønskede højere driftsikkerhed, men vi har lagt den rigtige
rute. Så nu må vi se, om vi kan få
det, der virker i laboratorierne, til at
virke lige så godt i virkeligheden, siger seniorforsker Henrik Lund Frandsen fra DTU Energikonvertering.
PROSOFC løber frem til foråret
2016. En hjemmeside på adressen
www.prosofc-project.eu er under opbygning.
TS
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Svensk gårdbiogas skal opgraderes til naturgas
Forskere fra Sveriges Landbrugsuniversitet i Ultuna skal udvikle en prisbillig containerløsning med alt den
teknik, der er nødvendigt for at opgradere biogas til naturgaskvalitet.

Mens vi i Danmark kun har et enkelt
biogasanlæg, der leverer gas til naturgasnettet, er det mere reglen end
undtagelsen i Sverige. Praktisk taget
alle de store svenske biogasanlæg
opgraderer gassen, så den kan bruges i transportsektoren, og nu satser man på at udvikle en teknologi,
så de små gårdanlæg også kan
være med.
Det er Biogas Öst i Mälardalsregionen nord for Stockholm, der står
bag projektet med et samlet budget

Forskere fra Sveriges Landbrugsuniversitet i Ultuna får en central
rolle i projektet, hvor målet er at udvikle en prisbillig containerløsning
med alt den teknik, der er nødvendig for at opgradere biogas til naturgaskvalitet. Anlægget bliver udviklet
og bygget i Stockholm, hvorefter det
vil blive testet ved relevante gårdbiogasanlæg. Projektet forventes afsluttet i 2018.
TS

Svenske forskere vil forbehandle halm med svampe, så
det bedre kan anvendes til
fremstilling af biogas.
Sveriges produktion af biogas kan
tidobles, hvis man formår at
supplere biomassen med halm.
Det vurderer forskere på JTI, der
er Sveriges førende institut inden
for jordbrugs- og miljøteknik.
Halm kan imidlertid give anledning til en del besvær på biogasanlæggene i form af tilstopninger
og flydelag, og det kræver en betydeligt længere opholdstid end
husdyrgødning og spildevandsslam. En løsning kan bestå i en
mekanisk forbehandling af halmen,
men det betragter svenskerne
som en både dyr og energikrævende løsning.
Det har fået forskere på JTI til
at undersøge, om man i stedet kan
forbehandle halmen med rådsvampe. Umiddelbart ser det ikke
ud til at påvirke gaspotentialet,
men forskerne vil udføre en række nye forsøg, hvor man anvender mikroorganismer fra landbrugsbaserede biogasanlæg.
Kilde: www.jti.se
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på 70 millioner kroner. Hovedparten
finansieres med midler fra EU, men
svenske myndigheder og virksomheder bidrager også til finansieringen.

Kilde: www.unt.se

Få 50.000 kroner for en god idé
Deltag i Agro Business Parks innovationskonkurrence 2013 og
bliv én af to vindere af 50.000
kroner. Der udloddes desuden en
særpris på 25.000 kroner i konkurrencen, der har til formål at
fremme vidensiværksætteri i
Danmark.
Har du en god forretningsidé inden
for jordbrug, fødevarer, bioenergi
eller miljøteknologi, kan du deltage
i innovationskonkurrencen, som ud
over pengepræmien også giver dig
tre måneders gratis ophold og iværksættersparring hos Agro Business
Park.
For at deltage i konkurrencen
kræves en god forretningsidé, hvor
der endnu ikke har været noget
salg. Innovationskonkurrencen er en
idékonkurrence, der har til formål at
motivere til iværksætteri. Ansøgningsfristen er 11. oktober 2013.
Sponsorer for innovationskonkurrencen 2013 er Aarhus Universitet,
Dalgas Innovation, Viborg Kommune, Østjysk Innovation, Innovation
MidtVest, Kongskilde Industries A/S
og FoodNetwork.
Prorektor på Aarhus Universitet
Søren Frandsen ser gode mulighe-

Foto: Agro Business Park

Svensk halmgas

Arkivfoto: BioPress

Svensk forskningsprojekt til 70
millioner kroner skal gøre det
muligt at fremstille små opgraderingsanlæg, så biogas fra
gårdanlæg kan bruges i transportsektoren.

Billede fra prisoverrækkelsen i
2011, hvor Wildlife Communication
Technologies vandt 50.000 kroner.
der for forskningsverdenen i at støtte en iværksætterkonkurrence som
denne:
– Med strategi 2013-2020 har vi
på Aarhus Universitet slået fast, at
vi ønsker at styrke og synliggøre
samarbejdet med erhvervslivet gennem konkrete innovationsrettede
aktiviteter. Det er derfor oplagt for
os at støtte et initiativ som Agro Business Parks innvoationskonkurrence, hvis formål er at gøre idéer til
virkelighed.
Læs mere på
www.agropark.dk/konkurrence

Foto: Force Technology

Testcenter

Nyt grønt testcenter i Frederiksværk
Med et nyt grønt testcenter får
virksomheder og forskere bedre mulighed for at udføre storskalatest og demonstrere ny
grøn teknologi. Testcenteret er
et samarbejde mellem GTSinstituttet FORCE Technology
og Halsnæs Forsyning A/S i
Frederiksværk.
Den 1. juli i år underskrev administrerende direktør for Halsnæs Forsyning, Jan Hvidtfeldt Andersen, og
administrerende direktør for FORCE
Technology, Ernst Tiedemann, en
samarbejdskontrakt, som markerer
etableringen af Dansk Testcenter for
Bioenergi. Centeret er placeret på
Halsnæs Forsynings biomassefyrede
varmeværk i Frederiksværk og forventes officielt indviet november 2013.
– Vi etablerer Dansk Testcenter
for Bioenergi for at øge værdien af
danske virksomheders produkter inden for bioenergi og styrke deres
konkurrencedygtighed på det internationale marked, udtaler Jens B.
Legarth, divisionschef hos FORCE
Technology i en pressemeddelelse.
Efter at samarbejdskontrakten er
underskrevet, vil det praktiske arbejde med at indrette testfaciliteterne i
det biomassefyrede varmeværk gå i
gang. Indretning af varmeværket til
tests kommer til at foregå samtidigt

med, at Halsnæs Forsyning får leveret en ny træpillekedel. Den nye
kedel er fra starten udstyret med faciliteter, der giver mulighed for en
lang række fremtidige tests af hele
forløbet fra brændsel til fjernvarme.
Centeret er i tråd med Halsnæs
Forsynings planer om vedvarende
energi og lokal udvikling. Anlægget i
Frederiksværk er velegnet og veldrevet, ligesom infrastrukturen i form af
havn og vejnet er god. Halsnæs ligger kun en times kørsel fra København, hvor der er lufthavn, forskningsinstitutioner, og hvor mange
virksomheder har deres domicil.

Speciel indretning
Kedlerne til flis og træpiller på centret er forsynet med langt flere måleporte og bedre muligheder for at
påvirke og justere processen end al-

Eksempel på tests
På Dansk Testcenter for Bioenergi vil der blandt andet være mulighed for at teste:
– håndteringssystemer som
kran, snegle og indfødere
– forbrændingstekniske egenskaber af et bestemt brændsel
– systemer til styring, regulering
og overvågning
– behandlingssystemer til røggas
– fjernvarmemålere

mindelige anlæg. Der er mulighed
for at afprøve nye brændsler og
brændselsmiks. Der kan eksperimenteres ikke alene med mængder
af forbrændingsluft, men også med
strømningsprofiler, opblandinger og
hvirveldannelser.
Luftmængder og øvrige data opsamles og behandles i det automatiske system til styring, regulering og
overvågning.

Vil genskabe hjemmemarkedet
Etableringen af testcenteret falder
sammen med meldingen fra regeringen om at afsætte 3,75 milliarder
kroner til at styrke anvendelsen af
vedvarende energi, herunder bioenergi i industrien.
– Regeringens indsats vil genskabe det hjemmemarked, som den
danske bioenergi-klynge har brug for
til at fastholde og udbygge sin internationale markedsposition i en tid,
hvor biomasse udgør en relativt billig
og lettilgængelig vedvarende energikilde, siger Jens B. Legarth.
– Udover at vi får mulighed for at
udnytte meget af den viden, testcentret producerer i optimeringen af
vores egen drift af produktionsudstyret, håber vi på, at Dansk Testcenter for Bioenergi på sigt kan
understøtte en lokal udvikling hos
kommunens produktions- og vidensvirksomheder, forklarer Jan Hvidtfeldt Andersen.
TS
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Afrikansk bioenergi
Teknologisk Institut leder et nyt treårigt EU-projekt,
som skal sikre, at mange tusinde tons biologisk affald i Afrika kan omdannes til biokemikalier, brændstof, gødning, foder og fødevarer.
Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet
skal i samarbejde med forskere fra Sverige, Italien og
Malaysia finde ud af, hvordan afrikanske spildprodukter
fra landbruget og frugtindustrien bedst kan udnyttes og
skabe værdi for afrikanerne i stedet for at gå tabt under
Afrikas stærke sol på lossepladsen.
– Der er enorme mængder af ressourcer gemt i Afrikas affald, idet 80-90 procent af affaldet består af stivelse og hermed letomsættelige sukkerstoffer, fortæller
projektleder Anne-Belinda Bjerre fra Teknologisk Institut
i en pressemeddelelse.
– Min drøm er, at vi får lavet et bioraffinaderi i hvert
afrikansk land. Mange afrikanere lever på et eksistensminimum med en ulige fordeling af ressourcerne, og
landene har hårdt brug for knowhow til at øge udbyttet
af naturens ressourcer. Målet er, at vi om få år kan tage repræsentanter fra den danske fødevareindustri og
energisektor med til Afrika og lave spinn-off af projektet
til gavn både for afrikanerne og for dansk erhvervsliv,
siger Anne-Belinda Bjerre.
Læs mere på www.teknologisk.dk.

Særpulje til brintteknologier
EUDP har åbnet for ansøgninger til særpuljen for
brintteknologier på ni millioner kroner. Ansøgningsfristen er den 7. oktober 2013.

Fastoxidbrændselsceller
til lavere temperaturer
Ved anvendelse af nye materialer er det lykkedes
at reducere temperaturen i fastoxidbrændselsceller fra 650 til 600 °C. Det kan bane vejen for
billigere og mere holdbare brændselsceller.
Fastoxidbrændselsceller, også kaldet SOFC, hører til
blandt de mest energieffektive brændselsceller og kan
anvende en lang række forskellige typer brændsler. De
mest oplagte markeder er mobile anlæg til blandt andet
lastbiler og campingvogne, mikrokraftvarme til individuelle boliger samt decentral el- og varmeproduktion.
De vigtigste komponenter i en SOFC-brændselscelle er
den faste elektrolyt, anode (elektrode til brændstof) og
katode (elektrode til luft). I dag virker de fleste SOFCbrændselsceller ved temperaturer på over 650 °C, hvilket
stiller betydelige krav til de materialer, der kan anvendes.
I projektet har man derfor arbejdet på at udvikle celler,
der kan arbejde ved temperaturer på 600 °C og derunder
for på den måde at reducere materialeomkostningerne.
Man har endvidere valgt at bruge en elektrolyt, der leder
brintioner i stedet for ilt, hvorved cellen bliver til en PCFC
– det står for Protonoc Ceramic Fuel Cells.
I projektet er det lykkedes at fremstille katoder med en
2
modstand på kun 0,11 W/cm . Det er den laveste modstand, der er rapporteret for PCFC brændselsceller ved
en temperatur på 600 °C.
Ud over DTU Energikonvertering har forskere fra SINTEF (Norge), Lunds Universitet (Sverige) og RWTH
Aachen (Tyskland) deltaget i projektet.

EUDP administrerer særpuljen til brintteknologier, som
regeringen og Enhedslisten fik sat af til brintteknologier
på finansloven 2013. Der gives støtte til demonstrationsog udviklingsprojekter af brintteknologier i energisystemet – og særligt inden for projekter, der har fokus på:
A. Omdannelse af el til gas ved hjælp af brint, produceret ved elektrolyse. I projektet kan der eventuelt fokuseres på udvikling eller demonstration af udvalgte
kritiske dele i omdannelsesprocessen. Der kan også
søges om støtte til projekter, der forbereder større udviklings- og demonstrationsprojekter.
B. Lagring af brint i naturgasnettet for eksempel ved injicering direkte i distributionsnettet eller i tilhørende
gaslagre. Interesserede bedes rette henvendelse til
Tine Lindgren, til@energinet.dk, telefon 2333 8715.
C. Anvendelse af brint til transportformål, herunder til
køretøjer til transport af personer og materiel.
D. Analyser om kommercialisering af brintteknologier i
Danmark eller på eksportmarkeder. Det kan også
være analyser, der afdækker behovet for yderligere
teknologiudvikling vedrørende anvendelse af brintteknologier i det danske energisystem.
Læs mere på www.ens.dk
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Konsortium sætter skub i udviklingen af brændselsceller

En MEA er den enkelte celle og dermed “hjertet” i enhver
brændselscelle. HotMEA hentyder således til brændselsceller, der arbejder ved en højere temperatur end de gængse polymerbrændselsceller (PEM), der blev kendt under
Apollo-programmet i 1960'erne, og som dag bliver brugt
til blandt andet nødstrømsanlæg og mikrokraftvarme.
HotMEA-konsortiet blev dannet i 2009 for at sætte skub i
udviklingen af danske HT-PEM brændselsceller. Cellerne arbejder ved temperaturer på omkring 160 °C i modsætning til konventionelle PEM brændselsceller, der ikke
fungerer ved temperaturer over 80-90 °C. Den øgede
temperatur gør, at cellerne stiller færre krav til renheden
af det anvendte brændsel, og at håndtering af varme og
vand bliver meget simpel. Det giver mulighed for en forenkling af det system, der omgiver cellerne, og dermed
er vejen banet for en markant prisreduktion.

Foto: DTU Energikonvertering

Udviklingen af højtemperatur-polymerbrændselsceller, der er særligt velegnede til kulstofholdige brændsler som metanol og naturgas,
har taget et stort spring fremad i Danmark gennem konsortiet HotMEA.

Test af en stak med 40 brændselsceller på DTU Energikonvertering. Stakken kan levere en effekt på 1.500 W
elektrisk.
En anden fordel ved HT-PEM er, at man kan bruge andre brændsler end ren brint. Det kan blive en genvej til
“brintsamfundet”, fordi man kan bruge blandt andet metanol, der kan købes overalt i verden, og som kan distribueres på samme måde som benzin og diesel.
Projektet har over sine fire år ført til store forsknings- og
udviklingsmæssige landvindinger, der efterfølgende har
ledt til en række nye projekter både inden for materialeog komponentudvikling samt fremstilling. Af konkrete resultater kan nævnes:

– flere nye membran- og katalysatormaterialer udviklet
og karakteriseret
80 gange opskalering af polymersyntesen
forbedret membrankvalitet
stærkt øget reproducerbarhed af celler
leverancer af celler til cellestakke og til levetidstest i
projektet DuraPEM
– konstruktion og test af adskillige stakke samt sikring af
patentrettigheder, der gør det muligt at etablere en
dansk produktion.

–
–
–
–

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Formidling har også været en vigtig aktivitet, og der er
afholdt både en temadag og en international konference
i konsortiets regi. Konferencen var den tredje “International Carisma Conference”, der havde deltagere fra 20
lande og var blandt de nominerede til Årets Internationale Kongresvært 2012 af Wonderful Copenhagen.

Lektor Jens Oluf Jensen ved en prøvestand på DTU
Energikonvertering, hvor levetiden kan testes for 12
brændselsceller ad gangen.
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Kommercielt gennembrud
for HT-PEM brændselsceller

Bedre brændselsceller
til mikrokraftvarme

En stærk gruppe af danske partnere har udviklet og optimeret kernekomponenter til et brændselscellesystem, der kan anvende metanol som
brændstof.

Resultaterne fra det europæiske brændselscelleprojekt KeePEMAlive har betydet en markant
forbedring af de mikrokraftvarmeanlæg, danske
IRD Fuel Cells producerer.

DTU Energikonvertering og Danish Power Systems har
fokuseret på kerneteknologien i selve brændselscellen,
de såkaldte MEA'er, mens SerEnergy og Aalborg Universitet har fokuseret på at integrere disse i selve modulet.
I projektet er systemet med succes blevet testet gennem
5.000 timer. Ydermere er en række moduler blevet demonstreret hos forskellige kunder og i forskellige applikationer med gode resultater. Generelt følges den nationale roadmap for teknologiudviklingen inden for HT-PEM
brændselsceller.
Projektet har ført til en kraftig stigning i de prækommercielle aktiviteter hos såvel SerEnergy som hos Danish
Power Systems. Selve grundudviklingen videreføres i
COBRA II projektet med samme deltagere, men hvor der
vil være mere fokus på systemudvikling.

Foto: SEAS NVE

I projektet er der udviklet komponenter til et 5 kW modul,
der kan anvendes til en lang række forskellige formål. Det
kan for eksempel være nødstrømsanlæg eller anlæg, der
forlænger rækkevidden for elbiler. Metanol kan købes
overalt i verden og distribueres på samme måde som
benzin og diesel, så man skal ikke vente på, at der bliver
etableret et distributionssystem til håndtering af brint.

IRD Fuel Cells har med støtte fra ForskEL-programmet
deltaget i det europæiske projekt KeePEMAlive, der har til
formål at forbedre levetiden for LT-PEM brændselsceller
i mikrokraftvarmeanlæg. Målet er at opnå levetider på
omkring 40.000 timer. Ud over IRD Fuel Cells deltager
fra Danmark energiselskabet SEAS NVE. Projektet koordineres af Sintef i Norge, der er Skandinaviens største
uafhængige forskningsorganisation.
De danske bidrag til projektet er baseret på erfaringerne
fra demonstrationsprojektet for mikrokraftvarme i Vestenskov på Lolland, hvor nu 18 ejendomme med brændselsbaserede kraftvarmeanlæg forsynes med brint fra et centralt elektrolyseanlæg. På basis af erfaringerne fra disse
anlæg er der udviklet accelererede testprotokoller, der
kan bruges til at fastlægge de dominerende nedbrydningsmekanismer.

Foto: SerEnergy

Projektresultaterne har inspireret IRD Fuel Cells til at udskifte flere komponenter og optimere driftsstrategien af
deres mikrokraftvarmeenheder med det resultat, at der
er sket en markant forøgelse af levetiden.

5 kW modul med HT-PEM brændselsceller og reformer,
der konverterer metanol til el.

Titel:

Kommercielt gennembrud af avancerede
HT-PEM brændselsceller

Dansk deltagelse i en forenet europæisk
indsats vedr. accelerede levetidseksperimenter til forøglese af PEM brændselscelle
holdbarheden
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IRD Fuel Cells, Laila Grahl-Madsen,
& 6363 3000, ) lgm@ird.dk
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Biogaspotentialer
i husdyrgødning

Enkelt gårdbiogasanlæg til
dybstrøelse og restprodukter

Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan landmanden fodrer sine dyr, hvis han gerne vil optimere udbyttet af biogas. Det viser et projekt om
biogaspotentialet i husdyrgødning, som Aarhus
Universitet står bag.

Med et nyudviklet gårdbiogasanlæg kan landmanden godt holde fri i weekender og på helligdage. En stor del af driften er automatiseret og
som noget nyt kan anlægget håndtere dybstrøelse og andre restprodukter.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Projektet har haft til formål at udvikle et gårdbiogasanlæg
designet til afsætning af biogassen til eksterne forbrugere. Anlægget skal efter planen være ét ud af flere anlæg, der via en fælles gasledning leverer biogas til fjernvarmeanlæg, opgraderingsanlæg eller andet energianlæg med et stort gasforbrug. Ved udformning af anlægget har der været fokus på at:

– opnå et lavt energiforbrug ved at reducere varmetabet
mest muligt og ved at bruge varmepumper, der henter
varmen fra den afgassede biomasse
– sikre en konstant indfødning af en ensartet biomasse
– reducere behovet for pasning ved at anvende et enkelt
layout og et nyudviklet styringssystem.

Med den nuværende husdyrproduktion vil de danske
husdyr kunne bidrage med cirka 22 PJ om året. Det er
cirka 15 procent mindre end de vurderinger, der blev
foretaget for år tilbage. Kvæg- og svineproduktionen udgør cirka 80 procent af biogaspotentialet med en lille
overvægt fra kvægproduktionen.

Anlægget blev idriftsat i september 2012 og har været i
fuld drift siden årsskiftet. Driftserfaringerne er positive,
og omkostningerne til procesvarme ligger på et meget
tilfredsstillende niveau – det kan ikke gøres billigere.
Tilførslen af biomasse via en tank med forblandet biomasse fungerer godt, da tanken kan håndtere biomasse med
et højt tørstofindhold, som tilføres i form af dybstrøelse.

Potentialet bygger på en effektiv biogasproduktion og et
landbrug, hvor der sker en hurtig udslusning af gylle og/
eller gyllekøling. Om sommeren kan der være et tab i
gaspotentialet på 1 procent for hver dag, gødningen opbevares i stalden og i fortank, inden den tilføres biogasanlægget. Ud over et lavere energiudbytte giver det anledning til udledning af drivhusgasser i form af metan,
der tæller med en faktor 25 i forhold til CO2.

I projektet har man endvidere testet, hvilken indflydelse
forskellige forbehandlingsteknologier har på gasudbyttet.
De mest omfattende forsøg omhandler ekstrudering,
hvor det ultimative gasudbytte kunne øges med 9 til 28
procent, afhængigt af de forskellige gødningstyper.

Foto: Combigas

Det er især for malkekvæg, at der kan være store forskelle
i gaspotentialet, afhængigt af det grovfoder, dyrene spiser.
Majs og græs, der er høstet tidligt på året, er således bedre end græs fra sen høst. Endvidere vil tilsætning af rapsfrø, som anvendes til at reducere metanudledningen fra
køer, have en positiv indflydelse på metanpotentialet.

Med det nye styringssystem (scada) er langt de fleste
processer automatiserede, så anlægget kan køre i ubemandet drift i weekender og på helligdage.

Biogasanlægget blev idriftsat i september 2012.
Titel:

Biogas potentialer i husdyrgødning og
effekt af forbehandling

Automatiseret decentralt biogasanlæg
med varmepumper
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REKA er parat til at
producere Stirling-motorer
Maskinfabrikken REKA er parat
til at genoptage produktionen af
Stirling-motoren, efter at virksomheden før sommerferien købte boet efter Stirling.dk's konkurs. REKA satser på at kunne
tilbyde et gennemtestet produkt
med solide garantier.

Oplag: 3.500 stk.
Tryk:
CS Grafisk. Bladet er trykt på
svanemærket offset papir.
Næste nummer:
– udkommer medio december
2013. Deadline for redaktionelt
stof er den 15. november 2013.

– Vi skal lige sunde os lidt, og det
tager tid at få overblik over boet,
men meningen er da, at vi vil producere motorer – ellers havde vi jo ikke købt værdierne i selskabet, siger
indehaver og direktør for Maskinfabrikken REKA, Christian Larsen.
Han kender produktet særdeles
godt fra 1990'erne, hvor REKA var
involveret i udvikling af konceptet,
og han er ikke i tvivl om, at der er
perspektiver i at kunne producere
en motor, hvor forbrændingen foregår uden for motoren. Det gør den
nemlig velegnet til at blive sammenbygget med eksempelvis en biokedel, hvor det er varmen fra kedlen,
der driver motoren.
– Kunderne står i kø for at købe
motorer til biobrændsler, og vi kan
sagtens sælge dem i Danmark. Der

er ingen grund til at satse på eksportmarkederne, hvor det kan blive
en kostbar affære at servicere kunderne. Det var blandt andet det, der
ødelagde Stirling.dk, lyder det fra
direktøren.

Speciale i biokedler
Biokedler er REKAs speciale. Firmaet har designet og produceret biokedler siden 1979, så fremover bliver det biokedler og ikke forgasningsanlæg, Stirling-motoren skal
hente sin energi fra.
– Vi vil have fokus på at levere
driftsikre anlæg. Kan vi ikke levere
motorer med garanti, så skal vi ikke
lave dem – så enkelt er det, siger
Christian Larsen.
Han har tidligere arbejdet sammen med Stirling.dk’s grundlægger
Henrik Carlsen, der i dag er direktør
for DTU Mekanik. Det samarbejde
har man taget op igen, og de to pionerer er enige om én ting: Skal Stirling-motoren have en fremtid, så
gælder det først og fremmest om at
få et antal motorer i stabil drift, så
man kan dokumentere, at teknologien er bæredygtig.
TS

